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TEGEVUSARUANNE 2017 

1 Sissejuhatus

Tartu  Kõrgem Kunstikool  (edaspidi  TKK või  kõrgkool)  asub aadressil  Tähe 38b Tartus.
Hoonete kompleksi kuulub kolm maja: Tähe, Tolstoi ja Eha tänava õppehoone. 

Õppehooned kuuluvad riigile. Tartu linnalt on TKK saanud tasuta kasutamiseks galeriipinna.
Galerii Noorus asub Riia 11.

Tasemeõpe toimub seitsme õppekava alusel:   

1. fotograafia (F)
2. maal ja restaureerimine (MA)
3. meedia- ja reklaamidisain (ME)
4. mööblidisain ja restaureerimine (M)
5. nahadisain ja restaureerimine (N)
6. skulptuur (S)
7. tekstiil (T)

Institutsionaalne akrediteerimine

Välishindamise  (institutsionaalne  akrediteerimine  2015)  tulemusel  on  TKK akrediteeritud
seitsmeks aastaks. 

EKKA  kõrghariduse  hindamise  nõukogu  istungi  05.02.2016  protokolli  järgi  olid  hindamiskomisjoni
osahinnangud järgmised:

organisatsiooni juhtimine ja toimimine Nõuetele vastav
õppetegevus Nõuetele vastav
teadus- arendus- ja/või muu loometegevus Nõuetele vastav
ühiskonna teenimine Nõuetele vastav 

Hindamiskomisjon otsustas tunnustada lisamärkega «tunnustust vääriv» hindamisvaldkonna
Ühiskonna teenimine alavaldkonda «Muu avalikkusele suunatud tegevus».

Kunstide õppekavagrupi kvaliteedihindamine

Kunstide õppekavagrupi  kvaliteedihindamise  eneseanalüüsi  aruanne esitati  EKKA büroole
06.09.2017. Rahvusvaheline hindamiskomisjon külastas TKK-d 16.11.2017. Hindamiskomis-
jon esitas lõpliku hindamisaruande EKKA-le 22.01.2018. EKKA hindamisnõukogu istung
toimus  02.02.2018.  Hindamisnõukogu  leidis,  et  õppekavad,  nendel  toimuv  õpe  ning
õppealane arendustegevus vastavad nõuetele ning otsustas kinnitada hindamisaruande ning
viia järgmine TKK kunstide õppekavagrupi esimese õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7
aasta pärast.

Arengukava

TKK arengukava 2016–2020 on kinnitatud nõukogu otsusega 26.05.2016. 23.02.2017 kiitis
TKK nõukogu heaks 2016. a tegevuskava täitmise ja kinnitas tegevuskava 2017. aastaks.
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Tegevustoetus

Haridus-  ja  teadusministri  16.02.2016  käskkirjaga  «Riigi  rakenduskõrgkoolidele  tegevus-
toetuse  eraldamine  kalendriaastateks  2016–2018»  määratakse  Eesti  Lennuakadeemiale,
Lääne-Viru  Rakenduskõrgkoolile,  Tallinna  Tehnikakõrgkoolile,  Tallinna  tervishoiu
Kõrgkoolile,  Tartu  Kõrgemale  Kunstikoolile  ja  Tartu  Tervishoiu  Kõrgkoolile
kõrgharidustaseme  õppe  läbiviimiseks  riigieelarvest  tegevustoetuse  eraldamisel  kooli  ja
ministeeriumi  õigused  ja  kohustused,  vastutus  ja  tegevustoetuse  eraldamise  kord
kalendriaastateks 2016–2018.
Tegevustoetuse kasutamisel juhinduvad kõrgkoolid eesmärkidest järgmistes valdkondades:
2.1. Kõrgharidustaseme õppe läbiviimine ja kvaliteet; 
2.2. Kõrgharidustaseme õppe tõhus korraldus; 
2.3. Seos ühiskonnaga;
2.4. Panus hariduspoliitiliste eesmärkide saavutamisse. 

Käskkirja  täitmise  aruanne  esitatakse  Haridus-  ja  teadusministeeriumile  (HTM)  hiljemalt
10.10.2018.

2 Õppetegevus

2.1 Õppurid

2.1.1 Üliõpilased ja eksternid

Õppurite arv 2015–2017 seisuga 10.11
üliõpilased eksternid kokku

10.11.2015 305 30 335
10.11.2016 313 38 351
10.11.2017 297 41 338

Võrreldes 2015. a on suurenenud eksternide osakaal õppurite üldarvus.

Katkestamissündmused* Haridussilma andmetel ja katkestamiste osakaal
üliõpilaste arv seisuga 10.11 
(Haridussilmast)

katkestamissündmuste arv 
01.10–30.09 (Haridussilmast) katkestamiste osakaal

2011/2012 313 23 7,30 %
2012/2013 307 23 7,50 %
2013/2014 318 27 8,50 %
2014/2015 309 16 5,20 %
2015/2016 304 23 7,57 %
2016/2017 313 26 8,31%

* ei kajasta reaalset väljalangevust, mis on toodud järgmises tabelis.

Perioodil 01.10.2016–30.09.2017 katkestas õpingud 26 üliõpilast, kuid mitmed neist jätkasid
õpinguid  TKK-s  teises  õppevormis.  Katkestajate  osakaal  oli  8,31%.  TKK  arengukavas
toodud eesmärk, et katkestajate arv on väiksem kui 10%, on täidetud, kuid katkestajate arv on
võrreldes eelneva aastaga veidi suurenenud. 
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Väljalangevus õppekavade kaupa 2017. aastal

õppekava omal soovil
edasijõudmatuse

tõttu
kokku

väljalangevus
väljalangejatest õpib edasi TKK-s

eksternõppes
fotograafia 7  7 1
maal ja restaureerimine 1  1 0
meedia- ja reklaamidisain 5  5 2
mööbel ja restaureerimine 0  0 0
nahadisain ja restaureerimine 4  4 1
skulptuur 5  5 3
tekstiil 3 1 4 0

KOKKU 25 1 26 7

2016. a katkestas õpingud 20 üliõpilast, kellest 4 jätkasid õpinguid TKK-s teisel erialal või
teises õppevormis. Seega oli reaalne katkestajate arv 2016. a 16 isikut.
2017.a katkestas õpingud 26 üliõpilast, kellest 7 jätkasid õpinguid TKK-s teises õppevormis.
Seega oli reaalne katkestajate arv 2017. a 19 isikut.
Väljalangevus aruandeperioodil on 3 õppuri võrra suurem kui 2016. aastal. Väljalangevuse
ennetamine on üks õppevaldkonna prioriteetseid töösuundi 2018. aastaks.

Üliõpilaste akadeemilist edasijõudmist jälgivad õppeosakond ja erialaosakonnad. ÕIS  (õppe-
infosüsteem) võimaldab saada operatiivset tagasisidet üliõpilaste õpitulemuste ja õppekava
täidetuse kohta. Väljalangejate riskirühma kuuluvate üliõpilastega tegeletakse individuaalselt.
Lisaks  nõustamisele  toetatakse  üliõpilast  vajaduse  korral  ajaplaani  koostamisel  ja
võlgnevuste likvideerimise võimaluste otsimisel. Kaks korda aastas vaatavad õppeprorektor
ja rektor koostöös õppeosakonnaga üle üliõpilaste õppevõlgnevused, mille likvideerimiseks
määratakse  tähtajad.  Protsessi  on  kaasatud  erialaosakondade  juhatajad,  kes  nõustavad
üliõpilasi.

Üliõpilaste akadeemiline mobiilsus
TKK üliõpilastel on akadeemiliseks liikuvuseks erinevaid võimalusi: 

1. koolisisene – õppekava vahetus; õppeained teistelt õppekavadelt;
2. Tartu linnas – õppeained teistes Tartu kõrgkoolides;
3. Eestis – õppeained teistes Eesti kõrgkoolides;
4. välismaal – Erasmus programm (vt 3.2); TKK partnerkoolid jne.

Üliõpilasvahetuses osalejaid nõustab kooli välissuhete juht. 
Mujal sooritatud õpingutulemusi arvestatakse VÕTA reglemendi kohaselt.

Külalisüliõpilased TKKs
2016. a õppis TKK-s 7 külalisüliõpilast,  kes läbisid kokku 67 EAP-d; neist 29 AP mahus
osales 1 Tallinna Tehnikakõrgkooli tudeng. 
2017. a õppis TKK-s 8 külalisüliõpilast, kes läbisid kokku 60 ainepunkti.
Seega oli 2017. a külalisüliõpilasi 1 võrra rohkem, läbitud ainepunkte 7 võrra vähem.

TKKs õppinud teiste kõrgkoolide üliõpilased 2015–2017 ja nende läbitud ainepunktid 
(keskmiselt 7 üliõpilast ja 65 EAP-d aastas)
 2015 2016 2017 Kokku 2015-2017

kõrgkool üliõpilasi EAPd üliõpilasi EAPd üliõpilasi
EAP

d
üliõpilasi EAPd

Tartu Ülikool 3 30 3 27 6 55 12 112
TTÜ Tartu Kolledž 1 4   1 3 2 7

Eesti Maaülikool 1 10 3 11 0  4 21

Tallinna Tehnikakõrgkool 1 26 1 29   2 55

Eesti Kunstiakadeemia     1 2 1 2
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kokku 6 70 7 67 8 60 21 197

TKK üliõpilased teistes kõrgkoolides
TKK üliõpilased õppisid külalisüliõpilasena 2017. aastal peamiselt TÜ-s. 
2016. a teistes kõrgkoolides läbitud ainete maht oli võrreldes 2015. a tuntavalt väiksem, mis
tulenes sellest et TKK korraldas ettevõtluse ja kunstipedagoogika ained ise ja ei suunanud
kõiki üliõpilasi leidma aineid väljastpoolt TKK-d. Võrreldes 2016. a on teistes kõrgkoolides
läbitud ainete maht taas suurenenud. Enim üliõpilasi õppis teises kõrgkoolis meediadisaini
(terve kursus ühte ainet) ja maaliosakonnast. Populaarsemateks võetud aineteks olid erinevad
keeled.

Teistes kõrgkoolides külalisüliõpilasena õppinud TKK üliõpilased 2015–2017 [sh Erasmus]
 2015  2016 2017 Kokku 2015-2017

osak.
üliõpilaste
arv

EAP
üliõpilaste
arv

EAP
üliõpilaste
arv

EAP
üliõpilaste
arv

EAP

F 12 45,5 1 12 2 9,0 15 66,5

MA 12 54 9 40 6 33,0 27 127,0

ME 5 99 1 3 15 99,0 21 201,0

M 10 38 8 39 4 20,0 22 97,0

N 5 17 3 12 5 30,0 13 59,0

S 6 48 2 7,5 2 8,0 10 63,5

T 6 27 0 0 4 69,0 10 96,0

kokku 56 328,5 24 113,5 38 268,0 118 710,0

2.1.2 Sisseastujad

TKK-sse  sisseastumise  üldtingimus  on  keskharidus.  Vastuvõtul  TKKsse  ei  nõuta  riigi-
eksamite tulemusi. 

Õppeaasta  vastuvõtuarvud  kinnitab  TKK  nõukogu,  arvestades  õpperühmade  optimaalset
suurust ning üliõpilaste arvu stabiilsuse tagamist. 2017. aastal alustas õpinguid 73 isikut.

2017.  aastal  toimus  sisseastumisavalduste  esitamine  TKK-sse  esmakordselt  sisseastumise
infosüsteemis SAIS. SAIS-iga liitumine on muutnud vastuvõtukorraldust nii sisseastujatele
kui õppeosakonnale sujuvamaks. 

