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Kasutatud lühendid 

 

ATI – arvutiteaduste instituut 

EMS – Eesti Majandusteadlaste Selts 

EV – ettevõtluse õppetool 

HTM – Haridus- ja teadusministeerium 

JU – juhtimise õppetool 

MITEF – MIT Enterprise Forum 

MJ – majandusteaduskond, vastutajana tähendab nii juhtkonda eraldi kui teaduskonda 

tervikuna 

MM – majanduse modelleerimise õppetool 

MS – matemaatika ja statistika instituut 

MT – majandusteooria õppetool 

RAMA – rahanduse ja majandusarvestuse õppetool 

RE – rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetool 

RIMP – riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool 

TalTech– Tallinna Tehnikaülikool 

THE – Times Higher Education 

TÜ – Tartu Ülikool 

TU – turunduse õppetool 

 

1. Lähteolukord 

 

Majandusteaduskonna (MJ) areng on jõudnud murrangulisse olukorda, kuna MJ on suurte 

välis- kui ka sisekeskkonna muutuste lävel, mis on nii olulised, et nõuavad ka strateegia 

kinnitamist MJi nõukogus. Peamised muutused on järgmised:  

 Delta majja kolimine jaanuaris 2020. 

 Teaduskonna tõus Times Higher Education pingereas kohale 201–250, mis on kõrgeim 

Baltikumis ja tipus nii KIE riikide (kolmandal kohal) kui Põhjamaade (seitsmendal kohal) 

võrdluses. See kinnitab majandusteaduse ja ärijuhtimise koondvaldkonnas MJi tugevat ja 

paranevat taset (ja seda kõigi alamindikaatorite lõikes, vt tabel 1). 

 Põlvkondade vahetus (2020. aastal emeriteerub kolm professorit). 
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 TÜ uue strateegia vastuvõtmine (mõjud majandusteaduskonnale väljenduvad tasulise 

õppe kasvus). HTMi ja ülikoolide halduslepingute kokkuleppe alusel vastutab MJ 

majandusteaduse ja TalTech ärinduse õpetamise eest. 

 MJi eelarve on viimastel aastatel küll kasvanud, kuid eelarve kasutamise mudel ei ole 

jätkusuutlik. Keskse õpperaha suhteline kahanemine ei võimalda enam ainult sellest 

allikast katta üldkulusid ja (teadus)projektid, mis erakorraliselt moodustavad umbes 

kolmandiku eelarvest, peavad hakkama üldkulusid toetama. 

 Kuna rahvusvahelises võrdluses on kõigi peamiste tegevusvaldkondade indikaatorid 

kasvanud (vt tabel 1), siis ei sea käesolev strateegia ühtki kvantitatiivset eesmärki eraldi-

seisva indikaatorina. Eesmärgiks on kasv kõigis valdkondades (nagu see on olnud siiani) 

kvalitatiivse ja sisemiselt paremini integreeritud protsesside taustal (vt ka peatükk 3).  

 

Tabel 1. THE indikaatorid aastatel 2018 ja 2019 majanduse ja ärinduse valdkonnas 

Koht 

pingereas 

Summaarne 

indeks 

Tsiteeringud Ettevõtlus-

tulu 

Rahvusvahe-

listumine 

Teadus Õpe 

2018: 

251–300 32,1–34,8 76,4 34,4 33,4 15,2 17,0 

2019: 

201–250 

37,2–40,5 94,8 40,7 46,0 13,7 18,9 

Võrdluseks TalTechi vastavad näitajad 

2018: 

501+ 9,9–22,7 45,3 36,7 29,7 11,2 11,8 

2019: 501+ 9,8–24,6 46,7 33,4 28,6 9,9 9,9 
Allikas: Times Higher Education 

 

2. Strateegia koostamise protsess 

 

Majandusteduskonna srateegia koostamise eesmärgiks on: 

 Teaduskonna jaoks oluliste partneritega koostöös algatada üks keskselt koordineeritud 

juhtmisprotsess, mis kombineeriks teaduskonna liikmete ja partnerite vaateid, teadmisi ja 

ressursse ning selle kaudu aitaks lahendada teaduskonna ees seisvaid väljakutseid ja 

probleeme ning samuti leida veel seni kasutamata arenguvõimalusi.  

 Saavutada kokkulepe eesmärkides ja tegevustes, mis annaks teaduskonnale üldise 

arengusuuna, kuid mida ei ole ette võimalik täielikult ette ennustada. Strateegia ülesandeks 

on välja tuua tegevused, mida MJi liikmed üksi ei saaks teha, kuid mida kõik saavad oma 

tegevuste juhtimisel kasutada, kuna nad mõistavad ja jagavad neid eesmärke ning seega 

saavad nad ka paremini strateegia täitmise eest vastutust võtta. Igapäevased ametijuhendis 

määratletud tegevused jäävad strateegiast välja. 

 Saavutada kokkulepe, mida saab kommunikeerida väljapoole kui MJi viie aasta 

tegevuskava, millele MJi välised partnerid saaksid enda koostööd planeerida nii Delta maja 

ja ettevõtlusõppe kontekstis kui ka Eesti sisese majandusalase koostöö kontekstis. 

 

Strateegia koostamise protsess on mõeldud koosloomeprotsessina, kus kasutatakse ära nii 

teaduskonna liikmete sotsiaalteaduste alast teaduslikku baasi (muutuste teooria, võimu-

tasandite juhtimine, uute võimekuste loomine jne) kui ka praktilisi oskusi (ärimudeli lõuendi 

kasutamine strateegiaprotsessi osana ja muutuste juhtimise oskusi, kuna protsessis osalevad 

aktiivselt nii endised juhid kui ka MJi välised partnerid).  

 

Muutuste teooria väidab, et globaalne tasand (maastik) koosneb aeglaselt muutuvatest 

välistest teguritest, mis määravad strateegia kontekstis ära raamid (joonis 1) ja milleks võivad 
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olla erinevad megatrendid (nt elanikkonna vananemine, tulevikuoskused), ühiskonna liikmete 

väärtused ja hoiakud õppimise ja teaduse suhtes, aga ka üldised paradigmad (nt suhtumine 

innovatsiooni). MJi jaoks on neist olulisim just innovaatilisus, mida ühiskond väga ootab, kuid 

mida ülikoolidel üldiselt (sh ka MJil) on väga raske integreeritult ellu viia. Samas sõltub sellest 

olulisel määral näiteks ka projetkipõhine rahastus. 

 

Mikrotasandil (strateegia mõistes teaduskonna liikmete ja õppetoolide tasandil) viiakse 

muutusi ellu tuginedes olemasolevatele teadmistele ja võimekustele. Neid muutusi 

reguleerivad esialgu eelkõige eksisteerivad režiimid (ehk väljakujunenud praktikad, mida 

üksikisikul ja –õppetoolil on keeruline muuta). Teisalt on võimalik kriitilise massi muutuste 

tulemusena mikrotasandil muuta ka valitsevaid praktikaid ja tehnoloogiaid. Uus režiim (nt 

meie puhul muuhulgas ka uus infrastruktuur Delta maja näol) võib samuti võimendada alt-üles 

niššides tekkivaid muutusi, nt MJi, aga ka õppetoolide algatusi. Olulist rolli muutuste laiemas 

kasutamises mängivad ka turud, st tarbijate/partnerite grupid (tudengid, ettevõtted, asutused, 

rahastajad, ajakirjade toimetused, vilistlased jne). Kõiki neid aspekte tuleb strateegia 

koostamisel arvesse võtta ja kasutada, nt kui MJ soovib oma algatustega muuta nii Delta maja 

koostööpartnerite kui ka TÜ laiemaid praktikaid (eelkõige demonstratsiooniefekti kaudu). 

