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SISSEJUHATUS 
Tartu Ülikooli Narva Kolledži (NK) arengukava 2015 on organisatsiooni strateegiline 
töödokument, millega seatakse sihid rahvusliku haritlaskonna järjepidevaks 
ettevalmistamiseks keskpikaks perioodiks lähtuvalt ühiskonna teenimise missioonist. 
Tegemist on NK heast käekäigust huvitatute siduva koostööleppega keskpikas ajahorisondis. 
Töö ajaline perspektiiv kattub suuresti Euroopa Liidu planeerimisperioodiga aastani 2013. NK 
jaoks tähendab see murrangulist aega, kuna aasta 2010 lõpuks peab plaanide kohaselt 
valmima NK uus õppehoone Narva kesklinnas, mis seab kõrgendatud nõudmised NK kui 
haridus- ja kultuuritempli toimimisele Ida-Viru mitmekultuurilises kogukonnas ja ühtlasi 
muudab oluliselt ka senist ruumikorraldust Narvas.  

Dokumendi koostamisel võeti aluseks Eesti hariduspoliitilised dokumendid, Tartu Ülikooli 
arengukava 2015 (esile on toodud viis strateegilist eesmärki: Tartu Ülikool tagab kõigis oma 
õppe- ja teadusvaldkondades Eesti parima taseme; Tartu Ülikool on rahvusvahelise 
liikmeskonnaga atraktiivne õpi- ja töökeskkond; Tartu Ülikoolis on välja arendatud õppe- ja 
teadustöö rahvusvahelise mõjuga tippkeskused; Tartu Ülikool mõjutab koostöös oma 
partneritega aktiivselt Eesti majandus- ja kultuurielu ning ühiskondlikku arengut, tutvustab 
oma tegevust ühiskonnale ning arendab elukestvat õpet; Tartu Ülikool on tänapäevase 
infrastruktuuriga paindlik ja hästi toimiv organisatsioon) ja teised riigi olulisemad 
strateegilised põhiseisukohad, mis käsitlevad jõupingutusi Eesti konkurentsivõime 
suurendamiseks läbi harituse maailmas. Nendest dokumentidest, NK avalikes seminarides 
osalejate arvamustest ja esitatud kirjalikest seisukohtadest lähtuvalt arendati NK visioon, 
põhiväärtused, strateegilised eesmärgid, nende saavutamise kriitilised edutegurid ja arengut 
iseloomustavad tulemusnäitajad. 

Koostati NK rakenduskava lähiaastateks 2009-2012. Arengukavas esitatud tulevikupildi 2015 
paremaks mõistmiseks ning NK töö järjepidevuse huvides esitatakse arengukavas ka NK 
tegevuskeskkonna analüüs. Arengukava seire on aluseks NK iga-aastasele rakenduskava 
uuendamisele ja selle tulemused on sisendiks NK eelarve koostamisele. 

NK arengukava sihipärane elluviimine loob eeldused NK töötajate, üliõpilaste, Tartu Ülikooli 
juhtkonna, kohalike ja rahvusvaheliste koostööpartnerite laiapõhjaliseks ühistööks, mis 
eesmärgistab ühiskonna ootuste parema täitmise õppe-, teadus- ja arendustegevuse 
läbiviimisel ning loob eelduse NK jätkusuutlikuks arenguks Eesti haridussüsteemis ka 
tulevikus. 

NK arengukava koostamisest võtsid osa NK õppejõud ja teised asjast huvitatud. Korraldati 
seminare, ajurünnakuid töörühmades ja viidi läbi intervjuud lektoraatidega. Arengukava 
üldkoordineerimist juhtis NK arendustegevuste spetsialist Mai-Liis Palginõmm. Arengukava 
tarvis toimus töö neljas valdkonnas: kliendisuund (üliõpilased, koostööpartnerid, tulevaste 
õppijate valik), mis hõlmas ka õppekorralduse (õppekavad, õppe kvaliteet, standardid) ja 
õpikeskkonna (õppevahendid, infotehnoloogia, üliõpilaskodu jms); organisatsiooni sisemised 
protsessid (allüksuste vaheline töökorraldus, infovahetus, ametijuhendid, õppiv 
organisatsioon, mainekujundus); personal ja areng ning rahastamine (projektitöö, ressursside 
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hankimine jms). Arengukava koostamist konsulteeris Rivo Noorkõiv Konsultatsiooni- ja 
Koolituskeskusest Geomedia. Tööde läbiviimist rahastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
ja Tartu Ülikooli Narva Kolledž. 