2017. aastal  esitati  TKK-sse õppima asumiseks  76 õppekohale kokku 222 avaldust  (koos
lisakandideerimisega skulptuuri õppekavale kokku 231 avaldust). Esitatud avalduste põhjal
oli keskmine konkurss 3 kandidaati ühele õppekohale. Vastu võeti 73 õppurit - 72 üliõpilast
ja 1 ekstern. 
Vastuvõtt 2015–2017
 täiskoormus osakoormus eksternõpe kokku

2015 67 0 0 67
2016 78 0 5 83
2017 72 0 1 73

Vastuvõtt erialade kaupa 2015–2017
 Kokku

üliõpilasi
F Ma Me  M N S T Täis-

koormus
Eksternid Kõik

kokku

2015 67 10 11 13 12 8 6 7 67 0 67

2016 78 10 14 12 12 9 9 12 78 5 83

2017 72 10 12 13 12 8 8 9 72 1 73
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Õppekavad ja spetsialiseerumine
Spetsialiseerumiseta õppekavad Kahe spetsialiseerumisega õppekavad
Fotograafia Maal ja restaureerimine: kunstid ja konserveerimine/restaureerimine
Meedia- ja reklaamidisain Mööblidisain ja restaureerimine: disain ja konserveerimine/restaureerimine
Skulptuur Nahadisain ja restaureerimine: disain ja konserveerimine/restaureerimine
Tekstiil

Õppekavu arendatakse  lähtuvalt  3  valdkonnast:  disain,  konserveerimine/restaureerimine  ja
kunstid. 3 õppekaval valivad üliõpilased sisseastumisel spetsialiseerumissuuna.

Sisseastujate  jagunemine  valdkondade  vahel  2017.  aastal  näitab  restaureerimise/-
konserveerimise valdkonna populaarsuse langust (näiteks  naha restaureerimist  ei  soovinud
keegi  õppida).  Esialgu  on  TKK  võtnud  sihi  erialade  aktiivsemale  reklaamimisele  ja
teavitusele,  kuid suurem erialade populariseerimine ei  lahenda muid küsimusi,  milleks  on
näiteks piiratud nõudlus valdkonna spetsialistide järele tööturul. Seega tuleb leida võimalusi
viia õppetööd läbi väikese õppijate arvuga erialal, optimeerides kulutusi ning hoides kõrgel
õppekvaliteeti.

Vastuvõtt 2017

õppekava
täis-

koormus kunstid rest/kons disain
osa-

koormus
ekstern-

õpe KOKKU

fotograafia 10      10

maal ja restaureerimine 12 10 2    12

meedia- ja reklaamidisain 13     1 14

mööbel ja restaureerimine 12  5 7   12
nahadisain ja 
restaureerimine 8   8   8

skulptuur 8      8

tekstiil 9      9

KOKKU 72 10 7 15 0 1 73

2017. aasta vastuvõtukonkurss esitatud avalduste alusel langes võrreldes 2016. aastaga (2016
keskmine konkurss 6; 2017 keskmine konkurss 3).
Samas ei  vähenenud oluliselt  sisseastumiseksamitele  tulnud üliõpilaskandidaatide arv, mis
näitab,  et  ilmselt  on  sisseastujad  muutunud  oma  valikute  tegemisel  teadlikumaks  ning
läbimõtlematult esitatud avalduste arv on märgatavalt vähenenud.

2015–2017 konkurss avalduste alusel
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Fotograafia

Maal ja maalingute restaureerimine

Meedia ja reklaamidisain

Mööbelidisain ja restaureerimine

Nahadisain ja restaureerimine

Skulptuur

Tekstiil

Keskmine
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2,9

4,6
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4,1

2,4

4,8

3

1,9

1,8

3

3

2015 2016 2017

Vastuvõetud  õppurite  keskmine  vanus  on  viimasel  kolmel  aastal  püsinud  stabiilselt  23
eluaastal.

TKK-sse vastuvõetud õppurite keskmine vanus 2015–2017

2015 2016 2017

22,5
23

23,5
24 23,

1

23,
7

23,
5

2017. aastal suurenes eelneva aastaga võrreldes kutseharidusega sisseastujate arv.

Sisseastujate eelnev haridus

2015

2016

2017

0 20 40 60 80 100 120

66

66

63

21

11

22

3

8

1

8

12

12

1

3

2

magistriõpe

bakalaureuseõpe

integreeritud õpe (proviisor, 
loomaarst jne.)

rakenduskõrgharidusõpe

kutseharidus

keskharidus

Enim õppijaid tuleb TKK-sse endiselt Tartust ja Tartumaalt, kuid võrreldes 2016. aastaga on
tõusnud Harjumaalt pärit õppurite arv.

Vastuvõetud õppurite päritolu päritolu 2015–2017 (protsentides)
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2.1.3 Lõpetanud

2017. aastal  lõpetas  TKK 64 üliõpilast  (neist  üks ekstern).  Kaks üliõpilast  lõpetasid  cum
laude.

TKK lõpetajad 2015–2017
õppekava 2015 2016 2017
fotograafia 6 9 10
maal ja restaureerimine 9 4 11
meedia- ja reklaamidisain 13 11 7
mööblidisain ja restaureerimine 11 7 9
nahadisain ja restaureerimine 8 7 6
skulptuur 6 3 10
tekstiil 4 7 11
kokku 57 48 64

Kuna TKK tegutseb kunsti-, disaini- ning konserveerimis- ja restaureerimisvaldkondades, siis
moodustatakse lõputööde kaitsmiste komisjonid mitte eriala-, vaid valdkonnapõhiselt. Selline
töökorraldus võimaldab lõputöid objektiivsemalt hinnata ning anda ka sisukamat tagasisidet. 

Lõpetajate arv valdkondade lõikes 2014–2016

disain kunstid kons/rest
0
5
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20
25
30
35

20 18
13

25

17

11
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7
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6

25
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2017
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Lõputöid  kaitstakse  3  valdkonnas.  2  spetsialiseerumisega  õppekavadel  kaitstakse  lõputöö
vastavalt valitud suunale. Ilma spetsialiseerumiseta õppekavadel valitakse lõputöö tegemiseks
ja kaitsmiseks üks õppekava valdkond. 
Erinevate erialade lõputööde valdkondlik koondamine võimaldab ühtlasemalt hinnata lõpeta-
jate  taset  ning tagab ühtsete  hindamisprintsiipide ja tasemenõuete  rakendamise  valdkonna
sees.  Kõik  lõputööde  kaitsmise  komisjonide  esimehed  annavad  TKK-le  pärast  kaitsmist
kirjalikku  tagasisidet  lõputööde  taseme  ja  üldiste  tähelepanekute  kohta,  mis  toetab
erialaosakondade  juhte  lõputööde  analüüsimisel  ja  õppetöö  planeerimisel.  Arengukava
eesmärk lõputööde taseme puhul on säilitada keskmine hinne 4,0.

TKK peab oluliseks TKK väliste ekspertide, sh rahvusvaheliste ekspertide kaasamist lõpu-
tööde  hindamiskomisjonidesse.  Igas  lõputöö  komisjonis  on  vähemalt  üks  liige  välismaalt
(kaasatud on eksperte Soomest, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Suurbritanniast,
Türgist ja Venemaalt) ning vähemalt kaks liiget väljastpoolt TKK-d. Konserveerimise/restau-
reerimise valdkonna lõpetajatele omistatakse konservaatori tase 6 esmane kutse. Lõputööde
hinded on viimastel aastatel püsinud ühtlaselt kõrgel tasemel. 
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Lõputööde keskmine hinne osakondade lõikes 
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3,6
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4

4,1

4,2
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4,4

4,5

4,2

4,1

4,4

4,2
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4,3

4,1

4

3,9

4,2
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Lõputööde  komisjonide  liikmete  ja  komisjonide  esimeeste  tagasiside  oli  positiivne  ning
edaspidiseks  tehtud  soovitused  väga  kasulikud.  Väljavõtteid  komisjonide  esimeeste
hinnangutest:

Kunstide komisjoni esimees Maria Valdma 
TKK lõputööd 2017ndal aastal olid tervikpildina silmatorkavalt erinevad ja eritasemelised,
seda  eelkõige  teemakäsitluselt,  kuid  üldiselt  jäi  mõjuma  põhjalik  suhtumine  töösse  ja
käsitletavasse valdkonda.
Hindan kõrgelt kooli panust diplomandide toetamisel nende tööprotsessis. 
Sõltumata  ülesande  püstitusest  või  kunstilisest  kontseptsioonist  jäi  meelde  korrektsus  ja
põhjalikkus tööde ja teemade vormistamisel.

Disaini komisjoni esimees Tõnis Vellama
Enamasti väga tugevad tööd nagu Tartu Kõrgemas Kunstikoolis juba tavaks saanud.
Kaitsmiste  järjekord  oli  väga  hästi  planeeritud  ja  eraldi  kiidan  ka  tööde  eksponeerimist
galeriis. Ajast kinnipidamine nii korralduse kui kaitsjate poolt. Arutasime tagasiteel, et vist
on kunstitudengite kohta ka tavatult hea distsipliin Kõrgemas Kunstikoolis.
Tänan võimaluse eest osaleda nii kõrge kvaliteediga ja huvitavate tööde hindamisel.
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Konserveerimise/restaureerimise komisjoni esimees Mati Raal
Peab eraldi ära märkima kirjalike tööde üha paremat taset.
Praktilised tööd olid ootuspäraselt kõrgel tasemel. Selle põhjuseks on jätkuvalt hea koostöö
ERMiga,  Riigiarhiiviga  ja  kooli   töökoja  väga  head  tehnilised  võimalused  ja  kogenud
õppejõud.
Diplomandid  oskavad  esineda  ja  eranditult  kõik  suutsid  etteantud  aja  raames  rääkida
olulistest asjadest. Komisjoni küsimustele  osati kohe leida adekvaatsed vastused, mis näitab,
et diplomandid olid süvenenud antud ülesandesse väga tõsiselt.
Kõik  juhendajad  jäid  töödega  ja  diplomantidega  väga  rahule  ja  kiitsid  peamiselt
motiveeritust, töökust, huvitatust ja õpitu kasutamist.

2.2 Üliõpilaste tagasiside 

Kunstide õppekavagrupi  kvaliteedihindamise  rahvusvaheline  hindamiskomisjon  (hindamis-
külastus 2017. a) tõstis oma raportis olulise indikaatorina esile üliõpilaste  ja õppejõudude
tagaside  ja  tagasidestamise  olulisuse.  TKK-s  on  seni  üliõpilaste  aktiivsus  ÕIS-i
tagasideküsitlustele vastamisel olnud madal, samas on üliõpilaste tagasiside oluline õppetööd
ja  koormusi  planeerides,  õppejõudude  atesteerimisel  jne.  2017/2018.  õa  sügissemestri
tagasisideküsitlusi  planeerides  otsustati  pöörata  suuremat  tähelepanu  üliõpilaste
teavitamisele.  Kokku  küsiti  2017/2018.  õa  sügissemestril  ÕIS-i  küsitluskeskkonnas
tagasisidet  283  aine  kohta.  Küsitlus  oli  tudengitele  vastamiseks  avatud  17.11.2017–
20.02.2018. TKK peab arvestatavaks tulemuseks seda, kui tagasisidet on andnud vähemalt
24% küsitletutest. Kokkuvõtteid sai 62 aine kohta, mis on 22% küsitletud ainete üldarvust.
See on viimaste aastate parim tulemus.  

Vastuvõtu tagasiside kokkuvõte.
2017.  a  septembris  Office  365  küsitluskeskkonnas  sisseastunutele  avatud  küsimustikule
vastas  32  üliõpilast.  Kõige  rohkem  (7  üliõpilast)  vastajaid  oli  fotograafia  erialalt.
Informatsiooni sisseastumise kohta sai enim vastajaid kodulehelt (27), sõpradelt tuttavatelt
(16)  ja  SAIS-ist  (4).  TKK  lahtiste  uste  päeval  oli  küsitlusele  vastajatest  osalenud  15.
Sisseastumisinfo  kättesaadavust  hinnati  5  palli  skaalal  keskmiselt  4,72.
Sisseastumistulemused olid seekord kättesaadavad SAIS-is ja kandidaatidele mugav variant,
sõnalistes vastustes toodi taas esile keerukat orienteerumist õppehoonete vahel, väga rahul
oldi lisainfo edastamisega õppeosakonnast, samuti peeti piisavaks kodulehel edastatud infot,
mainiti ka ettevalmistuskursusi, kus vastanute sõnul anti hea ülevaade sisseastumise kohta.

2.3 Täienduskoolitus, elukestev õpe

TKK täiendusõppe põhisuunad on järgmised.
1.  Kunstioskuste  populariseerimine  ja  viimine  laiema sihtrühmani.  Pakutakse  tööalast  ja
vabahariduslikku  koolitust  ning  sisseastujatele  ettevalmistuskursusi  sisseastumiseksami
nõuetest lähtuvalt.
2.  Täiskasvanutele  kunsti-,  disaini-  ja  restaureerimisalase  ümber-  ja  täiendusõppe
korraldamine tööturuvajadustest,  TKK pädevusest ning sihtrühma ootustest  ja vajadustest
lähtuvalt.

