
KÕRGKOOLIST VÄLJALANGEVUS JA 
ÜLIÕPILASTE ENESEMÄÄRATLUS

Olev Must, Aasa Must

Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), Volume 4, 2017, pp. 237–258 www.ksk.edu.ee/publikatsioonid



238 OLEV MUST, AASA MUST

Märksõnad: kõrgharidus, väljalangevus, universaalülikool, eksmatrikuleerimine, 
akadeemiline puhkus, akadeemiline ja sotsiaalne integratsioon, enesemääratlus, 
Tinto
Key words: higher education, dropout, universal access, exmatriculation, academic 
free year, academic and social integration, self-determination theory, Tinto

1. Väljalangevus kui probleem kõrghariduses

dropout

 

1.1. Tudengite valikust nende integratsioonini kõrgkooli
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scholastic aptitude tests 

retention
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Panustamine (1)
Õping kui 
väljakutse

Institutsionaalne 
kogemus Integratsioon Panustamine (2)

Uued väljakutsed

Eesmärgid,
kavatsused

Akadeemilised ja 
sotsiaalsed 
kogemused

Akadeemiline ja 
sotsiaalne seos

Uued eesmärgid, 
seosed, sh töö, 

õppimine, perekond
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Joonis 1. V. Tinto integratsioonimudeli põhimõtteline skeem

Allikas: kohandatud Tinto (1993) alusel.

1.2. Eliidiülikoolist universaalülikoolini

suhte-
liselt vähestel. 

Õppida võivad 
kõik 
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harjumuse habitus
harjumuse 

Harjumus 

1.3. Kõrgkoolist väljalangevuse tasandid
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transfer dropout
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Õppekava

Kõrgharidussüsteem

Ülikool

Teaduskond

Instituut

Joonis 2. Üliõpilaste kõrgharidusega integratsiooni institutsionaalsed tasandid

Allikas: kohandatud joonis Larsen jt (2013) alusel.

1.4. Väljalangevuse negatiivne tähendus
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noorelt ja kiiresti lõpetamiselt tööle – 
noorelt ja kiiresti 

noorelt ja kiiresti 

.

1.5. Enesemääratlusteooria

self-determination theory
. 
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2. Õpingud katkestanud üliõpilase iseloomustus

2.1. Õpingute alustamise põhjendused 
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* Mulle meeldib see eriala ja naudin sellel alal töötamist.

* Isiklikud huvid tehnoloogias, enesearendamine.

* Eriala oli huvitav ja tol hetkel tahtsin ülikoolimaalimas jätkata.

* Mind paelub see eriala.

* Olen terve elu soovinud sel erialal töötada.

* See on minu elu eesmärk.

* Tahtsin, et minu hobist saaks töö.

* Eluunistus.

* Minu tugevamad annid on sel alal.

* Töötan projekteerijana, seega on kõrgharidus vajalik.

* Soovisin jätkata 1995. a katkenud ja erinevatel aastatel katkendlikult jätka-
tud õpinguid, kuna töötan valdkonnas 1990ndatest alates.

* Tahtsin oma erialaga sarnases valdkonnas saada kõrghariduse, et laien-
dada ja süvendada teadmisi.

* Töötan ametikohal, kus kõrgharidus on vajalik.

* Töötan valitud erialal, kuid puudub teoreetiline baas.

* Loogiline jätk senisele haridusteele ja töökogemusele.

* Võimalus kindlalt töö leida ja leib lauale saada.

* Tahtsin saada kõrgemat kvalifikatsiooni.

* Tahtsin valdkonnast rohkem teada saada süvitsi ja plaanisin kunagi ka enda 
äri alustada.

* Läksin lihtsalt paberit tegema, kuna teadmised olin ammu juba töö käigus 
omandanud ja koolist midagi juurde ei saanud.

* Eelmisi kõrgharidusi toetav karjäärivalik.

* Aastal 2000 oli omandatud 4. a baka. kraad, mis võrdsustati magistriga. 
Kuna töötasin riigiasutuses, soovisin mag. kraadi taotleda, et suurendada 
sissetulekuid.
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* Puudus politseiline haridus ning et edasi karjääriredelil minna, pidin juurde 
õppima.

* Jõudsin otsusele karjääri planeerimise tulemusena, mitte karjäärinõusta-
mise tulemusena.

* Karjäärinõustamisvajadus on juhul, kui endal plaan puudub.

* Olin tol ajal töötu.

* Mul oli eraeluline kriis ja õppima minek tundus andvat uusi perspektiive.

* Ei tahtnud veel täiskasvanuks saada ja igapäevasele tööle minna.

* See on lihtne mässumeelsus moraalitu ja tühja töö vastu. Muusikas võib 
rahulikult rääkida

esteetikast, pangatellerina seda teha ei saa...

* Tundus toona loomuliku jätkuna keskkoolile.

* Vanemate nõudmisel.

