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KINNITATUD 

Kõrgkooli nõukogu 

12.06.2012. a 

otsusega nr 18.1 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö   rahastamisstrateegia 

 

1. Strateegia  vajalikkuse põhjendus 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool) on pidevalt arenev, siseriiklikult ja 

rahvusvaheliselt võrgustunud, kus  sise- ja välispartneritega  koostöös ning üliõpilasi 

kaasates lahendatakse aktuaalseid probleeme. http://www.ttk.ee/yldinfo/arengukava-7/ 

Kõrgkool  on  määratlenud arengukava perioodiks 2012-2016 olulised teadus-, 

arendus- ja loometegevused (edaspidi TAL), milleks on:  

1.1. rakendusuuringud,  lähtuvalt  tööandjate-, eriala- ja kutseliitude või  kõrgkooli 

vajadustest ning  erinevate osapoolte (kõrgkool, omavalitsused, partnerkoolid, riik jne) 

initsiatiivist;   

1.2. õppekavade  arendus;    

1.3. rahvusvaheline koostöö;   

1.4. TAL   tulemuste presenteerimine ja populariseerimine. 

 

2. Strateegia eesmärk  

 

Kõrgkooli arengukavas planeeritud  TAL tegevusteks vajaliku raha leidmine 

alljärgnevateks tegevusteks:  

2.1. vastavalt kinnitatud uurimissuundadele ning kõrgkooli arengukavale  

rakendusuuringute planeerimine, lepingute sõlmimine, rakendusuuringute 

käivitamine ja läbiviimine üliõpilasi/õpilasi kaasates; 

 

                 2.2. arendustegevuse projektide leidmine ja  nende  taotlemine;   

 

2.3. kõrgkooli TAL-i   presenteerimine, publitseerimine ja  populariseerimine;  

 

 2.4. TAL tugisüsteemi loomine;   

 

 2.5. töötajatele/õppejõududele ja üliõpilastele/õpilastele TAL-is (erijuhtudel    

                  kõrgkooli üleste TAL  projektide käivitamiseks ja läbiviimiseks) osalemise  

 võimaldamine ning selles saavutatu   väärtustamine. 

http://www.ttk.ee/yldinfo/arengukava-7/
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3. TAL-i rahastamise allikad 

 

  TAL tegevuste rahastamine võib toimuda erinevatest allikatest:  

3.1. kõrgkooli eelarve, s.h. omavahendid; 

3.2. riigieelarvelised vahendid; 

3.3. riiklikud- ja  rahvusvahelised programmid; 

      3.4. erinevad fondid, äriühingud või muud juriidilised- ja eraisikud. 

 

4. Meetmed kõrgkooli poolt püstitatud eesmärkide saavutamiseks  

4.1. Eesmärk: vastavalt kinnitatud uurimissuundadele ning kõrgkooli arengukavale  

rakendusuuringute planeerimine, lepingute sõlmimine, rakendusuuringute käivitamine 

ning  läbiviimine üliõpilasi/õpilasi kaasates. 

 

4.1.1. Meetmed: 

Meetmed:  Toimenäitajad Vastutaja 

1. Kõrgkooli eelarvesse rakendus-

uuringute läbiviimiseks vajaliku raha 

planeerimine   

Kõrgkooli eelarvesse on 

planeeritud spetsiaalne raken-

dusuuringute fond, mille abil 

saab alustada rakendus-

uuringu ettevalmistamist. 

Õppetoolide  eelarves on raha 

rakendusuuringu läbiviimi-

seks.  

Rektoraat 

 

Struktuuriüksuse 

juht 

Rakendusuuringu 

läbiviija 

2. Vahendid rakendusuuringu tellijalt Rakendusuuringu tellija ja 

kõrgkooli vahelise lepingu 

alusel on saadud raha (või 

muu ressurss) rakendus-

uuringu läbiviimiseks. 

Rakendusuuringu 

läbiviija 

 

3. Rakendusuuringu läbiviimiseks 

vajalike lisavahendite taotlemine 

riiklikest või rahvusvahelistest 

programmidest, fondidest, äriühingu-

Rakendusuuringu läbiviimi-

seks on saadud lisavahendid.  

Rakendusuuringu 

läbiviija 
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test või muudelt juriidilistelt ja 

eraisikutelt 

 

4.1.2. Tulemusnäitaja:  kõrgkooli poolt läbiviidud rakendusuuringute arv on vastav 

arengukavas planeeritule: kuni 14 rakendusuuringut perioodil 2012-2016. 

Rakendusuuringute  läbiviimiseks on  kõrgkoolil olemas ressurss.  

 

      4.2. Eesmärk: oluliste arendustegevuse projektide  leidmine, nende taotlemine.  

 

4.2.1 Meetmed:  

Meetmed:  Toimenäitajad Vastutaja 

1. Koostööpartnerite leidmine, 

projekti ettevalmistamine ning 

rahastuse taotlemine 

Kõrgkoolil on  oma eesmärkide 

saavutamiseks olulised sise-

riiklikud ja/või rahvusvahelised 

projektid, millest laekub  kõrg-

koolile  raha. 

Projekti juht  

 

2. Projekti läbiviimiseks  vajali-

ku omaosaluse planeerimine  

Projekti läbiviiv struktuuriüksus 

on planeerinud omaosaluse 

ressursi.  

Projekti juht 

Struktuuriüksuse 

juht  

Rektoraat 

 

4.2.2. Tulemusnäitaja: läbiviidud projektide arv on taganud arengukavas planeeritud 

eesmärkide saavutamise ning  projektide kaudu on lisandunud raha kõrgkooli eelarvesse.  

