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 KINNITATUD 

Kõrgkooli nõukogu 

14.01.2015. a  

otsusega nr 1.1 

 

Õppejõudude, teadustöötajate atesteerimise ja kutseõppe õpetajate enesehindamise 

tingimused ning kord 

Võetud vastu rakenduskõrgkooli seaduse § 23
2
, kuteseõppeasutuse seaduse § 38 ja Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooli põhimääruse § 14 p 21 alusel. 

1. Õppejõudude, teadustöötajate (edaspidi õppejõud) atesteerimise ja kutseõppe õpetajate 

enesehindamise kord (edaspidi kord) sätestab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi 

kõrgkool) õppejõudude, teadustöötajate atesteerimise ja kutseõppe õpetajate 

enesehindamise tingimused ning korra. 

2. Õppejõu atesteerimine on õppejõu perioodiline töötulemuste ja ametikohale esitatavatele 

kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine. Atesteerimise eesmärk on õppejõu arengu 

ja karjäärivõimaluste toetamine ning ametikohale sobivuse kindlaks määramine. 

3. Kutseõppe õpetaja enesehindamine on perioodiline ja süstemaatiline protsess, mida 

kutseõppe õpetaja või kutseõppes õpetav õpetaja viib läbi regulaarselt ning mille käigus 

õpetaja vaatab üle oma harjumuspärased tegutsemisviisid, hindab tulemusi ja vajadusel 

leiab võimalusi nende parendamiseks. 

Õppejõudude atesteerimine 

4. Õppejõudude atesteerimine jaguneb korraliseks ja erakorraliseks. 

5. Korraline atesteerimine toimub: 

5.1. Tähtajalise töölepinguga töötavate õppejõude puhul üks aasta enne töölepingu 

tähtaja lõppemist. 

5.2. Tähtajatu töölepinguga töötavate õppejõudude puhul igal kolmandal tööaastal, 

alates ajast, mil töötajaga sõlmiti tähtajatu tööleping. 

6. Erakorraline atesteerimine toimub: 

6.1. Tingimisi atesteerimise korral, kui puuduste kõrvaldamiseks on antud tähtaeg; 

6.2. õppejõu soovil; 

6.3. otsese juhi põhjendatud ettepanekul. 

7. Korraline atesteerimine toimub kõrgkoolis üks kord kalendriaastas – märtsis/aprillis. 

Erakorraline atesteerimine toimub vastavalt atesteerimiskomisjoni otsusele. 

8. Kui atesteerimisele kuuluval õppejõul on alla kolmeaastane laps ja sellega seoses on 

töötaja atesteerimisperioodil viibinud lapsehoolduspuhkusel, lükatakse atesteerimine 

töötaja sooviavalduse alusel edasi, ent mitte rohkem kui ühe aasta võrra. Sooviavalduse 

esitab töötaja õppeprorektorile, kes määrab edasilükatava atesteerimise aja, arvestades 

seejuures muuhulgas lapsehoolduspuhkusel viibitud aega ning juhul, kui töötaja on 

atesteerimisperioodil viibinud rasedus- ja sünnituspuhkusel, ka rasedus- ja 

sünnituspuhkusel viibitud aega. 

9. Kui atesteerimisele kuuluv õppejõud kandideerib atesteerimise toimumise ajal kõrgkoolis 

mõnele muule ametikohale ja tema kandidatuur on atesteerimise toimumise ajal 
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kaalumisel, lükatakse atesteerimine edasi, kuni õppejõud osutub uuele ametikohale kas 

valituks või mittevalituks. Kui õppejõud osutub uuele ametikohale valituks, siis 

ametikohal, millega seoses atesteerimine oleks pidanud toimuma, õppejõu atesteerimist ei 

korraldata. 

10. Atesteerimise viib läbi atesteerimiskomisjon. Komisjoni moodustab ja juhi määrab 

rektor, vältides huvide konflikti. 

11. Atesteerimiskomisjon teavitab õppejõu atesteerimise ajast ning atesteerimiseks vajalike 

dokumentide esitamise tähtpäevast. Atesteerimisega seonduv informatsioon ja 

atesteerimiskomisjoni dokumentatsioon on kättesaadav kõrgkooli kodulehel ja/või 

siseveebis. 

12. Õppejõu atesteerimise hindamisvaldkondadeks on: 

12.1.  Õppetöö; 

12.2.  uurimis- ja arendustöö; 

12.3.  avalikkusele suunatud tegevus; 

12.4.  administratiivtöö. 