Koolituskavasid koostatakse ja arendatakse koostöös erialaosakondade ja -spetsialistide ning
tellijatega.  Lisaks  tehakse tihedat  koostööd Eesti  Töötukassaga.  Alates  2009.  a  on TKK
Eesti Töötukassa isikustatud koolituskaardi alusel koolitusteenuse pakkuja. 

2017. a täienduskoolituste koolitusmaht oli kokku 1050 tundi. Toimus 26 erinevat koolitust,
neist  11  olid  tellimuskoolitused.  Täiendusõppes  osalejaid  oli  258.  Võrreldes  2016.  a  oli
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koolitusmaht veidi väiksem, selle põhjuseks on väiksem arv Töötukassa kaudu individuaal-
õppekava alusel koolituvaid inimesi.  2017. a osales Eesti Töötukassa koolituskaardi alusel
erinevatel koolitustel kokku 14 inimest, sh individuaalõppekava alusel 4 inimest. Eesti Töötu-
kassa poolt suunatud tööpraktikal osales 1 inimene. Koostööd tehti Eesti Töötukassa Tallinna
ja Harjumaa, Tartumaa ja Võrumaa osakondadega.

Täienduskoolituse andmed 2015–2017

 2015 2016 2017

TKK pakutavad kursused 18 17 15
tellitud kursused 5 10 11
tundide maht 787 1253 1050
osalejad 205 260 258

Tulu täienduskoolitusest 2015–2017 (EUR) 

2015 2016 2017
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Tartu  Linnavalitsuse  Ettevõtlusnädalal  05.10.2017  toimus  tasuta  avalik  koolitusseminar
teemal „Kuidas loovad värvid väärtust ja tähendust?“ Lektor Imbi Kruuv.

Korraldatud kursused
nimetus aeg tunde

1 Masinal kudumise algkursus 20.01.2017-04.02.2017 36
2 3D kangaste kudumine: korts, volt ja vagu 26.01.2017-29.01.2017 32
3 Graafilise disaini baaskursus 07.02.2017-07.03.2017 32
4 Tekstiilitrüki tehnikad 04.03.2017-18.03.2017 18

5
Tootefoto  pildistamine:  kuidas  pildistada  tootefotot  valgel
taustal nii, et hilisem pilditöötlus oleks minimaalne 09.03.2017 - 23.03.2017 10

6 Vanade fotode restaureerimise kursus 03.03.2017-07.04.2017 40
7 Paberi restaureerimise praktiline kursus 11.03.2017 -08.04.2017 30
8 Graafilise disaini baaskursus 21.03.2017-13.04.2017 32
9 Ettevalmistuskursus. Kompositsioon 25.03.2017-01.04.2018 16
10 Ettevalmistuskursus. Portfoolio 8.04.2018 6
11 Ettevalmistuskursus sisseastujatele. Kompositsioon 27.05.2016-03.06.2018 16
12 Masinal kudumise algkursus 08.09.2017 - 23.09.2017 36
13 Graafilise disaini baaskursus 26.09.2017 - 19.10.2017 32
14 Tekstiilitrüki tehnikad 21.10.2017 - 04.11.2017 18
15 Graafilise disaini baaskursus 07.11.2017-30.11.2017 32

Tellitud koolitused (erialased kursused asutusele või firmale, mis on koostatud osalejate konkreetsetest 
soovidest ja vajadustest lähtuvalt) 

nimetus aeg tunde
1 Fotograafia kursus. Adobe Photoshop 11.10.2016-26.04.2017 130
2 Professionaalse tootefotograafia alused 08.02.2018-31.05.2017 82
3 Põrandavaip. Erialaprojekt 20.02.2017-31.05.2017 156
4 Mööbli restaureerimise koolitus 14.03.2017-06.06.2017 94
5 3D printimise algkursus 05.10.2017-06.10.2017 12
6 CVI tutvustus ja selle rakendamine küljenduses 25.10.2017-29.11.2017 24
7 Meeskonnakoolitus "Kui ma oleksin värv?" 20.10.2017 4
8 Meeskonnakoolitus "Kui ma oleksin värv?" 27.10.2017 4
9 Meeskonnakoolitus "Kui ma oleksin värv?" 8.12.2018 4
10 Meeskonnakoolitus "Kui ma oleksin värv?" 15.12.2018 4
11 Korpus- ja pehmemööbli restaureerimine 16.10.2017-22.01.2018 150
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Täiendkoolituse kaudu TKK õppetöös osalemine
TKK  õppetöös  osales  täiendkoolituse  kaudu  2017.  aastal  7  õppijat,  kokku  läbiti  36
ainepunkti.  2016. osales 4 õppijat tekstiili, nahadisaini, fotograafia ja skulptuuri osakonnas,
kokku läbiti 20 EAP, seega on eelmise aastaga võrreldes tõusnud nii täiendkoolituse kaudu
õppetöös osalejate arv, kui ka läbitud ainepunktide maht.

Täiendkoolituse kaudu TKK õppetöös osalenud õppurid 2017
Töökoht Osakond EAP
Räpina Aianduskool tekstiiliosakond 6
- mööbliosakond 11
Eesti Põllumajandusmuuseum mööbliosakond 2
Tartu lastekunstikool skulptuuriosakond 4
MTÜ Wikimedia Eesti skulptuuriosakond 2
Eesti Põllumajandusmuuseum üldainete keskus 4
Akroteek OÜ nahadisaini osakond 7

36

Ettevalmistuskursused 2015-2017
2015 2016 2017

EV kursustel osalejaid kokku 32 48 29
Sisseastumisavalduse TKK-sse esitas 21 39 19
sisse sai 15 19 13
sissesaanute % 65,62 48,72 68,42
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2.4 Õppeprotsessi juhtimine ja õppetöö planeerimine

Õppekavade arendustegevus ja vastutus selle täitmise eest on korraldatud järgmiselt:
1) Õppekavade põhisuundade ja struktuuri väljatöötamise ning arendamise eest vastutavad
rektor ja õppeprorektor koostöös erialaosakondade juhatajatega, kes on õppekavade sisulised
juhid.
2) Õppekavade üldainete osa arendamise eest vastutavad õppeprorektor ja üldainete keskuse
juhataja.
3) Õppekava erialaainete osa arendamise eest vastutab erialaosakonna juhataja.
4) Õppekorralduse efektiivset toimimist toetab haldus- ja tugistruktuur. 
5) Töötajad,  üliõpilased,  vilistlased ja tööandjad on kaasatud kooli ja õppekavade arengut
puudutavate otsuste tegemisse õppekavade nõukogudes. Õppekava muudatused kinnitatakse
kooli nõukogus.

Õppetöö kavandamisel toetavad õppejõude õppeosakond, erialaosakond ja üldainete keskus,
nõustades  vajaduse  korral  õppejõude.  Õppetöö  kavandamist  koordineerib  õppeosakond.
Õppejuht  koostab  üldainete  tunniplaani  koostöös  üldainete  mooduli  juhiga  ja  lisab
erialaosakondades  koostatud  tunniplaani  alusel  erialaained  tunniplaani.  Tunniplaanid  on
üliõpilastele ÕIS-is kättesaadavad hiljemalt 2 nädalat enne perioodi algust. Tunniplaani saab
jälgida ka Tolstoi tn õppehoones oleval kuvaril. Õppetöö ajalisel planeerimisel arvestatakse
aine ülesehituse loogikat ja õppeainete omavahelisi seoseid. Õppejõud lisab ÕIS-is õppeaine
programmi  eeltäidetud  dokumendi,  mis  sisaldab  aine  eesmärki  ja  õpiväljundeid  vastavalt
õppekavale. Ta tutvustab üliõpilastele aineprogrammi ja ajakava ning lepib nendega kokku
aine läbimise põhimõtted.

Õppetöö planeerimiseks  korraldasid õppeprorektorid (kuni  31.07.2017 Aet  Ollisaar,  alates
28.08.2017 Kristina Tamm) regulaarselt õppestruktuuri koosolekuid, kus osalevad erialaosa-
kondade juhid, õppejuhid, üldainete mooduli juht ja suunamoodulite juhid. 2017. aastal olid
õppestruktuuri koosolekutel olulisemateks teemadeks praktikakorraldus, vastuvõtukorraldus
(ja  SAIS),  vastuvõtukorralduse  analüüs,  õppekavakvaliteedihindamiseks  valmistumine  ja
sellega  seotud  õppevaldkonna  tegevused,  nagu  aineprogrammid,  õppetöö  planeerimine  ja
koostöö  selles  valdkonnas,  sealhulgas  ühise  semestri  tööplaani  koostamine.  Alates
2017/2018.õa sügissemestrist on hakatud korraldama ka õppeosakonna, üldmooduli juhi ja
erialaosakondade abide  ühiseid kohtumisi. 

Õppekavade arvus ega nimetustes aruandeperioodil muutusi ei ole. 

Muudatused  õppekavades  2017:   kõigis  TKK  õppekavades  muutus  valik-  ja  vabaainete
termini  kasutus,  meedia-  ja  reklaamidisaini  õppekavas  olid  muudatused  erialamooduli
õppeainetes.

Valdkondade  arengut  jälgivad  ja  suunavad  oma  töös  ka  erialade  õppekavanõukogud  ja
üldmooduli õppekavanõukogu. Õppekava arendustöö valdkonnapõhiselt:
-  11.09.2017 toimus toimus restaureerimissuuna koosolek,  kus  arutati  restaureerimissuuna
erialade  vastuvõtukonkurssi,  õppijate  arvu  ja  sellega  seonduvaid  küsimusi  ja  nende
võimalikke  lahendusi,  nagu  liitgruppe,  koostööd  teiste  koolide  ja  asutustega,  erialade
intensiivsemat tutvustamist. 
-  13.12.2017 toimus disaini suuna koosolek, kus vaadati üle disaini teooriamooduli sisu ja
otsiti kohti, suurendamaks õppekava sidusust disaini suunal, eesmärgiks vältida võimalikke
kordusi  õppeainete  sisus  ja  leida  optimaalsemat  tasakaalu  valdkonna  ekspertidest
külalislektorite arvu, õppekvaliteedi ja ainepunkti maksumuse vahel disaini moodulis. 
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-  Kunstide suunal tegeleti maaliosakonna ja üldainete keskuse maali õppejõudude koostöös
ühtsemate  hindamiskriteeriumite  väljatöötamisega,  kutsuti  ülekoolilisi  valikaineid  andma
rahvusvaheliselt  aktiivseid  ja  tunnustatud tegevkunstnikke,  korrastati  ja  võeti  aktiivsemalt
kasutusele graafikaklass. Valmistati ette kaasaegse kunsti valikploki toomist õppekavasse.

Õppekavade nõukogud
Kõikide õppekavade ja üldmooduli  analüüsiks on moodustatud  õppekava nõukogud, mille
ülesanne on teha ettepanekuid õppekavade arendamiseks,  et  tagada õppijate,  tööandjate ja
ühiskonna  vajadustele  vastavad  õppekavad.  Õppekava  nõukogude  koosseis  kinnitatakse
erialaosakondade  juhatajate  ja  üldmooduli  juhi  ettepaneku  alusel  2  aastaks.  Õppekava
nõukogude ja  üldmooduli  nõukogu tööd reguleerib  TKK õppekava nõukogu ülesanded ja
töökord.