 
Joonis 1. Strateegia koostamise ja rakendamise teoreetiline alus (Geels 2002: 1261 alusel). 

 

MJi strateegia protsess alustas alt-üles protsessina ideekorjest töötajate tasandil, mida tehti 

õppetoolide kaupa (kõigis õppetoolides toimusid arutelud, mille tulemusi esitleti MJi tasandil), 

seejärel kulges protsess edasi õppetoolide plaanide ja MJi keskse tasandi plaanide 

integreerimisega ning sisaldas arutelusid partneritega, et testida MJi valitud suundade laiemat 

konteksti ja sobivust (vt joonis 2), tudengid osalesid klubide kaudu, aga ka TU õppetooli 

kodutöö esitluse kaudu. 
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Joonis 2. Strateegia koostamise ajakava. 

 

MJi arutelud toimusid nelja suurema aruteluna, mis puudutasid õppetoolide plaane; õpet, 

teadust ja juhtimist; teadust ning täiendusõpet, rahvusvahelist koostööd ja kommunikatsiooni 

(vt tabel 2). Partnerite arutelud toimusid nii Delta maja akadeemiliste ja ettevõtluspartnerite, 

aga ka Socialia ja Tartu linna esindavate partneritega. Lisaks tabelis kirjeldatud protsessidele 

alustati mitmeid strateegiaga seotud tegevusi (partnerite väljaselgitamine, läbirääkimised 

suuremate partneritega, visuaalia kujundamise arutelu), millega alustati strateegia osalist 

elluviimist enne selle kinnitamist MJi nõukogus. 

 

 

Tabel 2. Strateegia koostamise protsessi arutelud ajakava, teema ja partnerite alusel 

  

Kuu Arutelude teemad ja partnerid 

Jaanuar-

veebruar 

Ülesande püstitamine ja protsessi ettevalmistus 

Märts 19.03: strateegia ajakava tutvustamine MJi nõukogus 

Aprill 08.04: sTARTUp Labi arutelu 

24.04: õppetoolide plaanide kooskõlastamine 

26.04: õppetooli juhtide arutelu (tööplaanid) 

Mai 03.05: strateegia arutelu (õppetoolide plaanid) 

15.05: strateegia arutelu EIKis  

Juuni-August 10.06: strateegia arutelu MJis (grupid: teadus, õpe, juhtimine) 

Delta maja koostöö, visiooni ja tuleviku arutelud, turundus, 

kommunikatsioon (turundusjuht, arendusprorektor) 

September 13.09: Delta asukate kohtumine, kommunikatsioon 

23.09: Edu&Tegu programmi kohtumine ja tulevikuarutelu 

27.09: Majandusklubi tuleviku arutelu 
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Strateegia vastuvõtmise järel MJi nõukogus toimub strateegiliste eesmärkide sõnastamine ja 

visuaalne kujundamine väliskommunikatsiooni jaoks ning esitlemine laiemale partnerite 

ringile EMSi seminaril ja Delta maja avamisel. Vastuvõetud strateegia elluviimist kontrollib 

MJi valitsus, kes esitab MJi nõukogule sellekohaseid aruandeid iga aasta jaanuaris ja 

veebruaris koos MJi juhataja, teadusala ja õppe valdkonna aruannetega. 

 

 

3. Strateegia eesmärgid 

 

Kuigi kogu protsess algas strateegia koostamise ja vastuvõtmisega, siis edukaks kujuneb 

strateegia ainult selle rakendumisel ja MJi toimimise muutumisel soovitud suundades 

erinevatel tasanditel. Peamised soovitud muutuste suunad, mida ka erinevad strateegia 

kujundamise protsessis osalejad välja tõid, on kokkuvõttes koondatud joonisele 3. Näiteks 

bakalaureuseõppe 3. kursuse tudengite arvates võiks MJ olla komunikatsioonis esindatud 

järgmiste võtmesõnade kaudu: Spetsialist, Tunnustatud, Analüütiline, Rahatark, Tiimitöö, 

Uuenduslikkus, Praktilisus. Töötajate arvates on eesmärgiks seatud suurem meeskonnatöö nii 

teaduskonna sees (seda toodi välja nii õppes, teaduses kui ka nt õppetoolidevahelises koostöös 

jne) kui ka väljaspool teaduskonda.  

 

Oktoober 07.10: Turundusklubi tuleviku arutelu 

10.10: SV, Skytte, OI: uute õppekavade arutelu 

11.10: arendusprorektori arutelu: ettevõtlusõpe & Delta 

16.10: teadusstrateegia arutelu (grandikeskus) 

18.10: õppetoolide juhtide arutelu: professuurid, sündmused + Delta 

partnerid ja visioon 

23.10: strateegia arutelu MJi nõukogus: ettevõtlusõpe 

28.10: õppekomisjoni ja Socialia valituse ühiskoosolek: tasuline õpe 

November 1.11: Delta strateegia arutelu (arendusprorektor, ATI, turundusjuht): 

Delta Business School, klubid, kommunikatsioon 

13.11: Delta ja MJi strateegia tutvustamine Tartu linnale 

17.11: strateegia arutelu MJi nõukogus: õpe 

19.11: Delta kommunikatsiooni arutelu 

22.11: MJi strateegia arutelu: rahvusvaheline koostöö, täiendusõpe, 

MIT Nordic & Baltic Enterprise Forum arutelu, Business School 

arutelu 

Detsember 03.12: tudengite strateegiateemaliste tööde arutelu 

09.12: Delta infopäeval MJi strateegia tutvustamine 

10.12: ETJ ja TUFI õppekavade integreerimise arutelu 

12.12: Delta visuaalia arutelu (Delta Innovation, Delta Business School, 

Delta Economics & Business) 

18.12: strateegia vastuvõtmine MJi nõukogus 
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Joonis 3. Tunnetuslik muutuse vajadus MJis. 

 

Seesugune tunnetuslik muutuste vajadus hõlmab paljusid tegevusi nii õppe, teaduse kui ka 

innovatsiooni sisus. Innovatsioonist on saamas OECD, Euroopa Komisjoni ja ka paljude 

majandus- ja ühiskonnateadlaste arvates üks ülikoolide põhifunktsioone õppe ja teaduse 

kõrval. See õppe-teaduse-innovatsiooni kolmnurk (mida kutsutakse erialakirjanduses ka 

knowledge triangle) on üks viimase aja levinumaid ideid pärast kolmikheeliksit ja ettevõtlikku 

ülikooli, mida ülikoolid võiksid kasutada endi arendamiseks. MJ püüab strateegilises mõttes 

seda kontseptsiooni eeskujuks võttes samuti minna erinevate tegevuste parema 

integreerimise teed, mille võtab lühidalt kokku joonis 4. Seda ei põhjenda ainult muutuste 

vajaduse tunnetamine, vaid samuti MJi eelarve olukord seoses HTMi poolse kõrghariduse ja 

teaduse rahastamise külmutamisega lähiaastateks ning olemasolev inimressurss. 

