Kõrgharidusfoorum
maailmale avatud ülikool
Kõrgharidusfoorumi vahelehte rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist

Kas Eestis on hea õppida?

E

estit peetakse üheks parimaks õpikeskkonnaks Euroopas, meie õppekavadel on
seevastu veel kasvuruumi.
2009. aasta kevadel viis
Briti uuringufirma International Student Barometer läbi järjekordse üleeuroopalise välistudengite uuringu «IGraduate», milles esimest korda osalesid ka Eesti ülikoolid. E-küsitlusena
vormistatud uuring keskendus tasemeõppele ja vahetustudengitele. Uurides
rahulolu õpingute, elukeskkonna ja tudengiteenustega, kõrvutati omavahel
kõiki riike, võrreldes edetabelites riikide keskmisi näitajaid. Tollel hetkel oli
Eestis 1452 välisüliõpilast, kellest uuringus osales 549. Akrediteeritud ingliskeelsed õppekavad olid seitsmel Eesti ülikoolil.
Millisena paistis uuringutulemustes
silma Eesti? Archimedese kõrgharidu-

se välisturunduse juht Mariann Lugus
toonitab, et tervikpildis oli tulemus väga positiivne. «Tulemuste avaldamise
eel ausalt öeldes kartsime natuke, sest
osalesime sellises uuringus esmakordselt,» räägib Lugus. «Mis juhtub, kui
saame nigelad tulemused ja need avaldatakse?» Õnneks läks aga hoopis vastupidi ja kahe aasta möödudes plaanib
Archimedes uuringut korrata.
Peamised argumendid, kus Eesti
Euroopa ülikoolide keskmisest tublisti
üle oli, seostuvad meie elukeskkonnaga. Siin olime lausa esirinnas, edestades teisi uuringus osalevaid riike –
Ühendkuningriiki, Hollandit, Hispaaniat ja Belgiat. Lugus arvab, et üheks
põhjuseks, miks Eesti nii head punktid
sai, on tingitud sellest, et siinne eluolu
on odavam kui Skandinaavias, samas
oleme näiteks lõunaeurooplaste jaoks
siiski põhjamine eksootika.

SISUKORD

Plussideks peeti meie avatust, turvalisust ja sooje inimsuhteid nii koolis
kui väljaspool seda, aga ka laialt kättesaadavat tasuta internetiühendust, mis
on noorele, kodust eemal olevale inimesele ülioluline. «Ilmselt üllatab paljusid välistudengeid meie multikultuursus, soe suhtumine kõigisse rahvustesse,» räägib Lugus. «Võib arvata,
et nende ootused ses osas olid tagasihoidlikumad.» Ja muidugi meeldib tudengitele võimalus lubada endale kvaliteetsemat keskkonda ning see, et nendega tegeletakse nii koolis kui ka vabal
ajal, lisab Lugus uuringule viidates ja
tollal Eesti kasuks rääkinud argumente meenutades.
Seevastu miinustena tõi uuring paradoksaalselt välja, et vähem oldi rahul meie akadeemilise poolega, näiteks kohatine puudulik inglise keele
tase. Mõtlemapanevaks nimetab Lu-

Välistudengite rahulolu elukeskkonnaga
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gus asjaolu, et samal ajal kui Eesti sai
ülikõrge hinnangu tudengite tugiteenuste ja üldise riigi kui elu- ja õpikeskkonna kohta ning 75% vastajaist soovitaks Eestit oma sõpradele ja tuttavatele, ei soovinud enamik vastanuist
siia tööle või ka edasi õppima siiski
jääda.
Keskpäraseks või alla selle hinnati
Eestis tudengite võimalust tööd saada,
nuriseti puuetaga inimeste erivajaduste rahuldamise üle ja rahul ei oldud ka
askeetlike
sportimistingimustega.
Probleemina toodi välja ka religiooni
praktiseerimisvõimaluste nappus.
Siiski, kokkuvõttes pole Eestil 2009.
aasta «I-Graduate’i» kohaselt midagi
häbeneda, leiab Mariann Lugus. Pigem
vastupidi, suutsime üliõpilasi oma riigi ja inimestega positiivselt üllatada ja
saime ettepoole ka välistudengite mekaks peetavatest suurriikidest.

Allikas: International Student BarometerTM 2009, SA Archimedes
Üldine rahulolu elukeskkonnaga 3.17

Milline on teie rahulolu järgmiste näitajatega antud hetkel (mai 2009)?

Ligipääs internetile
Eluasemekulud
Elamiskulud
Eluaseme kvaliteet
Turvalisus

Lk 4 – Tallinna Tehnikaülikooli vastne prorektor
Alar Kolk on täis lennukaid ideid, mis peaks oluliselt tõstma ülikooli rahvusvahelist reputatsiooni ning
tooma juurde välistudengeid
ja -professoreid. Tagatipuks
usub Kolk, et TTÜsse võiks
tulla järgmine Nobeli teaduspreemia.
Lk 6 – Skype’i tarkvara
testimisosakonna juhataja Tiit Paananen räägib sellest, et Eesti üliõpilastel napib välistudengitega võrreldes
laiemat maailmapilti, oskust suhelda teiste kultuuridega, koostöökogemust eri
distsipliinide vahel ja ka keeleoskust. Seepärast tuleb ka
Eestis asuval rahvusvahelisel suurfirmal paratamatult
palgata tööle välismaalasi.

Kasulikud kontaktid
Kohalik kultuuritaust
Kohalikud sõbrad
Muud sõbrad
Transpordiühendus sihtriiki
Koolivälise tegevuse taristu
Eestis
vaadeldud riikides keskmiselt

Rahaline tugi igapäevaste kulude katteks

Lk 2-3 – Viimastel aastatel välisüliõpilaste seas
tehtud rahvusvahelised
uuringud ning ka meie läbi
viidud küsitlus Eestis õppivate välistudengite seas näitavad, et Eesti on eluolult parimaid paiku maailmas, kus
veeta oma tudengipõlve. Päris sama kõrgelt ei hinnata
aga meie ülikoolide akadeemilist taset.

Kohalik transpordiühendus
Kooliväline tegevus
Hea paik elamiseks
Sportimisvõimalused
Võimalus raha teenida
Viisa/elamisloa alane nõustamine
Kokkukuuluvus sõpradega
Usu praktiseerimise võimalused

Reastatud vastavalt
kriteeriumi olulisusele

2.4

2.6

2.8

1: äärmiselt rahulolematu

Kõrgharidusfoorum 2011 "Maailmale avatud ülikool"
toimub 6.-7. oktoobril Tallinna Ülikooli Mare õppehoones.
Kõrgharidusfoorumi eesmärk on arutleda Eesti ühiskonna ja kõrgkoolide valmisoleku üle üha kiiremini
globaliseeruvas maailmas toime tulla, hinnata kõrghariduse rahvusvahelistumise valdkonnas seni ettevõetu tulemuslikkust ning seada sihte järgmisteks aastateks.

Jälgi konverentsi reaalajas:
http://tartu.archimedes.ee/korgharidusfoorum2011/
ning loe ja räägi kaasa kõrghariduse teemadel:
http://haridusruum.wordpress.com/
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4: väga rahul
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Lk 8 – Reklaamiguru Joel
Volkov pakub välja julge
idee, mis võiks aidata välisilmas tutvustada Eesti kõrgharidus- ja teadusmaastikku. Tema hinnangul võiks
selleks saada uudne ja innovaatiline teaduste akadeemia.

KÕRGHARIDUSFOORUM

2

Vahetustudengid jumaldavad
Eestit, eestlased kogevad
välismaal isoleeritust

K

ui «I-Graduate’i» uuring
keskendus peamiselt tasemeõppetudengitele, siis
2010.–2011. aastal läbi viidud Erasmuse Student Networki ehk ESN-uuring puudutas just
vahetusüliõpilasi. Enam kui 8000 vahetusüliõpilast üle Euroopa andsid samuti hinnangu õpikoha elukeskkonnale ja
õpikvaliteedile.
See, värskem uuring tõstis aga Eesti kõigi riikide seas elu- ja õpikeskkonna osas lausa esimeseks!
«Eestis on elamiskulud soodsamad
kui Euroopa põhja- ja lääneosas; Eestis
on ülikoolid väikesed, üliõpilased saavad
õppejõududega vahetult suhelda,» loetleb Eesti plusse Eero Loonurm Archimedese kõrghariduse arenduskeskusest.
«Võrreldes näiteks 2005. ja 2006.
aastaga on tänased välistudengid ka ise
juba palju kvaliteetsemad – nad on pidanud läbima tihedama konkurentsisõela, et siia jõuda. Näiteks on aina
rohkem neid vahetusüliõpilasi, kelle
jaoks polnud Tallinna või Tartu kõrgkool valikuprotsessis enam teine või
kolmas, vaid lausa esimene soovitud
valik.»
Seda, et oleme vahetusüliõpilaste
seas eelistatuimaks õppekohaks, võib
pidada väga suureks turundusargumendiks, on Loonurm kindel. ESNi
uuringule tuginedes teab ta nüüd, et
Eestis on välistudengitel hea ka seetõttu, et siin nendega tegeletakse, neid
abistatakse, neid ei jäeta üksi. Sellise
suhtumisega ei saa hoobelda enamik
maailma suurriikide ülikoolidest, kus
üliõpilaste arv meist mäekõrguselt üle

Eero Loonurme sõnul tuleb Eesti turundamise tulemuseks lugeda ka seda, et
tänapäeval saabuvad Eestisse märksa haritumad välistudengid kui aastate
eest.

ja kus paratamatult tekib võõral alguses jõuetuse tunne.
Seesama ESNi uuring toob välja ka
hoopis teise vaatevinkli. Nimelt on 30%
Eestist välja minevatest vahetusüliõpilastest tunnistanud, et tunnevad end
välismaal õppides kohalikust elust isoleerituna.
Tema hinnangul võib see näidata,
et Eesti olud on lihtsalt teistsugused,
tudengisõbralikumad kui suuremates
riikides.
«Eestis jõuavad ülikoolid ja üliõpilased välistudengeid aidata, mujal aga kõigile tähelepanu ei jagu,» teab ta omastki kogemusest. Kõige enam isoleerituna tunnevad end lisaks Eestile veel Tür-

gi (26%) ning Iirimaa (24%) üliõpilased.
Eestlased eristuvad uuringus selgelt teiste riikide tudengitest ka seetõttu, et väidetavalt ei saa neist tervelt 20% rahaliselt hästi hakkama. Jällegi ollakse skaala alumises kolmikus – seekord koos
Türgi (21%) ja Poolaga (17%).
Eero Loonurm nimetab ühe põhjusena, miks on välistudengid hakanud Eestit üha rohkem märkama, ka meie ülikoolide kiiret rahvusvahelistumist ning uute
ingliskeelsete õppekavade teket. «Kokkuvõtteks võib öelda, et pehmetest väärtustest rääkides on Eesti välistudengitele väga sobiv riik. Nüüd jääb üle loota,
et me ka õpingutega rahulolu edetabelites kõige paremate sekka jõuaksime.»