Arengukava koostamine toimus 2008. aasta sügis-talvel ja selle käigus viidi läbi 
ajurünnakuid, seminare ning konsulteeriti Tartu Ülikooli juhtkonnaga. Vastavalt Narva 
kolledži põhimäärusele kinnitab arengukava Tartu Ülikooli nõukogu. 

 

1. NARVA KOLLEDŽI TEETÄHISED JA OLULISEMAD VÄLJAKUTSED 
Tartu Ülikooli Narva Kolledž on Tartu Ülikooli koosseisu kuuluv akadeemiline õppeasutus, 
mis tegutseb ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, Tartu Ülikooli põhikirja, oma põhikirja 
ja teiste õigusaktide alusel. NK paikneb Eesti piirilinnas Narvas, Euroopa Liidu idapiiril. 
Kolledžis on viis lektoraati: ühiskonnateaduste lektoraat, psühholoogia ja pedagoogika 
lektoraat, eesti keele ja kirjanduse lektoraat, vene keele ja kirjanduse lektoraat, võõrkeelte 
lektoraat.  

Narva kolledž on õpetajakoolituse ja Eesti ühiskonna integratsiooni edendaja. Kolledži 
oluliseks saavutuseks on mitmekeelse kõrgharidusmudeli rakendamine, mille väljundiks on 
nii eesti kui vene keelt valdavad kõrghariduse erinevatel tasemetel lõpetajad. NK on ainus 
õpetajakoolituse asutus, mis valmistab ette õpetajaid venekeelsetele koolidele Eestis. 
Märkimisväärt on täienduskoolitus ja koostöö kohalike haridusasutuste ning  omavalitsustega. 
Samuti on NK üks kohalikke eesti kultuuri- ja ühiskondliku elu keskuseid Narvas, 
tunnustatud vaimne keskus Ida-Virumaal. 

Tänases kolledžis on 650 täisajaga üliõpilast ning umbes 1200 täienduskoolituses osalejat, 
põhiliselt õpetajate täienduskoolituses osalejat. Kolledžis on 7 õppekava, millest viiel on 
rahvusvaheline akrediteering seitsmeks aastaks, ühel õppekaval kolmeks aastaks ning viimase 
akrediteerimine toimub mais 2009. 2005. aasta lõpus toimusid kahe õppekava – 
humanitaarteadused (endise nimega: humanitaarained vene õppekeelega põhikoolis) 
bakalaureuseõppe ja humanitaarteaduste õpetaja mitmekeelses koolis magistriõppe 
akrediteerimised ning mõlemad õppekavad said täisakrediteeringu kuni 22.12.2012. Kaks 
aastat hiljem, aastal 2007 akrediteeriti koolieelse lasteasutuse õpetaja (vene õppekeele baasil) 
bakalaureuseõppe ja klassiõpetaja vene õppekeelega koolis bakalaureuse- ja magistriõppe 
integreeritud õppekava; mõlemad said akrediteeringu kuni 13.02.2015. Aastatel 2008 ja 2009 
akrediteeriti rakenduskõrghariduse õppekavad. Esimesena kohaliku omavalitsuse korraldus, 
mille akrediteering kestab 26.08.2011 ning hiljem noorsootöö õppekava, mis läheb uuesti 
akrediteerimisele alles 27.01.2016. 2009. aasta maikuusse on määratud koolieelse lasteasutuse 
õpetaja (vene õppekeele baasil) magistriõppe õppekava akrediteerimine. 