 

MJi jaoks on oluline kõigi nende kolme valdkonna parem integratsioon, nt innovatsioon 

õppetöö kontekstis viitab uutele õppevormidele, -meetoditele ning teaduse kontekstis 

teedrajavale teadusele, mis peaks olema nii MJi sisuliseks kui ka kommunikatsioonialaseks 

eesmärgiks. MJis ei ole siiani innovatsiooni osas väga selget strateegilist suunda võetud ehk 

sisuliselt meie akadeemiline ja tugistruktuur ei ole seda omaette eesmärgiks seadnud. Seetõttu 

peab MJ Delta maja kontekstis olema innovatsiooni suhtes väga nähtaval kohal ning 

demonstreerima just innovatsiooni seisukohast lähtuvalt, et me teame & teeme (viimane 

väljend pärineb MJi tudengitelt – sellisena nad tahaksid MJi ka näha strateegilises 

kommunikatsioonis). Kuna innovatsiooni pool on MJis ja ka TÜs ilmselt olnud nõrgemini 

kommunikeeritud (ehk vajab järeleaitamist lisaks sisule), siis võiks Delta majaga seotult olla 

kommunikatsiooni tähelepanu proportsionaalselt rohkem innovatsioonil (kuna õpe ja teadus 

on ühiskonna jaoks ja ka ülikooli enda jaoks arusaadavalt nii Deltas kui MJis olemas ja nende 

kvaliteet ka rahvusvaheliselt tunnustatud, st pole vaja niipalju rõhutada).  

 

MJi vaatest on probleemiks see, et TÜ keskses strateegia vaates (aga ka HTMi vaates) 

nimetatakse innovatsiooniga seotud tegevusi pigem “ettevõtluskoostööks”, mis on väga kitsas 

lähenemisviis ja avab vaid murdosa ülikooli potentsiaalist ühiskonna innovatsiooniprotsesside 

mõjutamiseks. See vaade tuleneb ettveõtliku ülikooli loogikast, aga ettevõtlikkus peaks väga 

lihtsalt öeldes tähendama ka ettevõtlikku suhtumist õppes ja teaduses (ja ka juhtimises), st mitte 

ainult ettevõtete loomises ja teenindamises.  

 

Individualistlik

Traditsiooniline,
vanamoodne

Avatud, nähtav

Praktiline,
mitmekesine

Meeskondlik

Innovaatiline,
atraktiivne

Suletud, omaette

Business as usual

2019

2024
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Joonis 4. Teadmuskolmnurga idee rakendamine läbi ülikooli erinevate protsesside 

(kohandatud Lappalainen & Markkula 2013:25). 

 

MJi strateegia laiemad eesmärgid aastatel 2020–2024 on seega: 

 MJi imagoloogiline ja sisutegevuste muutus nii enda liikmete (üliõpilased ja töötajad) 

kui ka väliste partnerite jaoks, mis rõhutaks innovatsiooni, meeskonnatööd ja 

praktilisust. 

 Kõigi põhitegevuste (õpe, teadus, innovatsioon) parem integreerimine, mis võimaldab 

arendada sisutegevusi ja kaasajastada MJi rahastusmudelit. 

 

Kitsamad eesmärgid (ülesanded) on: 

 Eesti ühiskonna vajadustega seotud innovatsiooni teema tõstmine läbivalt MJi kõigis 

põhitegevustes; 

 Delta maja sisulise koostöö laiendamine (praegu on ettevõtlus ja IT seotud õppe-

programmides ja startup tegevustes, aga ka teised teemad, nt e-riik; koostöö matemaatika 

ja statistika instituudiga; MJi eristumine ja roll; (rahvusvahelised) tudengid jne); 

 konkreetsete teenuste arendamine (täienduskoolituspaketid, arenduslepingud, 

institutsionaalne koostöö); 

 rahvusvahelise koostöö laiendamine ja institutsionaliseerimine, Socialia koostöö 

laiendamine. 

 

4. Strateegia tegevused 

 
4.1. Õppe ja innovatsiooni valdkonna tegevused 

 

MJ peab lähtuma TÜ uuest strateegiast ja poliitikast, mis kokkuvõttes annavad ette strateegia 

laiad tegevussuunad õppe valdkonnas: 

 tasuline õpe (esimeses järjekorras inglisekeelsed õppekavad); 

 üliõpilaste areng, uute oskuste arendamine ja võrgustike loomine (sh oma ettevõtte 

loomine), tulevikuoskuste õpetamine (arendatakse loomingulisust, ettevõtlikkust, 

kriitilist mõtlemist, digipädevusi, koostööoskusi ja õpioskust, enese juhtimise oskust jm 

tulevikuoskusi, eesmärgiks on mitmekülgsus ja interdistsiplinaarsus); 



 8 

 elukestev õpe (sh e-õpe ning alumni osalemine õppes); 

 talentide kaasamine (koolid, rahvusvahelised tudengid ja võrgustikud); 

 ülikool on targa majanduse kiirendi (mis ettevõtlusõppe kontekstis tähendab koostöö 

suurendamist ettevõtetega ning uute koostöömeetodite kasutamist, uute ettevõtete loomist 

(eelinkubatsioon) ning partnerlust innovatsiooni ökosüsteemis (MJ kui võtmepartner ja 

ürituste organisaator – seos sTARTUp Day, MITEFiga). 

 

MJi sisesed arutelud on toonud välja järgmised sisemised eesmärgid ja visiooni lähtuvalt TÜ 

strateegiast. Laiema visoonina nii tudengite kui õppejõudude poolt nähakse, et MJi 

õppekavade portfell aastal 2024 on PARIM: 

 Paremini bränditud (tasuline õpe, täiendusõpe, kogu portfell) 

 Avatud (võimalikult paljudele partneritele) 

 Rikas (kvaliteetne, kaasahaarav, praktiline, interdistsiplinaarsust toetav) 

 Innovaatiline (tulevikuoskused, parimale akadeemilisele ja praktilisele teadmusele toetuv, 

dünaamiline) 

 Mitmekesine (tasemed, korraldus, valikud, valdkonnad). 

 

Probleemipüstitus ja arenguvajaduste sõnastus õppes 

 

MJi kasvuvõimalused tudengite arvu mõttes on eestikeelses õppes piiratud, täna õpib meil 

suhteliselt vähe tasulisi tudengeid, kes panustavad kokku umbes 400 tuhat eurot MJi aasta-

eelarves, meil on ka suhteliselt väikesed rahvusvaheliste tudengite grupid (vahemikus 20–40), 

kokku õpib praegu umbes 200 välistudengit. Hetkel kehtiva TÜ ja HTMi vahelise haldus-

lepingu alusel vastutab Eestis TÜ MJ majandusteaduse ja TalTech ärinduse õpetamise eest. 

MJi vaates ei ole see mõitslik lahendus, kuna ei toeta põhilist strateegilist eelist (majandus-

teaduse ja ärinduse koosõpetamise integratsiooni). Halduslepingu mõttes on MJil nõrk seos 

vastutusvaldkonnaga majandusteaduse eestikeelse magistrikava puudumise näol, mida HTM 

rõhutas ka halduslepingute sõlmimisel.  

 

Õppekavade arendamine on vajalik, näiteks tudengid toovad välja erinevaid probleeme 

(vähene praktilisus, innovaatilisus, praktikas vähekasutatavad IT programmid, MJi lõpetajate 

eelised tööturul ei ole nähtavad jne). Õppejõudude jaoks on eelkõige probleemiks liiga suur 

õpetamiskoormus (eriti nädalavahetustel) ning suur töökoormus ja töö fragmenteeritus üldiselt. 

