Korduma kippuvad küsimused – tudengid
ÕPPETÖÖ
1. Küsimus: Kas kool tagab, et toimuvad kõik loengukavades ettenähtud loengud?
Vastus: Hetkel on planeeritud, et kõik kevadsemestri õppekavas toodud õppeained toimuvad
distantsõppes vähemalt kuni 03.05.2020. Loengukavas on märge, millises vormis või
tehnilisel platvormil iga loeng/seminar läbi viiakse. Juhul, kui loengukavas peaksid toimuma
muudatused, siis EEK Mainor eesmärk on tagada õppeaastas ettenähtud EAP maht. Vajadusel
muudetakse õppeainete toimumise järjekorda ning sellest informeeritakse täiendavalt.
2. Küsimus: Kas võib juhtuda, et eriolukorra tõttu jääb mõni õppeaine toimumata või
lükatakse sügissemestrisse?
Vastus: Jah, võib juhtuda. Näiteks kui külalisõppejõud ei ole nõus ainet distantsõppena ette
valmistama ja läbi viima. Hetkel on siiski planeeritud, et kõik kevadsemestri õppekavas
toodud õppeained toimuvad. Juhul, kui mõni õppeaine ei saa toimuda, siis muudetakse
õppeainete järgnevust ja leitakse õppekavast mõni järgmisel sügisel - talvel toimuv õppeaine,
mida on võimalik tuua varasemaks. Kooli eesmärk on tagada õppeaastas ettenähtud EAP
maht. Praktikate toimumise võimalikkus vaadatakse eraldi üle ning praktikad lükatakse edasi
kuni olukorra normaliseerumiseni.
3. Küsimus: Kuidas garanteeritakse distantsõppe korral õppe kvaliteet?
Vastus: Distantsõpe oma eri vormides (nt. e-õpe/videoloengud) on samaväärselt
akrediteeritud õppeviis kogu maailmas. Suur osa õppest on juba tavaolukorras distantsõppe
vormis läbi kodutööde, iseseisvate ülesannete Moodles või mõnes teises keskkonnas.
Kontaktõppe asendamine teistsuguste õppemeetoditega on väljakutse õpiharjumustele, kuid
õppekvaliteet saab olla sama hea.
4. Küsimus: Kas on plaanis muuta ka akadeemilist kalendrit?
Vastus (uuendatud 15.04.20): EEK Mainor on otsustanud muuta praktika kokkuleppe
esitamise tähtaega. Uus tähtaeg on 18. juuni 2020 (senise 08.juuni 2020 asemel). Muud
kuupäevad akadeemilises kalendris jäävad hetkel samaks.
5. Küsimus: Kas on plaanis vajadusel vähendada aine(te) mahtu?

Vastus: Aine(te) maht seoses distantsõppega ei muutu. EEK Mainor jaoks on oluline tagada
oma üliõpilastele õpiväljundite saavutamine ja seadusest tulenev õppekoormus.
6. Küsimus: Kas on planeeritud muuta hindamissüsteemi?
Vastus: Distantsõppele raames kodutööde hindamine ning kursuse lõpphinde kujunemine on
õppejõu otsustada. Üldist hindamissüsteemi ei ole planeeritud muuta.
7. Küsimus: Kas on võimalik pikendada kodutööde tähtaegu?
Vastus: Semestri siseselt on võimalik kodutööde tähtaegu muuta. See on konkreetse õppejõu
otsustada. Palume mitte unustada, et kodutööde tähtaegade pikendamisel peab olema põhjus
(nt suur kodutööde maht samal perioodil).
8. Küsimus: Mis saab juhul, kui ma ei saa uurimistöö andmeid koguda?
Vastus: Edasised otsused tehakse eelkaitsmistel. Õppejõud/juhendajad püüavad koostöös
üliõpilasega leida lahendusi konkreetsele tööle (nt valimi muutmine/vähendamine, sihtgrupi
muutmine, tele- ja videokonverentsi kasutamine intervjuude tegemisel, avalike
andmebaaside kasutamine).
9. Küsimus: Mis saab juhul, kui ma ei saa distantsõppes osaleda (nt puuduvad tehnilised
vahendid)?
Vastus: Sellised juhtumid lahendatakse juhtumipõhiselt. Palun teavitada erialajuhti ja
õppeosakonda esimesel võimalusel.

10. Küsimus: Kelle poole pean pöörduma, kui tunnen, et ei suuda muu elukorralduse
kõrvalt distantsõppega toime tulla?
Vastus: Juhul, kui on väljakutseid konkreetse aine läbimisel, siis palun pöörduda õppejõu
poole. Kui tunnete, et õppe jätkamine käesolevas olukorras tervikuna on raskendatud, siis
palun informeerige sellest erialajuhti ja õppeosakonda, et arutada edasisi võimalusi (nt.
senise õppekava muutmine, akadeemilise puhkuse planeerimine jne) lähtuvalt konkreetselt
Teie vajadustest ja võimalustest.
Täiendavalt pakub EEK Mainor oma tudengitele tasuta stressi- ja kriisinõustamist. Aja
kokkuleppimiseks palun kirjuta:



nõustamine eesti keeles - kriisiabi@eek.ee. Nõustamist viib läbi töö- ja
tervisepsühholoog ning superviisor-coach Taimi Elenurm.



nõustamine vene keeles - koronakrizis@eek.ee. Nõustamist viib läbi töö- ja
tervisepsühholoog ning superviisor-coach Taimi Elenurm.



nõustamine inglise keeles - crisisaid@euas.eu. Nõustamist viib läbi Kyle Jay Mokma,
Tallinna Rahvusvahelise Kooli psühholoog.

