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„Kanname Eesti rahvusülikoolina vastutust ühiskonna ees

seisvate ülesannete lahendamise eest, …..arendame …tugeva

teadusülikoolina haridust ja teadust, tehnoloogiat ning muud

loometegevust kogu maailmas…“



Tartu Ülikooli arengukava 2025



Rahvusvaheline rahvusülikool
• Tasuta eestikeelne kõrgharidus 50%-le eagrupist

– 2017–2020 oli tarbijahinnaindeksi keskmine aastakasv 5,9% ja keskmise 
palga aastakasv 4,8%, kõrghariduse tegevustoetus kasvas samal 
perioodil 2,5% aastas.

– 2017 – 2020 abituriente +9%, TÜ vastuvõtt +8%, kogu Eesti vastuvõtt -
2% 

• Rahvusvaheline teadusülikool: 

– Ühiskondlikud hoiakud, koroona

– Euroopa ülikoolide konsortsiumid, rahvusvahelised edetabelid, vajadus 
värvata talente Eesti tööturule



Inspireeriv õpikeskkond
• Vaimse tervise hoidmine: tugi erivajadustega üliõpilastele, kiire 

märkamine
• Õpikeskkond, mis toetab kokku saamist, koosõppimist
• Toetav pidevhindamine õppetöö osana
• Õpianalüütika, mis märkab raskusi
• Andmepõhine pidev kvaliteedi sisehindamine vs 7a järel toimu 

välishindamine
• Tulevikuoskuste arendamine mitte ainult tavaõppe osana

– Õpiränne
– Ettevõtte loomine
– Osalus tudengiorganisatsioonis
– Projektipraktika



Elukestva õppe ülikool: e-õpe, täiskasvanud, täiendõpe,….

• 1 a magistriõppe kavad

• Mikrokraadid

• Veebiõppe/veebisisu integratsioon tavaainetesse. Leping 
Courseraga



Andekate arengu toetaja.
Kuidas hoida siin Eesti talente ja meelitada ligi tippe välismaalt?
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Tartu Ülikool Teised Eesti kõrgkoolid

• tingimused, mis võimaldavad 
andekatel noortel valmistuda 
ülikooliõpinguteks 

• … pühenduda õpingute ajal 
enese arendamisele, 

• … olla vilistlasena 
konkurentsivõimeline ja 
osaleda aktiivselt ülikooli 
tegemistes, 

• seome Eesti ja ülikooliga 
andekaid noori kõikjalt 
maailmast,

• … doktoriõpingute kaudu 
tippspetsialistiks.



TÜ programm „Talendid Tartusse“ alates 2019
Andekatele esmakursuslastele –
riiklike olümpiaadide parimad, 
rahvusvahelitse olümpiaadide 
osalejad

Ca 50 osalejat aastas

3 tegevusliini:
• Osalus uurimisprojektis
• Noore õpetaja programm
• Ettevõtlusprogramm

3 stipendiumi a 10 000 euro 3-ks 
aastaks



Välisüliõpilaste vastuvõtt
Tahame toetada ca 20% parimate välisüliõpilaste õpinguid
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Eesti ja välisüliõpilased Eesti tööturul
2018/19 lõpetanute hõive 2020

Eesti üliõpilaneVälisüliõpilane

Humanitaaria ja kunstid 86% 40%
IKT 93% 72%
Loodusteadused, matemaatika ja 
statistika 86% 55%
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja 
teave 92% 43%

Tehnika, tootmine ja ehitus 93% 67%

Ärindus, haldus ja õigus 93% 48%

7,7% välis- ja 
18,1% Eesti 
lõpetajatest 
jätkasid õpinguid 
Eestis järgmisel 
aastal



Kokkuvõttes

• Kvaliteetne tasuta eestikeelne kõrgharidus, mis hoiab siin Eesti 
noored tipud

• Mitmekesised tasulised elukestva õppe võimalused

• Riiklikult rahastatud Eesti tööturu vajadusi toetav kõrgetasemeline 
ingliskeelne õpe

• Turule orienteeritud tasuline ingliskeelne õpe

Tasuta kvaliteetne õpe maksab vähemalt 1,5% SKTst

Lisaks vaja paindlikkust tasuliste õppevõimaluste loomisel