Tudengite arvates on MJi töötajate suhtumine tudengitesse hea ja sõbralik, kuid muuta tuleks 

suhtumist õppetöösse ja õpetamise kvaliteeti ning eelkõige just õppe innovaatilisusse (nii 

meetodite kui sisu mõttes). Suur osa tudengeid töötab, mis ei võimalda neil arendada oma 

akadeemilisi oskusi ja intensiivselt pühenduda õppetööle, aga ka õppevälisele, klubilisele 

tegevusele jmt.  

 

MJi jaoks on probleemiks see, et kõrghariduse rahastus (ehk tasemeõppe jaoks MJi eel-

arvesse laekuv raha) ei kasva, mistõttu on soovitud muutuste elluviimiseks vaja leida projekte 

ka haridusinnovatsiooniks. Koostöö ettevõtete ja avaliku sektoriga on õppes (eelkõige just 

bakalaureuseõppes) ebapiisav, rahvusvaheline koostöö õppes (mh ka doktoriõppes) on samuti 

ebapiisav. MJi viimaste aastate vastuvõtukogemus näitab, et tugevate tudengite arv kahaneb 

juba vastuvõtuperioodi jooksul (avaldusi kirjutatakse palju, aga lahkutakse teistele erialadele, 

teistesse koolidesse). Üheks lahenduseks on muuhulgas parem kommunikatsioon MJi eeliste 

väljatoomisel (vt ka tegevusi osas 4.3). Täienduskoolituse pakkumine (nii TÜ elukestva õppe 

keskuse kui TÜ Tallinna esinduse kaudu) on hetkel MJis väike (u 80 000 euro eest aastas), 

killustunud (üksikud väikesed ained) ja vähestes valdkondades (peamiselt koondunud JU ja 

EV õppetoolidesse). 
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Strateegia elluviimiseks on järgmised tegevused (vt ka visiooni joonisel 5 ning tegevusi ja 

vastutajaid peatükis 5): 

 Luua tasulise rahvusvahelise õppe tugevamaks reklaamiks bränd (alternatiivid nt Delta 

Business School, Economics & Business), mille abil saaks suurendada rahvusvaheliste 

õppekavade nähtavust. Tähtaeg 2020. a lõpp, vastutaja MJ. 

 Rahvusvahelise suveülikooli kahenädalase programmi loomine, mille läbinud tudengid 

hiljem tuleks MJi tasulistesse programmidesse õppima. Tähtaeg 2024, vastutaja MJ. 

 MIT Business Forumi platvormiga koostöö algatamine. Tähtaeg 2020 lõpp, vastutaja 

MJ. 

 Eestikeelse majandusmagistri kava avamine (TUFI ja ETJi baasil ning kolmanda rahva-

majanduse poole spetsialiseerumissuuna loomine, juba 2020. aastal kattuvate ainete 

integreerimine). Tähtaeg 2022 vastuvõtuks, vastutaja MJ. 

 Õppekavades läbivalt innovatsiooni suurendamine praktiliste probleemide käsitlemise, 

innovaatiliste meetodite ja tehnoloogiate kasutamise abil. Konkreetsed tegevused: õppe-

kavades ainete omavaheline sidumine; ainete sidumine projektidega (st ühiskonna-

probleemide eesmärgipärane lahendamine, üliõpilaste praktilise tööpanuse suurendamine); 

tsükliõppele laiem üleminek (intensiivne õpe); tulevikuoskuste teadlik õpetamine kõigis 

õppekavades; tööstusmagistrantuuri ja –doktorantuuri arendamine; kahe Marie Curie ITN 

taotluse algatamine (doktoriõpe) (tähtaeg 2021); üheaastaste spetsialiseeritud magistri-

kavade pakkumine välisrahastuse taotlemise toel (nt EIT). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev 

tegevus. 

 Koostöö arendamiseks ettevõtete ja avaliku sektoriga õppes arendatakse MJis välja 

protsessid ja nende kirjeldused süsteemsemaks partnerite kaasamiseks ja praktiliste 

probleemide lahendamiseks (platvorm kodulehel, institutsionaalse koostöö projektid, 

“Akadeemiate” jm pakkumine, rahvusvaheliste tudengite rakendamine koostöö-

projektides). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 Rahvusvahelise koostöö arendamiseks õppes suurema hulga välisõppejõudude 

kaasamine (ERASMUS jmt, külalisõppejõudude kutsumine valdkondades, mille 

tugevdamist MJ vajab (nt ettevõtlusõppes ERA-Chair)). Vastutaja MJ, tähtaeg pidev 

tegevus. 

 Gümnaasiumite tasemel majanduse ja ettevõtluse suurem sidustamine MJi tegevustega 

(loengud/kursused gümnaasiumites, Delta konverentsil tulevastele tudengitele tasuta 

avatud uksed ja nõustamine; värbamisel turundusklubi ja majandusklubi suurem 

kasutamine; MJi tudengite poolt õpilasfirmade nõustamine). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev 

tegevus. 

 MJ missiooniks on oma tudengite konkurentsivõime tõstmine, neile eelise loomine 

tööturul. Tudengite töötamise vähendamiseks (eriti ametikohtadel, mis nõuavad madalat 

oskuste taset) pakutakse rohkem praktilisi ülesandeid ja suurendatakse nõudlikkust 

eelkõige bakalaureuse õppekavades. Tudengitele pakutakse osalemist projektides, mis on 

alternatiiviks töötamisele ja sobivad ka tööandjatele kogemuse tõendamiseks, muuhulgas 

ka nt rahvusvaheline koostöö, õppeassistendiks olemine jne. Tudengite koostöö jm 

praktiliste oskuste kujundamiseks pööratakse suuremat tähelepanu õppetöövälise aja 

sisustamisele (klubide lisandumine, nt juhtimisklubi loomine (JU), heategevuslike 

tudengiprojektide suurendamine (JU), sotsiaalne ettevõtlus (EV), tudengite kaasamine MJi 

ürituste korraldamisse jne). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 Väljalangevuse vähendamiseks luuakse eriti magistriõppes juurde võimalusi (paari-peale 

kaitsmine, kirjutamislaagrid, lõpueksamid). Oluline on õppetöö muutmine efektiivsemaks 

ja õpetamise kvaliteedi tõus (tudengite ja haridustehnoloogide poolt hästi toimivateks 



 10 

hinnatud õpetamise meetodite ja nõudlikkuse ühendamine ning õpetamisoskuste 

tähtsustamine. Eesmärk on laiem õppejõudude koolitus ja omavaheline kokkulepe 

nõudmiste osas, omavaheline koostöö (sh koosõpetamine), õppejõudude teadlikkuse 

tõstmine, et nad on auditooriumi ees nii enda isikliku ja kollektiivselt MJi brändi 

kommunikeerijad, kes peavad seisma kontakttundide efektiivse kasutamise eest. Vastutaja 

MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 
Joonis 5. MJi õppekavade visioon aastal 2025.  
Märkus: valge taustaga on tasulised (või üksikuid tasuta kohti sisaldavad valdavalt tasuliselt kavad) ja sinise 

taustaga tasuta kavad. 