11. Küsimus: Mis saab juhul, kui minu praktikaettevõte katkestab praktika korraldamise?
Vastus: Vajadusel konsulteeri erialajuhiga. Üldjuhul toimub praktika esimesel võimalusel
peale olukorra normaliseerumist.
12. Küsimus: Kui õppetöö lõpp nihkub, kas pikenevad ka toetused (nt vajaduspõhine
õppetoetus)?
Vastus: Eriolukord erinevate toetuste põhimõtteid ei muuda.
13. Küsimus: Kuidas töötab kooli raamatukogu?
Vastus: Kooli raamatukogu on kuni distantsõppe lõpuni suletud. Kõigi laenutatud raamatute
tagastamine toimub peale eriolukorra lõppemist. Soovitame kasutada erinevaid eraamatukogude lahendusi või elektroonseid andmebaase (nt. Rahvusraamatukogu
https://www.nlib.ee/et/otsinguportaal). Rahvusvahelistest andmebaasidest tagab EEK
Mainor tudengitele juurdepääsu EBSCO ja Emerald andmebaasidele. Juhised andmebaaside
kasutamiseks on leitavad raamatukogu kodulehelt.
14. Küsimus: Milliseid meetmeid pakub kool neile tudengitele, kes kaotavad töö ja ei
suuda õppemaksu tasuda?
Vastus: Kõigi vastavasisuliste üliõpilaste probleemidega tegeletakse juhtumipõhiselt. Palume
esimesel võimalusel probleemidest teavitada erialajuhti ja õppeosakonda.
15. Küsimus: Kas välistudengid peaksid siirduma oma koduriiki?
Vastus: Otsuse naasmise kohta koduriiki peab tegema iga üliõpilane ise. EEK Mainor tagab
eriolukorra kehtivuse ajal kogu õppe distantsõppe vormis.

16. Küsimus: Kas välistudengid peavad tulema tagasi, kui kontaktõpe taastub enne
semestri lõppu?
Vastus: Vabariigi Valitsuse otsusega kehtib eriolukord riigis hetkel kuni 01.05.2020.
Distantsõppe perioodi EEK Mainoris on pikendatud kuni 03.05.2020. Lõplikud otsused
kontaktõppe toimumise kohta tehakse peale seda.
17. Küsimus: Kuidas toimub õppelepingute jm dokumentide allkirjastamine?
Vastus: Välisüliõpilaste puhul esmane kinnitus e-kirja teel, hilisem paberkandjal dokumentide
allkirjastamine. Kohalike üliõpilaste dokumentide allkirjastamine toimub digitaalselt.
18. Küsimus: Kuidas on korraldatud õppeosakonna töö?
Vastus: Õppekeskus on EEK Mainor ruumides suletud, kuid kõikidele tekkivatele küsimustele
vastatakse üldtelefoni (6 101 900) ja/või e-kirja (eek@eek.ee) teel.
19. Küsimus: Millised on minu jaoks peamised infokanalid, mida pean jälgima?
Vastus: EEK Mainor informeerib tudengeid alljärgnevates kanalites:


Kodulehekülg www.eek.ee - üldinfo (uudiste rubriigis, sisene läbi esilehe bänneri).



ÕIS (Teated tudengitele) - tudengitele suunatud korduma kippuvad küsimused, eriala
sisu ja õppekorraldust puudutavad teemad.



E-kiri - täiendav kiireloomuline info.

Kindlasti tuleb jälgida toimuvate õppeainete distantsõppe keskkondi (nt. Moodle).

KAITSMISED JA LÕPETAMISED
1. Küsimus: Mis saab juhul, kui ma ei saa lõputöö kirjutamiseks vajalikke andmeid kokku
(nt uuring jääb läbi viimata või ei saavuta vajalikku mahtu)?
Vastus: Edasised otsused tehakse eelkaitsmistel. Eelkaitsmiskomisjon, õppejõud/juhendajad
püüavad koostöös üliõpilasega leida lahendusi konkreetsele tööle (nt valimi
muutmine/vähendamine, sihtgrupi muutmine, tele- ja videokonverentsi kasutamine
intervjuude tegemisel, avalike andmebaaside kasutamine).
2. Küsimus: Kuidas on planeeritud lõputööde kaitsmised ja kas on planeeritud lõputööde
kaitsmisi edasi lükata?

Vastus: Eelkaitsmised toimuvad vastavalt akadeemilise kalendri tähtaegadele e-vormis.
Arvestades eriolukorda, tehakse lõplik otsus lõpu- ja magistritööde esitamise tähtaegade osas
vahetult peale eelkaitsmisi.
3. Küsimus: Kas juba on muudetud ka lõpuaktuste toimumise aegu?
Vastus: EEK Mainor lähtub oma otsustes Vabariigi Valitsuse ning Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt antavatest korraldustest. Praegusel hetkel lõpuaktuse toimumise
aegu muudetud ei ole. Kohe kui kool võtab vastu otsuse muutmise vajaduse kohta,
teavitatakse sellest kõiki.
4. Küsimus: Mis saab juhul, kui ei ole võimalik lõpetada kooli tekkinud olukorra tõttu?
Vastus: Juhul, kui on probleeme konkreetse aine läbimisel, palume pöörduda õppejõu poole.
Kui tunned, et õppe jätkamine käesolevas olukorras on raskendatud, palun informeeri sellest
õppeosakonda, et arutada edasisi võimalusi (nt. senise õppekava muutmine, akadeemilise
puhkuse planeerimine jne) lähtuvalt konkreetsest vajadusest.

