Eesti Üliõpilaskondade Liidu strateegia 2014-2017
Visioon
Eesti on haritud inimeste ühiskond, mida iseloomustavad algatusvõimelised ja
vastutustundlikud kodanikud ning kus kõrghariduse omandamine on soodustatud
norm.

Missioon
Seista üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.
Käesolev strateegia määrab Eesti Üliõpilaskondade Liidu ühiskondlikud ja
organisatsioonilised põhieesmärgid aastani 2017, mille alusel korraldatakse tegevuste
ning ressursside planeerimist EÜLi liikmete, juhatuse ning töötajate poolt. Strateegia
täitmist jälgitakse aastaste tegevuskavade koostamisel, toetudes eesmärke
puudutavatele mõõdikutele, mis seavad sihttasemed aastaks 2017.

1. Eesti kõrgharidus
konkurentsivõimeline

on

kvaliteetne

ja

rahvusvaheliselt

1.1. Kvaliteetsed õppekavad lähtuvad ühiskonna ning üliõpilaste vajadustest


Kõrgkoolides on õppekavade arendusprotsess läbipaistev ning üliõpilasi ja tööandjaid
kaasav



Rohkemates kõrgkoolides toimib kõrgkooli liikmete poolt tunnustatud
tagasisidesüsteem õpetamise ja õppeainete kohta, mille tulemused on
kõrgkoolide siseselt avalikustatud ja kättesaadavad



Praktika on igal õppeastmel kohustuslik õppetöö osa

1.2. Õppekvaliteedi tagab ettevalmistatud õppejõud


Ettevalmistatud õppejõu profiil on ära kirjeldatud ning seda ühiskonnas ja
kõrgkoolis tunnustatud



Head õpetamisoskust väärtustatakse võrdselt tipptasemel teadustööga



Õppejõudude
koolitamisel
täienduskoolituste osakaal



Uutele õppejõududele pakutakse juhendamist õpetamispraktika ja mentorluse
näol

suureneb

pedagoogiliste

õpingute

ja

1.3. Õppekavade välishindamine on korrapärane, järjepidev ja sisuline
1.4. Kõrgkoolides on toimiv kvaliteedikindlustamise süsteem


Kõrgkoolides on toimiv üksus, mis vastutab õppekavade arendustöö ning
õppejõudude ettevalmistuse eest



Kõrgkoolide rahastamise keskseks põhimõtteks on õppekvaliteedi tõus

1.5. Kõrgharidus on kättesaadav kõigile võimekatele ja motiveeritutele


Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem tagab piisavad vahendid õpingutele
pühendumiseks



Õppelaen on kõigile üliõpilastele kättesaadav, kusjuures riik tagab kõigile
vajaduspõhise käenduse



Kõrgharidus on ligipääsetav füüsilise erivajadusega inimestele



Kõigis kõrgkoolides on toimiv tuutorlus- ja nõustamissüsteem

2. EÜL on mõjus, läbipaistev ja positiivselt hinnatud eestkosteorganisatsioon
2.1. EÜL on riiklikul tasandil partnerite poolt ja avalikkuses tunnustatud kui üleeestiline üliõpilaste huvide eest seisev organisatsioon


EÜL on kaasatud kõikides üliõpilaste huve puudutavates õigusaktide
väljatöötamises



Vähemalt pooled EÜLi Riigikogu valimisplatvormi ettepanekutest jõuavad
koalitsioonileppesse

2.2. Üliõpilaste huvikaitse kõrgkoolide tasandil tagavad
esindusorganisatsioonid, lähtudes EÜLis kokkulepitud eesmärkidest

üliõpilaskondade



EÜL töötab välja miinimumkriteerumid ning loob liikmete arendusprogrammi,
mis toetab liikmete vajalikule tasemele jõudmist EÜLi toimiva
eestkostefunktsiooni täitmiseks



EÜL kaasab oma liikmeid süstemaatiliselt otsuste ning seisukohtade
ettevalmistamisel

2.3. EÜLi töötajatele on tagatud motiveeriv töökeskkond
2.4. Rahvusvahelised katuseorganisatsioonid esindavad Eesti tudengite huve Euroopa
tasandil ning EÜL aitab luua oma liikmetel rahvusvahelisi suhteid

3. EÜLi ettevõtlustegevus toetab EÜLi eestkostetegevust
3.1. Ettevõtlustulu keskmine aastane kasv on 10%
3.2. Strateegiaperioodi lõpuks suunatakse 30% iga-aastasest ettevõtlustulust EÜL-i
eestkostetegevusse
3.3. 85% õpilastest, üliõpilastest ja õppejõududest / õpetajatest omab EÜLi poolt
väljaantavat vastavat staatust tõendavat dokumenti

