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Üliõpilase õigus valida kõrvaleriala

Lugupeetud [

]

Pöördusite õiguskantsleri poole, kuna Tallinna Ülikool ei võimalda Teil teha inglise keele ja
kultuuri kõrvalerialale õppima asumiseks sisseastumistesti teistest erineval ajal. Avaldasite
rahulolematust, et Tallinna Ülikool ei ole õppekavas ega veebilehel välja toonud, et kõrvaleriala
saab õppima asuda ainult kümme üliõpilast.
Soovite õppida kohustusliku kõrvalerialana inglise keelt ja kultuuri. Olite Tallinna Ülikooli
õppima minnes sellega arvestanud. Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride õppekava kohaselt saab
inglise keele ja kultuuri kõrvalerialal õppima asuda üliõpilane, kelle inglise keele oskus on
Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi B2-tasemel. Lisaks tuleb teha esimesel loengul
sisseastumistest.
Test toimus tänavu 31. augustil, kuid Teil ei olnud võimalik sel ajal testi teha. Tallinna Ülikooli
humanitaarteaduste instituudi õppejuht selgitas õiguskantsleri nõunikule, et test toimus õppekava
kohaselt esimesel loengul. Teil lubati erandkorras teha test päev hiljem, millega ülikool rahuldas
Teie taotluse.
Ülikool soovib kõrvalerialale õppima asuvad üliõpilased välja selgitada kohe õppetöö alguses.
Ühtlasi seab ülikool vastuvõtutestiga vähemalt B2-tasemel keeleoskusega üliõpilased
paremusjärjestusse. Tallinna Ülikooli eesmärk on tagada sellega õppes osalevate üliõpilaste
võrreldav keeleoskustase, millega luuakse üliõpilastele eeldus lõpetada kõrvaleriala edukalt. Kui
üliõpilane katkestab kaks aastat vältavad kõrvaleriala õpingud, võib tema õppeaeg pikeneda,
kuna tal tuleb valida uus kõrvaleriala. Vastuvõetavate üliõpilaste piirarv määratakse sellepärast,
et keeleõpet ei ole võimalik korraldada liiga suures rühmas, sest suures rühmas võivad jääda
teadmised omandamata.
Ülikooli kehtestatud piiranguid võib pidada lubatavaks. Seda ka juhul, kui võib eeldada, et
üliõpilane läbib õppekava edukalt, kuid piirarvu tõttu ei ole tal võimalik inglise keele ja kultuuri
kõrvaleriala valida.
Õppekavas ega ülikooli veebilehel ei ole tõesti kirjas, et kõiki soovijaid ja vastuvõtutesti edukalt
teinud üliõpilasi kõrvalerialale vastu ei võeta. Humanitaarteaduste instituudi õppejuht selgitas, et
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üliõpilaste piirarvu pole kuskil kajastatud, kuna vastuvõetavate üliõpilaste arv on igal aastal
erinev ning see sõltub eelkõige inglise keele ja kultuuri peaeriala üliõpilaste arvust.
Ülikool saaks siiski selgemalt välja tuua, et näiteks inglise keele ja kultuuri kõrvalerialale
võetakse õppima vähemalt kümme üliõpilast, kuid vastuvõetud üliõpilaste lõplik arv sõltub
peaerialana õppima asuvate üliõpilaste arvust. Oluline on, et ülikooli sisseastujal oleks juba enne
õppekava valimist teada, mis tingimustel õpe toimub. Samuti peab üliõpilane varem teadma, et
hoolimata nõutud keeleoskustasemest ei pruugi tal olla võimalust valida soovitud kõrvaleriala.
Olukorras, kus ootamatult on selgunud, et üliõpilane ei saa soovitud kõrvaleriala õppida, tuleb tal
valida mõni teine kõrvaleriala, mille peale ta varem võib-olla ei ole mõelnud. Seetõttu edastan
selle kirja ka Tallinna Ülikoolile, et ülikoolil oleks võimalik mõelda, kuidas saaks muuta
õppetingimused läbipaistvamaks.
Kuigi Te ei saanud asuda õppima inglise keele ja kultuuri kõrvaleriala Tallinna Ülikoolis, ei
takista see Teid kõrgharidust omandamast. Tallinna Ülikoolist selgitati, et üheks võimaluseks on
soovitud kõrvaleriala õppida Tartu Ülikoolis, aga Teil on võimalik valida ka mõni teine
kõrvaleriala Tallinna Ülikoolist, mida Te ka tegite. Kõrvalerialade ja ka ülikoolide
vastuvõtutingimused võivad olla erinevad, kuid tingimuste kehtestamiseks peavad olema
mõistlikud põhjendused. Tagatud peab olema võrdne kohtlemine.
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