
Õppija kujundab õppekava  

ja õppetöö läbiviimise kvaliteeti 
   

 Riina Runnel, Rita Nõmmela, Mare Saag 

Konverents „Tõhusa ja kaasahaarava õppe  

korraldamine kõrgkoolis“ KVÜÕA 

16. Oktoober 2014 

 



Õppekava ümberkujundamine 

 ‘Stomatology’ → ‘Dentistry’ 

 Muudatused 2008-2014 
 Hambaarstiteaduse õppekava - viieaastane 

integreeritud õpe 

 ‘Profile and Competences for the 

European Dentist’ 2004 
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Õppekava ümberkujundamine (1) 

 Erialaainete osa suurendamine 
 42% 2008 → 56% 2014 

 Sissejuhatus erialasse ning  

professionalne areng 1. kursusest 

 E-portfoolio 

 Praktika mahu suurenemine 
 assistendipraktika 

 Prekliiniliste õpperuumide 

sisustuse täielik uuendamine 
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Õppekava ümberkujundamine (2) 

 Iseseisva töö mahu suurenemine  
 40% → 50%  

 Veebitugi erialaainetele 
 3 e-kursust 2008 → 20 e-kursust 2014 

 Teadusprojekt (valikainest 4 EAP 

kohustuslikuks aineks)  

 OSCE (Objective Structured Clinical 

Examination) alates 2009 

 

 

 
 



Üliõpilaste rahulolu uuring 

 2013/14 ks  
 IV kursus 20 (74%) 

 V kursus 25 (96%) 

 Küsimustik (58/71) tekstiväljadega: 
 2 küsimust töökoormusest 

 5 küsimust õppimisest üldiselt (juurdepääs 

õppematerjalidele veebis ja raamatukogus 

ning õppejõudude kättesaadavus)  

 51/64 hinnang õppeainetele 

 

 



Üliõpilaste rahulolu uuringu 

tulemused (1) 

 Iseseisva töö maht suurenes 
 10 h 2008 → 20 h 2014 

 Õppejõudude suhtumist hinnati 

positiivseks 

 Rahulolu õppematerjalide ja õppe-

jõudude kättesaadavusega oli 

kõrge (veebikursused; WiFi kasutamine 

võimalik kõigis TÜ õppehoonetes ja Tartu 

linnas) 

 
 

 



Üliõpilaste rahulolu uuringu 

tulemused (2) 

 Üldine positiivne rahulolu ainega 
 75% kõigist ainetest 

 Rahulolematus aine sisu või 

läbiviiva õppejõuga 
 2 ainet  

 Vasturääkivad hinnangud 
 22% ainetest 

* ükski õppeaine ei saanud V kursuse 

poolt negatiivset hinnangut 

 
 

 



Õppeainete hinnangu põhised 

muudatused  

 Vahetati välja õppejõud 
 *raske aine hinnati kõrgemalt tänu 

karismaatilisele õppejõule  

 Informeeriti vastutavat õppejõudu  

vajadusest muuta aine sisu lähtuvalt 

hambaarstiõppurite vajadustest 

 Tasemepõhine aine muudeti 

valikaineks (informaatika) 

 
 

 



Kokkuvõte  

 V kursuse rahulolu on kõrgem, 

sest läbitud on praktika ning 

enamus õpiväljunditest on 

saavutatud ja õppija oskab näha 

õppekava kompleksemalt 
 

 Õppijate kaasamine õppekava 

kujundamisesse on õigustatud 
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