Õppekavade nõukogude koostamise põhimõte ja ülesanded
Õppekava 
nõukogu

Liikmed Tegevus

7 õppekava 
nõukogu

Vähemalt  7-liikmelise  nõukogu  esimees  on  vastava
erialaosakonna  juhataja,  liikmed  osakonna
õppejõudude  esindajad  ja  valdkonna  koolivälised
esindajad;  istungitel  osaleb  kutsutud  liikmena
vähemalt üks üliõpilane

Analüüsib  õppekava  ja  annab  sellele  hinnangu,  lähtudes
õppekava  eesmärkidest  ning  õppija,  tööandjate  ja
ühiskonna  vajadustest;  jälgib  õppekava  vastavust
kehtestatud  standarditele;  kavandab  meetmeid  õppekava
parendamiseks;  teeb  ettepanekuid  õppekavas  muudatuste
tegemiseks

Üldmooduli 
nõukogu

Üldmooduli nõukogu esimees on üldmooduli juht, liik-
med on  üldmooduli  õppejõudude  esindajad;  disaini-,
kunstide  ja  konserveerimise/restaureerimise  suuna
juht;  õppeprorektor,  erialaosakondade  esindajad  ja
valdkonna koolivälised esindajad

Analüüsib üldmoodulit õppekavade eesmärkidest lähtuvalt;
teeb  õppekavade  nõukogudele  ettepanekuid  üldmooduli
arendamiseks

Õppetööd reguleerivad dokumendid
Seoses  õppekava  kvaliteedihindamisega  toimus  olulisemas  mahus   õppevaldkonda
reguleeriva dokumentatsiooni uuendamine 2016. aastal. 2017. aastal uuendati lisaks korralist
uuendamist  vajavatele  dokumentidele  vastuvõtueeskirja  lähtuvalt  SAIS-i  esmasest
kasutamiskogemusest.  Kevadsemestril  tutvustati  lõpetajatele  ja  sügissemestril  1.  kursusele
eraldi  infotunnis  põhjalikult  2016.  aasta  lõpus  kinnitatud  dokumenti  ”Tartu  Kõrgemas
Kunstikoolis  õppetöö käigus loodud teoste  intellektuaalomandi  õiguste kuuluvus ja  nende
õiguste teostamine”.

VÕTA
2017. a esitati kokku 43 VÕTA taotlust, ülekantud maht on 316 EAP

VÕTA taotluste arvud ja ülekantud EAP-d 2015-2017
 2015 2015 2016 2016 2017 2017

eriala
taotluste
arv

ülekantud
EAPd

taotluste
arv

ülekantud
EAPd

taotluste
arv

ülekantud
EAPd

fotograafia 7 102 9 82 3 23,0
maal  ja
restaureerimine

3 22 4 8
9 65,0

meedia-  ja
reklaamidisain

4 24 10 186
10 99,0

mööblidisain  ja
restaureerimine

9 83 8 48,25
6 30,00

nahadisain  ja
restaureerimine

8 46 1 2
4 22,0

skulptuur 6 98 3 8 3 7,0
tekstiil 3 10 4 58 8 70,0
KOKKU 40 385 39 392,25 43 316,00
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2.5 Mitteriiklikud toetused ja stipendiumid 

Tudengitele maksti 2017. a TKK eelarvest toetusi järgmiselt:
- 7 üliõpilasele hea töö eest TKK tutvustamisel infomessidel, aktiivse osalemise eest 
üliõpilasesinduse töös 2016/2017. õppeaastal ja mitmete üliõpilasprojektide vedamisel;
- 1 maaliosakonna üliõpilasele aktiivse loomingulise tegevuse eest ja kooli esindamise eest 
näitustel;
- 7 skulptuuriosakonna üliõpilasele aktiivse loomingulise tegevuse eest, kooli esindamise eest
näitustel ja eduka koostöö eest saksa kunstniku Uwe Schloeniga;
- 14 üliõpilasele hea töö eest TKK tutvustamisel, aktiivse osalemise eest üliõpilasprojektides;
- 3 maaliosakonna üliõpilasele, kes pälvisid I-III koha Tartu Kesklinna Lastekeskuse 
seinamaali kavandikonkursil ning aktiivse osalemise eest üliõpilasprojektides järgmistele 
üliõpilastele;
- 4 skulptuuriosakonna üliõpilasele aktiivse loomingulise tegevuse eest, kooli esindamise eest
näitustel ja eduka koostöö eest Maaülikooliga järgmistele üliõpilastele.

Rakenduskõrgkoolide  Rektorite  Nõukogu  (RKRN)  annab  igal  aastal  välja  stipendiumid
rakenduskõrgkoolide parimate lõputööde autoritele. 2017. a pälvis stipendiumi (400 eurot)
Maarja Linsi lõputöö “Digitaalsed tehnoloogiad ja kestlikud materjalid jalanõude tootmises”
eest. Juhendajad Sille Sikmann ja Rasmus Eist

Tartu Valla stipendiumi (1000 eurot) pälvisid  Juula Pärdi  (tekstiiliosakonna IV kursus) ja
Merje Niinepuu (tekstiiliosakonna IV kursus). TKK tekstiiliosakonna eripreemia pälvis Siiri
Nool (III kursus).

Esmakordselt  anti  välja  Linnaehituse  sihtstipendium  (1000  eurot)  koostöös  Tartu
Kultuurkapitaliga ja Nordeconiga - stipendiaat Madli Lavin (maaliosakonna IV kursus). 

2.6 Üliõpilasesindus

Üliõpilasesindus  korraldas  regulaarseid  koosolekuid,  esinduse  infoõhtuid  ja  ümarlaudasid.
Jätkati traditsioonilist rektori teeõhtute sarja. Lisaks osales esindus aktiivselt mitmete kooliga
seotud ürituste  korraldamisel  ning  kooli  tutvustavatel  üritustel  (nt  lõpuaktus;  avaaktus  sh
aktuse modereerimine  ja  kooli  logoga kottide  valmistamine  esimestele  kursustele;  lahtiste
uste päevad; jõulueelne lõunatund raamatukogus; rahvusvaheline nädal jne).

2017.  aasta  mais  viidi  läbi  üliõpilasesinduse  valimised.  31.05.2017  kinnitati  uus  esindus
ametisse. Üliõpilasesinduse esimeheks valiti Priit Kangur, aseesimeheks Grete Pertel. 

05.06.2017 kinnitati kooli nõukogusse uued üliõpilaskonna esindajad: 
Priit Kangur mööbliosakond, I kursus
Siiri Nool tekstiiliosakond, II kursus
Grete Pertel mööbliosakond, II kursus
Markus Sein meediadisaini osakond, II kursus
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Üliõpilasesinduse liikmed olid seotud nt järgmiste üritustega: 
-  aprillis  MPT  (TKK  üritus  mood-performance-tants),  EÜL  baasseminar,  Tartu
tudengipäevad;
- mais Kirbuturg;
- juunis EKKA tudengi kvaliteedivõrgustiku baaskoolitus;
- juuli EÜL Suveülikool, EÜL üldkoosolek;
- oktoobris kohtumine Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega; EÜL baasseminar, EKKA tudengi
kvaliteedivõrgustiku intervjuu, EÜL üldkoosolek;
- novembris EKKA tudengite kvaliteedivõrgustiku tegevuskava koostamise töörühm, EÜL
volikogu XVIII koosolek, EÜL baasseminar: strateegiline planeerimine ja töö korraldamine.

Rektor  käis 2017. aasta  mais üliõpilasesinduse liikmetega õppereisil  Veneetsias.  Külastati
Veneetsia biennaali, muuseume ja näitusi. Rektori eestvedamisel toimuvad üliõpilasesinduse
motivatsioonireisid  on  saanud  iga-aastaseks  traditsiooniks,  käidud  on  Venemaal,  Lätis,
Leedus, Soomes, Rootsis ja Itaalias.
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3 Arendustegevus

3.1 Koostöö ning teadus-, arendus- ja loometegevus (TAL)

TAL-tegevuse eesmärk on sidustada TKK tegevus avaliku ja erasektoriga ning keskenduda 3
põhivaldkonnale:  disain, konserveerimine/restaureerimine ja kunstid.  Kunstikõrgkoolina on
TKK TAL-tegevuse rõhuasetus loometegevusel. 

Kuna TAL-tegevus on üks TKK põhitegevusi,  siis  rahastatakse seda TKK eelarvest  ja
omatulust.  Lähtudes  eelarve  koostamise  põhimõtetest  (struktuuriüksustele  antakse  tege-
vuskuludeks oma eelarve), ei ole TKK-l eraldi TAL-tegevuste eelarvet, kuid 2017. a eraldati
eelarvest  raha  rakendusuuringuteks.  Ettevõtlus-  ja  arenduskeskuse  eelarves  nähakse  ette
kõrgkooli kui institutsiooni TAL-tegevuste raha. Erialaosakonnad rahastavad osakonna TAL-
tegevusi  oma  eelarvest  ja  omatulust.  Ettevõtlus-  ja  arenduskeskus,  erialaosakonnad  ja
raamatukogu  taotlevad  loome-  ja  arendustegevuseks  sihtstipendiume  rahastajatelt.
Rahvusvaheliseks tegevuseks kasutatakse Erasmuse programmi, kasutatud on ka EMP/Norra
programmi.

Kuna TAL-tegevus  on  ametijuhendi  järgi  akadeemilise  personali  tööülesannete  osa  (selle
osakaal akadeemilise personali  tööajas on sätestatud ametijuhendites),  on osa palgafondist
otseselt mõeldud TAL-tegevuse rahastamiseks.

TAL-tegevuse osa õppejõudude tööajas
Ametikoht TAL-tegevuse osakaal tööajas %

Professor ja osakonda juhtiv professor 40
Dotsent 30
Osakonda juhtiv dotsent 40
Lektor 20
Osakonda juhtiv lektor 40

2012–2015  kehtinud  rakendusuuringute  kavas  oli  11  teemat,  millest  9  puhul  ilmusid
publikatsioonid  ja  lõputööd.  2017.  a  kiitis  TAL-nõukogu  heaks  rakendus-  ja
teadusuuringute kava 2017–2020 ning kinnitas 2017. a projektid, mida juhivad õppejõud
ning millesse on kaasatud üliõpilasi. Kavas on 6 teemat, millest üks on seotud teadus- ja 5
rakendusuuringutega. Uuringuid rahastavad TKK ja koostööpartnerid.

Rakendus- ja teadusuuringute tegemise protsess on järgmine: 
- rakendus- ja teadusuuringute kava koostatakse 4 aastaks;
- kava aluseks on rakendus- või teadusuuringu teema juhtide koostatud uuringute projektid,
mille on kinnitanud TAL-nõukogu;
-TAL-nõukogu hindab rakendus-  ja  teadusuuringute  teemade senist  täitmist  ning  kinnitab
võimalikud lisanduvad teemad iga aasta jaanuaris;
- teema juht moodustab uurimisgrupi, jagab ülesanded ning juhib uuringu tegemise protsessi
uuringuprojektis ettenähtud tegevus- ja ajakava alusel;
 - rakendus- või teadusuuringu valmimisel tutvustab teema juht tulemusi TAL-nõukogule. 
Valminud rakendusuuringute hindamisel arvestab TAL-nõukogu järgmisi kriteeriume:
- püstitatud eesmärkide saavutamise määr;
- teemaga seotud publikatsioonid, konverentsiettekanded, taustauuringute aruanded, patendid 
jms;
- seos õppetööga, üliõpilaste kaasatus;
- seos teiste uurimisasutuste, mäluasutuste ja ettevõtetega;
- teema jätkamise vajalikkus.
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Kirjastati lõputööde kogumik “Lend 2017”.

10.-13. oktoobril 2017 toimus TKK rahvusvaheline nädal, millel osales 17 väliskülalist 12
kõrgkoolist 7 riigist. Väliskõrgkoolidest olid esindatud:
- Metropolia University of Applied Sciences (Soome)
- Aalto University (Soome)
- Oulu University of Applied Sciences (Soome)
- University of the Arts Helsinki (Soome)
- Art Academy of Latvia (Läti)
- Rīga Stradiņš University (Läti)
- Liepaja University (Läti)
- Vilnius College of Technologies and Design (Leedu)
- Kauno Kolegija/ University of Applied Sciences (Leedu)
- University of Applied Sciences and Arts - Hochschule Hannover (Saksamaa)
- Design School Kolding (Taani)
- Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design (Venemaa)

Väliskülalised tutvustasid rahvusvahelise nädala jooksul oma kõrgkoole TKK üliõpilastele ja
töötajatele  ning  viisid  läbi  õppetööd.  Toimus  rahvusvaheline  konverents  ,,Kunstiharidus
rahvusvahelises pingeolukorras”, kus esines ettekandega 10 väliskülalist ning kolm eksperti
Eestist väljaspool TKK-d (EKA, KVÜÕA, SA Archimedes). 
Tagasiside väliskülalistelt oli positiivne – nimetati väga head korraldust, sooja ja inimlikku
õhkkonda,  konverentsi  teemapüstitust  ning  head  tasakaalu  akadeemiliste  ja  sotsiaalsete
ürituste  vahel.  Läti  Kunstiakadeemia  esineja  sõnul  oli  tegu  kõige  parema rahvusvahelise
üritusega, kus ta osalenud on.