Kolledžis on 19 põhikohaga õppejõudu. Ligi 10 tegevusaasta jooksul on kuus töötajat 
kaitsnud oma doktoritöö ning kaks on seda tegemas lähiajal. Kümne aasta jooksul on NK  
välja andnud märkimisväärse arvu teaduspublikatsioone. Täpsemalt vt NK arengutest lisa 1. 

NK teetähised ja olulisemad väljakutsed võib võtta kokku järgmiselt: 
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- NK asutati 1999. aastal eelkõige spetsialiseerumisega õpetajakoolitusele Eestis tegutseva 
vene õppekeelega  kooli tarvis. Vajadus õpetajate ettevalmistamiseks, täiend- ja 
ümberõppeks on jätkuv vaatamata õpilaste arvu vähenemisele Eesti üldhariduse 
süsteemis. Seoses haridussüsteemis venekeelsete gümnaasiumite üleminekuga osalisele 
eestikeelsele õppele on jätkuvalt vaja ka uusi õpetajaid, kes valdavad nii eesti kui vene 
keelt ning oskavad asjatundlikult käituda mitmekultuurilises õpikeskkonnas. NK-l on täita 
oluline roll eestikeelsele haridusele üleminekul muukeelses koolis. 

- Eesti konkurentsivõime tagamiseks on oluline tõsta rakenduskõrghariduse osatähtsust 
ühiskonnas ja stimuleerida õpetajate bakalaureuseõppest magistriõppesse asumist. 
Magistriõppe osatähtsuse suurendamine stimuleerib õppejõudude enesetäiendamist, loob 
eeldused teadustegevuse kasvuks ning NK õppejõudude järelkasvuks. 

- NK edasiseks arenguks on oluline kindlustada õppijate arvukus. Üldise demograafilise 
olukorra halvenedes (gümnaasiumilõpetajate arvu vähenemine) ja kõrgkoolide 
konkurentsi süvenedes on oluline õppekvaliteedi kõrval keskenduda NK turundusele 
Eestis tervikuna, sh õpetaja elukutse maine tõstmisele ühiskonnas. NK õppijate 
geograafia laiendamiseks on lisaks uue õppehoone ehitamisele vajalik parendada ka 
üliõpilaste majutustingimusi. 

- NK üliõpilased on komplekteeritud valdavalt Ida-Virumaalt, enam kui 75%. Eesti ja NK 
huvides on laiendada NK tegevuspiirkonda ning võimaldada senisest enam kasutada NK 
kompetentse Eesti vene õppekeelega haridusasutuste pedagoogide ettevalmistamisel, sh 
võimaldada õpet kultuuridevahelisest suhtlemisest ja toimetulekust mitmekultuurilises 
õpikeskkonnas. Kuna õpetajatelt oodatakse üha enam proaktiivset käitumist, siis tuleb 
nende ettevalmistamisel pakkuda õppeprogrammi valikuvõimaluste laiendamist, sh 
näiteks töö lastega riskirühmadest, tehniliste valdkondade lahendite kasutamine 
õpitegevuses. 

- Mitmekeelse kooli arendamine nõuab koostööd ja kokkulepet õpetajakoolituse 
korraldajate vahel. NK on mitmekeelse hariduse kontseptsiooni eestvedaja Eestis, 
kaasates Euroopa kogemuse ja spetsialistid. Juhtroll õpetajakoolituse, haridus- ja 
kultuuriasutuste õppematerjalide väljatöötamise ja uuenduslike õppeprojektide 
realiseerimiseks nõuab kõigi NK tegemistesse kaasatud osapoolte ühispingutust. Ühtlasi 
on oluline laiendada NK koostööpartnerite ringi, et luua tugev harjutuskoolide võrk, mille 
baasil tagada uute õpetajate praktiline ettevalmistamine ja täiendkoolitus. Tegemist oleks 
innovaatiliste üldhariduskoolidega, mis on teatud ainete õpetamise kaasajastamise 
keskusteks Eestis, kus koostöös kõrgkoolidega tegeletakse süvendatult teatud ainete 
õpetamise, õppematerjalide väljatöötamise ning pedagoogilise täienduskoolitusega.  

