Vorm 3
Programmi indikaatorite saavutamine
Aasta(d):
Programmi nimi:
Programmi elluviija:
Jrk.
nr.

Indikaatori tüüp

Indikaator

2008
Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine”
inimressursi arendamine” meetme „Teadus- ja arendustegevuse kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programmi „PRIMUS”
SA Archimedes

Selgitus

Saavutatud
tase 2008

2007

2008

Programmis sätestatud indikaator aastatev lõikes
2009
2010
2011
2012
2013

Prpgrammiga seosed rakenduskavas toodud indikaatoritega
ESF-i finantseeritavatel Saavutustase
126%
lühi-ajalistel
eesmärgist %
õppejõudude
Saavutusmäär:
505
1.1 Väljundiindikaator :
täienduskoolituskursuste Sihtmäär:
400
l osalenud õppejõudude
Algne tase:
0
arv
Saavutustase
111%
Täienduskoolituskursuse eesmärgist %
Saavutusmäär:
100%
1.2 Tulemusinikaator:
d edukalt läbinute
Sihtmäär:
90%
osakaal
Algne tase:
0
2 Tegevus 1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine (2008–2015)

2014

2015

Selgitus indikaatori saavutamise
kohta

1

2.1 Tulemusinikaator:

Mentor-õppejõuna
tegutsevate
õppejõudude arv

Saavutustase
eesmärgist %

0%

Saavutusmäär:
Sihtmäär:

0
110

Algne tase:

2.2 Tulemusinikaator:

Õppejõudude
täiendusõppes osalevate
edukate üksuste arv

Saavutustase
eesmärgist %
Saavutusmäär:
Sihtmäär:

Algne tase:

3

400

400

90%

8

25

905

40

60

110

Koolitusel osalenud õppe-jõudude arv
jooksval aastal

Kursused edukalt läbinud osalejatele
antakse vastav tunnistus

Arvestuse aluseks mentor-õppejõu
koolituse läbinud ja mentorina
töötavate (programmist töötasu
saava) õppejõudude arv aastate
lõikes ja programmi lõppedes kokku.

0
0%
0
40

10

25

30

0

40

Hindamise aluseks on kõrgkoolide
õppetoolide või teaduskondade
taotlused oma kõrgkooli kõige
edukama õppiva üksuse
väljaselgitamiseks elluviija
korraldatud konkursil. Arvestatakse
konkursil osalevate üksuste arvu
(eesmärgiks osalejate arvu kasv).
Programmi lõpptase jääb
määratlemata.

Tegevus 2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine (2008-2011)
Saavutustase
eesmärgist %

3.1 Tulemusinikaator:

Õppekavade arv, mille Saavutusmäär:
Sihtmäär:
arendamisel on
kasutatud programmi
tuge
Algne tase:

212%
339
160

0

40

60

160

Arvestuse aluseks programmi
toetusel õppekavaarenduse nõustaja
teenuse kasutamine,
enesehindamise läbiviimine ja/või
õppekavaarenduse töörühmas
õppekava analüüsimine. Tulemused
aastate lõikes ning 2011. aasta lõpuks

3.2 Tulemusinikaator:

Programmi toetusel
rakendunud
õppekavaarenduse
edulood

Saavutustase
eesmärgist %
Saavutusmäär:
Sihtmäär:
Algne tase:

Tegevus 3. VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008–2013)
Saavutustase
eesmärgist %
VÕTA eneseanalüüsi
Saavutusmäär:
4.1 Väljundiindikaator:
läbimise kursustel
Sihtmäär:
osalenute arv

0%
0
25

5

10

Hindamise aluseks edulugude
konkursile laekunud
koostööprojektide tutvustused, mille
hindamisel märgitakse ära programmi
toetusel saavutatud tulemuslik
koostöö teiste kõrgkoolide ja
tööandjatega. Tulemused aastate
lõikes ning 2011. aasta lõpuks kokku

25

0

4

Algne tase:

4.2 Tulemusinikaator:

0%
0
950

25
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325

Arvestuse aluseks üliõpilastele ja
tööandjatele suunatud VÕTA
enese¬analüüsi oskuste omandamise
koolitustel osalenute arv aastate
lõikes ning programmi lõppedes
kokku.

950

0

Saavutustase
eesmärgist %

0%

Saavutusmäär:
Sihtmäär:

0
10%

3%

5%

8%

Hindamise aluseks on õppivate
üliõpilaste osakaalu kasvu protsent
kõrgkoolides, sh erinevates
õppekavagruppides, kelle puhul on
õppekava täitmisel arvestatud VÕTA-t
kas ainepunktide ülekandmisena või
varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamisena ainepunktideks.
Baastasemeks 2008.a näitajad. Lõplik
sihttase määratakse tegevuse
käivitumise ja baastaseme mõõtmise
järgselt.

10%

VÕTA rakendamise
sageduse kasv
kõrgkoolides
Algne tase:

5

Tegevus 4: Protsesside ja personalijuhtimise toetamine kõrgkoolides (2008-2013)
Saavutustase
77%
eesmärgist %
Saavutusmäär:
67%
Edukalt programmi
Sihtmäär:
75%
5.1 Tulemusinikaator:
tegevusi ellu viivate
partnerite osakaal
Algne tase:
0

Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008–2015)
Saavutustase
eesmärgist %
6.1 Tulemusinikaator:
Valminud uuringute arv Saavutusmäär:
Sihtmäär:

60%

75%

80%

85%

Hindamise aluseks on programmi
tegevustes partneri poolt endale
võetud ülesannete ja kohustuste
täitmine ning sellele vastavalt eelarve
kasutamine (jääk alla 10%)
osakaaluna partneritest aastate lõikes
ning programmi lõppedes keskmisena
kokku.

75%

6

Algne tase:
Tegevus 6. Õppija toimetuleku toetamine (2008–2013)
Saavutustase
eesmärgist %
Õppija toimetulekut
Saavutusmäär:
7.1 Väljundiindikaator :
toetavatel koolitustel
Sihtmäär:
osalejate arv
Algne tase:

0%
0
25%

1

3

7

8

6

25

Arvestuse aluseks tellitud ning
edukalt valminud uuringute arv
aastate lõikes ja programmi lõppedes
kokku.
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0,70%
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Arvestuse aluseks on programmi
poolt toetatud kursustel osalenute
arv (sh need, kes osalesid kursustel,
aga ei lõpetanud) aastate lõikes ja
programmi lõppedes kokku.

7.2. Tulemusinikaator:

Kursuse läbinud
üliõpilaste katkestamise
osakaal esimese
õppeaasta jooksul

Programmi elluviija esindaja nimi ja allkiri:
Kuupäev

Saavutustase
eesmärgist %
Saavutusmäär:
Sihtmäär:

0
9%

Algne tase:

15%

0%

Katrin Kiisler
19.01.2009

5%

5%

9%

Arvestamise aluseks õppeaasta
alguses kursuse läbinud üliõpilaste
eksmatrikuleerimine esimesel
õppeaastal. Sihttasemeks programmi
lõppemisel kursuse läbinud üliõpilaste
keskmine katkestamine läbitud
õpingute jooksul (Eesti keskmine
15%). Tulemusi võrreldakse ühtlasi
keskmise katkestamisega samal
õppesuunal

