TTÜ Virumaa Kolledži õppekavakomisjoni aruanne 2013/14. õa läbi viidud
küsitluste kohta.
I Kolledži poolt läbi viidud kaugõppijate küsitlus
Küsitlus toimus teist korda (esimene 2011. a). Küsitluse käigus jagati välja 81 küsitlust, tagastati
60, osalus 74%.
Küsitluse tulemustest tehti kokkuvõte kolledži töötajate üldkoosolekul 19.06.2014.
Peamised muutmist vajavad aspektid:
 kaugõppe üliõpilasi ei rahulda, et peab õppima igal laupäeval ja pühapäeval, kuna väga
raske on vastu pidada 5 päeva nädalas põhitööl ja siis veel 2 päeva õppida;
 segadust tekitab, kui õppematerjalid asuvad erinevates keskkondades (ÕIS, Moodle,
kolledži koduleht).
Tegevused:
 vähendada kaugõppe kontakttundide mahtu nii, et semestris jääks 120-130 tundi;
 õppejõududel vaadata hoolikalt üle kontakttundide materjalid ja koostada väga täpsed
juhised iseseisvaks tööks õppematerjalidega;
 kaaluda kogu õppematerjali koondamist Moodle´isse.
Õppematerjalide ja õpetamise tasemega olid kaugõppijad rahul ning soovisid paljusid
õppejõudusid kiita nende töö eest.
II Lõpetajate rahulolu uuring
Vastanute arv 12, lõpetajaid 63, osalus 19%.
Kokkuvõtteks võib öelda, et võrreldes TTÜ keskmise hinnanguga, oli kolledži lõpetajate hinnang
enamuses punktides parem. Samas jäi ka madalama hinnangu puhul hinne vahemikku 3,7 – 4,3,
mis on iseenesest väga hea.
Madalamalt hindasid üliõpilased oma eneseväljenduse ja keeleoskust. Samuti said madalama
hinde oskus määratleda vajadust jätkuõppeks ning professionaalseks arenguks, ka ei tunta hästi
eriala arengusuundi. Üllatav oli lugeda, et kaheldi lõputööde kaitsmiskomisjoni objektiivsuses
hinnete panemisel.
Meeldiv oli näha, et kuigi õppimaasumisel ei hinnatud oma eriala väga huvitavaks, siis õpingute
lõpetamisel oli see huvi kasvanud.
Tegevused:
 õppejõududel leida rohkem võimalusi üliõpilaste eneseväljendus- ja keelteoskuste
arendamiseks (ettekanded seminarides, projektide/praktikate kaitsmised jne);

 erialaõppejõududel pöörata rohkem tähelepanu oma valdkonna arengusuundadele ja
neid üliõpilastele tutvustada;
 lõputööde kaitsmiskomisjonil selgitada/kommenteerida, millised olid lõputööde/töö
kaitsmise plussid ja miinused, mis lõpuks andsid kokku just sellise hinde.
III Üliõpilaste ÕIS-i tagasiside
Vaatamata pingutustele on juba mitu õppeaastat järjest üliõpilaste ÕIS-i tagasiside küsitlustes
osalenute arv väga madal. 2013/14. õa sügissemestril oli üldprotsent 12,34 ja kevadsemestril
6,27, kuid eraldi õppeinete või õppejõudude kaupa vaadates selgub näiteks, et 142-st
deklareerinust on vastanud ainult 4 üliõpilast.
Kuna objektiivset hinnangut õppekorraldusele ja õppejõudude tööle on sel moel väga raske
saada, otsustasime, et kolledž töötab välja ja viib 2014/15. õa sügissemestril üliõpilaste hulgas
paberil läbi oma küsitluse.
Praeguseks hetkeks on küsitlus läbi viidud ja toimub info töötlemine. Esialgsete tulemuste
põhjal võib öelda, et küsitlus õnnestus. Osales 55% kõigist aktiivselt õppetööl viibivatest
üliõpilastest.
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