Välistudengitest pooled
tulevad Soomest

K

ui vahetusüliõpilased saabuvad Eestisse peamiselt
Lõuna-Euroopast, siis tasemeõppe tudengitest ligi
pooled tulevad kõik ühest
riigist – Soomest. Archimedese kõrghariduse turundusjuhi Mariann Luguse sõnul võib Soomest pärit tudengid
jaotada kaheks: üks osa tuleb Tartusse
eestikeelsetele õppekavadele meditsiini ja veterinaariat õppima, teine osa aga
Tallinna ingliskeelsesse bakalaureuseõppesse, kus peamisteks valdkondadeks
on ärikorraldus, õigus ja rahvusvahelised suhted. Mariann Luguse sõnul näitab statistika, et soomlastest tasemeõppe tudengite arv suureneb igal aastal ja
jääb osakaalult umbes 40–45% juurde
tasemeõppetudengite koguarvust. Praegu on neid Eestis õppimas üle 700.
2008. aastal EBSi õppima asunud
Sinna Kangasmäki, kes sattus Eestisse
pärast seda, kui oli oma mobiiltelefoni
saanud sõnumi, mis päris, kas ta oleks
huvitatud õppimast välismaal, arvab
teadvat, miks Eesti õppimiskohana
Soome noorte seas nii populaarne on.
Esiteks on Helsingis majandusse väga raske sisse saada, sest Soomes õpitakse ainult tasuta, ja kes sisse ei saa,
peab otsima teisi võimalusi. Näiteks
Helsingi ülikoolis kandideerivat ärikorralduse bakalaureuseõppesse üle nelja
tuhande inimese, vastu võetakse alla
kolmesaja. Ülejäänutel tuleb endale
kool otsida välismaalt, teab Sinna rääkida.
«Soomlased üldiselt ei tea, et Eestis saab õppida inglise keeles, kuid kui
teada saavad, muutub Eesti neile huvitavaks alternatiiviks Inglismaa kõrval,
kus aastane õppemaks on kolm korda
kõrgem kui EBSis,» ütleb Sinna.
Teise argumendina, miks Eestisse
on hea tulla, nimetab ta kodu lähedust.
Kolmandana meeldivat soomlastele

Soomlanna Sinna avastas Eesti mobiilireklaami kaudu.

Eesti hinnatase. Vähemasti see, mis oli
veel enne eurot.
Neljandaks maksab Soome riik oma
tudengitele piisavalt, et selle rahaga
Eestis kenasti hakkama saada.
«Kuigi Soomes on haridus tasuta
ja Eestisse tulles tuleb hakata maksma,
pole see üldiselt soomlastele probleem, sest riik maksab igale tudengile
igakuist toetust 470 eurot, lisaks saab
võtta väga soodsat õppelaenu 5400
eurot aastas,» selgitab ta. Võrreldes
Helsingiga on elu Eestis niivõrd palju
odavam, et igakuisest toetusest piisab
Sinna sõnul nii korteri üürimiseks kui
ka toiduks.
«Loomulikult võiks soomlasi tulla
Eestisse veelgi rohkem, kuid praegu teatakse neist võimalustest rohkem Hel-

singis, Kesk- ja Põhja-Soomes ilmselt
aga palju vähem,» usub Sinna, et lähiaastatel võiks soomlaste osakaal Eestis
veelgi suureneda. «Mina olen oma
õpingutega Eestis igatahes väga rahul.
Alguses häiris natuke ainult see, et mulle saadeti eestikeelseid meile ja tudengite peoplakatid olid eesti keeles.»
On ainult üks asi, mis teeb Sinna
sõnul meele kurvaks – Eesti palgatase.
Ta ei kujutaks ette, et peaks siin töötama, kui väga ta ka ei sooviks Eestisse
pikemalt jääda. 2000 eurot kuus teenida on Soomes tavaline, siin aga üle 800
euro väga keeruline, võrdleb ta palgatasemeid. «Mõistsin, et pean ikkagi
töötama Soomes, kuid käin paari nädala tagant regulaarselt Eestis, kus mul
on palju sõpru.»

Välisriigis õppivate tudengite rahulolu mõjutajad.
Riik

Tunnen tuden- Stipendiumi
Nõustun
gielust välja- suurus mõju- väitega,et «väjäetuna (jah)
tab õpingute
ga raske on
valikuid
hakkama saada
(jah või pikaasapandud
gem jah)
rahaga»

Muretsen
sageli või
väga sageli
hakkamasaamise
pärast

Austria

2.4

11.3

6.0

4.8

Šveits

6.5

9.3

2.1

2.1

Holland

7.4

11.5

7.2

6.8

Kreeka

7.8

22.7

6.3

9.1

Soome

8.9

7.3

1.9

8.7

Prantsusmaa

9.0

29.4

6.9

12.8

Saksamaa

9.1

15.1

7.6

2.5

Hinspaania

9.7

33.2

9.9

12.3

Itaalia

9.8

28.3

13.8

12.4

Belgia

9.9

13.4

3.7

7.3

Portugal

10.6

38.0

2.2

17.4

Keskmine

12,5

26,1

9,9

11,2

Sloveenia

12.9

26.9

5.4

10.4

Läti

13.0

27.6

5.0

6.8

UK

13.2

14.9

8.3

19.7

Leedu

14.1

29.5

6.9

13.2

Ungari

17.8

26.4

12.6

4.9

Slovakkia

17.9

27.6

13.8

12.1

Rumeenia

19.0

37.0

14.4

16.5

Tšehhi Vabariik

20.0

21.1

12.9

12.9

Poola

20.2

28.0

17.3

10.9

USA

21.4

26.8

2.6

14.1

Iirimaa

24.5

23.2

6.1

20.4

Türgi

26.4

38.3

21.0

19.1

Eesti

30.4

13.1

20.0

19.1

Ülevaade eri riikidest pärit välisüliõpilaste finantspiirangute mõjust
(protsendina selle riigi küsitletud üliõpilastest)

Välistudengite üldine rahulolu õpingutega võõrustavas
riigis (väga rahul = 5, pole üldse rahul = 1)
Riik

Rahulolu
õpingutega

Riik

Rahulolu
elukorraldusega

USA

4.32

Eesti

4.74

Taani

4.28

Portugal

4.62

Šveits

4.26

Austria

4.61

Iirimaa

4.23

Rootsi

4.58

Rootsi

4.22

Ungari

4.56

Kanada

4.19

Hinspaania

4.55

Austria

4.19

Leedu

4.55

Holland

4.18

Kanada

4.54

Saksamaa

4.17

Poola

4.53

Eesti

4.15

Taani

4.50

Norra

4.13

Saksamaa

4.50

Soome

4.13

Itaalia

4.50

UK

4.12

Soome

4.50

Portugal

4.12

Keskmine

4,49

Keskmine

4,06

USA

4.48

Tšehhi vabariik

4.03

Türgi

4.48

Leedu

4.01

Tšehhi vabariik

4.47

Poola

3.99

Holland

4.45

Belgia

3.98

Iirimaa

4.45

Türgi

3.95

Prantsusmaa

4.42

Itaalia

3.94

Läti

4.41

Hispaania

3.93

UK

4.39

Läti

3.93

Belgia

4.38

Prantsusmaa

3.89

Kreeka

4.36

Ungari

3.85

Norra

4.35

Kreeka

3.68

Šveits

4.33

Üleüldine rahulolutase võõrustava riigi õpingute ja õpingutevälise elukorraldusega
(skaalal 15, kus 1 on väga rahulolematu ja 5 väga rahulolev)
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KÜSITLUS: KUIDAS MEELDIB VÄLISMAALASTELE EESTIS?
Välistudengite rahulolu õpikeskkonnaga

Allikas: International Student BarometerTM 2009, SA Archimedes

Milline on teie rahulolu järgmiste näitajatega antud hetkel (mai 2009)?

Üldine rahulolu õppetööga 2.98

Õpetamise tase
Õppejõudude kvalifikatsioon
Õppejõudude inglise keele tase
Kursuse sisu
Hindamine
Diplomi väärtus (employability)
Tugi tudengile õppeprotsessis
Marlon Dumas
tarkvara arenduse professor,
Tartu Ülikool

Kui suurt tuge ülikoolilt olete välisõppejõuna tundnud?
Tunnetan selgelt, et Tartu Ülikool mõistab väärtust, mida välismaised töötajad talle toovad. Näen
seda abi tulevat nii ülikooli tipphierarhiast kui ka igapäevastelt kolleegidelt. Meie arvutiteaduste instituudis pingutavad mitmed inimesed selle nimel, et tõlkida oma meile ka inglise keelde, et ka välismaalt tulnud
töötajad saaksid kätte põhiinfo.
Administratiivtöötajad püüavad
meile anda ka nõu, kuidas klattida
Eestis isiklikke ja perekonnaga seotud küsimusi, ning mõnikord lähevad nad selles isegi nii kaugele, et
tõstavad toru ja helistavad meie nimel migratsiooniametisse.
Mida veel võiks ülikoolid ette võtta, et oma külalisprofessoreid õnnelikuks teha?
Usun, et Tartu Ülikool teeb juba
praegu kõik, mis suudab. Teisest küljest pole aga Tartu kerge linn elamiseks, sest inimhulk, kes räägiks inglise keelt igapäevasel tasandil, tundub olevat üsna napp. Vähemasti
Tallinnaga võrreldes, kus rahvastiku
üldine inglise keele tase tundub olevat kõrgem (ilmselt turismi tõttu).
Milline on seni teie meeldejäävaim kogemus lektorina Eestis?
Mul on olnud lugematul hulgal
positiivseid kogemusi, olen tänulik
selle avatuse eest, mida näitavad välismaiste meeskonnaliikmete suhtes
üles nii tudengid kui ka kolleegid.
Ma pole kunagi kuulnud tudengeid
kurtmas selle üle, miks ma ei ürita
nendega suhelda eesti keeles. Just
nende tudengite julgus võtta tunde
võõrkeeles, kuigi ise ei räägita ehk
kõige paremat inglise keelt, on olnud mulle suurimaks positiivseks
üllatuseks. Kui need minu poolt kohatud tudengid esindavad tudengite üleüldist meelsust, võin küll kinnitada, et Eesti tee rahvusvahelistumisele saab olema helge.
Kas on olnud ka negatiivseid kogemusi?
Mul pole olnud mingeid suuremaid negatiivseid kogemusi, kuid üldistades võiks öelda, et saavutamaks
rahvusvahelist taset õpetamises ja
teadustöös, tuleb siinsetel inimestel
teha arvestatav hulk üleajatööd.
Võib-olla on see tähelepanek tingitud sellest, et välisõppejõududena
tuleme piirkondadest, kus ressursid
ja kvalifitseeritud kaader on paremini kättesaadav. Me pole harjunud
töötama ekstreemsuseni limiteeritud
ressurssidega. Ja võib-olla on ka meie
nõudmised kvaliteedile kõrgemad,
kui on saavutatav nende ressurssidega, mis on meie käsutuses Eestis.
Laiemalt vaadates tundub mulle,
et Eesti ühiskond soovib saada maailmatasemel ülikoole, kuid samal ajal
panustatakse sellesse eesmärki küllaltki limiteeritud ressursid. Just seesama vastuolulisus selle vahel, mida
Eesti ühiskond ootab ja samas endale lubada suudab, paneb välisprofessorid väga keerulisse olukorda.