2017 viidi läbi mitmed tagasisideküsitlused:
- vilistlaste küsitlus – valimisse kuulusid 2015 ja 2016 lõpetanud (105), vastajaid oli 44;
- üliõpilaste tagasisideküsitlus erialaosakondades – valimis kõik TKK õppurid (343), 
vastajaid 110;
- õpikeskkonna ja õppekorralduse küsitlus õppejõududele – valimis oli 56 õppejõudu, 
vastajaid 35.

Eesti  Teadusinfosüsteemi  (ETIS)  lisandus  2017.  aastal  20  kannet,  sh  3  kannet  1.1
klassifikaatorisse ja 1 kanne 1.2 klassifikaatorisse.

TAL-tegevuse kajastus ETIS-e klassifikaatorite kaupa 2012–2017 seisuga 31.03.2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Ajakirjaartikkel 4 3 7 2 4 4
2. Raamat/monograafia 2 2 1 3 0
3. Kogumikuartikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ 
spetsiifiline teadusväljaanne 5 1 9 4 2 2
4. Teadusväljaannete toimetamine 2
5. Publitseeritud konverentsiteesid 1 4
6. Muud publikatsioonid 3 5 8 7 4 10
Kokku 14 11 28 13 13 20
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Kooli tutvustavad üritused 2017
Kuupäev Pealkiri Koht
9.03.2017 Viljandi Gümnaasiumi teadus- ja karjääripäev Viljandi
16.03.2017 Karjäärimess "Lingid tulevikku" Paides Paide
22.03.2017 TKK lahtiste uste päev TKK/Noorus
22.03.2017 Tallinna Kunstigümnaasium TKKs TKK
15.03.2017 Jõhvi gümnaasiumi karjääripäev Jõhvi
28.03.2017 Tartu KHK õpilased TKK 
16.06.2017 Lõpuaktus TÜ Valge saal
1.09.2017 Avaaktus esimestele kursustele Noorus
28.09.2017 Tallinna Ühisgümnaasiumi abituriendid TKK
23.10.2017 Viljandi huvikooli õpetajad TKK
29.11.2017 Tallinna Kuristiku Gümnaasium TKKs TKK

2017. a valmis TKK promoklipp Natüürmorter (Allfilm) ning erineva pikkusega teaserid. See
andis võimaluse lisaks kinodele teha reklaami ka sotsiaalmeediakanalites. 

GALERII
TKK galeriis Noorus toimus 2017. a 27 näitust ja 32 üritust, mida külastas 31 043 inimest.
Väljapanekutes osales 710 autorit 1429 teosega. Nooruses said esineda TKK osakonnad ja
nende  partnerkõrgkoolid  välismaalt  (kokku  13  projekti),  isikunäitustega  TKK  õppejõud,
vilistlased ja üliõpilased ning külalisõppejõud (7) ning Tartu linna jt kutsutud partnerid (7).
Tartlasteni  ja  linna  külalisteni  jõudis  mitmekülgset  ja  eri  põlvkondade  loodut  kunsti  nii
Iirimaalt, Saksamaalt, Soomest, Lätist, Leedust jm kui ka kodusest Eestist ja Tartust. Näituste
kestvus pikenes aasta teisel poolel varasema 3 nädala asemel 4-nädalase perioodini, mis on ka
vaatajatelt  positiivset  tagasisidet  saanud.  Traditsiooniliselt  oli  pikemalt  avatud  lõputööde
näitus „Lend 2017“, mis lõpetajate suure arv tõttu laienes pinnale Riia tn 10 skulptuurigalerii
nime  alla.  Noorus  oli  endiselt  suletud  kuu  suvisel  vaheajal,  mil  värskenduskuuri  läbisid
galerii I korruse ekspositsioonipinnad.

Näitused galeriis (saalis ja keldris) 2017
Näituse
periood

Näitus (saal) Näitus (kelder)

09.01-29.01 Sirje Petersen SÕNADETA SÕNUM Tartu  Ülikooli  maalieriala  2.  kursuse
magistrantide  näitus  MÄLU  galeriis
Noorus

 Per William Petersen AEG  

30.01-19.02 Tartu  Lastekunstikooli  näitus  "EESTI
KUNSTIKLASSIKA  TÄNAPÄEVASES
VÕTMES"

Taavi  Piibemanni  kursuse-praktika
näitus

20.02-12.03 TKK  meedia-  ja  reklaamikunsti  osakonna  näitus
„ANDMED"

TKK  meedia-  ja  reklaamikunsti
osakonna näitus „ANDMED"

13.03-26.03 TKK väljapanek "LAHTISED UKSED" TKK  maalingute  osakonna  vilistlaste
näitus „AKT KAOSES"

27.03-16.04 TKK tekstiiliosakonna ja partnerkoolide ühisnäitus
"IDEE"

TKK  tekstiiliosakonna  ja
partnerkoolide ühisnäitus "IDEE"

17.04-07.05 TKK skulptuuri osakonna näitus „YURI VEDRO" TKK fotograafia õppejõudude näitus
  Alexander  Gronsky.  TKK fotograafia

osakond
  Igor  Savchenko.  TKK  fotograafia

osakond
08.05-28.05 TKK  maalingute  osakonna  näitus  „KUNSTIS

ILMA PIIRIDETA"
TKK fotograafia õppejõudude näitus

29.05-16.06 TKK lõputööde näitus "LEND 2017" TKK lõputööde näitus "LEND 2017"
04.08-23.08 Rahvusvaheline  väljapanek  „COLLABORATION.

Kaasaegne kunst Lüneburgist“
"Kosmosest  aeda ei näe.  Jane Lappo,
Liisi  Kukk,  Johanna  Mudist,  Malle
Raet" 
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 Eero Ijavoineni isiknäitus „Suvilakunst“  

26.09-21.09 Reigo Kuivjõgi kunstikogu näitus "Ma Ei Tea Mis" Reigo Kuivjõgi kunstikogu näitus "Ma
Ei Tea Mis" 

 Eero Ijavoineni isiknäitus „Suvilakunst“  
24.10-18.11 TKK  meediadisaini  ja  nahadisaini  osakondade

ühisnäitus "Puutetundlik – kaasaegne klassika"
KOOD. Regina-Mareta Soonsein

21.11-16.12 VAHETUS.  TKK  maaliosakonna  ja  Imatra
Kunstikooli ühisnäitus

VAHETUS.  TKK  maaliosakonna  ja
Imatra Kunstikooli ühisnäitus

19.12.17-
20.01.18

EESTI UUEMA FOTOGRAAFIA AJALUGU I Kaasaegse  tekstiilikunsti  kursuse
näitus

Näitused II korruse projektiruumis
1. Juhani Järvinen. Ajaloolisi fragmente. 9.-27.05.2017, külastajaid 533, avatud 15 p, 1 

autori 10 skulptuuri, graafikat
2. Lend 2017. 6.06.-15.07.2017. Posterid. 
3. Eero Ijavoinen. Suvilakunst. 25.08.-21.10.2017, külastajaid 1727, avatud 40 p, 1 

autori 9 maali, kollaaži
4. SOZU.01.192. Tartu Ülikooli meediatudengite näitus (juh. Vallo Nuust, Piret Veski). 

20.12.2017-20.01.2018, külastajaid 634, avatud 20 p, 36 autori 36 teost

Suhtlus meediaga 2017:
- välja saadeti 46 pressiteadet (TKK ja galerii teated kokku);
- kodulehele lisati 137 uudist;
- (teadaolevaid) meediakajastusi oli kokku 108.

Pressiteated, meediakajastused, uudised kodulehel 2014-2017

pressiteated meediakajastused uudised kodulehel
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2014 2015 2016 2017

Alates 2011. aasta sügisest kogutakse TKK töötajate TAL-tegevuste andmeid Webdesktopis.
TAL andmete kogumine annab ülevaate kooli töötajate aktiivsusest ning saavutustest. Infot
kogutakse  järgmiste  tegevuste  kohta:  enesetäiendus,  erialane  projekt,  koolitus,  meedia-
kajastus,  näitusetegevus,  publikatsioon  ja  ettekanne,  tunnustus.  Samuti  koondatakse  infot
erinevates komisjonides, töörühmades jm osalemise kohta nii TKK-s kui ka väljaspool kooli.
Seisuga 25.03.2018 on Webdesktopist tehtud kokkuvõte TKK töötajate TAL-tegevustest (ära
on toodud töötajate ja kannete arv, sh rahvusvaheliste tegevuste kohta). 
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TKK töötajate TAL-tegevused 2015–2017 Webdesktopi kannete järgi 
2015 2016 2017

NÄITUSETEGEVUS isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv

õppe- ja teadusstr. 25 114 30 29 168 49 19 106 44
tugi- ja haldusstr. 1 10 1 0 0 0 0 0 0
kokku 26 124 31 29 168 49 19 106 44

2015 2016 2017
ERIALANE 
PROJEKT

isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv

õppe- ja teadusstr. 11 17 6 23 66 11 10 17 1
tugi- ja haldusstr. 1 5 2 0 0 0 0 0 0
kokku 12 22 8 23 66 11 10 17 1

2015 2016 2017
KOOLITUS isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv

õppe- ja teadusstr. 39 32 1 23 65 9 21 45 12
tugi- ja haldusstr. 8 15 0 10 14 1 6 12 0
kokku 47 47 1 33 79 10 27 57 12

2015 2016 2017
ENESETÄIENDUS isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv isikut kannet sh rv

õppe- ja teadusstr. 13 36 20 17 46 27 11 31 23
tugi- ja haldusstr. 10 65 10 11 52 13 6 31 10
kokku 23 101 30 28 98 40 17 62 33

Tabel sisaldab andmeid, mida töötajad on ise WD-sse kandnud. 
Alates  01.01.2017.  a  peetakse  koolituste  arvestust  Riigitöötaja  iseteenindusportaalis  (vt
järgmine tabel), kuid sinna kantakse koolitused, mis on seotud kulude, lähetuste jmt. Sellest
tingituna on kahes tabelis erinevused.
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Väljavõte Riigitöötaja Isteenindusportaalist 

  Sisekoolitused Siseriiklikud koolitused Väliskoolitused

 

Osalen
ud

töötajat
e arv

Koolitu
se maht

(ak
tundi)

Koolitu
se maht

(ak
tundi)
töötaja
kohta

Koolitu
s-

kulud

Kulu
töötaj
a

kohta

Osalen
ud

töötajat
e arv

Koolitu
se maht

(ak
tundi)

Koolitu
se maht

(ak
tundi)
töötaja
kohta

Koolitu
s-

kulud

Kulu
töötaj
a

kohta

Osalen
ud

töötajat
e arv

Koolitu
se maht

(ak
tundi)

Koolituse
maht (ak
tundi)
töötaja
kohta

Koolitus-
kulud

Kulu
töötaja
kohta

Tartu Kõrgem 
Kunstikool 41 518,68 12,65 2590,11 63,17 45 1475,99 32,8 6761,68 150,26 13 405,33 31,18 6220,52 478,5

  1 10,67 10,67 32,32 32,32 1 208 208 1721,92
1721,9

2          

 1 10,67 10,67 32,32 32,32 1 208 208
1

721,92
1

721,92      

Korraldusosak
ond 4 66,67 16,67 243,85 60,96 3 101,33 33,78 587,22 195,74 1 24 24 1058,06 1058,06

 4 66,67 16,67 243,85 60,96 3 101,33 33,78 587,22 195,74 1 24 24 1 058,06
1

058,06
Õpperektori 
vastutusvaldko
nd 25 306,67 12,27 1678,33 67,13 30 722,67 24,09 876,24 29,21 9 274,66 30,52 3915,8 435,09

 2 14,67 7,33 44,82 22,41 1 12 12 0,00 0,00      
Fotograafia 
osakond 1 10,67 10,67 107,29

107,2
9 5 62,67 12,53 200,01 40,00      

Maaliosakond 4 64 16 246,90 61,73 3 157,33 52,44 133,00 44,33 3 64 21,33 300,00 100,00
Meediadisaini 
osakond 4 42,67 10,67 64,64 16,16 6 122,67 20,44 0,00 0,00      

Mööbliosakond 5 64 12,8 461,48 92,30 1 30,67 30,67 0,00 0,00      
Nahadisaini 
osakond 2 21,33 10,67 214,58

107,2
9 1 37,33 37,33 0,00 0,00      

Õppeosakond 2 36 18 77,14 38,57 2 42,67 21,33 185,35 92,68 2 48 24 2 116,12
1

058,06
Skulptuuriosako
nd      2 30,67 15,33 0,00 0,00 1 53,33 53,33 731,50 731,50

Tekstiiliosakond 2 21,33 10,67 214,58
107,2

9 4 89,33 22,33 76,67 19,17 3 109,33 36,44 768,18 256,06
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Üldainete 
keskus 3 32 10,67 246,90 82,30 5 137,33 27,47 281,21 56,24      
Prorektori 
vastutusvaldko
nd 11 134,67 12,24 635,61 57,78 11 443,99 40,36 3576,3 325,12 3 106,67 35,56 1246,66 415,55

 1 14,67 14,67 44,82 44,82 1 20 20 169,00 169,00      
Ettevõtlus-ja 
Arenduskeskus 7 84 12 331,39 47,34 6 221,33 36,89

3
169,80 528,30 1 26,67 26,67 506,98 506,98

Majandusosako
nd 1 10,67 10,67 107,29

107,2
9 2 93,33 46,67 0,00 0,00      

Raamatukogu 2 25,33 12,67 152,11 76,06 2 109,33 54,67 237,50 118,75 2 80 40 739,68 369,84
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3.2 Rahvusvaheline koostöö

TKK  lähtub  oma  rahvusvaheliste  suhete  arendamisel  välissuhete  strateegiast  2017–2020,
milles on sätestatud kolm põhisuunda:
- rahvusvaheline koostöö avaliku, era- ja vabasektoriga;
- koostöö välismaa kõrgkoolidega;
- üliõpilaste ja töötajate mobiilsuse toetamine.