- NK õppekavasid iseloomustab parima teooria ja praktika sidusus ning erialade 
integreeritus. Eesmärk on senisest enam integreerida õpetajakutse õpet, et ühelt poolt et 
laiendada õppija valikuvõimalusi ja tutvustada teiste erialade raames toimuvat, teiselt 
poolt selleks, et hõlbustada hilisemat täiendõpet ja uue õpetajakoolituse oskuse/eriala 
omandamist. 
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- NK areng on toimunud õppekavade ajakohastamisel. Paranenud on õppejõudude 
kvalifikatsioon, pedagoogilise töö kvaliteet, õpikeskkonna materiaalne baas, 
õppekirjandusega varustatus (NK-l on suurim pedagoogikaalane  raamatukogu väljaspool 
Tallinna ja Tartut), infotehnoloogia kasutusvõimalused. Jätkuvalt on rõhk 
administratsiooni töö tulemuslikkuse suurendamisele NK hariduselu korraldamisel 
(paindlik õppetöö korraldus, võimalused õppejõududele enesetäienduseks ja üliõpilaste 
osalemiseks teadustegevuses) ja koostöösuhete loomisel huvirühmadega piirkonnas (NK 
tutvustamine Eestis, koostöö kohalike võimuorganitega). 

- Oluliseks NK tööde rahastamisallikaks on saanud Euroopa Liidu struktuurifondide 
projektid. 

- Narva kolledžil on laialdane välissuhtlusvõrgustik analoogilise profiiliga õppeasutustega. 
Narva kolledžil on pikaajalised koostöölepingud Venemaa kõrgkoolide Pihkva Riikliku 
Pedagoogilise Ülikooli ja Herzeni-nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooliga.  
Alates 2006. aastast osaleb Narva kolledž Erasmus programmis. Erasmuse raames toimub 
koostöö Austria, Poola, Saksamaa ja Bulgaaria ülikoolidega. Kolledži partnerülikoolid on 
Pädagogische Hochschule des Bundes in der Steiermark (Graz), Berufspädagogische 
Akademie des Bundes in Wien, Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems, 
Pomeranian School of Higher Education in Gdynia, Fachhochschule Hannover, 
University of Shumen. Erinevate koostöövormide kaudu on kolledžil kontaktid ka paljude 
teiste Euroopa kõrgharidusruumi ülikoolidega.  

- NK on omandanud hea maine. Eesti avalikkus tunneb kolledžit kui õppe- ja teadusasutust 
ning kultuurikeskust Ida-Virumaal, mis arendab akadeemilist traditsiooni, korraldab 
lõimumispoliitikat ja on eestluse aktiivne kujundaja kohapeal ning mitmekultuurilise õpi- 
ja kultuurikeskkonna looja Narvas. 

- NK on kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste personali tunnustatud ettevalmistaja 
(esimene lend spetsialiste lõpetas 2007/2008), sh regiooni spetsiifiliste vajadustega 
arvestamine – kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitamine nii päevases kui 
täiendõppes, samuti noorsootöö asjatundjate ettevalmistamine. Olulisel kohal õppetöös on 
mõista rahvussuhete korraldamist mitmekultuurilises keskkonnas ja lõimumist Euroopa 
Liidu väärtustega. NK ees seisab vajadus oluliselt suurendada koostööd era- ja avaliku 
sektoriga, et olla võimekam ühiskonna teenija.  

- Aastast 2003 töötab NK-s Eesti Kodu, mis on eesti keele ja kultuuri tutvustamise keskus 
Narvas. Ainult Eesti Kodus on Narvas võimalik saada informatsiooni riigikeele eksami ja 
kodakondsuseksami kohta, eksamid  toimuvad kolledži hoones. Eesti Kodul on välja 
kujunenud terve rida traditsioonilisi üritusi, mis on mõeldud nii üliõpilastele kui 
linnaelanikele, eelkõige lasteaialastele ja kooliõpilastele. Tähistatakse emakeelepäeva, 
kodanikupäeva, igal aastal peetakse eesti raamatulaata jne. Samuti korraldatakse 
loenguid, seminare, kinoseansse, kohtumisi. Eesti Kodu juures tegutseb Narva ja 
lähipiirkonna eestikeelse aineõppe nõustamiskeskus, mis on riigi poolt stabiilselt 
finantseeritud alates 2008. aasta sügisest. Toimuvad õpetajate nõustamine ja lühiajalised 
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koolitused. Üha enam on Eesti Kodust kujunemas kolledži vaba aja ürituste korraldamise 
keskus.    

