
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna arengukava A2027 võtmenäitajad  

 

1. Õpetajakutset andvate õppekavade lõpetanute arv
1
 

Lähtetase 20202: ülikoolis 276, valdkonnas 64 

Sihttase: ülikoolis 350, valdkonnas 80 

 

Aluseks on õpetajakoolituse raamnõuetele vastavad õppekavad, s.t õppekavad, mille läbimisel antakse 

õpetajakutse (õpetaja, tase 6 või 7), ning eripedagoogi kutse (eripedagoog, tase 7). Valdkonnas annavad 

õpetajakutse järgmised magistriõppekavad: „Ajalugu“, „Filosoofia“, „Võõrkeeleõpetaja“, „Eesti keele 

ja kirjanduse õpetaja“, „Kunstide ja tehnoloogia õpetaja“, „Religiooniuuringud ja teoloogia“. 

 

2. Eesti keele kursustel osalenud välistöötajate osakaal 

Lähtetase: ülikoolis 29%, valdkonnas 29% 

Sihttase: ülikoolis 45%, valdkonnas 45% 

 

3. Eesti keele kursustel osalenud välisüliõpilaste osakaal 

Lähtetase: ülikoolis 28%, valdkonnas 48% 

Sihttase: ülikoolis 75%, valdkonnas 80% 

 

4. Õpirändes osalenud üliõpilaste osakaal 

 

Lähtetase: ülikoolis 12,7%, valdkonnas 11,6% 

Sihttase: ülikoolis 18%, valdkonnas 17% 

 

5. Väljalangenud üliõpilaste osakaal 

 

Lähtetase: ülikoolis 9,8%, valdkonnas 12,7% 

Sihttase: ülikoolis < 9%, valdkonnas < 11% 

 

6. Õpetamisalases arendustegevuses aktiivselt osalenud akadeemiliste töötajate osakaal 

 

Lähtetase: ülikoolis 41%, valdkonnas 55% 

Sihttase: ülikoolis 50%, valdkonnas 55% 

 

7. Täiendusõppijate arv 

 

Lähtetase: ülikoolis 40 493, valdkonnas 2026 

Sihttase: ülikoolis 43 000, valdkonnas 2150 

 

8. Doktoriõppe lõpetamise efektiivsus 

 

Lähtetase: ülikoolis 35%, valdkonnas 33% 

Sihttase: ülikoolis 50%, valdkonnas 45% 

 



9. Teaduse välisrahastuse maht 

 

Lähtetase: ülikoolis 12,8 mln eurot, valdkonnas 0,2 mln eurot 

Sihttase: ülikoolis 17,8 mln eurot, valdkonnas 0,3 mln eurot 

 

10. Tulu akadeemilise töötaja kohta 

 

Lähtetase: ülikoolis 124 158 eurot akadeemilise töötaja kohta, valdkonnas 71 913 eurot akadeemilise 

töötaja kohta 

Sihttase: ülikoolis 150 000 eurot akadeemilise töötaja kohta, valdkonnas 80 000 akadeemilise töötaja 

kohta 

 

11. Töötajate rahulolu 

Lähtetase: ülikoolis 66%, valdkonnas 62,5% 

Sihttase: ülikoolis 70%, valdkonnas 75% 

Näitaja kajastab nende üksuste osakaalu, kus vähemalt 75% töötajatest on oma tööga üldiselt rahul, 

kõigi üksuste hulgas. Aluseks on nende töötajate osakaal, kes on andnud iga-aastases 

tagasisideküsitluses väitele „Kokkuvõttes olen oma tööga rahul“ vastuseks „täiesti nõus“ või „üldiselt 

nõus“. 

 

 

1 Võtmenäitajate arvutamise metoodika on leitav ülikooli statistika töölaualt: https://statistika.ut.ee, 
„Võtmenäitajad / A2025“. 
2 Kõigi näitajate puhul on lähtetasemeks 2020. aasta andmed ja sihttasemeks ülikoolil 2025. aasta, valdkonnal 
2027. aasta andmed. 
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