Eestis
vaadeldud riikides keskmiselt

Tagasiside tudengi edukusele
Paindlikkus
Raamatukogu
Tehniline tugi
Keeleline tugi
Rahvusvaheline keskkond
Võimalus saada töökogemus
Teadustöö kõrgkoolis
Õppekeskkond
Karjäärinõustamine
Võimalus õpetada
2.4

Reastatud vastavalt
kriteeriumi olulisusele

2.6

2.8
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1: äärmiselt rahulolematu

Shazia Javed Pakistanist
Eriala: tarkvara arendus, magistriõpe

Charina de Asis Filipiinidelt
Eriala: rahvusvahelised suhted

Ma polnud varem Eestist midagi
kuulnud, kuni hakkasin otsima võimalusi oma magistriõppe jaoks stipendium saada. Minu jaoks oli esimeseks valikuks ikkagi USA, siis
Ühendkuningriik, Eesti oli valikuvõimalusena viimasel kohal. Läks
aga nii, et Cornelli ülikool, kuhu
plaanisin minna ja kuhu ka sisse
sain, jäi viimasel hetkel mulle siiski
suletuks. Niisiis valisin õppekohaks
Tartu.
Minu bakalaureuseõpingute kogemus oli hoopis teistsugune kui
siin: igal hommikul kell 7 startisin
kooli, kodutöödega lõpetasin sageli
alles kahe-kolme paiku öösel. Kui
olin harjunud, et õpingud on intensiivsed, siis siin Eestis nad seda pole
– pole sellist tampi, pole tähtaegu.
Jah, ma arvan, et Eesti on väärt
seda, et siia ka Pakistanist õppima
tulla, kuigi just religiooni praktiseerimise osas on siin keeruline. Et me
ei söö liha, sealiha, saia sisse rasvainena lisatavat E471 ja osasid muid
toite, on see ikkagi paras väljakutse.
Lisaks pole siin ka kogukonda, kellega koos oma religiooni harrastada.
Üks tähelepanek on veel: siin jätab mõnede professorite inglise keele oskus soovida. Ei midagi väga hullu, aga sellega võidaks siiski tegeleda.

Olen Eestis olnud pool aastat, mulle oli see esimene valik. Tõsi, teie riigist ei teadnud ma enne mitte midagi, ma pole kindel, kas olin sellest
enne kuulnudki, kuid kaardil kindlasti poleks osanud näidata.
Inimesed on siin väga lahked,
mis siis, et kinnised ega näita oma
emotsioone enne, kui on midagi
joonud. See-eest oli meeldivalt üllatav, et siin seistakse korralikult valgusfoori taga ega visata prügi maha.
Mind see ei häiri, kuid iseenesest
pole õppetöö korraldus kõige ladusam. Liiga palju on vaba aega, õppejõududel on aega rohkem nädalavahetustel. Meeldib, et siin linnas tunned peaaegu kõiki välistudengeid,
kõik suhtlevad omavahel. Seda poleks ma osanud oodata.

3.2

3.4

4: väga rahul

Adam Luke Vern-Barnett
Austraaliast
Eriala: rahvusvaheline õigus,
magistriõpe

Esimest korda käisin Eestis turistina
2009. aastal. Hakkas meeldima ja
mõtlesin, et miks mitte siia ka õppima tulla. Valiku juures oli oluline, et
ma ise õppimise eest midagi maksma ei pidanud.
See on kihvt maa, väga toredad
inimesed. Üliõpilasena on sotsiaalne elu siin super, kuid akadeemiline
pole nii hea kui Austraalias. On väga mõnus, et välisüliõpilased käivad
siin omavahel klubitasandil palju läbi, see on oluline. Kuid jah, harjumist võttis, et siin on inimesed põhjamaiselt kinnised. Kui eestlane sulle naeratab, võid arvestada, et oled
selle auga välja teeninud!
Austraalias seevastu on õpetamise metoodika kaasaegsem, parem,
efektiivsem. Siin aga pigem vanamoelisem.
Ma pole kindel, mida teen pärast
magistrantuuri lõppu, aga kui jääda
veel mõneks ajaks, siis pigem ettevõtlusega seoses. Eestis on firmat
alustada väga lihtne, elu odav. Mul
on ka oma väike hostel vanalinnas,
väga väike. Üks variant on sellega ka
edasi tegeleda.

Predrag Tasevski Makedooniast
Eriala: küberkaitse, magistrantuur

Mul oli kindel plaan minna Londonisse õppima, aga kui nägin, et siin saab
stipendiumiga õppida täiesti tasuta,
tekkis huvi Eesti vastu. Riigist ma varem ei teadnud, aga uurisin internetist
järele, ja kuna siin oli võimalus õppida
küberkaitset, mille osas Eesti on maailmas omale kuulsust võitnud, valisingi Eesti. Varem olin õppinud USAs ja
Bulgaarias, olen lõpetanud infotehnoloogia ja andnud sel teemal välja raamatuidki. Eestis mulle väga meeldib,
õpin ka eesti ja vene keelt. Erialaselt
olen omandanud palju uut, õppejõud
NATO küberkaitse organisatsioonist
on väga kompetentsed.
Kuna meie õppetöö toimub nii Tallinnas kui Tartus, saan kahte linna ka
võrrelda. Tartu on mulle igav koht, kipun kogu aeg Tallinna, kus on rohkem
elu.
Samas, Tartus on õppetase kõrgem
– rohkem kodutöid, peab palju erinevaid pabereid kirjutama. Tallinnas on
aga õppejõud sõbralikumad.
Minu suurim üllatus Eestis oli see,
et inimesed ei näita välja, kui nad õnnelikud on. Teie jaoks on kõik normaalne. No ei ole ju, asjad on kas hästi või
pole hästi! On huvitav, et olles olnud
palju ka mujal Skandinaavias, siis millegipärast naeratatakse nii Soomes kui
Rootsis ikka palju rohkem kui Eestis.
Miks see nii on? Kõige rohkem tunnengi puudust teistest balkanlastest, sest
nendega suhelda on hoopis teine asi:
me žestikuleerime, naerame, kasutame
kogu keha vestluseks. Eestis aga räägitakse vaid suuga, ei kallistata – see kurnab.
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Alar Kolk: Ülikooli tullakse ainult
vingete õppekavade pärast
Raul Kalev

lise keele oskuse ühtlustamine. «Kui
vaja, teeme ka õppejõududele keeletestid, nagu teeme seda õpilastele,» raiub
ta, jättes endast mulje kui kõigi aegade
kõige radikaalsemast ja eesmärgikindlamast inimesest, keda tehnikaülikoolis eales nähtud.

T

allinna Tehnikaülikooli vastne innovatsiooni- ja rahvusvaheliste suhete prorektor
Alar Kolk on mees, kelle jutust hõngub visionäärlust,
ambitsiooni, rahvusvahelisust. Ta tundub mõtlevat nii kiiresti, et samas lauses on tal koos vähemasti kolm mõtet,
vestluspartneril on aga tükk tegemist
laineharjal püsimisega. Kuigi esmapilgul jääb mulje, et Alar Kolgi jalad ei
pruugi üldse maad puudutadagi – nii
ulmeliselt hulljulged on tema ideed –,
kõnelevad teod teist keelt: mees teab,
mida teeb.
Alar Kolgi kabinet asub 700 välisüliõpilase ja ligi saja välisõppejõuga ülikooli rektoraadi poolt vaadates hoonekompleksi teises otsas. Viiendas korpuses. Sisse astudes jääb esmapilgul
mulje kohast, kuhu on kiirkorras maha toetatud vaid kõige vajalikum, ruumi on napid 12 ruutmeetrit. Kolk vabandab, et on uues ametis alles teist
nädalat ja kolib pea mõne päeva tagant
uude kohta. See selgitab ka segadust.
Oleme kokku leppinud, et Kolk kui
Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete pealik ja peainnovaator aitab oma tööandja varal lahti mõtestada, millised on ühe Eesti ülikooli peamised raskused teel rahvusvahelisse
tippu nii teaduses kui õpetamises.

Selleks, et
ülikool kasvaks ja areneks, on vaja
suuri, Eesti riigi võimalustest palju suuremaid
rahvusvahelisi teadusprojekte.
Kolk ütleb alustuseks, et naljapärast
välistudengit keegi Eestisse tooma ei
hakka. Rahvusvahelistumise puhul on
tegu tõsise elulise vajadusega, see on
ainus võimalus ressursse avardada. Selleks, et ülikool kasvaks ja areneks, on
vaja suuri, Eesti riigi võimalustest palju suuremaid rahvusvahelisi teadusprojekte. Nende hankimine eeldab aga
teadlaste ja doktorantide väga tugevat
meeskonda. Teadlaste siia toomiseks
läheb omakorda vaja koostöölepinguid
rahvusvaheliste ettevõtetega ning teiste maailmas kuumade ülikoolidega nagu Aalto Soomes või Berkeley USAs.
Kui tulevad kõvad teadlased ja professorid, pannakse alus veelgi tugevamatele õppeprogrammidele. Viimane
omakorda on peamine, mida arvestavad kooli valikul rahvusvahelised üliõpilased. «Ülikooli tullakse ainult vingete õppekavade ja professorite pärast.
Kui meil oleks Berkeley õppekavad ja
Stanfordi professorid, poleks enam
oluline, kes on linnapea,» näitlikustab
noor prorektor oma mõttekäiku. Tema
unistus, visioon, mille nimel iga päev
töötab, on lihtne: aastaks 2018 peaks
Tallinna Tehnikaülikoolis olema vähemalt 2000 välisüliõpilast, kuid veelgi
parem, kui neid oleks koguni pool kogu tudengkonnast.
EHITADA TULEB UUSI
ÜHISELAMUID JA KOOL
Kolk reastab kiiresti ja mängeldes ka
teised probleemid, mida on kohanud ja
mis tema hinnangul meie kõrghariduse tõelise rahvusvahelistumise teel kui
suured kivirohmakad ees seisavad.
«Eestit ei teata, lisaks puudub meil paljudes riikides administratiivne võimekus ehk diplomaatiline võrgustik saat-

JÄRGMINE NOBELI PREEMIA
TULEB TTÜ-SSE?
Alar Kolk räägib veel palju ja huvitavalt, kohati tundub, et see visioon on
juba nii reaalne, et võta ja saada bussid
uutele tudengitele lennujaama vastu.
Mis seal salata, paar päeva pärast meie
vestlust loen juba pressiteadet, et Tallinna Tehnikaülikool avas oma esinduse Silicon Valleys. Mis siis, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega samades ruumides. Oluline, et ta on kohal
seal, kus arendavad oma tulevikuteenuseid kõik maailma olulisemad IT-ettevõtted.

Peame olema
valmis selleks, et professorid tahavad siia sõita pikemaks
ajaks ja koos perega.