  

4.3. Eesmärk: TAL-i presenteerimine, publitseerimine ja  populariseerimine.  

4.3.1. Meetmed: 

Meetmed:  Toimenäitajad Vastutaja 

1.  TAL tegevuse presen-

teerimiseks vajaliku raha 

planeerimine kõrgkooli 

eelarvesse  

 Kõrgkooli eelarvesse on planeeritud  

rakendusuuringute fond, millest on või-

malik taotleda raha rakendusuuringu 

tulemuste presenteerimiseks. 

Rektoraat 

Struktuuriüksuse 

juht   
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 Kõrgkooli/rakendusuuringu/projekti  

eelarvesse on planeeritud  TAL-i   presen-

teerimise ja publitseerimise raha.  

Projekti juht 

Avalike suhete 

juht 

2. Lisarahastuse otsimine ja 

taotlemine riiklikest- ja   

rahvusvahelistest prog-

rammidest, fondidest, äri-

ühingutelt ja/või muudelt 

juriidilistelt või eraisiku-

telt 

TAL-ist teavitamiseks   on saadud 

erinevatest allikatest lisaraha.  

Projekti juht 

Avalike suhete 

juht 

Struktuuriüksuse 

juht  

Rektoraadi liige 

 

 

4.3.2.Tulemusnäitaja: kõrgkooli poolt esitatud ettekannete ning publikatsioonide  arv on 

kasvava trendiga,  kõrgkoolil  on ressurss   TAL-i presenteerimiseks, publitseerimiseks ja 

populariseerimiseks. 

 

4.4.Eesmärk:  TAL  tugisüsteemi loomine. 

 

4.4.1. Meetmed   

 

Meetmed:  Toimenäitajad Vastutaja 

1. TAL tegevust toetava 

struktuuriüksuse loomiseks ja 

selle toimimiseks vajaliku 

raha planeerimine kõrgkooli 

eelarvesse 

Kõrgkool on selgitanud TAL tegevuse  

toetamiseks vajaliku ressursi,  loonud  struk-

tuuriüksuse TAL-i  toetamiseks ja kõrgkooli 

eelarvesse on planeeritud selleks vajalik raha  

(sh raamatukogu arendamiseks). 

Rektoraat 

Nõukogu 

 

 

 

4.4.2.Tulemusnäitaja: kõrgkoolil on ressurss TAL  tugisüsteemi loomiseks ja raha  toimivaks  

TAL tugisüsteemiks.  
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4.5.Eesmärk: töötajatele/õppejõududele ja üliõpilastele/õpilastele TAL-is osalemise 

võimaldamine (erijuhtudel kõrgkooli üleste TAL projektide käivitamiseks ja läbiviimiseks) 

ning selle väärtustamine. 

   

4.5.1. Meetmed  

 

Meetmed:  Toimenäitajad Vastutaja 

1. TAL tegevustes osalemise 

võimaldamine ning selleks 

ressurssi planeerimine 

Kõrgkool võimaldab ja toetab  

töötajate/õppejõudude, üliõpilas-

te/õpilaste osalemist TAL 

tegevustes ja kõrgkooli eelarves on 

selleks raha.  

Rektoraat 

Nõukogu 

Struktuuriüksuse 

juht 

TAL tegevuse eest 

vastutaja 

2. Riiklike- ja rahvusvaheliste 

stipendiumite leidmine tööta-

jate/õppejõudude, üliõpilas-

te/õpilaste  TAL tegevuseks 

Kõrgkool on saanud raha 

programmimdest LLP/Erasmus, 

Nordplus, Leonardo da Vinci, 

ESF, Dora ja Kristjan Jaak jt. TAL 

tegevuste toetamiseks.  

Rektoraadi liige  

Struktuuriüksuse 

juht  

Töötaja/Õppejõud 

Üliõpilane/õpilane 

3. Erinevatest  fondidest, äri-

ühingutelt või muudelt  jurii-

dilistelt- ja eraisikutelt  tege-

vuse toetamise võimaluste 

otsimine 

Kõrgkool on leidnud lisaressursse 

ja/või raha TAL tegevuste 

toetamiseks. 

Rektoraat 

Struktuuriüksuse 

juht  

Avalike suhete juht 

Töötaja/Õppejõud 

Üliõpilane/õpilane 

4. Kõrgkooli eelarvesse  TAL-is  

silmapaistnud töötajate/õppe-

jõudude,  üliõpilaste/õpilaste   

ja koostööpartnerite tunnus-

tamiseks vajaliku  raha 

Kõrgkoolil on raha alljärgne-

vateks tegevusteks: 

 iga-aastane rektori vastuvõtt TAL-

is edukatele    üliõpilastele/õpilas-

tele; 

Rektoraat 

Nõukogu 

Struktuuriüksuse 
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planeerimine  töötajate/õppejõudude ja koostöö-

partnerite  tunnustamine vastavalt 

kõrgkooli töötajate ja koos-

tööpartnerite tunnustamise korrale,  

tänukirja ja auliikme  statuudile 

ning töötasu juhendile;   

omaosalusest määratav iga-aastane 

kõrgkooli uurimis- ja arendus-

tegevuse stipendium üliõpilastele; 

Rakenduskõrgkooli Rektorite 

Nõukogu stipendium parimale 

lõputööle. 

 

juht 

 

 

 

 

4.5.2. Tulemusnäitaja: kõrgkool võimaldab TAL-is osalemise ja väärtustab   

silmapaistnud tulemusi saavatanud töötajad/õppejõude, üliõpilasi/õpilasi  ja 

kõrgkoolil  on olemas antud tegevuse läbiviimiseks ressursid. 

 

5. Strateegia lahutamatuks osaks on kõrgkooli arengukava rakenduskava. 

 