 

Täienduskoolituse arendamiseks viiakse ellu järgmised tegevused (vastutaja MJ, tähtaeg: 

pidev tegevus):  

 Täienduskoolitusmoodulite (1–2päevaste pakettide) väljatöötamine õppetoolide ühistööna, 

kasutades Deltas avanevaid koostöö, ruumide ja tehnoloogia võimalusi. Päevase õppe 

baasil täienduskoolituse reklaamimine, mille moodulid kokku võiks anda 1. a 

magistrikava vm akadeemilise kraadi (mida koolitusfirmad ei saa pakkuda);  

 Tallinna asukohas suurendatakse eelkõige e-kaugõpet, eksterni staatusele kujundatakse 

atraktiivsem bränd koos MJi integreeritud turundusega. Korraliku veebitoe loomine 

ümberpööratud klassiruumis õpetamiseks nt kas Big Blue Button vm, webinarideks hankida 

nn öökulli-tüüpi kaamerasüsteem väiksemateks seminarideks (maksumus u 1000 €), Delta 

auditooriumites on ülekande- ja salvestusvõimalused olemas; 

 Tippjuhtidele pakutakse täienduskoolitust koos SJ kursustega (Meistriklassi nime all, nt 

alustatakse ainetest Eesti majandus maailmamajanduse muutustes, välismajanduse 

keskkond). Avalikule sektorile luuakse üheaastane magistrikava (sihitud nelja-aastase 

bakalaureusekava lõpetajatele, toetusega TÜ arengufondist); 

 Täiendusõppe arendamine ettevõtetele koos T&A projektidega, mh tegevuste 

integreerimine sTARTUp Labiga. 
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Delta maja ja TÜ ettevõtliku ülikooli strateegiliste suundade elluviimiseks on MJil vaja 

laiendada eelkõige ettevõtlusõppe mitmekesisust, parandada kvaliteeti ja suurendada 

ettevõtlusõppe tegevuste nähtavust. TÜ uus arengukava ettevõtlusõppe edasist laiendamist 

otseselt ette ei näe. MJi väljakutseks on seni olnud ettevõtlusõppega seotud tegevuste ja isikute 

killustatus MJi ja TÜ (EIK) üksuste vahel, ühise strateegilise vaate ja eesmärkide süsteemi 

puudumise tõttu on omavaheline koostöö olnud puudulik (sh koostöö puudumine MJi sees), 

samuti on välja kujunenud erinevad metoodika fookused (protsessipõhine vs võrgustikupõhine, 

vt ka joonis 6), mis ei tarvitse olla puuduseks, vaid pigem pakub oskuslikul integreerimisel 

võimalust mitmekesise ettevõtlusõppe kujundamiseks tulevikus (pakutakse TÜ tudengitele 

mitmeid erinevaid alternatiive ettevõtlusõppeks).  

 

Joonisel 6 toodud visiooni elluviimiseks on kavandatud järgmised tegevused: 

 Kvaliteedi tagamiseks ja arendamiseks (sh lisatööjõu palkamiseks jne) on lähiaastatel 

kavas (TÜ grandikeskuse abiga) ERA-Chair taotluse esitamine. Tähtaeg 2021, vastutajad: 

MJ, EV, RE, sTARTUp Lab. Taotluse rahuldamiseni vastavate osapoolte vahelise koostöö 

tõhustamine ettevõtluse ja innovatsiooni õpetamisel (samad vastutajad). 

 Temaatiline mitmekesisus ettevõtlusõppes, sh protsessipõhises õppes MJ-sisese 

võrgustiku laiendamine ning e-õppe arendamine ja laiendamine (tasemed, valdkonnad); 

valdkonnaspetsiifilise ettevõtlusõppe pakkumine integreerituna T&A projektidega (nt 

meditsiin – MATER projekt, robootika – Robots4Future projekt vmt). Teiste teadus-

kondade üliõpilastele ettevõtluse ainete pakkumise tervikliku vaate kujundamine (sõltuvalt 

TÜ rahastusmehhanismi kujunemisest). Tähtaeg 2021, vastutajad: MJ, EV, RE, sTARTUp 

Lab. 

 Edu&Tegu programmi jätkusuutlikkuse tagamine ja parema seose loomine MJi 

tegevustega (uue SF perioodi taotlus arvestades MJ teisi tegevusi ja omafinantseeringu 

vajadust). Tähtaeg 2021, vastutajad: MJ, EV, RE, TU, JU, sTARTUp Lab. 

 sTARTUp Labi projektide voo tagamine koos MJiga ja majandamismudeli välja-

töötamine (sh teenustasu kujundamine). Tähtaeg 2021, vastutajad: MJ, EV, RE, sTARTUp 

Lab. 

 
Joonis 6. Ettevõtlusõppe visioon aastaks 2024 (numbriliselt on märgitud EAPd; MJ siin 

tähendab erandlikult muutuste juhtimise magistriprogrammi). 
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Õppe valdkonna edukuse mõõdikud strateegia rakendumisel: 

 MJ: edukas “Business Schooli” käivitamine (+ ca 100 tasulist tudengit aastas 2024. aastal 

võrreldes 2019. aastaga); 

 MJ: koostööprojektide arvu (ja mahu) kasv (koostöölepingute mahud + konkreetsed välja-

toodud projektid); 

 MJ + õppetoolid: Marie Curie taotlused on edukad; 

 MJ: täiendusõppe mahu kasv 5% aastas (rahaline maht, õppetoolide laiem kaasatus); 

 EV: positiivne tagasiside ainetele, temaatilise mitmekesisuse kasv, e-õppe kursuste mahu 

kasv, ettevõtlusõppe läbinud üliõpilaste arvu kasv; 

 Edu & Tegu: jätkuprogramm, väljaantud EAPd, finantsmudeli jätkusuutlikkus; 

 sTARTUp Lab: väljaantud EAPd, projektide mahu kasv, finantsmudeli jätkusuutlikkus 

(positiivne eelarve jääk 2024. aastal); 

 MJ: edukas ERA Chair taotlus, tervikliku ettevõtlusõppe finantsmudeli jätkusuutlikkus 

(positiivne eelarvejääk 2024. aastal). 

 

4.2. Teaduse ja innovatsiooni valdkonna tegevused 

 

MJi viimaste aastate arenguid iseloomustab nii publitseerimisaktiivsuse kasv, T&A lepingute 

mahu kasv (2019. aastal esmakordselt umbes 1/3ni eelarvest) ning rahvusvahelise nähtavuse 

kasv, millele viitab ka eelmise aastaga võrreldes THE pingereas positsiooni parandamine. 

Seoses mitmete (infrastruktuuri) investeeringute tegemisega Delta majja kolimiseks, on 2020. 

aasta MJi tulude jaotamise põhimõtteid kirjeldavas dokumendis ette nähtud teadustegevuse 

panuse suurendamine kesksete kulude katmisel. Kuna publitseerimistegevus on suunatud 

eelkõige paremale kvaliteedile (ka nähtavusele) (joonis 7), siis premeeritakse 2020. aastast 

alates vaid tipp-publikatsioone teaduse baasfinantseerimise allikalt ning jätkatakse 

konverentsidel osalemise ja artiklite keelekorrektuuri toetamist. 