TTÜ prorektor Alar Kolk unistab ja töötab selle nimel, et järgmine Nobeli teaduspreemia tuleks Eestisse.

kondade näol. Näiteks Indias, mis on
paljudele riikidele magusaim koht tudengite hankimiseks, pole meil midagi.»
Kuid välisõpilaste juurde toomine
seab ülikoolile ka sisemisi kohustusi,
mis ei ole kaugeltki odavad. «Meil on
juba praegu ühiselamukohtadega kitsas käes, tuleb hakata ehitama uut ühiselamut. Välistudeng linna pealt korterit otsima ei lähe, talle on siinne asjaajamine võõras. Ta pigem loobub tulemast, kui kohta ei saa,» selgitab Kolk.
Kuid Alar Kolk ei paista end raskustest häirida laskvat. Ta loetleb ka
valdkonnad, mille probleemistikust läbi murdmine on iga ülikooli enda kätes. «Tõeline rahvusvahelistumine algab siis, kui on olemas siiras tahe ülikoolis maailma tasemel õppekavu õpetada,» lausub ta. Prorektori hääl on
veenev – inspiratsiooni ega motivatsiooniga tal probleeme ei tundu olevat.
«Teiseks, peame olema valmis selleks,

et professorid tahavad siia sõita pikemaks ajaks ja koos perega. Kuhu nad
elama panna? Kuhu nende lapsed kooli panna?» laob Kolk lauale üha uusi
murekaarte. «Õnneks saab kool siin
palju ise ära teha – sellel aastal avasime oma töötajatele Tipila lasteaia, plaanime uue rahvusvahelise kooli rajamist
juba järgmiseks sügiseks. Eestis on
praegu vaid üks rahvusvaheline kool,
kus õppetöö toimub inglise keeles. Seal
on hinnad nagu New Yorgis, kuid kohti ikka pole. Kui me aga oma kooli ei raja, jäävadki ülikoolis käima vaid noored ilma peredeta külalisprofessorid,
kes tulevad maksimaalselt pooleks aastaks.»
ÜHISED ÕPPEKAVAD
AALTO JA BERKELEYGA
Ilma pikema hingetõmbepausita käib
Kolk lauale veel ühe ambitsioonika plaani, mida seni ükski Eesti ülikool veel

Kes on Alar Kolk
Alates 2011. aasta veebruarist töötas Alar Kolk (37) Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rahvusvaheliste suhete osakonna juhatajana, 1. septembrist sai temast aga TTÜ esimene prorektor innovatsiooni ja rahvusvahelistumise alal. Varem on ta töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehena ning EASi juhatuse liikmena. Ta on olnud ka
Eesti Tehnoloogiaagentuuri peadirektor, SA Eesti Innovatsioonifondi juhataja. Alates aastast 2000 on Kolk Eesti Innovatsioonikomitee ja paljude teiste erialaorganisatsioonide liige
ning mitmete riiklike ettevõtete nõukogu liige.
Elvast pärit Kolk lõpetas Tartu Ülikooli juhtimise erialal 1999. aastal ning kaitses 2004. aastal TTÜ majandusteaduskonnas magistrikraadi. Kolk on doktorikandidaat ning valmistub
kaitsma doktorikraadi Aalto ülikoolis teaduse ja tehnoloogia teaduskonnas. Tema teadustöö käsitleb tehnoloogilise innovatsiooni juhtimist maailma suurettevõtetes Microsoft, Google, Nokia ja Ericsson. Samuti on ta end täiendanud MITis (USA), Lappeenranta tehnoloogiaülikoolis ning Linköpingi ülikoolis.
Enam kui kümme aastat on Alar Kolk olnud lektoriks nii Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis kui ka Helsingi tehnoloogiaülikoolis. Samuti on ta olnud rohkem kui 30 uurimis- ja magistritöö juhendaja Eestis ja välismaal.

realiseerida pole suutnud. «Järgmine
võti rahvusvahelistumise teel on ühiste
õppekavade loomine koos maailmas
tuntud ja aktsepteeritud tugevate ülikoolidega. Kui suudame jõuda ühiste
õppekavadeni ja topelt-diplomiteni näiteks Aalto või Karolinska ülikooliga, oleme ennast automaatselt avanud ka Hiina tudengitele – on ju meil poole odavam õppida kui Aaltos.»
Kuidas verivärske prorektor oma
unistuste poole liigub? Ka siin on
Kolgil olemas kõik asjakohased vastused. «Oleme pidanud läbirääkimisi ja loodame, et ettevõtted nagu
ABB, Microsoft või Ericsson tulevad
õppekavu finantseerima, see võimaldab meil tuua juurde paremaid õppejõude. Firmad saavad vastu omanimelised loengud, saavad õiguse esimestena parimad tudengid praktikale värvata.»
Veel üks kitsaskoht, millega tuleb
tõsiselt tegeleda, on õppejõudude ing-

Kuid Kolk on mees, kes ei vaata
vaid väljapoole. Ta tunnetab, et päris
rahvusvahelistumisest on ülikool kaugel seni, kuni ei teki vastavat rahvusvahelist sisekultuuri. «Kuni tumedanahalisele koridoris pikalt järele vaadatakse
ja hiinlase ilmumist klassi suureks
numbriks peetakse, oleme sellest kultuurist veel kaugel,» ohkab ta juba veidi vaiksemalt. Selleks, et kultuur muutuks, tuleks ennekõike meie inimesed
saata välisülikoolidesse. Nii tudengid
vahetusüliõpilasteks kui ka õppejõud,
arvab ta. Vähemasti seni, kuni kohapeal rahvusvahelist kultuurikogemust
veel napib.
«Innovatsioon ja rahvusvahelistumine,» kordab prorektor Alar Kolk juba vähemasti kümnendat korda oma
kooli uut mantrat ja ulatab intervjueerijale hüvastijätuks kingituse, mille
tõmbab kõvasti randme ümber. «Seal
peal on Nobeli preemia laureaadid,
usume, et järgmine Nobeli preemia
tuleb TTÜsse,» naeratab prorektor
laialt ja kavalalt. Koju sõites uurin käepaela huviga ja mulle hakkab üha rohkem tunduma, et ka mina nakatusin
sellest hullumeelsest ideest, mis tõotab muuta TTÜ, meie vana hea tipi,
mõne aastaga maailma üheks ihaldatumaks kõrgkooliks. Elame-näeme!

Tartu Ülikooli tullakse semiootika
ja tarkvaratehnika pärast
13. septembri seisuga õppis Tartu Ülikoolis 498 välisüliõpilast 66 riigist.
Selle arvu sees on ka 2011/2012 vastu võetud välisüliõpilased, v.a Tallinna Tehnikaülikooli koordineeritavatele ühisõppekavadele immatrikuleeritud välisüliõpilased.
Doktoriõppes õpib 22% Tartu Ülikooli välisüliõpilastest, moodustades
6,7% doktorantide üldarvust. Ligikaudu
45% välisüliõpilastest õpib magistriõppes, valdavalt ingliskeelsetel õppekavadel, kus välisüliõpilaste arv on viimastel
aastatel kõige kiiremini kasvanud.
2011/2012. õppeaastal suurenes välisüliõpilaste esitatud nõuetele vastavate avalduste arv 38%ni. Kuigi vastuvõetute arv jäi eelmisele aastale veidi alla,
on tegelik õppima asujate arv eelmistest aastatest suurem (2011 – 159; 2010

– 138). Just viimane on ülikooli jaoks
väga oluline, kinnitades, et heal tasemel
ülikooli ja riiklike tugiteenuste ning stipendiumivõimaluste olemasolu suurendab tõenäosust, et paljudesse ülikoolidesse kandideerinud välisüliõpilased siiski Eesti kasuks otsustavad.
Enim välisüliõpilasi on õppimas
semiootika, tarkavaratehnika, Läänemere regiooni uuringute ja Euroopa
Liidu Vene uuringute magistriõppekavadel. Samas on ka teised magistriõppekavad, näiteks rakenduslik
mõõteteadus ning heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine suurendanud järk-järgult valdkonna vastu huvi tundvate välisüliõpilaste arvu.
Sügisel alustajate seas on enim
esindatud järgmised riigid: Venemaa
(21 õpilast), Soome (20) ja Läti (12).
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VÄLISTUDENGID EESTI KÕRGHARIDUSASUTUSTES
2005–2010 Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) ja SA Archimedes
Eesti kõrgkoolides täisajaga õppivad välistudengid
TASE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Heli Aru
haridus- ja teadusministeerium

Rakenduslik

27

32

32

25

28

25

Bakalaureus

427

500

480

445

432

487

õrghariduse rahvusvahelistumise missioon on
avatuma ja tolerantsema ühiskonna kujundamine. Rahvusvaheline
koostöö on samuti oluline komponent teadmistepõhise majanduse
edendamisel. Kui eelmise sajandi algul kirjutati eestlaseks jäämisest ning
eurooplaseks saamisest, siis täna
peame ühtaegu hoidma eestlust ja
samas olema pädevad kontaktide
arendamiseks meie jaoks sootuks
võõraste kultuuridega.
Võõrkeelteoskus, teistes kultuurides elamise, õppimise ja töötamise kogemus on väärtus omaette.
Õpingute ajal oleme avatumad uutele kogemustele ning loodud sõprussidemed, teadmised ja kogemused saadavad meid kogu ülejäänud
elu.

K

Magister

143

133

129

175

253

367

Integreeritud

191

170

176

192

224

233

Doktoriõpe

52

66

68

71

135

170

840

901

885

908

1072

1282

3000 VÄLISTUDENGIT
AASTAKS 2020?
Välisüliõpilaste arvudest rääkides
tuleb teha vahet vahetus- ja tasemeõppe tudengitel. Vahetusprogrammides osalevate (õpe 1–2 semestrit)
tudengite arv on meil jõudsalt kasvanud ja loodetavasti lähiaastatel
see trend jätkub. Rahvusvahelised
tasemeõppe tudengid (need, kes on
immatrikuleeritud Eesti kõrgkoolide üliõpilasteks) jäävad Eesti üliõpilaskonnas väikesearvuliseks ka tulevikus. Ministri tasemel kinnitatud
kõrghariduse rahvusvahelistumise
strateegia kohaselt peaksime jõudma 2015. aastaks tasemeni 2000
(2010/11. õppeaastal tase 1315). Haridus- ja teadusministeeriumi 2010.
aasta prognooside järgi (eeldusel, et
kõrghariduses osalemise määr vastava vanusega inimeste hulgas võrreldes 2009/10. õppeaastaga ei muutu) moodustaks eesmärk 2000 välistudengit tasemeõppes 2015/16. õppeaastaks meie üliõpilaskonnast
hinnanguliselt 3,4%.
Meie fookus välisüliõpilaste kaasamisel on olnud magistri- ja doktoriõppe tase ning nii peaks see jääma
ka tulevikus. Doktoriõppes on 2015.
aastaks võetud eraldi sihiks 10% saavutamine.
Kui suurearvuline võiks välistudengite kogukond olla tulevikus?
OECD riikides on välisüliõpilasi
keskmiselt 6% (oluliselt rohkem küll
ingliskeelsetes maades) ning isegi
riikides nagu Holland ja Soome ei
moodusta nende osakaal üle 4%.
2020 kontekstis võiks see meile tähendada ligi 3000 välistudengit.
Olulisemaks kui välisüliõpilaste täpse arvu paikapanemist pean hoopis
seda, et Eestisse asuks õppima üha
parema ettevalmistuse ja ettevõtlikuma hoiakuga välistudengeid ning
et neil oleks peale õpingute edukat
lõpetamist võimalus siin erialast ja
kvalifikatsioonile vastavat tööd saada. Ettevõtete valmisolek välisüliõpilastele rohkem praktikakohti
pakkuda oleks siin kindlasti abiks.
Siinkohal oleks vajalik toonitada, et
haridus- ja teadusministeerium ei
näe välisüliõpilaste arvu suurendamises poliitikat, mille abil kompenseeritakse meie oma üliõpilaste üldarvu vähenemist. Välisüliõpilased
rikastavad õppeprotsessi ning on
ülejäänud maailmale signaaliks meie
kõrgharidussüsteemi atraktiivsusest.
Tulevikus võib, tõepoolest, mõni tehnoloogilisema orientatsiooniga eriala olla üsna kirju üliõpilaskonnaga.