* Kuna mõtlesin et vahet pole mida õpin, küll meeldima hakkab.

* Ei olnud kindlat valikut, valisin suhteliselt ükskõikselt.

* Oli vaba aega ja tahtsin midagi uut õppida.

* Sest sain sisse.

* Vajasin täielikku muutust.

2.2. Õpingute peatamise või katkestamise põhjendused

* Valitud õppekava ei olnud huvitav.

* Avastasin, et olin valinud vale eriala.

* Ma ei tundnud, et õpingutega saavutan enda jaoks midagi olulist.

* Õppimishuvi kadus.
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* Akadeemilised võlgnevused kuhjusid liiga suureks.

* Õppimine osutus minu jaoks liialt raskeks.

* Tekkisid rahalised raskused.

* Tervislikel põhjustel. 

* Leidsin hea töö.

* Tekkis konflikt õpingute ja töö vahel.

* Saavutasin piisava teadmiste taseme.

* Ei suutnud õigeaegselt lõpetada lõpu-, magistri-, doktoritööd.

* Oli raske leida lõputöö/magistritöö/doktoritöö head juhendajat ja/või teemat.

* Perekondlikel põhjustel (lapse sünd/hooldus, vajadus haige pereliikme eest 
hoolitseda).

* Kaitseväkke minek. 

* Isikliku elu sündmused hakkasid takistama õppimist.
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* Õpingute tõttu teises kõrgkoolis.

* Tahtsin maailma näha. 

* Soovisin põhjalikumalt süveneda õpingutesse.

2.3. Õppetöö peatanud või katkestanud üliõpilaste tüpoloogia

* Ma ei tea, mida ma tegelikult teha tahan, ei suuda otsustada.

* Kadus õppimise mõnu, see asendus häiriva kohustusega tähtaegselt kodu-
töid/arvestusi sooritada.

* Valdkond oli liialt raske, pidin ennast eelkõige valdkonna elementaarsetes 
metoodikates kurssi viima.
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* Täiskohaga töö erialaga mitteseotud asutuses.

* Konflikt õpingute ja töö vahel, ei suutnud leida aega ega suutnud end kokku 
võtta, et sooritada mahukas ning raske aine eksam.

* Peret omades PEAB tööl käima, doktoranditoetust ei maksta kõikidele, see 
ei ole ka piisav.

* Olen õpingute algusest saati töötanud 1,5 koormusega ja õppinud päevases 
õppes.

* Ajapuudus. Täiskohaga töö, väike laps ja kool: kolmes kohas endast maksi-
mumi anda pole võimalik. Lisaks jäi lõputöö hea teema puudumise taha. Kui 
ikka head teemat pole, siis ‘ära tehtud’ tööle enda nime alla ei kirjuta.

* Juhendajate suutmatuse tõttu kokku leppida, mida/kuidas doktoritöö jaoks 
edasi minna, kaotasin ma kaks aastat õpinguteks ettenähtud ajast.

* Doktoritöö juhendaja ei ole võimeline juhendama.

* Põhipõhjus oli doktoritöö, mis vajas rohkem aega, kui eeldasin.

* Ei leidnud lõputöö juhendajat, seega läksin lisa-aastale ja ka tööle. Siis jäin 
lapseootele ja lõputöö tegemine pikenes veelgi.
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* Juhendaja osutus ebakompetentseks ja tuli vahetada teemat.

* Teadustöö jaoks andmete kogumine on olnud ajamahukas ning see oli ette 
teada, et nominaalajaga ei jõua doktorantuuri lõpetada.

* Doktoritöö juhendaja ei ole võimeline juhendama.

* Elukorralduse muutus ja lapsukese sünd.

* Doktoranditoetusest ei ole võimalik ülal pidada lastega peret. Töötamine 
ei võimalda täiskoormusega doktorantuuri lõpetamisele pühenduda. Laste 
saamise iga ja doktorantuuri aeg miskipärast sageli naisterahvastel kattub...

* Olin kahe alla 2-aastase lapse ema. Olin laste kõrvalt jõudnud ära teha kõik 
vajalikud ained, kuid aega ja energiat lõputöö kirjutamiseks lihtsalt ei olnud. 
Kõigele lisaks olin valinud ka võib-olla et liiga keerulise lõputöö teema.

* Otsustasin enne lõpetamist semestri välisülikoolis õppida.

* Õppisin välismaal, seejärel läksin tööle.

* Otsustasin minna vahetusüliõpilaseks.

* Partneri leidmine välisriigis ja hiljem seal kooli sisseastumine.

* Olin kevadsemestri välismaal vahetusüliõpilasena ning kuna minu erialal 
saab teha lõpueksamit ainult korra aastas, siis ma olin sunnitud võtma aka-
deemilise puhkuse.
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3. Kokkuvõtteks
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vs
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noorelt ja kiiresti
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Lõpetuseks

Kirjandus
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