- NK jaoks on oluline otsus ehitada Narva Raekoja platsile ajaloolise börsihoone asukohale 
uus õppehoone. Hoone rajamiseks on Vabariigi Valitsus eraldanud Euroopa Liidu ja 
kohalikke vahendeid kokku 115 miljonit krooni.  Uue õppehoone näol ei ole tegemist 
pelgalt infrastruktuuri funktsionaalse ja kompaktse lahendusega, vaid ka olulise sammuga 
kohaliku linnaruumi arendamisel – Narva uue identiteedi kujunemisel. Taasiseseisvunud 
Eestis ei ole Narvas ehitatud ühtegi uut avalikku hoonet. 

 

2. KOONDHINNANG OLUKORRALE NARVA KOLLEDŽIS JA SELLEST 
TULENEVAD STRATEEGILISED TEGEVUSSUUNAD 
NK tuumkompetents peitub ennekõike akadeemilises mitmekeelses õpetajakoolituses. 
Olulised koostööpartnerid on Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, Tartu Ülikooli Õpetajate 
Seminar, Tallinna Ülikool. Koolitatavate arv sõltub palju riigitellimuse jaotusest koolitajate 
vahel. Turumajandusliku lähenemise võimalikkust toetab õpetajate täienduskoolituse ja 
ümberõppe vajaduse kasv, sh õpetajate keelekoolituse nõudluse suurenemine.  

Ühiskonnas kasvab vajadus õpetajate rakenduskõrghariduse osas, mis eeldab kolledži 
akadeemilisuse kõrval õppes praktilise osa laiendamist. Õppekavade arendamisel tuleb enam 
pöörata tähelepanu õppekava sisu ja praktika vahekorra mahtudele. Regionaalsest vajadusest 
lähtuvalt laiendada tuumkompetentsiga haakuva oskusteabe rakendamist ja 
arendustegevuslikke funktsioone. NK võimaldab ainukesena Ida-Virumaal eestikeelset 
sotsiaal- ja humanitaarharidust kõrghariduse tasemel. Kuna kolledži kompetents peitub ka 
tema multikultuursusel, erinevate kultuuride ja keelte põimumises ning võimes arendada 
kultuurikontakte, siis on kolledžil head eeldused olla tunnustatud multikultuurseks 
kultuurisaadikuks venekeelses keskkonnas Eestis. 

Esitatu valguses näeb NK väljakutsetele edukat reageerimist üksnes koostöös Tartu Ülikooli 
ja teiste huvigruppidega muutuvat haridusnõudlust arvestavalt. Panustamine personali, 
õppekavadesse,  õpikeskkonda (uus õppehoone) ja koostöösse sihtrühmadega on eelolevate 
aastate võtmeküsimuseks. Tartu Ülikoolil kui NK omanikul tuleb koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga leida parim tasakaal riiklikus koolitustellimuses, õpetajakoolituse 
tööjaotuses, rahaliste vahendite ja õppetaseme tagamisel. Koostöös Narva Linnavalitsusega, 
Rahvastikuministri Bürooga ja EV Kultuuriministeeriumiga tuleb leida parimad lahendid 
kultuuride vahendaja ja multikultuurse hariduskeskuse rolli täitmiseks. Narva kolledž on läbi 
Eesti Kodu eesti keele ja kultuuri vahendaja Euroopa Liidu piiril. 