IU Audentes

KOKKU

Täisajaga välistudengid kõrgkoolide kaupa
ÕPPEASUTUS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tartu Ülikool

257

238

179

202

312

380

Tallinna Tehnikaülikool

35

86

52

365

369

423

Tallinna Ülikool

20

61

113

137

155

166

Maaülikool

78

66

99

115

136

146

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

28

42

43

28

28

60

Kunstiakadeemia

11

4

3

3

6

7

343

310

343

EBS

41

56

20

29

40

73

Teised

27

38

33

29

26

27

840

901

885

908

1072

1282
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Täisajaga välistudengid päritolumaade kaupa
ÕPPIJAID

Soome

2005

2006

2007

2008

2009

2010

388

427

484

487

504

570

Venemaa

60

67

40

44

98

108

Läti

172

136

141

109

92

103

Hiina

60

90

51

51

60

70

Türgi

1

2

1

4

16

28

3

8

14

27

USA

8

12

15

16

20

26

Saksamaa

7

11

13

13

18

25

Leedu

65

32

30

25

23

25

Ukraina

12

11

8

9

19

23

Itaalia

5

5

7

12

18

21

India

10

16

6

5

9

11

Teised

52

92

86

125

181

245

840

901

885

908

1072

1282

Gruusia

KOKKU

Erasmuse välistudengid Eestis päritolumaade kaupa
RIIK

2005

2006

2007

2008

2009

KOKKU

Prantsusmaa

54

56

Saksamaa

67

76

64

85

101

360

78

99

92

412

Türgi

5

20

36

45

70

176

Poola

20

38

53

55

52

218

Hispaania

13

24

40

34

47

158

Tšehhi

6

20

24

32

36

118

Inglismaa

12

14

19

25

29

99

Leedu

10

11

20

34

26

101

Läti

5

7

16

18

24

70

Portugal

7

14

25

28

23

97

Austria

16

18

32

30

21

117

Ungari

6

10

10

14

21

61

Soome

58

46

62

68

20

254

Belgia

6

15

13

21

20

75

Teised

86

120

127

121

122

576

371

489

619

709

704

2892
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ÜKS KÜSIMUS: Mis tekitab rahvusvahelistumise
juures enim muret?
Piret Ehin
TÜ politoloogia
doktoriprogrammi
koordinaator
2008–2011;
TÜ riigiteaduste
instituudi
vanemteadur

Tartu Ülikooli politoloogia doktoriprogramm läks inglise keelele üle 2007.
aastal ja see otsus on end igati õigustanud. Igal aastal oleme vastu võtnud
ühe või mitu välisdoktoranti. Doktoriõppe arendamisega seotud väljakutsed
on suuresti samad, olgu programm
eesti- või võõrkeelne. Teemadeks on
ikka õppe- ja juhendamise kvaliteet,
programmi sujuv korraldus, doktorantide kaasamine teadusprojektidesse,
stipendiumid, mobiilsustoetused jne.
Rahvusvahelise suunitlusega kaasneb
mõistagi vajadus programmi väljaspool Eestit tutvustada ning teatav keeleline dubleerimine. Välismaalane, kes
tuleb Eestisse doktorantuuri, peab siin
ka ära elama – elujõulised ja atraktiivsed on need doktoriprogrammid, mis
suudavad pakkuda doktorantidele stipendiume või võimalusi grandiprojektides osaleda. Üheks probleemiks on
ka see, et doktoriõppekavasse kuulub
rida aineid, mida ei paku meie instituut, vaid teised Tartu Ülikooli üksused. Vaid osa neist ainetest on inglise
keeles ja seetõttu on eesti keelt mitteoskava doktorandi valikud mõnevõrra ahtamad. Kokkuvõttes leian, et doktoriõppe rahvusvahelistumise olulisemateks eeldusteks on sisuliselt tugev
ja hästi korraldatud programm, vahendid, mis tagavad doktorandi äraelamise, ning hästi toimiv koostöö ülikooli akadeemiliste üksuste ja tugistruktuuri vahel.
.

Viljar Veebel
TÜ riigiteaduste
instituudi
rahvusvaheliste
suhete teadur

Üldiselt ei ole võõrkeelsetes õppekavades õpetamine oluliselt raskem, arvestades, et suurem osa teadustöödest on
niikuinii inglise keeles. Kõige keerukam on vast olnud aineid läbivate tudengite oluliselt suurem erinevus teadmiste, kogemuste ja motivatsiooni osas
eestikeelsete gruppide puhul. Ehk teisisõnu: ainet satuvad tihti koos võtma
selgelt ebapiisavalt ettevalmistatud tudengid ja väga heal tasemel tudengid.
Seega tuleb tulemuslikuks õpetamiseks
materjale õpetamise käigus ka kuulajate tarbeks kohandada ja töötada erineva tasemega gruppidega paralleelselt.

Kalevi Kull
TÜ semiootika
osakonna juhataja,
biosemiootika
professor

Semiootika rahvusvaheline õppekava
Tartu Ülikoolis on üliõpilasi vastu võtnud kolm aastat (alates õppeaastast
2009/2010), 10–15 tudengit igal kursusel, esimene lend magistreid on lõpetanud (nendest viis cum laude). Kolm
magistriõppe läbinud välistudengit jätkab siin doktoriõppes. Kõige enam on
tudengeid tulnud Ameerika Ühendriikidest, kokku aga 16 riigist.
Suurimateks probleemideks on õppekavale kohaliku toetuse leidmine, sh
küsimus, kuidas jaotada piiratud ressursse kodu- ja välistudengite vahel, tasakaalustamaks rahvusvahelise ja rah-

vusliku ülikooli püüdlusi. Teiseks probleemiks on viisade ja elamislubade hankimine. Siin on mureks nii Eesti Vabariigi saatkondade vähesus, eriti Aasia
regioonis, mis takistab meile õppima
jõudmast huvilisi nt Indiast ja Indoneesiast, aga ka pisut paindumatu bürokraatia.
Heiko Pääbo
TÜ riigiteaduste
instituudi Balti
õpingute keskuse
juhataja,
Läänemere
regiooni uuringute
magistriõppekava

Multikultuurilises auditooriumis õpetamise teeb raskeks tudengite erinev
kultuuritaust, mõnevõrra ebaühtlane
teadmiste tase ja erinev akadeemiline
kultuur. See tuleb rohkem esile kindlasti just sotsiaalteadustes. Erisuste tajumine ja sellega arvestamine nõuab
lektorilt palju avatumat suhtumist,
energiat ja kannatlikkust. Kõik see kokku aga ka rikastab ja pakub põnevaid
väljakutseid.

Professor
Katri Kerem
EBSi turunduse
õppetooli juhataja

Kõigepealt on oluline rõhutada, et välistudengite rühmade õpetamine on
väga mõnus ja motiveeriv, sest erineva
taustaga tudengite koostöös tekkiv
energia on kohalikus kaamoses suhteliselt silmatorkav.
Korraldusliku poole pealt kulub
kursuse alguses veidi rohkem energiat
reeglites kokku leppimiseks ja õppekorralduse selgitamiseks, sest eriti bakalaureusetasemel käituvad üle kodumaa piiri pääsenud noored tudengid
sageli nagu käratsev vareseparv. Hiljem
osutuvad nad reeglina väga tarkadeks
ja asjalikeks koostööpartneriteks.
Sisulise poole pealt tekitab mulle
muret praktilise sisendi leidmine õppeprotsessis, näiteks ettevõtete külastuste korraldamine või külalisesinejate leidmine.
Üldiselt tajuvad ettevõtjad aina enam vastutust hariduse edendamise eest oma valdkonnas ja on valmis nõu ja jõuga kaasa aitama, kas või
selleks, et oma tuntust kasvatada. Ingliskeelsetele rühmadele on sellest hoolimata väga keeruline sellist sisendit leida, sest otsest vajadust oma ettevõtet sellele sihtrühmale tutvustada
ei nähta.

Kati Tillemann
EBSi
käitumisteaduste
õppetooli lektor

ERASMUS-vahetusega Eestisse tulevad noored on oma töökuse ja õpingutesse pühendumisega tihti kohalikele tudengitele suurepäraseks eeskujuks.
Nende kultuuritaust rikastab nii
sissejuhatava sotsioloogia kui sissejuhatava psühholoogia kursuste tunniarutelusid – rühmatööd tehes tõdevad
kõik, et erinevad taustad annavad koostööle palju «värvi» juurde.
Probleemid tekivad vähese keeleoskuse ja õpingutele mittepühendumise
tõttu, aga need ei sõltu tudengi päritolumaast.
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Koostöö- ja keeleoskus
on suurim defitsiit
Intervjuu Tiit Paananeniga

matemaatikud võivad oma oskusi rakendada signaalitöötlusest andmeanalüüsini, kuid JAVA programmeerijana
lõpetanu vajab väga selgelt defineeritud lähteülesannet.

