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Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aasta
tegevuskava kinnitamine
Võttes aluseks Tallinna Tehnikakõrgkooli põhimääruse § 8 ja § 7 punkti 18, Tallinna
Tehnikakõrgkooli arengukava aastateks 2016–2020 ja kõrgkooli 2017. aasta eelarve
kinnitan Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aasta tegevuskava (lisas).

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor

Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aasta tegevuskava
Missioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja
rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.
Visioon: Tallinna Tehnikakõrgkool
innovaatiline rakenduskõrgkool.
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Põhiväärtused:
innovatiivsus – loovus, avatus, paindlikkus;
ettevõtlikkus – algatuslikkus, sihiteadlikkus, rakenduslikkus;
efektiivsus – säästlikkus, tulemuslikkus, vastutustundlikkus.
Sissejuhatus ja hinnang hetkeolukorrale
Põhinäitajad 2016. aastal
● Kõrgkoolis oli 31.12.2016. a seisuga 185 töötajat (vrd 2015. a 188), lisaks panustas
külalisõppejõududena kõrgkooli tegevustesse 77 erialaspetsialisti.
● Tugistruktuuriüksuste (sh akadeemiline tugipersonal) ja akadeemiliste ametikohtade
suhe oli 0,66 (2015. a 0,63) ning üliõpilaste ja akadeemilise personali ametikohtade
suhe 22,4 (2015. a 23,1).
● Üliõpilaste arv seisuga 10.11.2016 oli 2237 (10.11.2015. a 2457).
● 2016. aastal lõpetas TTK 286 üliõpilast (2015. a 293)
● Lõpetajate küsitluse järgi ei töötanud 18.12.2016. a seisuga seitse samal aastal
kõrgkooli lõpetanut (2,5% lõpetajate koguarvust, 2015. a 5%).
● Õpinguid jätkas 51 lõpetanut, mis moodustab 19% lõpetanute koguarvust (2015. a
16%).
● Eelarve kogumaht 2016. aastal oli 8 886 531 eurot (2015. a 9 442 747 eurot), sh
tegevustoetuse vahendid 7 841 292 eurot (2015. a 7 670 033 eurot).
Põhieesmärgid 2017. aastal
●
●
●
●
●
●
●
●
●

TTK põhimääruse muutmine;
akadeemiliste ja tugistruktuuriüksuste ümberkujundamine;
põhitegevuste võtmetulemusnäitajate rakendamine ja tasemeõppe tõhususe
suurendamine;
eelarve jaotuse vastuvõtmine koos tegevuskulude vähendamisega ja investeeringute
kavandamine;
kinnistu korrastamine ja ruumiprogrammi koostamine tulenevalt struktuuriüksuste
muudatustest;
TTK õppekava statuudi koostamine ja õppekavade arendamine;
arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupi hindamise edukas läbimine;
dokumendivahetuskeskuse (DVK) teenusega liitumine ja TTK dokumendihalduse
edendamine;
TAL-tegevuste juhtimise ümberkorraldamine, uurimistööalase koostöö edendamine
institutsioonide ja ettevõtetega.
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Tegevusvaldkond

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

1.

JUHTIMINE

1.1.

TTK põhimääruse muudatusettepanekute
esitamine HTMi kinnitamiseks

Muudatusettepanekud on
kooskõlastatud TTK nõukogus;
põhimäärus on uuendatud.

märts

E. Lend

A. Jõgiste

1.2.

TTK uute struktuuriüksuste
moodustamine

E. Lend

1.3.

TTK õigusaktide ajakohastamine, sh
struktuurimuudatuste sisseviimine

Struktuuriüksused on moodustatud
TTK nõukogus;
struktuuriüksuste põhimäärused on
kinnitatud rektori käskkirjaga.
Õigusaktid on ajakohastatud.

vastavalt HTMi
ajakavale
jaanuar-mai

A. Jõgiste,
L. Peetrimägi,
A. Kraav,
T. Sildeberg

1.4.