Erasmuse programmi raames varieeruvad viimase kolme õppeaasta mobiilsuse numbrid eel-
kõige  sissetulevate  üliõpilaste  ja  töötajate  osas,  sest  nende  arvu  on  keeruline  mõjutada.
Näiteks 2016/2017. õa oli sissetulevaid üliõpilasi 18, 2017/2018. õa aga vaid 13. Osalt ka
sissetulevate  töötajate  arvu  suurendamiseks,  korraldas  TKK  2017.  aasta  oktoobris
rahvusvahelise nädala – tulemuseks oli 13 sissetulevat töötajat Erasmuse raames (varasemal
õppeaastal 7). 

Kokku Erasmus LLP ja Erasmus+ programmi mobiilsed isikuid 2015/2016–2017/2018

Isikud (mitte lähetused) 2015/2016 2016-2017 2017-2018*

õppejõud välja 8 12 9

õppejõud sisse 7 5 10

muu personal välja 3 4 8

muu personal sisse 2 2 3

üliõpilased välja 28 28 27

üliõpilased sisse 16 18 13

kokku mobiilseid isikuid 64 69 70

* prognoos

3.2.1. Õppurite mobiilsus 

Rahvusvahelise  mobiilsuse  puhul  on  võimalik  õppida  või  sooritada  praktika  välismaal
fondide, programmide või kõrgkooli stipendiaadina, üliõpilasvahetuse korras kõrgkoolide- ja
riikidevaheliste lepingute alusel ning eraviisiliselt. 
TKK üliõpilaste rahvusvahelist mobiilsust toetavad Erasmus+ ja Nordplusi programm ning
koostöölepingud välisriikide kõrgkoolidega. Rahvusvahelistumist toetavad õppereisid, osale-
mine  rahvusvahelistel  messidel,  projektides  ja  näitustel.  Kõiki  Erasmuse  programmiga
õppimise või praktika huvilisi nõustatakse infotundides ja individuaalselt,  aidatakse kandi-
deerimisprotseduurides  ja  dokumentide  vormistamisel.  TKK  teeb  tihedat  koostööd  orga-
nisatsiooniga  Erasmus  Student  Network  Tartu,  mis  koordineerib  kõigi  Tartus  õppivate
Erasmuse üliõpilaste vabaajategevusi. 
Erasmus+ partnerkõrgkoolides on võimalik õppida kuni 2 semestrit ja lisaks on võimalik käia
selle programmi toel praktikal. 3 viimasel aastal on suurenenud nende üliõpilaste hulk, kes
läbivad  praktika  töökeskkonnas  Erasmus+  projekti  raames  välisriigi  ettevõttes.  Erasmuse
programmi  kaudu  väliskõrgkoolis  õppimist  või  praktika  sooritamist  reguleerib  TKK
Erasmuse eeskiri. 

TKK arvestab  Erasmus+ programmis  omandatud teadmisi  ja  oskusi  paindlikult.  Välis-
kõrgkoolis  läbitud  aineid  arvestatakse  õppekava  osana  eeldusel,  et  ainete  eesmärgid  ja
õpiväljundid sobituvad TKK-s läbitava õppekava moodulite eesmärkide ja õpiväljunditega.
Partnerkõrgkoolis  läbitud  õppeainete  vastavuse  analüüsimisel  ja  võrdlemisel  üliõpilase
õppekavaga  lähtutakse  praktikast,  et  kunsti-  ja  disainivaldkonna  projektipõhine  õpe  ja
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individuaalne  juhendamine  toetab  isiksuse  arengut  ja  loomingulise  käekirja  kujunemist.
Õppeainete  vastavust hindab erialaosakond.  Vajaduse korral  tuleb üliõpilasel lisaks läbida
TKK õppekava kohustuslikke aineid.

TKK  üliõpilastele  on  taotletud  üheks  õppeaastaks  tavaliselt  28  Erasmuse  toetust
enesetäiendamiseks välismaal. Saadud toetus on võimaldanud sooritada 29-31 lähetust. 
Viimase 3 aasta tendents on vähenenud huvi partnerkoolis õppimise vastu ja suurenenud huvi
mõnes välismaa ettevõttes praktilise töö sooritamise vastu. Eriti on TKK üliõpilased 
huvitatud Erasmus+ programmi praktika sooritamiseks pärast TKK lõpetamist Erasmuse äsja 
lõpetanute praktika raames.

Väliskülalisüliõpilased on viimase kolme õppeaasta võrdluses kokku olnud kõige enam 
huvitatud õppetöö sooritamisest TKK meediadisaini osakonnas.

Väliskülalisüliõpilased (Erasmus+) 2015/2016–2017/2018

 2015/2016 2016/2017
2017/201
8

KOKK
U

fotograafia 1 6 0 7

maal ja restaureerimine 4 2 2 8

meedia- ja reklaamidisain 3 3 5 11

mööblidisain ja restaureerimine 6 1 1 8

nahadisain ja restaureerimine 1 4 1 6

skulptuur 0 0 0 0

tekstiil 1 2 4 7

kokku 16 18 13 53

Väliskülalisüliõpilaste protsent TKK üliõpilaskonnast on 2015-2016 ja 2016-2017 õa olnud
natuke  rohkem kui  5,  eelmisel  aastal  on  see  veidi  langenud.  TKK mobiilsete  üliõpilaste
protsent on püsinud stabiilselt umbes 9.

Väliskülalisüliõpilaste ja väljaminevate üliõpilaste osakaal üliõpilaste koguarvust 2015/2016–2017/2018 

2015-2016 2016-2017 2017-2018*
285

290

295

300

305

310

315

0
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8

9

10

305

313

297

9,2 8,95 9,1

5,2
5,8

4,4

üliõpilasi kokku üliõpilaste % välja üliõpilaste % sisse

* prognoos
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Kokkuvõte ülipilaste mobiilsusest 2015/2016–2017/2018

0
15
30
45

28
16

44
3128

18

46
3127

13

40
29

2015-2016 2016-2017 2017-2018*

** Lähetuste arv on suurem, kui isikute arv, kuna mõned üliõpilased osalevad programmis kaks korda.

Erialaosakonnad korraldavad üliõpilastele vaatluspraktika käigus rahvusvahelisi õppereise, et
külastada  muuseume ja  erialamesse  ning tutvuda arhitektuuri  ja  linnakeskkonnaga.  Õppe-
reiside eesmärgid püstitatakse õppekava ja spetsialiseerumise alusel. Lisaks vaatluspraktikale
tehakse  üliõpilaste  õppereise  ka  seoses  üliõpilaste  esinemistega  rahvusvahelistel
erialamessidel.

Vaatluspraktika käigus külastatud riigid õppekavade kaupa 2015, 2016, 2017
Õppekava 2015 2016 2017

Fotograafia Suurbritannia Berliin, Saksamaa
Maal ja restaureerimine Helsingi, Soome Helsingi, Soome Veneetsia biennaal, Itaalia
Meedia- ja 
reklaamidisain

Helsingi, Soome Helsingi, Soome

Mööblidisain ja 
restaureerimine

Stockholm, Rootsi Stockholm, Rootsi Stockholm, Rootsi

Nahadisain ja 
restaureerimine

Frankfurt, Saksamaa Milano, Itaalia

Skulptuur
Pariis, Prantsusmaa
Helsingi, Soome

Veneetsia biennaal, Itaalia

Tekstiil

Stockholm, Rootsi Stockholm, Rootsi 
Helsingi ja Hämeenlinna, Soome
Łódź, Poola

Stockholm, Rootsi
Frankfurt, Saksamaa

3.2.2. Töötajate mobiilsus

TKK töötajate,  sh eeskätt  õppejõudude mobiilsuse organiseerimisel  lähtutakse Eesti  kõrg-
hariduse  rahvusvahelistumise  eesmärgist,  kõrgkoolide  rahvusvahelistumise  heade  tavade
leppest,  TKK  arengukavast,  välissuhete  strateegiast  ning  õppekavade  nõuetest.  Erinevate
programmide ja projektide kaudu soodustatakse TKK töötajate enesetäiendamist välismaal.
Lisaks Erasmuse lähetustele  on TKK õppejõud ja teised töötajad käinud paljudel  teadus-,
arendus- ja loometööga seotud välislähetustel.

TKK on  taotlenud  igal  õppeaastal  16  Erasmuse  programmi  toetust  töötajate  lähetusteks,
lõplik isikute arv on kohati väiksem olnud, sest üks isik on sooritanud mitu lähetust. 
Väljaspool Erasmust sooritatud välislähetuste arvestamisel ei saa veel andmeid 2017/2018. õa
kohta, sest välislähetused toimuvad kuni 31. augustini 2018.
Välislähetuses  käinud töötajate  osakaal  kogu personalist  oli  2015/2016.  ja  2016/2017.  õa
vastavalt 35 ja 41 protsenti.
Erasmus+ välislähetuste osakaal välislähetuste koguarvust viimasel kolmel õppeaastal jäi 23
ja 30 protsendi vahele.
Erasmuse programmi toel välislähetuses käinud töötajate osakaal TKK töötajaskonnast  on
kolmel õppeaastal olnud 14% ja 19% juures.
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Välislähetuses käinud töötajate osakaal 2015/2016–2017/2018

Õa
tööta
-jate
arv

Erasmu-
sega
õpetama
s

Erasmu-
sega
koolitusel

Kokku
Erasmuse
lähetusi

Kokku
Erasmuse
isikuid

Välis-
lähetuse
s  käinud
töötajaid

Välislähe-
tuses
käinute
osakaal
kogu
personalist

Erasmuse
kaudu lähetuses
käinud  tööta-
jate  osakaal
kogu
personalist

Kõigi
lähe-
tuste arv

2015–2016 84 3 12 15 12 29 34,5 14,3 50

2016–2017 86 6 10 16 16 35 40,7 18,6 70
2017–
2018*

89 5 12 17 17 ** ** 19,1 **

* prognoos
** andmeid veel ei ole

Erasmus+ välislähetuste osakaal välislähetuste koguarvust 2015/2016–2017/2018

Õppeaasta Erasmuse lähetused
Muud 
välislähetused Lähetusi kokku

Erasmuse lähetuste osakaal kõigis 
välislähetustes

2015–2016 15 35 50 30
2016–2017 16 54 70 22,86
2017–2018* 16 ** ** **

* prognoos
** andmeid veel ei ole

Erasmuse programmi toetusi eraldatakse eelkõige akadeemilisele personalile nii õpetamise-
kui ka koolituslähetustel osalemiseks, mitteakadeemiline personal saab Erasmuse toel osaleda
koolitustel.

Töötajate mobiilsus Erasmuse programmi kaudu 2015/2016–2017/2018
Õppeaasta õppejõud välja muu  personal

välja
kokku  mobiilseid
isikuid

kokku lähetusi

2015–2016 8 3 11 15**
2016–2017 12 4 16 16
2017–2018* 10 7 17 17

* prognoos
** 8 õppejõudu tegi 12 lähetust

TKK  töötajaskonna  huvi  on  viimasel  kolmel  õppeaastal  olnud  märkimisväärselt  suurem
koolitustoetuste taotlemise osas.