 

 
Joonis 7. MJ publikatsioonid. 
(Allikas: Koostanud J. Sepp ETISe andmetel, 2019. aasta on novembri alguse seisuga) 

 

Probleemipüstitus ja arenguvajaduste sõnastus teaduse valdkonnas 

 

Arutelude tulemusena õppetoolides ja MJi tasandil nähakse peamiste tegevussuundade 

vajadust strateegiaperioodi jooksul järgmistes valdkondades: 

 Rahvusvahelise teaduskoostöö suurendamine (sh T&A lepingute mahu suurendamine ja 

võrgustike laiendamine), et tagada rahvusvaheliste koostööpublikatsioonide pidev 

juurdekasv ja suurema hulga MJi liikmete kaasatus rahvusvahelisse T&A koostöösse; 
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 Koostöö arendamine MJi ja TÜ sees laiemalt teiste valdkondadega (sh rakendusuuringute 

ja teadusprojektide mahu kasvatamiseks); 

 Ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni arendamine eesmärgiga suurendada innovaatiliste 

rakendusprojektide hulka ja MJi nähtavust Eesti ühiskonnas; 

 Tööstusdoktorantuuri arendamine, et asendada eksternõppe praegune süsteem doktori-

õppes tööstusdoktorantuuri programmiga; 

 Teadlaste ja õppejõudude nähtavuse kasv nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 

 

Strateegiast lähtuvad tegevused teaduse valdkonnas on alljärgnevad: 

 Rahvusvahelise teaduskoostöö suurendamiseks toetatakse individuaalselt rahvusvaheliste 

võrgustike arendamist (läbi arenguvestluste ja SVPMJ allika jätkuva kaasfinantseerimise 

kaudu) ja keskselt arendatakse rahvusvaheliste konsortsiumite loomist MJi ühiseid huve 

silmas pidades (esialgse ühiste temaatiliste huvide korje tulemus on toodud tabelis 3; 

konkreetsemalt ka ühiste projektitaotluste kokkuleppimise kaudu käesolevas strateegias – 

Marie Curie ITN, ERA-Chair taotlused). Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja MJ, õppetoolid. 

 Delta partneritega temaatiliste haakuvate kompetentside/huvide sõnastamine ja kokku-

leppimine (võimalikud MJi jaoks huvipakkuvad teemad nt sotsiaalsete võrgustike analüüs, 

IT lahenduste viimine praktikasse, eksperimentaalökonoomika (MM); neuroturundus ja 

suurandmed (ATIga koostöö, TU); majandusteooria kompetentside arendamine (MSiga 

koostöös, MT, RIMP) jne). Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja MJ, õppetoolid. 

 Grandikeskuse senisest parem kasutamine, regulaarsed kohtumised ja seminarid nt uute 

rahastusprogrammide võimaluste väljaselgitamiseks jm. Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja: 

MJ, õppetoolid. 

 Koostööprojektide, rakendusuuringute ergutamine ettevõtete/haruliitude/avaliku 

sektoriga (nt Robots4Future jne). Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja MJ, õppetoolid. 

 

Tabel 3. MJi õppetoolide T&A huvid temaatiliste valdkondade lõikes 
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MM x x x x x x 

MT x x x x x  
EV       
RAMA x    x  
RE x x x  x x 

JU x x  x x  
TU       
RIMP x x x x x x 

 

 Koostöö arendamine MJi sees hõlmab laiemalt kooskirjutamise traditsiooni ergutamist 

õppetoolide sees (RIMP pilootprojekt), avatud hoiaku kujundamist ja rohkemate 

innovaatiliste pakkumiste vastuvõtmist (selleks töö parem jagamine, tudengite kaasamine 
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ning ettevõtte- ja rahvamajanduse teadmiste integratsioon, mis teostub ilmselt alguses 

paremini MJi keskselt algatatud nn demonstratsiooniprojektide esilestõstmise kaudu). 

Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja: MJ, õppetoolid. 

 Koostöö arendamist TÜ sees toetavad erinevad meetmed (nt SV preemiad ühispubli-

katsioonidele, aga ka valdkonnaüleste tegevuste toetamisvõimalused keskselt TÜ arengu-

fondist), mille kasutamisvõimalusi kommunikeeritakse paremini, samuti arendatakse 

konkreetseid ühisprojekte (nagu nt MATER, Robots4Future jne), samuti 

kommunikeeritakse EIKi kaudu ettevõtluskoostöö arendamise huvisid ja võimalusi. 

Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja: MJ, õppetoolid. 

 Rakendusuuringute kasvatamiseks püütakse neid paremini integreerida õppega 

(tudengite (kõik tasemed) kaasamine rakendusuuringutesse, pakutakse MJi poolt 

aktiivsemalt uuringuteemasid, hoitakse sidet oluliste partneritega nende huvide 

väljaselgitamiseks – ministeeriumid, ettevõtted, Tartu linn, RAKE). Tähtaeg: pidev 

tegevus, vastutaja: MJ, õppetoolid. 

 Ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni arendamiseks püütakse paremaks kommuni-

katsiooniks paketeerida teenused ja täienduskoolitus ettevõtetele, avalikule sektorile 

(rakendusteadus) ja arendada vastavalt MJi kodulehte. Tähtaeg: pidev tegevus, vastutaja 

MJ, õppetoolide juhid. 

 Tööstusdoktorantuuri arendamine töötades välja MJi jaoks sobivad nõuded ja vastuvõtu-

tingimused ning kooskõlastades need Socialia valdkonna ja TÜga keskselt. Tähtaeg: pidev 

tegevus, vastutaja: MJ. 

 Teadlaste ja õppejõudude nähtavuse kasvuks pakutakse keskse platvormina MJi (Delta) 

blogi, kuid ergutatakse ka õppetoolides Google Scholari, Research Gate jm portaaalide 

liikmelisust jm nähtavuse kasvatamise alaseid tegevusi (vt ka 4.3 juhtimine). Tähtaeg: 

pidev tegevus, vastutaja MJ, õppetoolid. 

 

Teaduse valdkonna edukuse mõõdikud strateegia rakendumisel (kvantitatiivsed 

eesmärgid on seatud vaid eelarve kontekstis): 

 MJ ja õppetoolid: Marie Curie ning ERA-Chair taotlused edukad; 

 MJ ja õppetoolid: ETISe 1.1 publikatsioonide arvu kasv, tsiteeringute arvu kasv; 

 MJ ja õppetoolid: T&A projektide mahu kasv (üldiselt ja baasfinantseeringu kasvatamiseks 

ka ettevõtluslepingud, kasv 10% aastas); 

 MJ: doktorantide vastuvõtu kasv. 

