Eesti Üliõpilaskondade Liit
Tulemuste ja mõju raport (2011.-2013. aasta)

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) tegutseb selle nimel, et kõrgharidus oleks kättesaadav kõigile võimekatele
hoolimata nende majanduslikust olukorrast ja et kõrghariduse kvaliteet paraneks, vastates paremini üliõpilaste
ootustele. Huvikaitse organisatsioonina osaleb EÜL hariduspoliitika kujundamises, seistes tudengite hariduslike
ja sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Kuidas EÜL ühiskonnas muutusi loob?

Tegevusmahud

2013

2012

2011

Osakaal kõrgkoolidest, mille üliõpilaskonnad
on EÜLi liikmed

88%1

89%

65%

Osakaal tudengitest, keda esindab EÜL kõrgkoolides

92%

97%

92%

6

5

5

EÜLi osalus riiklikes juhtnõukogudes

Hariduspoliitika kujundamises osalemiseks suhtleme haridusasutuste, ministeeriumite ja riigiasutuste, Riigikogu
ja erakondade ning teiste huvigruppidega, esitades analüüse ning veendes otsustajaid õigeid samme võtma.
Poliitika mõjutamiseks loome survet ka avalikkuse kaudu ning üliõpilaste teavitamisega. Selleks, et kõrgharidus
oleks kõigile kättesaadav, hoolimata majanduslikust olukorrast, ning et paraneks kõrghariduse kvaliteet,
kaasame tudengeid ja soodustame nende osalust kõrgkoolide juhtimises 21 kõrgkooli üliõpilaskonna kaudu.
Lisaks koolitame üliõpilasesindajaid ning viime ellu koostööprojekte.

EÜL
sotsiaalse
ettevõttena

Ettevõtlusnäitajad
Ettevõtlustulu
(osakaal kogutulust)
Eestis ISIC soodustusi pakkuvate
koostööpartnerite arv
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Osakaal vähenes kõrgkoolide arvu vähenemise tõttu.

2012

2011

Kasv

508 960 €
(89%)

424 379 €
(75%)

19,90%

450

350

28,57%

Eesmärkide saavutamiseks teenib EÜL tulu rahvusvaheliste UNESCO tunnustusega ISIC kaartide väljastamisest, mis omakorda loob nii (üli-)õpilastele kui ka õpetajatele soodsaid võimalusi. ISIC pakub enam
kui 40 000 soodustust rohkem kui 125 riigis. Niimoodi võimaldab ISIC vähendada kulutusi igapäevaselt
kui ka suurematelt ostudelt ning toetab ja väärtustab sellega hariduse omandamist.

Soovitud mõju: Eesti kõrgharidus on kättesaadav kõikidele
võimekatele ning motiveeritutele
PROBLEEM

TEGEVUSED

OODATUD MÕJU

Kõrgharidus ei ole kättesaadav
kõigile võimekatele ja
motiveeritutele (raha ei ole). Ei saa
pühenduda õpingutele, peavad
äraelamiseks töötama.
.

Uuringutepõhine ning üliõpilaskondasid kaasav
seisukohtade kujundamine ning nende alusel
elluviidav huvikaitse ministeeriumite,
erakondade, riigiasutuste ja kõrgkoolide ning
ka erasektori (pangad) suunal.

Sihtgrupi esindajal on võimalik
kõrgharidust omandada –
majanduslik olukord ei saa selle
juures takistuseks.

EÜLi VAHETU MÕJU
Õppetoetuste süsteem arvestab
üliõpilaste perede majanduslikku
seisu ning on vajadustepõhine.

SIHTGRUPP
Tulevased ja praegused võimekad
ja motiveeritud Eesti üliõpilased,
kelle majanduslik olukord ei
võimalda kõrgharidust omandada
(sissetulek jääb leibkonna liikme
kohta alla 330€ kuus).

EELDUSED
Kui tudengil on raha, siis ta omandab
kõrghariduse.
Kui EÜL tegeleb huvikaitsega, siis
võetakse seda arvesse.

Eestikeelsetel õppekavadel on
täiskoormusel õppimine tasuta.