TTK tegevusnäitajate parandamine
vastutuse tõstmise ja juhtimise
tõhustamise kaudu liikmeskonnas
Tööülesannete ülevaatamine
ametikohtade lõikes

1.5.

1.7.
1.8.

Õppejõudude atesteerimissüsteemi
ülevaatamine, hindamiskriteeriumide
täpsustamine
Eelarve jaotuse ja hankeplaani
vastuvõtmine

1.9.

Uue ruumiprogrammi koostamine

1.10.

Kinnistu korrastamine

kolme kuu
jooksul
muudatuste
kehtestamisest
pidev

vastutusala
juhid

Str.üksuste tegevused on planeeritud
ja ellu viidud;
võtmetulemusnäitajad on paranenud.
Ametikohtade arv on optimaalne ja
kevadsemester
toetab võtmetulemusnäitajate
saavutamist;
2017/2018. õppeaasta koormused on
üksuste lõikes võrreldavad ja optimaalsed.
Atesteerimissüsteem toetab kõrgkooli
I etapp:
eesmärkide saavutamist.
sügissemester

E. Lend

vastutusala ja
str.üksuste juhid

vastutusala
juhid

str.üksuste juhid

Eelarve ja hankeplaan on vastu
võetud;
eelarve muudatusi on tutvustatud
TTK nõukogus.
Ruumiprogrammi on tutvustatud
nõukogus,
uue ruumiprogrammiga on
arvestatud eelarve ja hankeplaani
koostamisel.
Peahoone eskiisprojekt on täiendatud
ja põhiprojekti osad koostatud;

E. Lend

T. Sildeberg,
T. Luks,
str.üksuste juhid

T. Sildeberg

O. Mäekivi

märts

L. Peetrimägi,
E. Viljus

september
märts

aprill–oktoober
september
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1.11.

Tegevusvaldkond

IKT arendustegevused

1.12.

Finants- ja personalijuhtimise ning arvestuse arendustegevused

1.13.

Turundus- ja reklaamitegevuse
parandamine

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus
peahoone vestibüül on
rekonstrueeritud;
peahoone 1. korruse keskosa
tööruumid on ümber ehitatud;
laborimaja 3. korruse
rekonstrueerimise projekt on põhiprojekti
mahus koostatud.
Õppeinfosüsteemi arendusi on
analüüsitud, testitud ja tagasiside antud;
kooli internetivõrgu seadmeid on
uuendatud ja sisevõrgu kiirust tõstetud;
andmete varundamise süsteem on
kirjeldatud ja loodud, mitmekihiline
varundussüsteem on juurutatud.
Finantsosakonna toimemudel on
uuendatud, sh uued arvestusobjektid on
kirjeldatud ja kasutusele võetud.
Vilistlaste alamveeb TTK kodulehel on
valminud;
kodulehekülje disain on uuendatud;
turunduse sihtgrupid on kaardistatud.

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

pidev

A. Rooste

september

A. Rähni

L. Urbanus,
K. Baumeister,
A. Rähni

august

A. Rähni

september

T. Luks,
E. Viljus

jaanuar

M. Simulman

A. Rähni

märts
pidev

M. Simulman
M. Simulman

A. Rähni
str.üksuste juhid

september
I etapp:
detsember

1.14.

Kõrgkooli eksperdimaine kujundamine

Siht- ja huvigrupid on kõrgkooli
tegevustest informeeritud;
liikmeskond osaleb sotsiaalmeedia
diskussioonides.

pidev

H. Saarik

liikmeskond

1.15.

Sisekommunikatsiooni parandamine

Koostöömaatriks on välja töötatud.

märts

M. Simulman

str.üksuste juhid

1.16.

Dokumendivahetuskeskuse (DVK)
teenusega liitumine (ettevalmistav etapp
konsolideeritud dokumendihaldusele
üleminekuks)

X-teega (infosüsteemide
andmevahetuskiht) on liitutud;
ametlik dokumendi- ja kirjavahetus
toimib üle DVK.

märts

A. Rähni

Ettevalmistuste tegemine Webdesktopi
platvormilt dokumendihaldussüsteemi

Ühised dokumendimallid on loodud ja
kasutusele võetud;

veebruar–
detsember

1.17.

