
 

 

KINNITATUD  

nõukogu 23.04.2019 otsusega nr 4.1 

 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli arendustegevuse eeskiri 

 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool)  arendustegevuse (edaspidi TAL) eesmärgid 

lähtuvad kõrgkooli arengukava TAL tegevustest, riiklikest ja valdkondlikest strateegiatest ja 

arengukavadest ning aktuaalsetest riiklikest ja rahvusvahelistest vajadustest. 

1. TAL tulemusel:  

1.1. on kõrgkooli õppekavad arendustegevuste kaudu kaasajastatud ja vastavad riiklikele ja 

rahvusvahelistele nõuetele ning tööturu ootustele; 

1.2. algatatakse ja viiakse ellu valdkondlikke TAL projekte ja algatusi, toetades teenuse 

kvaliteedi arengut; 

1.3. juhib kõrgkool oma valdkonna spetsiifilisi uurimissuundi, tehes koostööd huvigruppidega; 

1.4. kõrgkooli töötajad juhivad ja/või on kaasatud uurimis- ja arendustegevustesse, olles 

valdkonna eksperdid; 

1.5. on uurimis- ja arendustegevus õppeprotsessi lahutamatu osa. 

 

2. TAL elluviimiseks on kõrgkoolil: 

2.1. piisav ja innovaatiline infrastruktuur  - vahendid, laborid jms; 

2.2. pädevad ja kogemustega õppejõud ning tugitöötjad; 

2.3. toetav siseriiklik ja rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis tagab tegevuste kvaliteedi ja 

ajakohasuse. 

 

3. TAL  tegevused jagunevad: 

3.1. õppekavaarendus;  

3.2. rakendusuuringud - siseriiklikud ja rahvusvahelised;  

3.3. arendusprojektid; 

3.4. rahvusvahelised koostööprojektid sh rakendusuuringud;  

3.5. erialade ja kõrgkooli populariseerimine.  
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4. TAL rahastamine: 

4.1. kõrgkooli rakendusuuringute fondi vahendid; 

4.2. kõrgkooli eelarvelised vahendid;  

4.3. siseriiklikud programmid;  

4.4. rahvusvahelised programmid;  

4.5. fondid, ühingud jms juriidilised  isikud; 

4.6. eraisikud.  

 

5. Kõrgkooli arendustegevuse finantseerimine toimub vastavalt kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a 

otsusega nr 18.1 kinnitatud „Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö 

rahastamisstrateegiast“.  

 

6. Kõrgkooli arendustegevuse juhtimine  

6.1. TAL  tegevusi juhib rektoraadi liige, struktuuriüksuse juht või selleks määratud töötaja. 

6.2.  Uurimissuunad kinnitab kõrgkooli nõukogu.  

6.3. Rakendusuuringute rahastamine toimub vastavalt kinnitatud rakendusuuringute eelarvele.  

6.4. Rakendusuuringu juht taotleb rakendusuuringu tegemiseks loa, esitades  rakendusuuringu 

rahastamise taotluse. 

6.5. Kõrgkoolis on rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse töörühm (edaspidi 

RUTA), mille roll on:  

6.5.1. nõustada ja toetada õppejõude rakendusuuringute loomisel ja läbiviimisel; 

6.5.2. toetada ja suurendada üliõpilaste teadusalast aktiivsust, osaledes üliõpilaste 

teaduskonverentsi korraldamisel, lõputööde kogumiku regulaarsel koostamisel ning 

üliõpilaste teadustööde kõrgkoolikoolisisese konkursi läbiviimisel ja riiklike 

konkursside kõrgkoolisisesel koordineerimisel; 

6.5.3. toetada teadustöö eetika alase teadlikkuse suurenemist, osaledes uurimistöö juhendi 

regulaarsel värskendamisel, rakendusuuringu juhtide vajaduspõhisel nõustamisel ja 

toetamisel eetikakomitee dokumentatsiooni ettevalmistamisel ning akadeemilise 

petturlusega seonduva temaatika vedamisel kõrgkoolis. 

 

 

https://ttk.ee/et/ruta
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7. Rakendussätted 

7.1. TAL eeskiri on kõrgkooli strateegiline dokument, mille järgimine on kohustuslik kõigile 

kõrgkooli töötajatele. 

7.2. TAL eeskirja haldab rektoraat. 

7.3. TAL eeskirja muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli liikmeskonnal ja 

struktuuriüksustel.  

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

kord õppeaasta jooksul.  