S

kype’i tarkvara testimisosakonna juhataja Tiit Paananen mööndab, et rahvusvaheliselt ambitsioonikatel ettevõtetel tuleb tahes või tahtmata tuua Eestisse võõrtööjõudu, sest
välismaalt tulejal on sageli laiem maailmapilt ja paremad oskused koostööks
erinevate inimestega erinevates kultuurikontekstides.
Rääkides kõrghariduse rahvusvahelistumisest, kas Skype’ile ja teie tüüpi firmadele on kasulikum, kui meie
noored ennast välismaal täiendavad
või kui Eestisse tuleb õppima rohkem välisõpilasi?
Nii Skype’ile kui ka teistele samas
valdkonnas tegutsevatele ettevõtetele
on kasulik, kui selles osas valitseks tasakaal. Rahvusvaheline koostöö toimib
erinevate programmide ja projektide
kaudu ning selle edukaks kulgemiseks
on vaja mõlemapoolset valmisolekut.
Sisuliselt oleks kohalik areng kiirem,
kui välisüliõpilased tuleksid Eestisse.
Pikas perspektiivis on väärtus aga suurem just siis, kui meie õpilased, kes on
õppinud ja töötanud välismaal, naaseksid kodumaale rahvusvahelise kogemusega ja asuksid tööle näiteks Skype’i.
Mis on need kitsaskohad meie kõrghariduses, mis sunnivad teiesuguseid firmasid palkama võõrtööjõudu?
Üheks kitsaskohaks on see, kuidas
meie õppurid erinevaid oskusi kõrgkoolis omandavad. Lisaks võime seejuures rääkida ka koostöökogemuse

olemasolust või selle puudumisest erinevate kultuuride vahel ning teiste erialade spetsialistidega. Praktikas on harva tulemuse taga vaid ühe inimese töö,
tihedamini on see siiski meeskonnatöö
tulemus.
Näiteks on meil ka Eestis tihti olukordi, kus koolis häid hindeid saanud
programmeerija ei suuda tõlgendada
Londonis kirjutatud lähteülesannet.
Samas peab ta näiteks koos testijatega
Brasiiliast talle tundmatu arendusmetoodika järgi välja arendama nõutud
toote. Komistuskiviks on siinkohal keeleoskuse ja koostööharjumuste puudumine. Samuti puudub tihti võime näha
suuremat pilti.
Teiseks kitsaskohaks võib lugeda
akadeemilise ja rakendusliku kõrghariduse jaotust; kui palju me koolitame
spetsialiste reaalteaduste vallas ja kui
palju teatud tehnoloogia rakendamisele keskendunud spetsialiste. Näiteks

Olete võtnud tööle nii Eesti kui muu
ilma insenere – kas ka hariduses, riigis, kultuurikontekstis on tähelepanuväärseid erinevusi, mida esile
tuua?
Erinevusi on, kuid väheneval hulgal. Seda nii eestlaste suuremas valmisolekus teiste kultuuridega toime tulla
kui ka meil rakendust leidnud välismaa
inseneride Eestit puudutavate teadmiste tasemes. Lisaks said erinevad suhtlemisharjumused ja koostöövõimekus
juba eelnevalt välja toodud. Samuti on
üldteada ka kultuurilised kontrastid.
Võib öelda, et eestlased teevad töö
alati ära, kuid ei oska oma geniaalset lahendust hästi müüa. Lisaks tõusevad
esile ka eestlaste tagasihoidlikkus ning
vähene tähelepanu hinnanguid andes
– mis tegelikult on lihtsalt ausus.
Skype’i läänest saabunud inimesed võivad aga jällegi tunduda liialt üldised või
halvemal juhul kahepalgelised. Tegelikult on nad aga lihtsalt võimelised efektiivsemalt määramatusega tegelema.
Eesti ülikoolides on mitmeid rahvusvahelisi õppekavasid, paljud neist
just nn arvutiteaduses. Kas nende
ingliskeelsete õppekavade teke on
muutnud kuidagi. ka siinset tööjõuturgu?
Kui veel ei ole, siis varsti on muutmas. See tähendab, et nende uute õppekavade järgi toimuvad õpingud võtavad siiski veel mõne aasta aega. Ing-

lise keele omandamine õpingute käigus konkreetsel erialal on asendamatu
nõue. Lisaväärtuseks on seejuures välismaised kaastudengid ja õppejõud
koos oma kontaktvõrgustiku ning võimalustega.

Võib öelda,
et eestlased
teevad töö
alati ära,
kuid ei oska oma geniaalset lahendust hästi
müüa.
Palju on räägitud ka Eestisse maailma tasemel professorite toomisest,
aga alati on küsimus rahas. Kas siin
näeb Skype võimalusi, et nende professorite toomist toetada?
Raha puudumine on tihti hea ettekääne. Samas, isegi raha olemasolul tekib rida takistusi, millega tuleb silmitsi seista, et neid talente Eestisse saada
– kliima, väljakutsete pakkumine professoritele, lennuühendused Eestiga.
Siin jäävad üksiku firma käed lühikeseks.
Eestis on käinud märgatav hulk välismaiseid õppejõude perioodil, kui
Eesti oli eksootika – koht, kus sai aidata. Tänaseks on see argument ära kulunud ning lisaks rahale on vaja ka pädevat väljakutset, et kompenseerida
varem mainitut ja muuta Eestis õpetamine rohkematele konkurentsivõimeliseks võimaluseks.

Kui palju üldse oleks vaja meie niigi
hea IT- ja insenerihariduse kõrvale
muu maailma õppejõude?
Kasu just välisprofessorite siiatoomisest oleks eelkõige avarduva maailmapildi, keelekogemuse omandamise,
erinevate koostöövormide harjutamise ning interdistsiplinaarse koostöö
õppuritele pakkumise taga. Kahtlemata lisaks see nii akadeemilise kui ka rakendusliku suuna arengule hoogu
juurde.
Kui teie teha oleks riiklikul tasemel
kõrghariduse arengu üle otsustamine ja selle arengu rahastamine, siis
kuhu te selle raha annaksite?
See ongi meie teha. Ja kogu sektor
annab oma panuse. IT Akadeemia idee
läks ju liikvele Arengufondi, Info ja Telekommunikatsiooni Liidu ning ülikoolide koostöös. Esmaseks eesmärgiks on
olemasolevate töötavate programmide
IT Akadeemia kaubamärgi alla koondamine, et seejärel initsiatiivi edasi turustada.
Riiklikul tasemel võiks rahastada
just neid programme, mis viiksid juba
plaanitu ellu – programme, mis on rahvusvahelised, sisaldaks eri valdkondade (tootearendus, disain ja tehnoloogia) koostööd ning looks võimalusi
arendada nii akadeemilist kui rakendusliku kõrghariduse suunda.
Lisaks tuleks panna rõhku ka põhikoolis ja gümnaasiumis toimuvale, sest
tundub, et infotehnoloogia valdkonna
edukate tegijate taust hõlmab peaaegu
alati arvutiharrastust või robotite nikerdamist juba noorukieast alates. Seega, vundamenti laotakse aina varem ja
nooremas eas.

Eesti keel ülikoolis ja teaduses
Birute Klaas-Lang
TÜ professor,
Eesti keelenõukogu esimees

T

artu Ülikool on võtnud vastu otsuse, et kõik võõrkeelsed doktoritööd peavad olema varustatud ammendava
eestikeelse kokkuvõttega,
mis aitaks kaasa eriala terminiloomele
ja emakeelse teadusmõtte arengule. Selline eesmärk võiks olla kogu Eesti doktoriõppel.
Keele säilimise ja arengu üks võtmevaldkondi on kindlasti kõrgharidus
ja teadus. Briti sotsiolingvistilt David
Crystalilt pärineb mõte, et isegi sellised keeled, mida kõnelevad emakeelena kümned miljonid inimesed, ei pruugi end tuleviku suhtes pikas perspektiivis sugugi turvaliselt tunda, kui selles keeles kõrgharidust ei anta.
Eesti keel kõrghariduse ja teaduse
keelena on Euroopa mastaabis muidugi nooruke ja ühtlasi unikaalne: vaevalt
võiks Euroopas peale islandi keele nimetada eesti keele kõrval veel mõnda
nii väikese kõnelejaskonnaga keelt, milles on välja arendatud emakeelne kõrgharidus ja teadus. Miljonilise emakeelse kõnelejaskonnaga keel kõrghariduse ja teaduskeelena on kahtlemata eestlaste suurimaid saavutusi.
2010/11. õppeaastal õppis Eestis
ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides ligi 68 000 üliõpilast kas siis eesti, vene
või inglise keeles. Ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse järgi on kõrghariduse õppekeeleks eesti keel, muude keelte kasutamise otsustab haridusasutuse nõukogu või haridus- ja teadusminister. Kõrgkoolid on seega üsna
vabad ise oma õppekavade keelsust
määrama. Kõrgkoolides toimus
2010/2011. õppeaastal 89% õppest ees-

ti keeles, 2% inglise keeles ja 9% vene
keeles. On tähelepanuväärne, et eestikeelse ja mitte-eestikeelse õppe suhtarvud on viimase viie aasta jooksul jäänud samaks: ka 2005/2006. õppeaastal
õppis 89% üliõpilastest eestikeelse õppekava alusel, veidi rohkem oli kokkuvõttes venekeelset õpet (10%) ja veidi
vähem ingliskeelset (1%).
Vene õppekeelega üliõpilaste osakaal on suurem erarakenduskõrgkoolides ja eraülikoolides (2009/2010. õppeaastal vastavalt 45% ja 17%), kuid selliste koolide üliõpilaste protsent Eesti
üliõpilaste hulgas on suhteliselt väike.
Kuna kõrghariduse vallas on üleminekuhindamise otsused sulgenud ja sulgemas ridamisi õppekavasid just venekeelsetes erakõrgkoolides, võib ennustada venekeelse õppe vähenemist edaspidi veelgi.
Eesti riik on valinud välja ka mõned rahvusvaheliselt atraktiivse potentsiaaliga õppekavad, mida on ka rahaliselt märkimisväärselt toetatud
(näiteks semiootika Tartu Ülikoolis)
ja mis lubab pakkuda välisüliõpilastele tasuta õppimisvõimalust ja stipen-

diume. Suurem osa ingliskeelsetest
õppekavadest on aga tasulised, s.t üliõpilased peavad tasuma õppemaksu.
Kuna näiteks Skandinaavia riikides on
kõrgharidus tasuta ja ka välisüliõpilased ei pea õppemaksu maksma, on
Eestil oma valdavalt tasuliste ingliskeelsete programmidega raske konkurentsis püsida. See on tõenäoliselt ka
üks põhjustest, miks välisüliõpilaste
osakaal pole Eestis veel suuremat kasvumärki näidanud.
On asja- ja ajakohane, et kõrghariduses otsitakse tasakaalu rahvusliku ja
rahvusvahelise vahel ning kõrgkoolide
juhtkond püüab langetada otsuseid,
mis tagaksid koolile ühelt poolt rahvusvahelise avatuse ja nähtavuse, teiselt poolt arendaksid eestikeelset õpet
kõigil erialadel. Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia näitab küll
suunda doktoriõppe muutumisele ingliskeelseks, ka magistriõppes püütakse
riikliku kõrghariduse rahvusvahelistumise poliitikaga ergutada ingliskeelse
õppe kasvu, kuid mõistlik tasakaal rahvusvahelise ja eestikeelse õppe vahel on
vähemalt seni säilinud. 2010/2011. õppeaastal võis küll tõdeda, et ükski õppekavarühm (s.t eriala laiemas mõttes)
ei olnud Eestis võõrkeelestunud – kui
ka võõrkeelne õpe oli olemas, siis selle
kõrval oli alati ka eestikeelseid õppekavasid.
Eesti keele positsioon kõrghariduse keelena on tihedalt seotud eesti keelega teaduses. Teaduse lingua francas’ks
on viimase 50 aasta jooksul kogu maailmas muutunud inglise keel ja Eesti
teadus pole erand. Eestikeelsete teadusartiklite ja kraaditööde arv väheneb
aasta-aastalt. Nõukogude ajal käis väitekirjade kirjutamine ja kaitsmine vene keeles sunniviisiliselt, aga ka praegu eelistab enamik teadlasi publitsee-