NK olukorrale hinnangu andmiseks viidi läbi SWOT analüüs. 
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TUGEVUSED NÕRKUSED 

- Tunnustatud akadeemiline hariduskeskus, 
Tartu Ülikooli osa Ida-Virumaal Euroopa 
Liidu piiril 

- Rahvusvaheliselt akrediteeritud 
õppekavad, mitmekeelse kooli 
õpetajakoolituse kompetents, traditsioonid 
akadeemiliseks tööks mitmekultuurilises 
õpikeskkonnas 

- Mitmekeelne õpe, võimalus omandada 
kõrgharidust ning täiskasvanute taseme- ja 
täienduskoolitust (avatud ülikool) 

- Doktorikraadiga õppejõudude oluline 
osakaal, teotahteline kollektiiv ja 
süstemaatiline karjääriplaneerimine 

- Motiveeritud üliõpilaskond ja keskendatus 
regiooni vajadustele 

- Aktiivne teadustegevus, 
teaduspublikatsioonide süstemaatiline 
avaldamine 

- Positiivne imago regioonis ja Eestis 
- Otsus uue NK õppehoone rajamiseks 
- Eelkolledži ja lasteülikooli innovaatilised 

lahendused õppe korraldamiseks ja 
populariseerimiseks  

- Avatus koostööle (õppepraktika, 
kursused), pikaajalised välissidemed 
(Euroopa, Venemaa) ja osalus 
rahvusvahelistes projektides 

- Õppejõudude nappus kohapeal, 
külalislektorite suur roll õppetöö 
läbiviimisel 

- Külalislektoritega kaasnevad 
õppetöövälised suured kulud 

- Eesti ja vene keelt vabalt valdavate 
õppejõudude vähesus  

- Kolledži asukoht – Narva on eemal 
metropolidest ja linnal on väike tagamaa  

- Õppehoonete halb materiaaltehniline 
seisund  

- Üliõpilaskodu hoone on amortiseerunud  

- Struktuuriüksuste erinev tööga koormatus, 
personali väike arv, õppejõudude suur 
töökoormus nädalavahetustel 

- Õppejõudude palkade mahajäämus, 
õpetajate kõrgemad palgad 
üldhariduskoolis 

- Sisekommunikatsiooni probleemid 

- Üliõpilaste passiivsus, lõpetajate 
tagasihoidlik kaasalöömine kolledži 
tuleviku kujundamisel 

VÕIMALUSED OHUD 
- Mitmekeelse hariduse väärtustamine, huvi 

suurenemine vene- ja mitmekeelse 
kõrghariduse omandamiseks 

- Vajadus piirkonnas rakenduskõrghariduse 
ning täiend- ja ümberõppe võimalusteks  

- Huvi vene keele ja kultuuri õppimiseks, sh 
Euroopa Liidu ja teistest riikides 

- Välispartnerite huvi koostööks 
kõrgkooliga Euroopa Liidu idapiiril 

- Eesti ja laiema avalikkuse huvi Narvas 
toimuvate haridus- ja kultuurivaldkonna 
arengute vastu 

- Huvi Vene uuringute keskuse rajamiseks 

- Hariduspoliitika heitlikkus, riikliku 
koolitustellimuse ja rahastamismudeli 
ebastabiilsus, projektipõhisuse suur mõju 
NK eelarvele 

- Riikliku regionaal-, haridus- ja 
integratsioonipoliitika nõrkus, tegevuste 
ebajärjekindlus  

- Eesti-Vene suhete pinged, ülepolitiseeritud 
teemad 

- Kõrgkoolide konkurentsisuhete „üle-
dimensioneeritus“ haridusturul  

- Narva provintsistumine, eemalejäämine 
riiklikest otsustusprotsessidest 

- Paremad õppejõud meelitatakse Narvast 
ära 
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- Ida-Viru negatiivne maine Eestis 
 

Eelnevast võib välja tuua järgmised NK strateegilised suunad lähiaastateks jagatuna nelja 
valdkonda: 

Kliendid: 
- õppijate arvu suurendamine, üliõpilaste „korjepiirkonna“ laiendamine;  

- eriala- ja ainevaliku mitmekesistamine, erinevatele sihtrühmadele Eestis ning pidevõppele 
lisaks ka koolituses üksikmoodulites õppimisvõimaluste laiendamine;  

- välisüliõpilastele suunatud õppeprogrammide ja kursuste väljatöötamine; 