 

4.3. Juhtimise ja innovatsiooni valdkonna tegevused 

 

Strateegia arutelud on välja toonud järgmised arenguvajadused: 

 MJi juhtimismudeli jätkusuutlikkus ja juhtimiskompetentside arendamine, laiemalt 

ametijuhendi nõuete täitmise tagamine (eelkõige ühiskonna teenimise/juhtimise 

ülesannetest keeldumiste hulk on väga suur); 

 MJi sisemise rahastuse jagamise mudel ei ole jätkusuutlik (õppe teenustasu finantseerib 

valdavalt üldkulusid, selle kahanemisel on vaja teaduse panust suurendada). Keskse 

rahastuse tase õppetoolidesse on madal, selle kasvatamise eesmärk strateegiaperioodil 

võiks olla vähemalt 1,2 miljoni euro jagamine baasrahastuseks õppetoolide vahel aastal 

2024; 

 Sise- ja väliskommunikatsiooni, info levimist nii MJi sees kui väliste partneritega on vaja 

parandada ja süstematiseerida (mh kohati liiga palju, samas tudengid ootavad Instagramis 

suuremat nähtavust, vilistlastega koostöö ei ole fokuseeritud jmt); 
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 Kaasamis- ja tunnustamiskultuuri tekitamine MJis (sh seose loomine strateegia 

mõõdikute ja tunnustamise vahel); 

 Vilistlaskoostöö arendamine (sh kontseptsiooni väljatöötamine 2021. aastal seotuna teiste 

strateegia tegevustega); 

 Ülikooli ametijuhend ja töökorraldus nõuab töötajatelt head enese- ja ajajuhtimise 

oskust. Kuna tööülesanded on väga fragmenteeritud, siis see tekitab palju stressi ja ka 

läbipõlemist töötajate hulgas; 

 Töötajate erinevad arengu ja täienduskoolituse vajadused; 

 Välisüliõpilaste ja –õppejõudude kaasamine (eelkõige keele küsimus); 

 sTARTUp Labi koht MJi struktuuris (rahastamine, roll). 

 

Eeltoodud väljakutsete lahendamiseks viiakse ellu järgmised tegevused: 

 MJi juhtimismudelis on oluline tagada jätkusuutlikkus ja kompetenside arendamine, 

kogemuse edasiandmine, aga samas ka uute ideede ja energia lisandumine, mistõttu ei 

tohiks üks indiviid samas rollis juhtimisülesandeid liiga kaua täita. Kuna ka õppetoolide ja 

programmijuhtide hulk on märkimisväärne, siis on vajalik tagada pidev juhtimis-

kompetentside alase üldise täienduskoolituse kasv. Soovitav MJi valitsuse juhtimismudel 

on toodud joonisel 8, kus kõik plokid näitavad juhtkonna kompositsiooni 3aastaste 

perioodide jooksul. Põhimõtteliselt on selle skeemi järgi toimides ühe indiviidi juhtkonnas 

olemise aeg maksimaalselt 9 aastat (peaaegu kaks atesteerimisperioodi), millest esimesed 

3 aastat on nö sisseelamiseks. Juhtimisoskuste arendamiseks kasutatakse nii TÜ koolitusi 

kui ka doktoriõppe vahendeid (juhendajate koolitus). 

 
 

Joonis 8. MJi juhtimismudel 3aastase tsükli kaupa. 

 

 Sisekommunikatsiooni, info levimist on vaja parandada, seda hinnatakse suhteliselt 

heaks, kuid Delta majaga seoses tuleb laiendada maja teistele asukatele, kasutada ITO poolt 

hangitud olemasolevaid vahendeid paremini (nt ühiskalendrid, MS Teams jne), läbi viia 

vastavaid koolitusi. Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 Väliskommunikatsiooni on vaja laiendada nii MJi nähtavuse suurendamiseks Eestis 

(ametijuhendites on kohustuslik olla oma valdkonnas ühiskondlikult nähtav, selle 

tähenduse selgitamine ja täitmise jälgimine arenguvestluste, atesteerimiste kaudu, ürituste 

(konverentsid/seminarid) korraldusse tuleb kaasata laiem ring 

õppejõude/tudengeid/väliseid partnereid – ettevõtted, ministeeriumid, vilistlased; Blogi 

tekitamine kodulehele ja ajalehtedes kirjutamine (igaühel vähemalt 1 artikkel aastas), 

doktorikraadiga töötajate nimede vahendamine ülikooli kommunikatsioonitalitusele 

(praegu vaid väike grupp inimesi osaleb kommunikatsioonis – iga inimese juurde 

võtmesõnad/teemad); gümnasistide jaoks riigieksamite teemade adresseerimine 

(lahendused, teemade avamine jne); vilistlaste puhul LinkedIn gruppide loomine 

kursustele, nende kaudu hilisem erialane kaasamine (sh ka statistika kogumine jne), MJi 

Instagrami kontole kontseptsiooni loomine). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

Juhataja

• Asejuhataja 1

• Asejuhataja 2

Juhataja

• Asejuhataja 1

• Asejuhataja 2

Juhataja

• Asejuhataja 1

• Asejuhataja 2
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 Kaasamis- ja tunnustamiskultuuri tekitamine MJis, sh üritustel osalemise kultuuri 

tekitamine, mis eeldab rohkem kvaliteetsemaid ja mõtestatud üritusi (formaate muuta, 

sõnastada ootused), tunnustamise muutmine süsteemsemaks, sünnipäevade tähistamise 

katsetamine erinevates formaatides (kuni kõrgeima võimaliku rahulolu saavutamiseni), 

traditsioonide ja sümbolite juurde loomine (meened, suvised MJi reisid, teatrikülastused 

jmt, et oleks igaühele midagi). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 Aja– ja enesejuhtimise oskuste täiendamine nii individuaalselt (õppetooli arengu-

vestlustel tuvastatakse individuaalsed vajadused ja pakutakse koolitusi/abi), kui ka 

agregeeritult gruppides vastavalt õppetoolides tuvastatud vajadusele, ning lisaks pakutakse 

üldisi koolitusi huvipakkuvatel teemadel (nt IT lahendused, Mindfulness jne). Eesmärgiks 

on protsesside suurem isejuhtimine nn alt-üles võimaluste loomisena ja laiemalt ühiskonna 

teenimise ülesannete võimaluste pakkumine töötajatele. Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev 

tegevus. 

 Ametijuhendi nõuete täitmise tagamiseks on vajalik arenguvestluste kvaliteedi 

parandamine (koolitus vestluse läbiviijatele), personaalne coaching neile, kes on hädas 

iseenda arenguga; täienduskoolitajate, juhtide, teadlaste jm järelkasvuks TÜ koolitus-

võimaluste kasutamine. Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 Teaduskonna sisemises rahajagamise mudelis teadusepoolse MJi üldkulude katmise 

suurendamine, baasfinantseerimisest grandikeskuse taotluste osaline finantseerimine 

(valitsuse otsusega). Sisene rahastusmudel stabiliseerub juhul kui tasulise õppe eesmärgid 

realiseeruvad (lisarahastus ca 400 000 eurot aastas). Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 sTARTUp Labi parem sidumine ainekavade ja õppeprogrammidega ning selle baasilt 

vajaliku omafinantseeringu mahu tekitamine. Vastutaja MJ, tähtaeg: pidev tegevus. 

