
Kinnitatud EMTA nõukogus 20.04.2011

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilaste ja vilistlaste tagasiside kogumise juhend

1. Üliõpilastelt ja vilistlastelt küsitakse regulaarselt tagasisidet eesmärgiga
  hinnata pakutava hariduse sisulise kvaliteedi vastavust üliõpilaste ootustele; 
  hinnata õppetöö korralduse ja infrastruktuuri taset ning kooli üldist mainet ühiskonnas;
 koguda ettepanekuid konkreetsete ainekursuste õpetamise, õppetöö korralduse ja õpikeskkonna parendamiseks;
 hinnata akadeemia lõpetanute konkurentsivõimet ja hakkamasaamist tööjõuturul.

2. Üliõpilaste ja vilistlaste tagasiside küsitlusi viib läbi õppeosakond.
3. Üliõpilaste küsitlemine toimub kolmel viisil:

 ainekursuste õpetamise kvaliteedi jooksev monitooring – küsitlus toimub elektrooniliselt ÕISis koheselt pärast ainekursuse lõppemist 
eesmärgiga anda õppejõule tagasisidet aine sisu, metoodika ja ainekursuse korralduse kohta; õppejõud ise analüüsib tulemusi, annab tudengitele
tagasisidet ja kajastab  oma parendusvaldkonnad atesteerimisdokumentides;

 uute üliõpilaste tagasiside – küsitlus viiakse läbi paberkandjal õppeaine ÜAX400 Sissejuhatus ülikooliõpingutesse raames eesmärgiga koguda 
tagasisidet vastuvõtu korralduse, sisseastumiseksamite ning esimeste nädalate õppetöö korralduse kohta; küsitluse tulemusi kasutab 
õppeosakond vastuvõtusüsteemi ning üliõpilaste nõustamistegevuse parendamiseks.

 lõpetajate tagasiside õppetöö korralduse ja õpikeskkonna kvaliteedi kohta – küsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ÕISis bakalaureuse- ja 
magistriõppe lõpetajate hulgas; küsitluse  tulemusi analüüsib üliõpilasesindus ja õppekomisjon ning selle kokkuvõtted avalikustatakse 
akadeemia aastaraamatus.

4. Üliõpilasi küsitletakse käesolevas juhendis toodud ankeetide alusel. Küsitlused on anonüümsed.
5. Vilistlaste küsitlus toimub iga kalendriaasta lõpus. E-posti või telefoni teel küsitletakse kõiki jooksva aasta lõpetajaid eesmärgiga saada teada 
teatada, kas nad

• jätkavad õpinguid samal või teisel erialal,
• töötavad erialasel tööl,
• töötavad mitteerialasel tööl,
• otsivad tööd,
• on lapsehoolduspuhkusel või kodused.

Iga-aastase vilistlaste küsitluse tulemused avalikustatakse akadeemia aastaraamatus.
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Rahulolu küsimustik uutele üliõpilastele
1.  Vastaja õppekava, eriala

2. Kuidas hindad EMTA sisseastujatele mõeldud info sisu ja kättesaadavust (veebileht, kuulutused ajalehtedes jms)?
suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
3. Kuidas hindad vastuvõtu tehnilist korraldust (dokumentide esitamine, operatiivse info kättesaadavus jms)?

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O       O   O        O        O

4. Kuidas hindad sisseastumiseksamite (sh ühiseksamite) korraldust?
suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
5. Kas sisseastumisega seoses tahaksid esile tõsta midagi eriti positiivset?

6. Mida soovitaksid vastuvõtuinfo levitamisel või vastuvõtu korralduses muuta?

7. Kas õpingute algus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kulges Sinu jaoks ladusalt ja probleemideta?
jah, täiesti pigem jah nii ja naa pigem mitte üldse mitte

O       O   O         O O
8. Kuidas hindad õppetöö alustamiseks vajaliku info sisu ja  kättesaadavust?
Sisu: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
Kättesaadavus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
9. Millise üldhinnangu annad õppeainele "Sissejuhatus ülikooliõpingutesse"?

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O       O   O        O        O

10. Mida positiivset tahaksid esile tõsta esimestest õppenädalatest?

11. Kas oled õpingute alguses kogenud midagi negatiivset? 

12. Kas sul on veel mingeid ettepanekuid või soovitusi?
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Üliõpilase küsitlusankeet (tagasiside õppejõududele)
Lugupeetud üliõpilane,
palume Sul täita järgnev ankeet. Sinu avameelsed ja kaalutletud vastused annavad õppejõule tagasisidet tema töö kohta. Palun hinda ankeedis esitatud
väidete paikapidavust 5-pallisel skaalal (1 -- see väide ei pea üldse paika; 5 -- see väide on täiesti õige) ning avalda oma arvamust vabas vormis seal,
kus selleks võimalus. 

1) Kas oli midagi, mis Sulle selle õppejõu/õppeaine juures eriliselt meeldis? 
..........................................................
2) Õppejõud selgitas aine eesmärke, läbimise tingimusi ja hindamiskriteeriume piisavalt.

1 2 3 4 5

3) See aine oli minu jaoks liiga raske.
1 2 3 4 5

Kui jah, siis miks................................
4) Õppejõud töötas süsteemselt, tema selgitused ja nõudmised olid alati arusaadavad.