- akadeemilise hariduse, sh õpetajakoolituse kompetentsi edendamine koostöös Tartu 
Ülikooliga ja strateegiliste partneritega;  

- õpetajakoolituses teemade laiendamine NK traditsioonilisest tegevusvaldkonnast 
väljapoole: ringijuhtide koolitused (huviharidus), noorsootöö, ettevõtlikkus jt.;  

- õppe- ja teadustöö suurem orienteeritus Ida-Viru vajadustele, sh koostöö märgatav 
laiendamine ettevõtjatega ja avaliku sektori institutsioonidega;  

- õpetajakoolituses üle-eestilise kandepinna suurendamine; 

- uute õppevormide, -teenuste arendamine sihtrühmades; 

- turundustegevuse oluline laiendamine, NK õppimisvõimaluste tutvustamiseks 
turunduskanalite mitmekesistamine (NK külastused, atraktiivsem e-keskkond, 
otseturundus, messid, teaduspublikatsioonid ja artiklid meedias, lahtiste uste päevad jms); 

- võõrkeelte õppe (eesti, vene, inglise, saksa, prantsuse, soome, rootsi) võimaluste 
laiendamine;  

- suvekoolide ja teaduskonverentside läbiviimine; 

- uue õppehoone ehitamine ja kaasaegse õpikeskkonna loomine; 

- üliõpilaskodu renoveerimine; 

- üliõpilaste ühiskondliku aktiivsuse stimuleerimine, nende haridus- ja kultuurielus 
osalemise suurendamine;  

- koostöö tihendamine NK lõpetajatega ning arvamusliidrite kaasamine kolledži tegevusse, 
mentorlusprogrammide käivitamine; 

- Narvast ja Narva piirkonnast pärit riigikeele eksami ja kodakondsuseksami  sooritajate 
nõustamine, näidistestide ühislahendamine; eesti keelt ja kultuuri tutvustavate ürituste 
korraldamine Narvas nii kooliõpilastele kui linna laiemale elanikkonnale Eesti Kodu 
kaudu. 
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Sisemised protsessid: 
- NK sisekliima parendamine ja lektoraatide koostööl põhineva sünergia suurendamine; 

- õppejõudude töökoormuse ühtlustamine, motivatsioonisüsteemi kaasajastamine ja oma 
õppejõudude osatähtsuse suurendamine õppetöös koos välislektorite kaasamise kriitilise 
analüüsiga;  

- töö parem korraldamine õppijate iseseisva töö tähtsustamise kaudu; 

- Narva Kutseõppekeskusega koostöö süvendamine, õppejõudude, õpperuumide ning 
majutuspindade kooskasutus;  

- infoliikumise parandamine ja otsustusprotsesside täpsustamine; 

- üliõpilasvahetuste hoogustamine haridusasutuste ja praktikabaasidega; 

- üliõpilaste ja õppejõudude suhtluskeskkonna avardamine, õppejõudude õppijakeskse 
lähenemise soodustamine;  

- Eesti Kodu Narvas töö tõhustamine konkreetse tegevuskava koostamise kaudu, 
kujundades sihtgrupiks nii linnarahva (õpilased, õpetajad jt) kui üliõpilased. Koondada 
Eesti Kodusse kogu kolledži vabaajategevus;  

- meediakajastuse suurendamine NK tegevusest, õppejõudude suurem esinemine kohalikus 
ja riiklikus meedias;  

- vilistlaskogu töö aktiivsemaks muutmine, et suurendada vilistlaste osalemist õppetöös ja 
sidustada NK enam ühiskonnas toimuvaga. 

Personal ja areng: 
- uue õppehoonega kaasnevate õppe-, teadus- ja kultuuritöö  kontseptsiooniliste 

ruumilahenduste täpsustamine ja lektoraatide koostöö sünergiliste lahenduste 
väljatöötamine;  

- õppetöö suurem sidustamine teadustööga, teadustööks võimaluste avardamine õppetöö 
paremal korraldamisel;  

- aktiivsete õppemeetodite rakendamine auditoorses töös; 

- õppejõudude järelkasvu kindlustamine; 

- välisõppejõudude ja teadlaste suurem kaasamine õppetöösse ja NK õppejõudude 
osalemine tööalastes välislähetustes teadmiste ja praktika omandamiseks; 

- e-lahendite kasutamise laiendamine töötajate igapäevatöös; 

- õppiva organisatsiooni põhimõtete järjekindel edasiarendamine. 