Lähetuse eesmärk Erasmus+ programmiga (TKK töötajad) 2015/2016–2017/2018
Õppeaasta Õpetamine

(isikud)
Koolitus
(isikud)

Lähetuste arv

2015–2016 3 10 kokku 16 lähetust ( 2 õppejõudu osales 2 korda, 1 välismaa
ekspert kasutas TKK mobiilsuse vahendeid)

2016–2017 6 10 16 lähetust

2017–2018* 5 12 17 lähetust
* prognoos

Sissetulevate töötajate arv Erasmuse programmi raames on olnud viimase kolme õppeaasta
jooksul  alla  kümne.  2017/2018.  õa  suurenes  sissetulevate  Erasmuse  õppejõudude ja  muu
personali arv tänu Rahvusvahelise nädala korraldamisele 2017. aasta oktoobris. Lisaks kutsub
TKK väliskülalisõppejõude akadeemilist tööd läbi viima ka Erasmuse programmi väliselt.

Väliskülalisõppejõud ja töötajad 2015/2016–2017/2018
Õppeaasta Õppejõude/-

lähetusi
Muud
personali/lähetusi

Kokku isikuid Kokku  Erasmuse
lähetusi

väljaspool
Erasmust
õppejõude

2015–2016 7 2 9 9 10
2016–2017 9 1 10 10 4
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2017–2018* 10 3 13 13 8

Dora pluss
TKK-l  on  võimalik  kasutada  õppeaasta  jooksul  5000 EUR viieks  lähetuseks.  Kasutamist
piirab programmi reeglitele vastavate TKK töötajate vähesus.
2017 kasutati kahte stipendiumi:
- 1005 EUR Heimtextili külastamiseks Saksamaal;
- 1588 EUR õppereisiks New York Textile Month programmi külastama.

3.3 Töötajate ja õppurite tunnustused

TKK töötajad on pälvinud erinevaid tunnustusi (sh rahvusvahelisi), sh: 

Fotograafia osakond
- PeeterLinnap - Eesti Ajalookirjanduse Aastapreemia raamatu "Eesti Kunsti Ajalugu 6/ II"
eest autorite kollektiivis.
- Riina Varol (üliõpilane) – Kuldmuna: Hõbemuna - moeseeria Viru Keskuse ajakirjas.
- Riina Varol (üliõpilane) – Kuldmuna: Hõbemuna - Viru Keskuse jõulukampaania "Jõulu-
vormis".

Maaliosakond
- Muinsuskaitseameti „Aasta tegu 2017“ osalemise eest Piirissaare ikoonide päästeaktsiooni
korraldamises.
- Triin Kristerson (üliõpilane) - lasteaia „Rõõmupesa“ seinamaalingu kavandikonkursi võit.
-  Muinsuskaitseameti korraldatud teadustööde konkursist võtsid osa üliõpilased Ave Kitsel,
Liina  Talts.  Ave  Kitsel  võitis  oma lõputööga  „Elamu  (Kastani  183)  siseviimistluskihtide
uuringud ja suuremahuliste sondaažide eksponeerimine“ Muinsuskaitse teadustöö preemia.
-  Muinsuskaitseameti  tunnustuse  pälvis  TKK  vilistlase  ja  õppejõu  Kristiina  Ribeluse
magistritöö EKA-s.

Meediadisaini osakond
- Marko Kekišev - HGDF 2017 konkursi "10 parimat Eesti kultuuriplakatit 2017" laureaat.
- Marko Kekišev - Eesti Disainiauhinnad 2017. Kategooria "Firmagraafika / Väike süsteem"
finalist.
-  Urmas  Reisberg  (külalisõppejõud)  -  Baltimaade  parim lühifilmi  projekt  Baltic  Pitching
Forumil Leedus.
- Lauri Tikerpe (külalisõppejõud) - Kuldmuna 2017: Kuldmuna Disaini pakendi kategoorias
Purtse  käsitööõlle  pakendi  eest,  Eriauhind  Pühamuna  Kampaania  kategoorias  Lexuse
kampaania  eest,  Pronksmuna  Üritusturunduse  kategoorias  Tervise  Arengu  Instituudi
alkoholivaba ürituse eest. 
- Lauri Tikerpe (külalisõppejõud) - ADCE Eesti Disainiauhinnad 2017: Hõbe pakendi kate-
goorias ja Hõbe reklaamteksti  kategoorias  Purtse käsitööõlle  pakendi  ning brändi tekstide
eest.
- Rainer Nutt (üliõpilane) - Nordischer Klang 2018 plakatikonkurss. Plakat võitis konkursi
Saksamaal.
- Viktor Uskov (üliõpilane) - Arvamusfestival 2018 plakatikonkurss. Plakat võitis konkursi

Mööbliosakond
- Kristjan Bachman - Parim persoonilugu 2017. Ajakiri Kaitse Kodu!
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-  Kristjan  Bachman -  Eesti  Kultuurkapitali  preemia  tänavakunsti  edendamise  ja  muinsus-
kaitselise töö eest.
- Kristjan Bachman - Tartumaa Kultuuripärl 2017
Nahadisaini osakond
-  Üliõpilased  Tiina  Kraav,  Marjerita  Toit  ja  Ode  Alt  osalesid  rahvusvahelisel  konkursil
Design-a-bag.
- VEGS Fashion Contest Tallinn 2017 konkursi võitis üliõpilane Kerli Jõgi konkursitööga
"Ülerõivaste komplekt".
- Disainiöö raames toimunud disainioksjoni stipendiumi võitis üliõpilane Ode Alt.

Skulptuuriosakond
- Tartu Teerajajate tunnustus Mati Karminile.
- Anne Rudanovski - I preemia Arnold Matteuse skvääri ideekonkursil, koostöös Kerli Irbo ja
Terje Ongiga.
- Anne Rudanovski, Jevgeni Zolotko, Rasmus Eist osalesid kunstikonkursil Terviseameti uue
hoone väliruumi ilmestamiseks ja saavutasid tööga AMFORA III koha.
- Tõnis Paberit - Tartu Kultuurkapitali ja Eesti Kultuurkapitali stipendiumid

Tekstiiliosakond
- Kadi Pajupuu - The BEST Prototype implementation projektile BitPat.
- Kadi Pajupuu - tunnustused tiimile SpiderWeave Hardware and Arts 2017.

Raamatukogu
Edith  Hermann  sai  28.02.2017  ERÜ  eriala-  ja  teadusraamatukogude  „Aasta  tegu
erialaraamatukogus 2016“ auhinna, Kultuuriministeeriumi rahalise preemia ja tänukirja. 
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4 Õpikeskkond

4.1 Ruumid

TKK-l on kolm õppehoonet. Tähe ja Tolstoi tn õppehoonetes on üldpinda 4299,2 m², Eha tn
õppehoones TKK kasutuses 1201,5 m² ja ühiskasutuses Tartu Kunstikooliga 127,6 m². TKK-
le kuulub Eha tn õppehoonest 53% ning 47% kuulub Tartu Kunstikoolile. 

TKK kasutuses on ka Tartu linnalt tasuta kasutamiseks saadud ruumid Riia 11, kus tegutseb
kooli  galerii  Noorus.  Galerii  on  üliõpilastele  oluline  õppebaas  ja  koht  oma  loomingu
avalikuks näitamiseks.

2016 kuulutati  välja riigihange toitlustaja leidmiseks, mis lõppes lepingu sõlmimisega  OÜ
Tähekesega 2017.  aasta  alguses.  2017.  aasta  sügisel  lõpetati  nimetatud  riigihankeleping
poolte kokkuleppel ja ennetähtaegselt, põhjuseks oli riigihanke lepingu täitmise majanduslik
ebaotstarbekus lepingu täitjale. Kuna TKK on varasemalt viinud läbi mitmeid riigihankeid
toitlustaja leidmiseks, kuid huvi nende vastu on olnud leige, võttis TKK 2017. aasta oktoobris
toitlustusteenuse pakkumise enda ülesandeks, soetades selleks eelnevalt väljaehitatud kööki
vajalikud seadmed ning palgates toitlustusjuhi/koka. Iseseisvalt toitlustusteenuse pakkumine
on ennast tõestanud – eelnevatest pakkujatest madalamad hinnad ning kvaliteetsem menüü
(mh taimetoit) on kasvatanud TKK kohvikus sööjate arvu.

2017 toimus 1 riigihange:
- Tartu Kõrgemale Kunstikoolile toitlustusteenuse hankimine; 

4.2 Infotehnoloogiline baas

IKT andmed – arvutid (31.12.2017)
arvutite arv õppejõudude kasutuses 138
õppeasutuses arvuteid kokku 180
arvutite arv üliõpilaste kasutuses 120
interneti allalaadimiskiirus 100 MB

Nii õppurid kui ka personal saavad õppetöövälisel ajal kasutada ka arvutiklassides olevaid
arvuteid. Kõik kooli arvutid on interneti püsiühendusega, lisaks on koolis täielik WiFi leviala.
Kõigile  üliõpilastele  ja  töötajatele  on  tagatud  kopeerimise,  skaneerimise  ja  printimise
võimalus, sh värvilisena. 

Koolis on kasutusel järgmised elektroonilised infokanalid:
- Office365 keskkond (e-post, Onedrive jm alates 2017 algusest);
- õppeinfosüsteem ÕIS (alates 2011);
- WebDesktop (alates 2009);
- EKIS (alates 01.11.2017 ettevalmistused, et võtta kasutusele alates 02.01.2018);
- veebileht;
- failiserver;
- e-post;
- broneeringute süsteem.

Lisaks kasutavad TKK töötajad ja õppejõud järgmisi keskseid infosüsteeme: EHIS, IS; TÖR; 
RTIP; BO; HK; SAP; Omniva arvekeskus jne.
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2017. aastal algas TKK digiarhiivi loomine. Digiarhiivis saavad olema üliõpilaste tööd 
fotograafia, maali ja restaureerimise, meedia- ja reklaamidisaini, mööblidisaini ja 
restaureerimise, nahadisaini ja restaureerimise, skulptuuri ning tekstiili erialadelt. Lisaks 
hakkavd digiarhiivis olema ülevaated TKK, TKK raamatukogu ja galerii Noorus näitustest 
ning teistest kõrgkooliga seotud sündmustest, väljaannetest, trükistest jpm. Digiarhiiv 
koondab endas fotosid, videosalvestisi ning kirjalikke uurimistöid.

4.3 Raamatukogu

Raamatukogus oli 2017. aastal 1109 lugejat,  sh 264 uut lugejat.  Raamatukogu üldpind on
kokku 195,4 m². Raamatukogu on avatud tööpäevadel kl 9–17.
Raamatukogus on 4 lugeja arvutitöökohta, 2 töötaja arvutitöökohta ning 31 lugeja töökohta,
WIFI-võrk ja skaneerimise, värvilise printimise ja must-valgete koopiate tegemise võimalus. 

Seisuga 01.01.2018 oli  raamatukogus kokku 17 593 teavikut  (neist  kasutuskogus 8550 ja
varukogus 9043). Paljundatud ja osaliselt köidetud õppematerjale on kokku 21 779 lehekülge.
2017. a. jooksul lisandus TKK raamatukokku 286 teavikut. 
2017. a lisandus raamatukokku kokku 48 nimetust ajakirju ning 4 ajalehte.

2017. aastal oli külastusi 6531, laenutuste arv oli 9062, nendest koju 6032 ja lugemissaali 
3030. Keskmiselt oli 32 külastust ja 44 laenutust päevas. 

TKK  raamatukogul  on  ESTERs  7207  kirjet,  sh  2017.  a  lisandus  803  kirjet.  Vanemad
raamatud ja annetatud teavikud vajavad retrospektiivset kataloogimist. 

Raamatukogus toimus kokku 10 näitust: 
- viis uudiskirjanduse nätust, nr 115 -119;
- näitus 25 Eesti kauneimat raamatut ja 5 kauneimat lasteraamatut 2016;
-  näitus  sisearhitekt  L.  Pärtelpoja  90.  juubeli  puhul  tema  isiklikust  raamatukogust  ja
vestlusring tema endiste ja praeguste kolleegidega;
-  Soome  100.  aastapäeva  ja  Põhjamaade  raamatukogunädala  raames  toimus  Soome
kauneimate raamatute 2016 näitus;
- näitus 1957. aasta raamatutest;
- üliõpilase loomingut tutvustav näitus ”Spontaansed kujundid”.