1 2 3 4 5

5) Õppejõud oli kaasahaarav ja loominguline ning oskas äratada oma aine vastu huvi.
1 2 3 4 5

6) Tunnis/loengul oli alati võimalik oma arvamust avaldada, õppejõud soodustas igati minu iseseisvat mõtlemist.
1 2 3 4 5

7) Mulle tundub, et õppejõud on kursis oma eriala tänapäevase arenguga Eestis ja maailmas
1 2 3 4 5

8) Õppejõud seostas õpitavat teiste valdkondade/ainetega, asetas selle laiemasse konteksti.
1 2 3 4 5

9) Õppejõud ei olnud minu õpingute suhtes ükskõikne ning andis mulle (iseseisva töö, esinemiste, testide jms kohta) piisavalt tagasisidet.
1 2 3 4 5

10) Õppejõud oli täpne ja korrektne, pidas kinni kellaaegadest ja antud lubadustest.
1 2 3 4 5

11) Õppejõud kohtles üliõpilasi õiglaselt ja erapooletult.
1 2 3 4 5

12) Mida soovitaksid õppejõul oma töös muta, teha teisiti?
....................................................

13) Kui paljudes tundides/loengutes käisid kohal (75-100%, 50-75%, alla 50%). Kui esines puudumisi, siis miks?
.....................................................
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Üliõpilaste rahulolu küsimustik
1. Õppetase BAK õpe O

MAG õpe O
2.  Õppekava, eriala
Hinnang õppekavale ja õppe sisule
3. Kuidas hindad eriala/erialaste õpingute (õppekava A-osa) sisu ja mahtu?
Sisu: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
Maht: liiga suur optimaalne liiga väike

O       O   O
4. Kuidas hindad muude õpingute sisu ja mahtu?
Sisu: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
Maht: liiga suur optimaalne liiga väike

O       O   O  
5. Kuidas hindad praktika (pedagoogilise vm erialase praktika) sisu ja mahtu?
Sisu: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
Maht: liiga suur optimaalne liiga väike

O       O   O  
6. Kuidas hindad oma valikuvõimalusi (valikained, kõrvalerialad) õppekava sees?

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O       O   O        O        O

7. Kuidas hindad akadeemiast saadud ettevalmistust hilisemaks erialaseks tööks?
suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
8. Kuidas hindad õpingute ajal õppejõududelt saadud tagasisidet? 

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O        O O O        O

9.  Kuidas hindad akadeemia poolt pakutud võimalusi osalemiseks külalisõppejõudude meistrikursustel ja eriseminarides?
suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
10. Kas on midagi sinu õpingute/õppekava  juures, mida pead eriti väärtuslikuks?

11. Kas on midagi sinu õpingute/õppekava juures, mis sind ei rahuldanud?
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Hinnang õppekorraldusele ja tugiteenustele
12. Kuidas hindad õppetööd puudutava info sisukust ja  kättesaadavust?
Info sisukus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
Info kättesaadavus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O   O        O        O
13. Kuidas hindad üldist õpingute korraldust ja õppetingimusi?
Tunniplaan: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Eksamiplaan: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Pillide seisukord:  suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Õpperuumide seisukord: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Harjutamisvõimalused: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
14. Kuidas hindad üliõpilaste nõustamisteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti?
Akadeemiline nõustamine
Kättesaadavus:  suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Kvaliteet: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Psühholoogiline nõustamine (vasta juhul, kui oled kasutanud)
Kättesaadavus:  suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Kvaliteet: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Karjäärinõustamine
Kättesaadavus:  suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
Kvaliteet: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O       O O        O        O
15. Kuidas hindad akadeemia IT tuge õpingutele?

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O       O O        O        O

16. Kuidas hindad ühiselamu majutustingimusi ja maksumust? (Vasta juhul, kui oled ühiselamus elanud)
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Tingimused: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O       O O        O        O

Maksumus: liiga suur optimaalne liiga väike
O       O      O

17. Kuidas hindad akadeemia raamatukogu? 
Õppetööks vajalike materjalide esindatus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O O O      O        O
Lugejateenindus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O O O      O        O
Raamatukogu kui õpikeskkond: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O O O      O        O
18. Kuidas hindad akadeemia poolt pakutud esinemiste või oma loominguliste tööde esitamise võimalusi? (Vasta juhul, kui õpid vastaval erialal.)

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O O O      O        O

19. Kas on midagi  õpingukorralduse ja tugiteenuste juures, mida hindad eriti väärtuslikuks?

20. Kas on midagi õpingukorralduse ja tugiteenuste  juures, mis sind ei rahuldanud?

Hinnang üliõpilasesindusele ja õppetöövälisele tegevusele
21. Kuidas hindad akadeemia üliõpilasesinduse tegevust?

suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda
O O O      O        O

22. Kuidas hindad akadeemia õppetööväliste tegevuste/ürituste sisukust ja hulka?
Sisukus: suurepärane väga hea hea rahuldav ei rahulda

O        O O      O        O
Ürituste hulk: liiga suur optimaalne liiga väike

O       O      O
23. Kas on midagi  akadeemia õppetöövälise/üliõpilasesinduse tegevuse juures, mida hindad eriti väärtuslikuks?

25. Kas on midagi akadeemia õppetöövälise/üliõpilasesinduse tegevuse  juures, ms sind ei rahuldanud?

24. Kas sul on veel mingeid ettepanekuid või soovitusi?