 

5. Ajakava ja vastutajad 

 

MJi 

vastutajad 
Vajalikud tegevused/eesmärgid 

Tähtaeg/ 

periood 
Riskid 

Lisanduvate 

kulude 

maksumus/ 

allikas 

Õppetoolid  

Õ1. Inimeste arendamine 

(vajadused -> kokkulepped) 
2020–2024 

Konkuree-

rivad 

eesmärgid 
20 000 aastas 

(doktorikool) Õ2. Kvaliteedi laiem tagamine, 

arendamine, tehnoloogia 

(õppekavade juhtimine, koostöö) 
2020–2024 

Praktikud 

(motivat-

sioon, 

kvaliteet) 

Õ3. Tulevikuoskuste arendamine, 

rahvusvaheline koostöö  
2020–2024 Ressursid 

HSVMJ, 

projektid 

Õ4. E-õppe arendamine ja 

laiendamine (tasemed, 

valdkonnad) 

  

2020–2024 

Koostöö HSVMJ, 

projektid 

  
NB! Peame 

tahtma õpetada 

RE, JU, EV, 

RAMA, TU 

Õ5. Marie Curie ITN taotlus (PhD 

International Business) 
2021 Ressursid 

Taotluse tasu 

SVPMJ 

MM, MT, 

RIMP 

  

Õ6. Marie Curie ITN taotlus (PhD 

in Economics & Data Science) 

  

2021 

  

Koostöö (MJ, 

r-vah 

partnerid) 
Taotluse tasu 

SVPMJ 

  Alternatiivid: 

Twinning 
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MJi 

vastutajad 
Vajalikud tegevused/eesmärgid 

Tähtaeg/ 

periood 
Riskid 

Lisanduvate 

kulude 

maksumus/ 

allikas 

MJ 

Õ7. MIT Enterprise Forum taotlus 

& täitmine 
2020–2022 

Taotlused ei 

õnnestu 

(kordus-

taotlused) 

5000 aastas, 

HSVMJ 

Õ8. U4 koostöö õppes (ENLIGHT 

etc) 
2020–2024 Ressursid 

2000 aastas, 

HSVMJ 

Õ9. Individuaalsete, grupi, 

instituudi tasandi koolituste 

korraldamine 

2020–2024 

Poliitiline 

toetus 

20 000 aastas 

(doktorikool) 

Õ10. Delta Business Schooli jaoks 

poliitilise jm toetuse leidmine 

(järk-järgult), brändimine (2020 

sügiseks) ja arendamine 

2020, 

2021–2024 

  5000 aastas, 

HSVMJ 

Õ11.Olemasolevate õppekavade 

parem koordineerimine ja 

integreerimine 

2020–2024 

  HSVMJ 

EV 

EÕ1. Kvaliteedi tagamine & 

arendamine 
2020–2024 

Konkureerivad 

eesmärgid 

HSVMJ, 

projektid 

EÕ2. Temaatiline mitmekesisus 

ettevõtlusõppes 
2020–2024 Doktorandid 

HSVMJ, 

projektid 

EÕ3. Protsessipõhise õppe 

võrgustik  
2020–2024 Praktikud 

HSVMJ, 

projektid 

EÕ4. E-õppe arendamine & 

laiendamine (tasemed, 

valdkonnad) 

  

2020–2024 

  

Ressursid HSVMJ, 

projektid 

  Koostöö 

Edu &Tegu 

EÕ5. Uue SF perioodi taotlus 2020–2021 Ressursid Projekt 

EÕ6. Suurem seos MJ tegevustega 2020–2024 

Koostöö (MJ, 

koolid, kutse-

koolid, KOV) 

Projekt 

EÕ7. Omafinantseeringu mudel 2020–2024   Projekt 

sTARTUp 

Lab 

EÕ8. Projektide voo tagamine 

koos MJiga 
2020–2024 Ressursid 

HSVMJ, 

projektid 

EÕ9. Majandamismudel (mh 

teenustasu) 
2020–2024 

Koostöö (MJ, 

alumni) 
  

MJ+õppe-

toolid 

EÕ10. ERA-Chair taotlus 

(vastutajad: MJ, EV, RE) 
2021/2022 

Taotlus ei 

õnnestu 

(kordus-

taotlus, 

alternatiivid: 

Fulbright, 

ERASMUS+) 

Taotluse tasu 

SVPMJ 

EÕ11. Edu & Tegu + Startup Labi 

sidumine MJi õppetööga 
2020–2024 Ressursid 

HSVMJ, 

projektid 

TÕ1. Täienduskoolitusmoodulid 2020–2021 Ressursid HSVMJ 
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MJi 

vastutajad 
Vajalikud tegevused/eesmärgid 

Tähtaeg/ 

periood 
Riskid 

Lisanduvate 

kulude 

maksumus/ 

allikas 

MJ+õppe-

toolid 

TÕ2. E-kaugõpe Tallinnas 2020–2021 

Koostöö (MJ, 

partnerid) 

HSVMJ, 

projektid 

(HITSA?) 

TÕ3. Tippjuhtide meistriklass 2021/2022   HSVMJ 

TÕ5.Projektid ettevõtetega 2020–2024   

HSVMJ, 

projektid 

MJ+RIMP+ 

õppetoolid 

TÕ4. Avaliku sektori 1a 

magistrikava 2020–2021   

HSVMJ, AF 

toetus 

MJ+õppe-

toolid TE1.Vt.Õ5,Õ6, EÕ10   Ressursid   

  TE2. Delta koostöö 2020–2024 
Koostöö (MJ, 

partnerid) 

HSVMJ, 

Taotluse tasu 

SVPMJ 

  TE3. Grandikeskusega koostöö 2020–2024   HSVMJ 

  

TE4: Koostööprojektid ettevõtete, 

haruliitude, linnaga 2020–2024   

HSVMJ, 

Taotluse tasu 

SVPMJ 

  TE5: MJi sisene koostöö 2020–2024   HSVMJ 

  TE6: TÜ sisene koostöö 2020–2024   

HSVMJ, TÜ 

arengufond 

  

TE7: Rakendusuuringute 

integreerimine õppega 2020–2024   HSVMJ 

MJ 

TE8: Ettevõtliku ülikooli 

kontseptsiooni arendamine 

(partnerid: EIK, rektoraat) 2020–2021   HSVMJ 

  TE9: Tööstusdoktorantuur 2020–2021   HSVMJ 

MJ+ 

õppetoolid + 

töötajad 

TE10.Teadlaste ja õppejõudude 

nähtavuse kasv 2020–2024   HSVMJ 

 

6. Strateegia eelarve 

 

Strateegia põhipunktide elluviimine tooks kaasa MJi õppetulude kasvu pea 3 miljoni euroni 

aastas (vt joonis 9), selles prognoosis sisaldub tasulise õppe järk-järguline aastakasv kuni 

400 000 euro võrra (saavutatakse aastal 2024) ning täiendusõppe mahu kasv 5% aastas. 

Teadustulude kasvu prognoos (joonis 10) on koostatud 10% võrra aastas suurenevate T&A 

lepingute alusel ning alates 2022. aastast prognoositakse kasvu 600 000 euro võrra (edukas 

ERA Chair taotlus + 1 edukas Marie Curie ITN taotlus) ning eeldusel, et muid suuremaid 

projekte (nt InWeGe sarnased) ei teki. Muude teadus- ja õppetulude tase jääb prognoosis 

2019/2020. aasta tasemele. 
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Joonis 9. Õppetulude prognoos. 

 

 
Joonis 10. Teadustulude prognoos. 
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Joonis 11. Indikaatorite taseme areng strateegiaperioodi jooksul ja suurim mõju 

õppetoolidele 2019. aasta spetsialiseerumise ja ärimudelite alusel.  
Märkus: must joon peegeldab 2019. aasta ja sinine 2024. aasta strateegia tegevuste tulemusena saavutatavaid 

tasemeid). 

 

Kokkuvõttes on strateegia suurimad muutused seotud rahvusvaheliste tasuliste tudengite 

kasvu, täiendusõppe projektide kasvu ja T&A lepingute mahu suurenemise ning nähtavuse 

kasvuga ühiskonnas (joonis 11). Kasv on võimalik saavutada olemasoleva MJi inimressursiga 

ainult siis, kui T&A lepingud on seotud õppes institutsionaalsete koostöölepingutega ning 

sisaldavad mitut koostööelementi – õpe, teadus, innovatsioon. 
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