EÜL tagas, et õppetoetuste süsteemi muutmisel üliõpilaste majanduslikku olukorda arvestavaks oleks toetuse
süsteem mitmeastmeline. See võimaldab osalises mahus toetust saada ka üliõpilastel, kelle leibkonna sissetulek
oleks miinimumist suurem olnud. Uus toetuste süsteem käivitus 2013. aastast sisseastunutele koos
kõrgharidusreformiga, mille elluviimisel kaovad avalikult rahastatud kõrgkoolides eestikeelsetel õppekavadel
õppemaksud. Kuigi avalikult rahastatud haridus on olnud EÜLi pikaajaline eesmärk, on siiski tingimuseks, et
õppemaksuta saab õppida nominaalaja piires, kui tudeng sooritab vähemalt 30 ainepunkti semestris. EÜLi
survel on osades kõrgkoolides siiski suurendatud paindlikkust selle osas, kuidas ainepunkte arvestatakse ning
millal tudeng peab hakkama sooritamata punktide eest maksma. Nende reformide rakendumiseks on oluliselt
suurenenud riigieelarvest rahastamise maht.

Muutused kõrghariduse riiklikus rahastamises2
Kõrghariduse rahastamine
Üliõpilaste riiklike toetuste eelarve
Kõrghariduse riikliku rahastamise eelarve
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2013

2012

2011

12,4 milj €

8,8 milj €

8,8 milj €

162,9 milj €

153,8 milj €

153,8 milj €

Allikas: Eesti Riigikogu. 2014. Riigieelarve tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud.

Soovitud mõju: kvaliteetne kõrgharidus on tudengeid kaasav
PROBLEEM

TEGEVUSED

Eesti kõrghariduse kvaliteet
kannatab ja ei vasta üliõpilaste
ootustele, sest tudengid ei saa kaasa
rääkida

Üliõpilaskondade koolitamine ja huvikaitse
kõrgkoolide ja riiklikul tasandil.
Uuringutepõhine ja kaasav seisukohtade
kujundamine ning sellel põhinev eestkoste.

Paraneb kõrghariduse kvaliteet, vastates
paremini üliõpilaste ootustele.

EELDUSED

Tudengitele on võimaldatud kaasa
rääkida ning osaleda kõrgkooli
tagasisidesüsteemides.

OODATUD MÕJU

EÜLi VAHETU MÕJU
SIHTGRUPP
Praegused Eestis õppivad
tudengid

- On olemas üliõpilaskonnad
- Tudengid soovivad rääkida kaasa
õppekvaliteeti puudutavates
küsimustes.

Kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks kaasab EÜL üliõpilaste esindajaid kõrgkoolides, saades nende abil sisendit
üliõpilaste vajaduste ning arvamuste kohta. EÜL pakub koos kõrgkoolide üliõpilasesindajatega, keda on
koolitanud nii EÜL, üliõpilaskond kui ka kõrgkool, igal aastal nõustamist ja tagasisidet tuhandetele tudengitele.
Igal aastal toimuvad kõrgkoolides üliõpilaste esindusorganite valimised nii kõrgkooli kui ka teaduskondade
tasandil. Lisaks osalevad üliõpilaskondade töös vabatahtlikud, kelle roll on tagada tudengite arvamusega
arvestamine oma kõrgkoolis või teaduskonnas. Üliõpilasesindajad osalevad igapäevaselt kõrgkoolide
juhtimisorganite töös ning viivad ellu koostööprojekte partneritega. Näiteks kõrgkoolide nõukogude või
akadeemilise senati tasemel, või ka rektorite valimisel ülikoolides, on üliõpilastele tagatud vähemalt viiendik
kohtadest.

Näide
2011. aastal algatas Tallinna Tehnikaülikooli
üliõpilasesindus hariduse kvaliteedi töögruppide
projekti, mille raames moodustatakse igaaastaselt
üliõpilastest
igas
teaduskonnas
töögrupp, mis kaasab kõiki õpperühmi ning
õppekavu. Töögrupp koguneb õppekavade kaupa
koosolekutele, kus diskuteeritakse erinevate õppetööd puudutavate teemade üle, tuuakse esile häid praktikaid
ning suunatakse tähelepanu ka arendamist vajavatele kohtadele. Projekt on kooskõlastatud teaduskondade ja
ülikooli juhtkondadega. Õppeaastal 2011-2012 saadud sisendi põhjal toimusid mitmed muutused, mida
üliõpilased täheldasid. Peamiselt tõsteti esile õppeinfosüsteemi parendamist. Näiteks on õppematerjalid nüüd
kättesaadavad selle süsteemi kaudu, lihtsustades oluliselt õppetööd. Lisaks paranes eluliste näidete kasutamine
loengutes ning tudengite kaasamine õppetöö korraldamisse teaduskondades.