13. Atesteerimiskomisjon võtab õppejõu töötulemuste ja tööülesannete vastavuse hindamisel 

aluseks kõrgkoolis kehtestatud nõuded ning järgmised dokumendid: 

13.1. Õppejõu aastaaruanded ÕISis, mis on esitatud tähtajalise töölepingu kestuse 

jooksul või tähtajatu töölepinguga töötamisel viimase kolme aasta jooksul, sh 

poolelioleva kalendriaasta kohta. 

13.2. Üliõpilaste tagasiside õppejõu kohta õpetamise ja õppeainete hindamisel 

tähtajalise töölepingu kestuse jooksul või tähtajatu töölepinguga töötamisel 

viimase kolme aasta jooksul, sh poolelioleva kalendriaasta kohta. 

13.3. Struktuuriüksuse juhi hinnang õppejõu töötulemuste kohta. 

13.4. Õppejõu andmed   ETISes. 

13.5. Andmed ÕISist - aineprogrammid, juhendid, õppematerjalid jms. 

13.6. Muud õppejõu või struktuuriüksuse juhi või atesteerimiskomisjoni poolt 

vajalikuks peetavad materjalid, sh näiteks õppejõu hinnang oma töötulemustele. 

14. Atesteerimiskomisjon annab hinnangu õppejõud töötulemuste ja kvalifikatsiooninõuetele 

vastavuse kohta ning teeb ühe järgmistest otsustest: 

14.1. Õppejõu töötulemused vastavad kvalifikatsiooninõuetele ja tööülesannetele. 

14.2. Õppejõu töötulemused vastavad kvalifikatsiooninõuetele ja tööülesannetele 

tingimisi. 

14.3. Õppejõu töötulemused ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ja tööülesannetele. 

15. Atesteerimiskomisjoni otsus ja soovitused vormistatakse kirjalikult ja tehakse teatavaks 

töötajale ja rektorile. 

16.  Atesteerimiskomisjoni otsusest ja soovitustest lähtutakse järgmiste otsuste tegemisel: 

16.1. Kui õppejõu töötulemused vastavad kvalifikatsiooninõuetele ja tööülesannetele, 

on õppejõud atesteeritud. 

16.2. Kui õppejõu töötulemused vastavad nõuetele tingimisi, võib komisjon anda 

õppejõule tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja määrata erakorralise 

atesteerimistähtaja. 
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16.3. Kui õppejõu töötulemused ei vasta kvalifikatsiooninõuetele ja tööülesannetele, 

võib atesteerimiskomisjon teha rektorile ettepaneku algatada töölepingu 

erakorralise ülesütlemise.  

16.4. Kui õppejõu kvalifikatsiooninõuded ja tööülesanded  on tunnustust väärivad, võib 

komisjon teha rektorile ettepaneku õppejõudu tunnustada vastavalt kõrgkooli 

tunnustamise korrale. 

 

17. Õppejõul on õigus atesteerimiskomisjoni otsusega mittenõustumise korral see vaidlustada 

kahe nädala jooksul alates otsusest teadasaamisest. Selleks esitab õppejõud rektorile 

vaide, milles selgitab otsusega mittenõustumise põhjuseid ja lisab vajaduse korral 

lisadokumendid. 

18.  Rektor teeb õppejõu vaide kohta otsuse ühe kuu jooksul alates vaide saamisest. 

 

Kutseõppe õpetaja enesehindamine 

19. Kutseõppe õpetaja enesehindamise viivad läbi kõik kutseõppe õpetajad ja kõik 

kutseõppes õpetavad õppejõud, kelle tunnikoormus õppeaastas ületab 30 akadeemilist 

tundi. 

20. Enesehindamine viiakse läbi üks kord õppeaasta jooksul - mais. 

21. Enesehindamise käigus koostab õpetaja hindamisaruande, mille vorm on ette antud. 

22. Enesehindamisaruandele annab tagasisidet kutseõppe osakonna juhataja.  

23. Kutseõppe osakonna kutseõppe õpetajad saavad tagasisidet arenguvestlusel. 

24. Võlaõiguslike lepingute alusel töötavad kutseõppe õpetajad ja õppejõud saavad 

tagasisidet kirjalikult. 

 

Rakendussätted 

25. Käesolevat korda haldab õppeprorektor. 

26. Kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli nõukogu poolt ja kehtib kolm aastat, kusjuures 

2015. aastal korralises korras atesteerimisele kuulvad õppejõud, kellel atesteerimise 

toimumise ajaks on töölepingu kehtivust enam kui 1 kalendriaasta. 

27. Korra muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli liikmeskonnal ja 

struktuuriüksustel. 

28. Muudatused ja täiendused kinnitab kõrgkooli nõukogu, kuid mitte sagedamini, kui üks 

kord õppeaasta jooksul. 

 

 


