Tõnu Viik
Tallinna Ülikool
tonu.viik@tlu.ee

Teie

nr

Meie 20.07.2022 nr 7-6/221002/2203884

Tallinna Ülikooli vastuvõtukord
Lugupeetud rektor
Õiguskantslerilt küsiti, kas Tallinna Ülikooli vastuvõtukord ja ülikooli veebilehel välja toodud
selgitused vastuvõtueksami hindamisest on piisavad. Avaldaja soovis õppima asuda Tallinna
Ülikooli psühholoogia bakalaureuse õppekaval.
Tallinna Ülikooli senati 18.11.2019 määruse nr 17 „Tallinna Ülikooli tasemeõppe
vastuvõtutingimused ja -kord“ (vastuvõtukord) § 9 lõikes 8 sätestatud ülikooli vastuvõtueksami
hindamissüsteem ja Tallinna Ülikooli psühholoogia õppekava vastuvõtutingimused võiksid olla
selgema sõnastusega ja tagada otsuste ammendava läbipaistvuse.
Igaühel on õigus tõhusale põhiõiguste kaitsele, mistõttu ülikooli tegevus sisseastumiseksamite
korraldamisel ei tohi olla ega ka näida meelevaldse ega läbipaistmatuna.
Eesti Vabariigi põhiseaduse (PS) § 37 lõike 1 järgi on igaühel õigus haridusele, sealhulgas
kõrgharidusele, ent mida kõrgema haridustasemega on tegu, seda suuremaid piiranguid on lubatud
seada selle õiguse realiseerimisele. Ülikool ei ole kohustatud vastu võtma kõiki soovijaid, kui see
seab ohtu kvaliteetse hariduse andmise.
Kuigi ülikoolid on seadusega sätestatud ulatuses autonoomsed (PS § 38 lg 2), sh õppetööks
tingimusi seades, tuleb ka neil järgida, et nende tegevus ei rikuks inimese põhiõigusi (PS § 14),
näiteks põhiõigust võrdsele kohtlemisele (PS § 12 lg 1). Seega tuleb ülikoolil luua ka sisseastumisel
selline vastuvõtueeskiri, mis põhiõiguste kaitse tagab.
Kõrgkool peab kehtestama ja avalikustama kõrgharidustaseme õppesse vastuvõtu tingimused
(kõrgharidusseaduse § 13 lg 1). Vastavalt Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimuste ja korra § 9 lõikele 8 võib eriala vastuvõtueksam koosneda mitmest osast, kusjuures ülikooli
akadeemiline üksus ei pea lubama sisseastujat järgmisele eksamiosale, kui eelneva osa eest on
sisseastuja saanud negatiivse tulemuse.
Eriala vastuvõtueksami sisu ja korraldamise üle otsustavad akadeemilised üksused, avalikustades
eksami sisu hiljemalt kuu aega enne vastuvõtu avalduste esitamise algust ülikooli välisveebis
(vastuvõtukorra § 9 lg 1). Tallinna Ülikooli psühholoogia õppekava vastuvõtutingimuste kohaselt ei
lubata grupitööle ega vestlusele akadeemilise võimekuse testi negatiivselt sooritanud sisseastujat.

2
Ülikooli vastuvõtukorrast ega veebilehelt ei selgu, missuguste põhimõtete alusel toimub
vastuvõtueksami eksamiosade hindamine. Vastuvõtukord ka ei kohusta hindamissüsteemi
avalikustamist.
Ülikooli spetsialist selgitas õiguskantsleri nõunikule, et vastuvõtueksami korralduse hulka arvatakse
otsused, millega kehtestatakse eksamiosade osakaalud kogu tulemusest, eksami osade minimaalse
soorituse piirmäärad (sh on ka õigus neid mitte seada) ning muud eksami põhimõtteid puudutavad
otsused. Akadeemilise võimekuse testi uuendatakse igal aastal, mistõttu ei ole võimalik enne testi
tegemist sisseastujaid teavitada punktisummast, mis tagab pääsu grupitööle ja vestlusele.
Ülikoolist selgitati õiguskantsleri nõunikule, et testi hindamisega seonduvat selgitati sisseastujatele
05.07.2022 toimunud konsultatsioonil. Suuliselt antud selgitused ei asenda siiski kõigile
kättesaadavat ja selget teavet ülikooli veebilehel.
Ülikoolil on võimalik hindamissüsteemi muuta läbipaistvamaks, avalikustades põhimõtted, mille
kohaselt loetakse test positiivselt sooritatuks ning kuidas kujunevad erinevate eksamiosade
tulemuste osakaalud. Samuti aitab vastuvõtueksami hindamist muuta läbipaistvamaks, kui pärast
testi tegemist avalikustataks vähim punktisumma, millega loetakse test positiivselt sooritatuks.
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