rida võõrkeeles samuti keskkonna surve tõttu. Survestajateks on akadeemilise maailma reeglid, mille kohaselt
hinnatakse rohkem ingliskeelseid artikleid ja publitseerimist välismaal.
Missiooniteadlike teadlaste eestikeelne töö on paljuski nende n-ö eralõbu,
mis akadeemilise tegevuse hindamisel
arvesse ei lähe. Survestajaks on ka lihtsalt väikekeeltele karm reaalsus: et töö
teadusmaailmas leviks, peab see olema
inglise keeles. Ka eesti keele alane uurimistöö on peamiselt artiklipõhine ja
paljuski ingliskeelne. Puudust tuntakse just mahukatest tervikkäsitlustest.
Monograafiate puudumine on peaasjalikult tingitud teadlaste vähesest motiveeritusest nende kirjutamiseks ja
koostamiseks.
Väidetu kinnituseks toon mõned
andmed Tartu Ülikoolis viimastel aastatel kaitstud doktoritööde ja teaduspublikatsioonide keele kohta. Aastatel
2000–2010 Tartu Ülikoolis kaitstud
doktoritöödest on 16,3% kirjutatud
eesti keeles, 78,6% inglise keeles, 3,7%
vene keeles, 1,4% saksa keeles ja 0,1%
prantsuse keeles.
Viimased kolm aastat on toonud
kaasa eestikeelsete doktoritööde hulga
märkimisväärse vähenemise: näiteks
2010. aastal kaitstud töödest on alla
10% eesti keeles. Loodusteaduste, täppisteaduste ja meditsiini valdkonnas
kirjutatakse doktoritöid ainult inglise
keeles. Ka sotsiaalteaduste puhul võime rääkida peaaegu sajaprotsendiliselt
ingliskeelsetest doktoritöödest, erandiks on õigusteadus ja haridusteadus,
kus küllaltki palju doktoritöid on ka
eesti keeles.
Humanitaarteaduste vallas on doktoritöödest aastatel 2000–2010 olnud
küll 56,4% eesti keeles, kuid ka selles
valdkonnas on just viimastel aastatel

märgata eestikeelsete doktoritööde arvu vähenemist ja ingliskeelsete arvu
suurenemist. Nii oli 2010. aastal Tartu
Ülikoolis kaitstud humanitaarteaduste
valdkonda kuuluvatest väitekirjadest
veel ainult 38% eesti keeles.
Tartu Ülikool on võtnud vastu otsuse, et kõik võõrkeelsed doktoritööd
peavad olema varustatud ammendava
eestikeelse kokkuvõttega, mis aitaks
kaasa eriala terminiloomele ja emakeelse teadusmõtte arengule. Selline
eesmärk võiks olla Eesti doktoriõppel
tervikuna.
Eesti teaduse infosüsteemi (ETIS)
põhjal on ajavahemikus 2000–2010 ilmunud Tartu Ülikooli teaduspublikatsioonidest umbes 65% kirjutatud inglise keeles ja 25% eesti keeles. Vene keel
on publikatsiooni keeleks märgitud 4,5%
ja saksa keel ligi 3% publikatsioonide
juures. Kokku on neil aastatel teadustulemusi publitseeritud ligi 40 keeles. Tartu Ülikooli teadlaste publitseeritud teadusartiklid, mida indekseerib ISI Web
of Science’i andmebaas, on enamasti
(98–99%) kirjutatud inglise keeles. Põhjuseks on muidugi ka asjaolu, et nimetatud andmebaas sisaldabki enamjaolt
ingliskeelseid väljaandeid.
Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et eesti
keele järjest vähesemas kasutuses teaduse keelena võib näha ohu märke. Kui
kõrghariduses jätkub aga eestikeelse
õppe domineerimine ja eestikeelsete
õppekavade pakkumine kõigil erialadel, saab sellega tasakaalustada rahvusvahelisele auditooriumile suunatud
teadustulemuste publitseerimise paratamatut ingliskeelsust ja vältida mõne
eriala täielikku kadumist eestikeelsest
kultuuriruumist.
Artikkel ilmus 30. septembril pikemal
kujul ajalehe Sirp vahelehes.
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Õppetööle pühendumine on
seotud üldise motiveeritusega

T

FOTO: PRIIT SIMSON/POSTIMEES/SCANPIX

allinna Ülikooli rektor Tiit
Land möönab, et rahvusvahelises keskkonnas tudengeid õpetades tuleks alati
silmas pidada kultuurilisi
erinevusi. Samuti tuleks olla ettevaatlik
naljadega, millest Aasia ja Euroopa tudengid võivad saada üsna erinevalt
aru.
Kas eesti ja rahvusvahelist õpilast
õpetada on erinev?
Ikka on. Õpetamine on interaktiivne tegevus ja sõltub suurel määral inimese kultuurilisest taustast. Ma ei
tõmbaks niivõrd piiri eesti ja rahvusvahelise üliõpilase vahele, kuivõrd erinevate kultuuriliste taustadega üliõpilaste vahele. Näiteks üritan loengutes aegajalt nalja visata, mis aitab auditooriumis hoida positiivset meeleolu. Sellega
on aga nii, et asjadega, mida eestlane
võib võtta naljana, seda võtab lääne üliõpilane pigem tõena, Aasia tudeng aga
täiesti üheselt korraldusena. Näiteks
kui öelda, et te peate aminohappe
struktuuri une pealt peast teadma, siis
eestlased võtavad seda naljana, teised
aga tuubivadki korralikult pähe. Aasia
tudengid on üldiselt pühendunumad.
Siin tuleb vägagi arvestada auditooriumi koosseisuga, sest erinevatest rahvustest üliõpilased saavad naljadest erinevalt aru.
Teie kogemus, mida tehakse läänes
teistmoodi, mis Eestis veel juurdunud pole?
Alati tuleb silmas pidada, milline
on meie taustsüsteem, ajalugu, sotsiaalmajanduslik taust. Õppejõudude
ja õpetajate puhul on see olnud määrava tähtsusega, sest paljud ei tunne ennast täna piisavalt motiveerituna. Siit
lähtuvalt saab ka järeldada, miks meie
õppejõudude pühendumus õppetööle
jääb üldiselt lääne kolleegidest maha.
Sageli kohtab meil suhtumist, et lähen

teen loengu ära. Kuid ka siin ei saa võrrelda Eestit ja välismaad, eks igal maal
on harjumused ja ka võimalused erinevad.
Teisalt, kuigi kogemusest tulenevalt
võib tunduda, et mõnedes riikides pühenduvad ka üliõpilased õpingutele

enam kui Eestis, siis on see põhiosas
kindlasti tingitud just nimelt võimalustest, mitte tahtmisest.
Kus on Eesti rahvusvahelistumise
pudelikael?
Meie rahvusvaheliste õppekavade

edu ei pärsi mitte niivõrd õppejõud,
kuivõrd võimekus Eestit, Eesti ülikoole ja õppekavasid turundada. Mujal ei
teata tihti, mis keeles meil õpetatakse,
eesti või vene keeles. Kui Rootsis näiteks pannakse väga suurt rõhku teadustööde populariseerimisele, siis Ees-

tis seda nõuet pole, teadlased töötavad
projektipõhiselt ja neilt ei nõuta oma
saavutuste lihtsas keeles selgitamist.
See aitaks oluliselt kaasa ka laiemale
tuntusele.
USAd ja Harvardit ei ole vaja turundada. Eestit ja siinseid ülikoole ei tea aga
suurt keegi. Olen kindel, et me suudame anda Eestis kvaliteetset ja huvitavat
õpet ka rahvusvahelistele tudengitele.
Kas meenub mõni eluline seik enda
välisõpilaste õpetamise ajast, mis
midagi olulist õpetas?
Stockholmist, kus palju aastaid töötasin, tuli minuga Tallinna kaasa mu
rootslasest doktorant, talle tundus, et
Eesti on dünaamiline koht, siin on vaba hingamine. Ta töötab tänini siin, juba viis aastat ja on väga rahul. Usun, et
sellist sisserännet ei pea me kartma.
Kuna alustasin õpetamist Rootsis,
siis on mind ennast õpetanud palju ka
suhtumine erineva kultuuritaustaga
üliõpilastesse, erineva nahavärviga üliõpilastesse, seksuaalvähemustesse. Võtan suhtumise kokku sõnaga tolerants.
Olen püüdnud seda suhtumist ka Eestis järgida ning innustada oma kolleege sama tegema.
Mis võiks olla teie arvates need peamised argumendid, miks üks lääne
tudeng peaks tulema õppima Eestisse rahvusvahelisele õppekavale?
Üldiselt näitavad mobiilsusküsitlused, et väga suur osa õpingukoha valikul
on ka sotsiaalsetel, kultuurilistel ja geograafilistel aspektidel. Eesti on ennekõike eksootiline paik, kuhu tulla. Akadeemiline pool pole kõige tähtsam argument. Oleme tudengitele huvitavam kui
staatilised riigid. Kuid ma arvan ka, et viimasel ajal loodud rahvusvahelised õppekavad on väga heal tasemel. Nende loomisse on kaasatud Eesti vastava ala parimad spetsialistid ja nad kõik on reeglina
ka väga heal rahvusvahelisel tasemel.

Taseme tõstmiseks tuleb survestada õppima
Küsimustele vastab
Viivian Jõemets

P

ariisis magistrikraadi omandanud ja dokotorikraadi
kaitsnud Viivian Jõemets
kirjutab, et ülikoolide akadeemilise taseme tõus on
seotud muuhulgas ka sellega, kui kergesti tudengeid eksamitelt läbi lastakse
või kui palju kordi eksameid uuesti saab
teha. Tihedam sõel looks Jõemetsa kinnitusel ka eeldused tasemetõusuks.
Millised on teie tähelepanekud rahvusvaheliste ja koduste õpilaste erinevustest-sarnasustest nende ootustes ülikoolile?
Tudengid soovivad kõikjal maailmas saada head haridust võimalikult
odavalt. Kui palju selleks vaeva tuleb
näha, sõltub juba ülikoolist, st õppejõududest, ühiskonnas valitsevatest hoiakutest ning kõrghariduse rahastamispõhimõtetest.
Kas ja mille poolest erineb rahvusvaheline õpe teie kogemusel meil ja
mujal?
Kas ülikool saab anda rahvusvahelist või kohalikku õpet? Ülikool saab
anda võimalikult head haridust ning
olla avatud välisüliõpilastele ja -õppejõududele. Kitsalt välisturunduse tegemine on küsitava kasuteguriga, kui see
ei käi läbi akadeemilise õppe ja teadustöö kvaliteedi. Eksportida saab siiski
seda, mida on.
Eestis tuntakse selle üle rõõmu, kui
teiste riikide noored meile õppima tu-

levad ja selle eest maksavad. Ma ei taju siin suhtumist, et välistudengid tulevad kohalikega konkureerima. Paljudes välisülikoolides seevastu on konkurents üles ehitatud nõrgemate väljalangemisele, st edasi pääseb vaid see
osa tudengeid, kes on paremaid tulemusi saavutanud. Välistudengid konkureerivad kohalikega samadel alustel
samadele kohtadele, mis võib tunduda
mõneti ebaõiglane.
Euroopa suurlinnade ülikoolid on
rahvusvahelised. Minuga samal aastal
kaitsnud doktoritest umbes pooled olid
välistudengid kõikjalt üle maailma. Järeldoktorite kaader on veelgi rahvus-