M. Simmer
M. Simmer

J. Vatsar
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Tegevusvaldkond

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus

EKIS (Eesti Koolide Infosüsteem)
üleminekuks

seadistused uude süsteemi
üleminekuks on testitud.

1.18

Avaliku dokumendiregistri ülevaatamine,
vastavuse tagamine avaliku teabe
seaduse nõuetega

2.

ÕPPETEGEVUS

2.1.

Õppekavagruppide kvaliteedihindamise
edukas läbimine

2.2.

Õppekorralduse parendamine ning
üliõpilaste nõustamissüsteemi aja- ja
asjakohastamine

2.3.

Uute õppelaborite loomine ja
olemasolevate uuendamine

2.4.

Õppeprotsessi rahvusvahelistumise
kava koostamine aastateks 2017–2020

2.5.

Õppekavaarendus

Arhitektuuri ja ehituse
õppekavagrupi hindamine on edukalt
läbitud;
parendusmeetmete rakenduskava
transporditeenuste õppekavagrupi osas
on koostatud, vastavad tegevused on
kavandatud teaduskonna tegevuskavas
ja aruanne esitatud EKKA-le.
Õppeosakonna struktuur on
uuendatud ja tööülesanded üle
vaadatud;
loodud on üliõpilasteenistus;
käivitunud on tuutorite TTK-sisene
koolitussüsteem.
Õppekavadel toimib parendatud
praktikate nõustamise süsteem.
Laborid on uuendatud.
(vt akadeemiliste str.üksuste
tegevuskavad)
Kokku on lepitud inglise keeles
õpetatavad ained 2017/18. õppeaastal;
väliskülalisõppejõudude värbamise
ajakava ja eelarve on koostatud.
Kvaliteedihindamise lisatingimused
on täidetud;
õppekavadele on välja töötatud
spetsialiseerumised, uute õppekavade

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

pidev

M. Simmer

J. Vatsar

juuni

M. Kiisa,
H. Kesler

A. Rooste,
B. Laurfeld

veebruar

T. Hintsov

L. Peetrimägi

juuni

L. Peetrimägi,
A. Rooste

E. Viljus

mai

R. Juurikas

õppekorraldusspetsialistid

detsember

T. Sildeberg

veebruar

akadeemiliste
str.üksuste
juhid
akadeemiliste
srt.üksuste
juhid

jaanuar

T. Hintsov

A. Rooste

november

akadeemiliste
str.üksuste
juhid

A. Rooste

jaanuar

T. Thalheim,
H. Pehme
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Tegevusvaldkond

2.6.

Õppeprotsessi kvaliteedi tagamine

2.7.

TTK õppekava statuudi koostamine

3.
3.1.

TEADUS-, ARENDUS- JA
LOOMETEGEVUS (TAL)
TAL-tegevuste juhtimise
ümberkorraldamine

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus
avamise ettepanekud esitatud
õppeprorektorile.
(vt akademiliste str.üksuste
tegevuskavad)
Kõikides õppekavades kasutatakse
visualiseerimis- ja
simulatsioonikeskkondi;
e-toe arendamine vastab kõrgkoolis
kokku lepitud kvaliteedistandardile;
kombineeritud õpe koos kaasaegse
metoodikaga toetab õpitulemuste
saavutamist.
Õppekava statuut on TTK nõukogus
kinnitatud.
(arutelu kevadseminaril)

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

pidev

akadeemiliste
str.üksuste
juhid

haridustehnoloogid

oktoober

L. Peetrimägi,
A. Rooste

akadeemiliste
str.üksuste
juhid

Uurimistöö rühmade statuut on
käskkirjaga kinnitatud.

märts

A. Kraav,
O. Kallas

aprill

A. Kraav,
O. Kallas

aprill

M. Meri

november

O. Kallas
A. Kraav,
M. Kiisa

akadeemiliste
str.üksuste
juhid
M. Meri,
akadeemiliste
str.üksuste
juhid
akadeemiliste
str.üksuste
juhid,
M. Simulman
akadeemiliste
str.üksuste
juhid

3.2.