Toimusid  raamatukujunduse  teemalised  loengud,  seminarid  ja  vestlusringid,  tähistati
emakeelepäeva,  EV  99.  aastapäeva,  jagati  õppereiside  muljeid.  Toimus  vestlusring  90
aastasest  sisearhitektist  Leila  Pärtelpojast.  Ville  Hänninen  pidas  loengu  Soome
raamatukunstist. Toimus Tulvi-Hanneli Turo loeng ”Bütsantsi köide Ida-Vahemere maades”. 
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5 Akadeemiline ja teenindav personal

TKK  õppe-  ja  teadusstruktuuri  personali  ning  tugi-  ja  haldusstruktuuri  personali  tööle
võtmise nõuded arvestavad töötaja kvalifikatsiooni, töökogemust ja arenemisvõimelisust.

Seisuga 31.12.2017 töötas Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 89 täis- ja osakoormusega töötajat,
nendest juhtkond 3, õppe- ja teadusstruktuur 61 (nendest 10 töötajal oli kaks osalise tööajaga
töölepingut) ja tugi- ja haldusstruktuur 25 töötajat.

Töötajate arv seisuga 31.12.2017 
töötajaid täistööajaga ametikohti

juhtkond 3 3
õppe- ja teadusstruktuur 61 24,1
tugi ja haldusstruktuur 25 37,51
lapsehoolduspuhkusel 1
kokku 89 64,61

Töötajate arvu ja täistööajaga ametikohtade erinevus tuleneb sellest, et paljud õppejõud on tööl osakoormusega
(10 töötajal on kaks osalise tööajaga lepingut).

Akadeemiline personal seisuga 31.12.2017 
Õppe- ja teadusstruktuur töötaja ametikoht
õpetaja 2 1,3
assistent 8 3,05
lektor 24 10,01
dotsent 5 1,75
professor 4 1,8
õppejõud osakonnajuhataja   
lektor osakonnajuhataja 3 3
dotsent osakonnajuhataja   
professor osakonnajuhataja 4 4
professor laborijuht   
professor-konserveerimise/restaureerimise suuna juht 1 1
osakonnajuhataja   
meister 12 7,45
osakonnajuhataja abi 6 4,15
kokku 69 37,51
lapsehoolduspuhkusel 2  

* 10 töötajal on kaks osalise tööajaga töölepingut

Osalise tööajaga töötajate suur osakaal õppestruktuuris on tingitud valdkonna spetsiifikast –
kooli eesmärk on tagada mitmekesine õppejõudude kooslus, kaasates õppetöösse praktikuid
ja  oma ala  tunnustatud  loomeisikuid,  kes  ei  saa  täiskoormusega  töötada  või  pole  sellest
huvitatud.

Õppejõudude tööaja sisse arvatakse õppe-, loome-, teadus- ja arendustegevus. TKK õppejõud
osalevad  oma  loominguga  näitustel,  kureerivad  arvukalt  erialaprojekte,  esinevad  ette-
kannetega konverentsidel ja avaldavad artikleid erialaajakirjades. 

Personaliliikumine
Aastal 2017 sõlmiti 25 ja lõpetati 23 töölepingut. Töövõtulepinguid sõlmiti 346.
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Konkursid ametikohtade täitmiseks

Teenistuskoha
nimetus

Teenistuskohtade arv,
mida konkursiga
soovitakse täita

Konkursi-tüüp
Laekunud

avalduste arv 
Konkursi
luhtumine

meister 0,5 avalik konkurss 1 Ei
osakonnajuhataj

a abi
1 avalik konkurss 9 Ei

osakonnajuhataj
a abi

1 avalik konkurss 3 Ei

meister 0,5 avalik konkurss 2 Ei

Töötajate kvalifikatsioon
TKK jaoks on oluline õppejõudude erialane kvalifikatsioon ja loometöö kogemus. Suurem
osa TKK korralisest akadeemilisest personalist on magistrikraadi või sellele vastava kvalifi-
katsiooniga. 

Töötalate kvalifikatsioon 2015–2017
 2015 2016 2017
Juhtkond    
Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon 1 1 2
Magistrikraad 2 2 1
Õppe- ja teadusstruktuur    
Doktorikraad 3 4 4
Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon 6 7 6
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 32 31 33
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon   1
Rakenduskõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon 11 12 11
Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon 5 5 6
Tugi- ja haldusstruktuur    
Magistri- ja doktorikraadi vaheline kvalifikatsioon 1 1 1
Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 9 8 8
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon 2 1 1
Rakenduskõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon 2 2 2
Keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon 9 11 12
Põhiharidus 1 1 1
Kokku 84 86 89

TKK töötajad tasemeõppes 2017 
Lõpetanud: TKK – 1 

Õppijad:
TLÜ magistriõpe – 1
TÜ magistriõpe – 3
TKK rakenduskõrgharidusõpe – 3
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Vanuseline struktuur 2016 ja 2017 (seisuga 31. detsember)
2016 2017

töötajad keskmine vanus töötajad keskmine vanus
Töötajad kokku 86 49,09 89 50,225
     

Õppe- ja teadusstruktuur 69 48,43 61 50,213

Tugi ja haldusstruktuur, sh juhtkond 27 50,74 28 50,25

Tööülesannetest vaba semestrit kasutas 2017/2018. õa sügissemsetril üks isik.

Vastavalt  motivatsioonieeskirjale  maksti  2017.  aasta  oktoobris  ja  detsembris  tulemustasu
järjepideva ja pühendunud igapäevatöö ja 15 tööjuubeli puhul 1 inimesele.
Juunis 2017 maksti 1 inimesele matusetoetust.
Juulis maksti tulemustasu õppeaasta jooksul 02.01.2017 kuni 30.06.2017 tehtud tulemusliku
töö eest 2 töötajale.
Detsembris maksti 86 töötajale lisatasu 2017. aasta töötulemuste eest.
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6 Juhtimissüsteem

TKK juhtkonda kuuluvad rektor ning kaks prorektorit. Juhtidena määratletakse ka õppe- ja
teadusstruktuuri  osakondade  juhatajad  ning  tugi-  ja  haldusstruktuuri  töötajad,  kes  oma
vastutusala piires tegutsedes juhivad oma valdkonna tegevusi.

TKK  peab  oluliseks  töötajate  kaasamist  juhtimis-  ja  otsustusprotsessidesse.  Rektoraadi
koosseisu kuuluvad kõik haldus- ja tugi ning õppe- ja teadusstruktuuri üksuste juhid. Kooli
nõukokku kuulub juhtkond, erialaosakondade juhatajad ja õppejõudude esindajad. Töötajad
osalevad aktiivselt ka teiste komisjonide, kolleegiumite ning kogude töös. 
TKK  hindamiskomisjonidesse  ja  õppekavade  nõukogudesse  on  kaasatud  nii  valdkonnas
tegutsevaid spetsialiste ja eksperte kui ka teiste kõrgkoolide õppejõude.

Regulaarsed koosolekud: kooli nõukogu koosolekud vähemalt 2 korda semestris; juhtkonna
koosolekud; rektoraadi koosolekud vähemalt 1 kord kuus; prorektorite vastutusala koosole-
kud vähemalt 1 kord kuus; töötajate üldkoosolekud semestri alguses; õppekavade nõukogude
koosolekud vähemalt 1 kord aastas.

Muud nõupidamised: riigihangete komisjonid, TAL nõukogu jne. 

2017 toimunud koosolekud:
- 4 kooli nõukogu istungit (otsused 121–124);
- 11 rektoraadi koosolekut;

2017. a esimeses kvartalis viis rektor läbi arenguvestlused kõigi TKK töötajatega, kokku 88
isikut.

Nõunike kogu koosseis (seisuga 28.10.2015)
1) Hannes Astok Smart City Lab arendusjuht
2) Jaan Elken Tartu Ülikooli maalikunsti professor 
3) Ilona Gurjanova Eesti Disainerite Liidu esimees
4) Tiia Karelson E-kunstisalongi juhataja
5) Tiina Karhu Helsinki  Metropolia  University  of  Applied  Sciences  dotsent

(disaini õppesuund), välissuhete koordinaator (tekstiili valdkond)
6) Kadi Kreis Tartu Kunstikooli direktor
7) Ivi Lillepuu HTM kõrghariduse osakonna peaekspert
8) Tõnis Lukas Eesti Rahva Muuseumi direktor, TKK nõunike kogu esimees
9) Mati Raal Tsunftijänes OÜ juht
10) Jüri Sasi Tartu Forseliuse Kooli direktor
11) Aivar Soop  Tartu vallavanem

Õppekavade nõukogud
Õppekavade nõukogude koosseisus (volitustega kuni 31.08.2018) tehti muudatus 25.09.2017.

Infohaldus 
TKK-s on alates 2009. a kasutusel olnud infohaldussüsteem WebDesktop, alates 01.01.2018
Eesti Koolide Infosüsteem (EKIS).
2014. a alustas HTM dokumendihalduse konsolideerimist.  2015. a võeti konsolideerumine
päevakorrast  maha.  2016.  a  suvel  teatas  HTM  oma  kindlast  plaanist  dokumendihaldus
konsolideerida  alates  01.01.2017.  Sügisel  2016  vajalikke  ettevalmistusi  ei  toimunud.

38



Tartu Kõrgem Kunstikool, majandusaasta aruanne 2017

01.12.2016 koosolekul HTM-is teavitati  koole,  et  tuleb hakata kasutama vähemalt  HTM-i
koostatud  põhjasid  personalilepingute  jaoks  koolide  infosüsteemides  alates  01.01.2017.
Koolid ei pidanud seda võimalikuks ning uueks tähtajaks anti 01.02.2017. Koolid soovisid, et
HTM arvestaks nende kogemusega ja vaataks üle koolide lepingud, mida siiski ei tehtud,
nagu selgus järgmisel koosolekul (TKK-s 20.03.2017).
30.10.2017  sai  TKK  HTM-ist  teate,  et  ettevalmistustööd  rakenduskõrgkoolides  EKIS
kasutusele võtmiseks toimuvad ning kutse koosolekule EKIS versus Webdesktop. Koosolek
toimus 01.11.2017 ning siis  sai  TKK juurdepääsu EKIS-esse.  TKK sai ülevaate  EKIS-es
olevatest  menüüdest  ning  kokkuleppe  mõningate  endale  vajalike  andmetüüpide  juurde
saamiseks ning arvestati mitmeid rakenduskõrgkoolide ühiseid soove, kuid jäi liiga vähe aega
EKIS-e kasutuselevõtuks 01.01.2018. 
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7 Ülevaade eelarve täitmisest 2017

Alates  01.01.2017  on  TKK  raamatupidamine  tsentraliseeritud  ja  viidud  Riigi
Raamatupidamise Tugikeskuse alluvusse.

TKK-le riigilt 2017 eraldatud tegevustoetus 1 731 102,00 EUR, 
2016 jääk oli 58 114,77 EUR.

2017. a kulus: 
töötasudele 1 339 185,23 EUR
majanduskuludeks 405 483,16 EUR,
jääk 44 548,38 EUR.

Investeeringuteks kandus 2016. a üle 2573,83 EUR, 
millest kulutati 2572,80 EUR,
jääk 1,03 EUR.

Õppelaenudeks eraldati 705,00 EUR,
kulutati 704,96 EUR,
jääk 0,04 EUR.

Õppetoetusi anti 25 940,00 EUR,
kulutati 25 740,00 EUR, 
jääk 200,00 EUR.

Omatulu  laekus  2017.  a.  117 469,56 EUR,  põhiliselt  täiendkoolitusteenustest  ja  tasuliste
õppurite õppeteenustasudest ning muudest lisateenustest.

Sihtotstarbeline laekumine oli 122 405,36 EUR, mis jaotus järgmiselt:
Eesti Kultuurkapital     6 400,00
Tartu Linnavalitsus     2 800,00
Archimedes SA (ERASMUS) 112 616,00
Eesti Töötukassa        589,36

Põhivara  suurenes  kohvik-söökla  ehituse  ja  kohviku  seadmete  arvel  9896,40  EUR
investeeringutest.

Valeri Nuust
Rektor
31.03.2018
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