vahelisem, sest reeglina ei saa järeldoktorit teha samas ülikoolis, kus on kaitstud doktorikraad.
Paljud riigid tõmbavad grantidega
ja ka töölepingutega välisriikidest noori doktoreid endale tööle, see on aktiivne poliitika. Uurimisgrupid on väga rahvusvahelised, ühendades eri riikide taustaga õppejõude ja järeldoktoreid, doktorante ning kohalikke tudengeid.
Mitmed välistudengid leiavad Eestis õppides, et siinne akadeemiline
tase ja õppemetoodikad on liiga lõdvad, eriti ei nõuta. Millest võib see
tuleneda?
Ülikool on ühiskonna peegel. Kui
ühiskond on ebapädevuse suhtes salliv,
siis on seda ka ülikoolid.
Meie ülikoolides ei ole praegu ette
nähtud väljalangejate protsenti, pigem
vastupidi. Ülikoolid on surve all lasta
välja võimalikult palju lõpetajaid. Suur
osa neist maksab ju ise oma õppekoha
kinni.
Kui tudeng teaks, et esimesele
kursusele vastu võetud 40st saavad
diplomi maksimaalselt 20 ning magistrantuuri pääseb ainult teatud
keskmise hindega lõpetanu, siis tekiks surve õppida. Akadeemiline tase eeldab parimate väljavalimist. Vaid
väga heade tulemustega magistrantuuri lõpetanud üliõpilane saab õiguse astuda doktorantuuri. Minu ülikoolis Pariisis kaitstakse 25 000 üliõpilase kohta aastas ligi viissada doktorikraadi, ehk umbes 2% jõuavad
doktorikraadini, kellest omakorda
vaid kümnendikule tohib panna kõr-

geima hinde. Saadud tulemustest sõltub ka edasine karjäär.
Teine pool õppetöö kvaliteedi juures on muidugi õppejõu ettevalmistus,
aeg ja tahe.

Paljud riigid
tõmbavad
grantidega ja
ka töölepingutega välisriikidest
noori doktoreid endale
tööle, see on aktiivne
poliitika.
Kas ja kuivõrd mõjutab eksamineerimiskord, hirm väljalangemise ees
jms ülikoolide tajutavat ja tegelikku taset?
Välisülikoolis õppides ei ole ma kunagi saanud sooritada sama eksamit
mitu korda, nagu see Eestis praegu toimib: esimesele katsele tullakse nii mõnigi kord ilma õppimata, ehk saab miinimumi peale tehtud. Ning õppejõud
loevad neid «katsetusi», mis on ressursi raiskamine.
Tahaks tegeleda parimatega, aga
aega pole. Kui tudeng saab ilma ettevalmistuseta eksamil «D» ning on sellega rahul, tekibki mulje, et ülikool õppimist ei nõua. Ja ühiskond annab selliste tulemustega lõpetajale erialast
tööd.

Mul ei ole ülevaadet tudengite väljalangemuse ning selle põhjuste kohta.
Meil puudub akadeemiliste tulemuste
alusel nimekirjast väljaarvamise süsteem, pigem on õpingute katkestamise põhjused majanduslikud või perekondlikud.
Mida võiks teie hinnangul Eesti ülikoolide rahvusvahelistes programmides ette võtta, et ka akadeemilise
taseme kuvandit ja parandada taset
ennast?
Kuvand tekibki tasemest, ei saa
luua kuvandit tasemest eraldiseisvana, see oleks teenuse sisule mittevastav reklaam. Iga Eesti õppejõud või
teadlane, kes välisriigis esineb või töötab, on meie kõrghariduse tootenäidis, kelle järgi hinnatakse ülejäänute
taset.
Lahendamist vajavad konkreetsed
probleemid, näiteks doktorantide rahvusvahelise kaasjuhendamise juriidiline pool, mis tänase päevani ei toimi.
Palju on räägitud akadeemilise rotatsiooni vajalikkusest, mida pole nõudena sisse viidud.
Eraldi tunnustust väärivad need
erialad, kus on loodud ühisõppekavasid välisülikoolidega, mis võimaldab
tõsta tudengi jaoks õpetamise taset kiiresti ja väheste ressurssidega. Selles
osas on mõned siinsed õppetoolid väga palju ära teinud.
Viivian Jõemets on Tartu Ülikooli järeldoktor, Marie Curie fellow. Ta lõpetas
magistrantuuri ja kaitses doktorikraadi Université Paris-Sorbonne’is.

R

eklaamiguruna leiba teeniv Joel Volkov on viimased paar aastat olnud
kättpidi sees ka Eesti
kõrgkoolide rahvusvahelistumise näokujunduses, seetõttu
teab ta imehästi, mis on meie hariduse ekspordi magnetid ja tegelik reaalsus. Kui aga kogu meie kõrghariduse
arengu rahastamine oleks tema otsustada ning vahendid piiramatud, siis
looks ta enda sõnul Eestisse uue, rahvusvahelist teaduspotentsiaali kaasava kommertslikuma teaduste akadeemia, mille paneks fibreerima sünkroonis meie parima IT-alase oskusteabega.
Joel Volkov sattus kõrghariduse
rahvusvahelistumise protsessi 2009.
aastal, mil Archimedes talle meie riigi hariduse ekspordiplaane tutvustas
ja ühtse kuvandi loomises abi palus.
Töögruppi kaasati kõik meie suuremad ülikoolid ja lisaks veel külaliseksperte. Pärast põhjalikke analüüse,
uuringuid ja talupojatarkuse rakendamist jõuti ühisele järeldusele, et
Eesti sõnum, kuvand ja müügiargument laiale maailmale peab seostuma ennekõike kõige sellega, mis jääb
auditooriumide ukse taha: Eesti kultuurilise eripära, sõbralikkuse, väikeste koolide ja individuaalse lähenemisega, kauni Tallinna vanalinna ja
mõnusa tudengieluga. Teisisõnu pidi
argumendiks saama campus feeling!
Volkovi sõnul saadi juba tollal
töögrupis aru, et rahvusvaheliste õppeprogrammide mahtu ei tohiks Eestis üle kahesaja ajada, pigem peaksid
need olema väga atraktiivsed ja sisukad. Põhirõhk pandi magistriõppele
ja määratleti ka Eesti jaoks perspektiivsemad turud – Türgi, Soome, Hiina jt. Akadeemiline tase on ja jääb iga
kooli enda arendada ja järele aidata,
leiti tollal.
Ka nüüd, kaks aastat hiljem, mil
rahvusvaheliste tasemeõppe tudengite kui ka vahetusüliõpilaste arv on
tublisti kasvanud, on Volkov kindel,
et Eesti põhisõnumiks välismaal
peaks jääma mõnus ja turvaline õpikeskkond. «Arvan, et läheb vähemasti 5–10 aastat, enne kui meie akadeemiline tase jõuab üliõpilaste silmis
samale, väga kõrgele tasemele, nagu
on seda keskkond,» räägib ta. «Tõeline läbimurre võib tulla ka varem,
kui taguda jätkuvalt seda parima
keskkonna teemat ja lisad aasta-aastalt juurde grammike akadeemilist
arengut.»
Millised on aga reklaamiguru arvetes kitsaskohad, kus ülikoolidel
veel tublist arenguruumi on? Esmalt
nimetab ta ülikoolide oskust ja või-

mekust hallata sotsiaalmeediat. «Kuigi juba parem, kui paari aasta eest, on
see ikka veel koht, mida järele aidata,
sest õpilaste jaoks on see ülioluline
kanal,» räägib ta.
Teise kasutamata potentsiaali järele lõhnava kohana nimetab ta ülikoolide igasugust välissuhtlust.
«Meil on suurepäraseid teadlasi,
maailma tasemel laborid, kirjutatakse sadu teadustöid, kuid miks me
neist midagi ei tea? Meie ülikoolid
oskavad juba ladusalt korraldada siseüritusi, networking’ut, kaasata üliõpilasi, kuid kahjuks ei paista see
teaduse potentsiaal sealt välja.»
Meeldiva erandina nimetab ta Kuku
raadio teadussaadet «Kukkuv õun»,
mis on üks väheseid kohti, kust meie
teaduse arengu kohta sõnumikilde
koguda.
Volkov usub, et ülikoolide kommunikatsiooniosakonnad on liiga
väikesed, et kogu loodavat potentsiaali õigesti maailmale kuulutada.
Reklaamimehe arvates tuleks meie
kõrghariduse potentsiaali väljatoomise nimel leiutada midagi sama võimsat, kui on Skype. Ta võrdleb seda
kümne ja enamagi aasta taguste juttudega Eesti IT-imest, mida kuulutasid küll Linnar Viik, küll teised, kuid
ometigi polnud see ime võtnud mingit konkreetset kuju, millest rääkida,
mida näiteks tuua. Siis aga tuli Skype.
Viimastel aastatel on Eesti idufirmasid märgatud kogu maailmas, ühtäkki nimetatakse seda Eesti IT-maffiaks, mis samm-sammult konkursse
võidab ja uusi julgeid ideid lansseerib. Midagi analoogset vajaks ka meie
kõrgharidus – midagi konkreetset,
mida näidata, katsuda...
Veidi mõelnuna on Volkovil hulljulge visioon käepärast võtta. «Kui
mul oleks piiramatud vahendid ja
õigus valida üksainus koht, millesse
Eesti kõrghariduses panustada, siis
teeksin uue teaduste akadeemia,
kommertslikuma ja tugevama. See
võiks olla kultuuriline nähtus, loodusnähtus, mis kaasaks ka Skandinaavia ja teiste riikide teadlased, keda suur ja konservatiivne teadusmaailm täna ei kuula.
Paneks selle vibreerima koos
meie infotehnoloogilise potentsiaaliga. See oleks midagi täiesti uut –
tuleviku teaduste akadeemia, kuhu
koonduks need noored, sõltumatud
ja võimekad teadlased, kes on klannistumise vastu ja suure professionaalse võrgustikuga. Selline akadeemia oleks hea turundusnipp, seksikas ja sensatsiooniline, ja tõmbaks
noori ligi nagu kärbsepaber kärbseid.»

Kõrgharidusfoorumi vahelehte rahastab
Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfondist
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Reklaamifirma Tank, SA Archimedese ja Eesti kõrgkoolide ühiste mõttetalgute tulemusena valmis paari aasta
eest Eesti kõrghariduse rahvusvahelise turundamise kontseptsioon
Study in Estonia, mille ülesandeks on kehtestada ühtne, kuid paindlik vundament kõigile, kes räägivad maailmas Eestist kui rahvusvahelise kõrghariduse
võimaldajast. Siinkohal olulisemad väljavõtted kontseptsioonist.
Meie riigi positsioneering: Eesti on eriline koht õppimiseks – me pakume
tudengile värsket ja ehedat alternatiivi.
Eesti unikaalsed ja eristuvad argumendid välisüliõpilastele:
➧ Tallinna vanalinn
➧ ülikoolilinn Tartu
➧ üks Eesti – kolm maad
(Mandri-Eesti, Saaremaa ja Hiiumaa)
➧ aktiivsed üliõpilasklubid
➧ viis aastaaega

➧ tuutorid – sinu varjud
➧ külalislahked hinnad
➧ internetivabariik
➧ personaalne ja praktiline õpe
➧ kõik räägivad inglise keelt