Uurimistööde konkursi korraldamine ja
toetatavate uurimisteemade
väljaselgitamine

Uurimistoetuse saajad on välja valitud.

3.3.

Seminaride, konverentside, ümarlaudade
korraldamine

3.4.

Publikatsioonide avaldamine ja ETISes
kajastamine

3.5.

Tehnosiirdekeskuse ümberkorraldamine
ettevõtluskeskuseks

Läbi on viidud:
Heureka seminar koostöös teiste
rakenduskõrgkoolidega,
visiooniseminar.
Välja on antud:
üliõpilaste lõputööde toimetised;
õppejõudude toimetised;
artiklid teadusajakirjades.
Ettevõtluskeskus on moodustatud;
ettevõtluskeskuse toimemudel on
välja töötatud.

november
november
pidev
jaanuar
mai

A. Kraav
O. Kallas

M. Meri,
A. Jõgiste
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Tegevusvaldkond

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

4.

ÜHISKONNA TEENIMINE

4.1.

Raamatukogu fondi kättesaadavuse
parandamine

TTK kirjastatud väljaanded on välja
antud e-raamatuna;
rakendatud on TTK lugejaskonnale
sobivad andmebaasid.

mai

S. Remmelg

S. Rünne

4.2.

Üritused raamatukogus

pidev

S. Remmelg

4.3.

Avatud kõrgkooli ümberkorraldamine
elukestva õppe keskuseks

On korraldatud näituseid,
raamatukogupäevi, filmiõhtuid jt üritusi.
Elukestva õppe keskus on
moodustatud;
keskuse arengusuunad, toimemudel
ja põhimäärus on kinnitatud.
Täienduskoolituste andmebaas
(TÕIS) on rakendatud;
aasta koolituskalender on koostatud
ja avalikustatud;
täiendusõppe õppekavade
dokumentatsioon on ajakohastatud.
Tegevuste kavandamisel on arvestatud
kõrgkooli liikmeskonna ja kogukonna
huve eesmärgiga edendada TTK kui
aktiivse ja ettevõtliku kõrgkooli kuvandit
ühiskonnas.
TTK vastlapäev Harju tn uisuplatsil
on läbi viidud.
TTK meeskond on osalenud 57.
traditsioonilisel Vilniuse ja Riia
partnerkõrgkoolide vahelisel
korvpalliturniiril.
Traditsiooniline TTK vilistlaste
korvpalliturniir on läbi viidud.
TTK esindusvõistkonnad on aktiivselt
osalenud EASLi poolt korraldatud
spordiüritustel.

jaanuar

A. Kraav

4.4.

4.5.

Täienduskoolitust pakutakse kõikide
õppekavade valdkondades

Spordi- ja harrastustegevuste
läbiviimine.

november

aprill
september

A. Udumäe

str.üksuste juhid

R. Russmann

kehakultuurikeskuse
treenerid

jaanuar

veebruar
mai

aprill
õppeaasta
kestel
õppeaasta
kestel
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4.6.

Tegevusvaldkond

Liikmeskonna osalemine eriala- ja
kutseliitude töös, ühiskondlikes nõu- ja
otsustuskogudes

Mõõdetav või kirjeldav eesmärktulemus
On pakutud rühmatreeninguid TTK
liikmeskonnale, kogukonna liikmetele ja
teiste kõrgkoolide üliõpilastele.
On sõlmitud koostöölepingud
treeningute läbiviimiseks TTK
spordipinnal FC Kalev jalgpalliklubiga,
MTÜ Tallinn võrkpalliklubiga.

Tähtaeg

Vastutav
täitja

Kaasatud
täitjad

september

pidev

str.üksuste juhid

(digitaalselt allkirjastatud)
Enno Lend
rektor
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