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Õppimisest Tartu Ülikoolis
Lugupeetud [

]

Pöördusite õiguskantsleri poole murega, et Tartu Ülikool ei ole teinud Teile õppetöös vajalikke
kohandusi. Kirjutasite oma avalduses, et õppejõud ei arvesta arstitõendeid, mida olete esitanud,
ja seavad nende õigsuse kahtluse alla. Samuti märkisite, et õppetöö jooksul olete pidanud
korduvalt oma terviseseisundi ja sellest tulenevate erivajaduste kohta selgitusi andma, mis on
Teile ebameeldiv.
Õiguskantsleri nõunikud uurisid Tartu Ülikoolis õppivate erivajadustega üliõpilaste
õppetingimusi ka 2019. aasta kevadel. Pärast tingimustega tutvumist soovitasime ülikoolil
õppekorraldust muuta. Teie avaldusele toetudes pöördusime uuesti Tartu Ülikooli poole ja
küsisime, mida kool on õppekorralduses muutnud ning milliseid kohandusi tehakse
erivajadustega üliõpilastele.
Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu selgituse kohaselt otsustas ülikool mõned aastad
tagasi, et erivajadustega üliõpilaste erivajaduste väljaselgitamine ja õppetöö kohandamine on
akadeemiliste üksuste ülesanne. Aune Valk möönis, et ilmselt ei ole selline vaatenurk ennast
õigustanud.
Õppeprorektor selgitas, et 2020. aastal on kavas taastada erivajadusega üliõpilaste nõustaja
ametikoht. Nõustaja üks ülesanne on erivajadustega üliõpilastele vajalikku infot koguda ja
edastada, neile nõu anda ning nende õppimisega seotud vajadusi tutvustada. Ülikool lubas
järgmisel aastal üle vaadata ka õppekorralduseeskirja ja vajaduse korral lisada sellesse suunised,
mis üheselt mõistetavalt selgitaksid, mis on erivajadustega üliõpilastele vajalikud kohandused.
Õppejõude ja teisi ülikooli töötajaid koolitatakse pidevalt. Näiteks on koostatud infoleht
erivajadustega üliõpilaste toetamise võimaluste kohta. Infoleht annab õppejõududele suuniseid,
kuidas erivajadustega üliõpilastega õigesti käituda. Käsitletud on liikumis-, nägemispuudega ja
kuulmislangusega inimeste ning samuti psüühikahäirete ja autismispektri häiretega inimeste
abistamise võimalusi. Infolehes on selgelt öeldud, et kui õppejõud (või mõni muu ülikooli
töötaja) ei oska olukorda lahendada, võib ta abi paluda erivajadustega üliõpilastega tegelevalt
üliõpilasnõustajalt. Töötajate teadlikkuse parandamiseks korraldatakse ka seminare.
Seega on Tartu Ülikool seadnud eesmärgiks erivajadusega üliõpilaste õppimist igati toetada ning
teeb selleks koostööd ka teiste Eesti kõrgkoolide asjatundjatega. Üheksa Eesti kõrgkooli
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erivajadustega üliõpilaste nõustamise eest vastutavad spetsialistid kohtusid oktoobrikuus ja
arutasid nii õppetöös ette tulevaid probleeme kui ka häid lahendusi. Kõrgkoolide koostöö jätkub.
Selleks, et õppetöö kõigiti laabuks, pakub ülikool oma töötajatele koolitusi ja koostab juhendeid.
Ometi ei saa välistada, et tehakse ka vigu. Et ülikool saaks vigadest õppida, tuleb neist ülikoolile
teada anda.
Tartu Ülikooli erivajadustega üliõpilaste nõustaja on Sharipha Rzayeva. Talle saab helistada
telefonil 737 5627 ja kirjutada e-posti aadressil sharipha.rzayeva@ut.ee. Kui peaks juhtuma, et
mõni õppejõud ei tee Teile õppetöös vajalikke kohandusi, teatage sellest palun üliõpilaste
nõustajale. Siis saab ülikool vea parandada.
Ülikooliga suheldes märkisime, et probleeme on olnud infotehnoloogia õppes, siis osatakse
sellele rohkem tähelepanu pöörata. Seega eeldame, et ka õppejõud, kellega Teil tekkis probleem,
järgib edaspidi ülikooli põhimõtteid.
Soovin Teile jõudu õpingutes ja loodan, et Teie edasine õppetöö Tartu Ülikoolis laabub. Kui
mured siiski jätkuvad, ärge kõhelge neist meile teada andmast.
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