Rahastamine: 
- stabiilse pikaajalise riikliku koolitustellimuse omamine;  
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- lisaressursside kaasamine Euroopa Liidu struktuurifondidest NK konkurentsivõimet 
suurendavate projektide kaudu;  

- teadus- ja õppetöö tarvis projektide koostamine, eelarvesse lisaraha hankimine 
sihtfinantseerimise laiendamisega; 

- lisavahendite taotlemine Eesti Kodu tegevuse rahastamiseks (eesti keele ja kultuuri 
tutvustamine, eestikeelse aineõppe nõustamine üldhariduses, üliõpilaste 
vabaajategevused)  

- tasulise õppetöö osatähtsuse suurendamine läbi uutele sihtrühmade uute teenuste 
pakkumise (näiteks eelkolledž, täiskasvanute täiend- ja ümberõpe);  

- avaliku ja ärisektoriga projektipõhise koostöö suurendamine (näiteks aineolümpiaadide 
korraldamine koostöös Narva Linnavalitsusega jms);  

- finantsvõimekuse suurendamine projektide kaasfinantseerimiseks vajalike ressursside 
tagamiseks. 

 

3. MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 
Narva Kolledži missioon on olla teadmistepõhise ühiskonna arengu vedav jõud ja selle 
järjepidevuse tagaja Ida-Virumaal ning teenida ühiskonda õppe- ja teadustegevuse kaudu. 
Pakkuda õppijatele parimaid võimalusi enesearenguks ja kvaliteetse kõrghariduse 
omandamiseks Narvas, aidata ühiskonnas kaasa teadmiste rakenduslikkusele ning Eesti riigis 
eri kultuuride ja kultuurikandjate arengule. 

Missiooni täitmist toetavad järgmised NK töötajate põhiväärtused: 

Lojaalsus. NK töötajad on pühendunud, kohuse- ja vastutustundega inimesed, kes austavad 
õppijat, on hoolivaks kolleegiks ning seisavad hea oma ülikooli ja kolledži jätkusuutliku 
arengu eest. Igaüks annab oma parima, et probleemidele ja väljakutsetele vastata 
meeskonnana, pakkudes parimaid lahendeid. Tunnistatakse oma vigu ja õpitakse neist,  head 
mõtted tehakse teoks. 

Asjatundlikkus. NK töötavad on pädevad, oma ala innustunud asjatundjad, kes hindavad 
akadeemilisi väärtusi ja rakendavad elukestva õppe põhimõtteid, tegelevad aktiivselt 
enesetäiendamisega, aitavad igapäevatöös oma teadmiste, oskuste ja kogemustega kaasa 
õppijakeskse lahenduse paremale elluviimisele ning ühiskonna teenimisele. 

Uuenduslikkus. NK töötajad on positiivse eluhoiakuga, arendavad organisatsiooni, 
õppekavasid ja õppemeetodeid. Nad loovad uusi väärtusi ja seisavad hea teadussaavutuste 
rakendamisel, mis kasvatavad Tartu Ülikooli ja NK konkurentsivõimet ja usaldusväärsust. 
Mitmekultuurilises õpikeskkonnas luuakse lahendeid eesti ühiskonna sidustamiseks ja riigi 
jätkusuutlikuks toimimiseks. 
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4. VISIOON 2015 
Narva kolledž on Tartu Ülikooli kvaliteedimärgiga akadeemilise kõrghariduse keskus, 
mitmekeelne ja laialdaste õppe- ja kultuurialaste välisprogrammidega kõrgkool Ida-Virus, mis 
teenib ühiskonda ja arendab akadeemilise vaimsuse traditsioone, loob dialoogi 
mitmekultuurilises keskkonnas ning seisab hea ühiskonnale oluliste demokraatlike väärtuste 
eest. 

NK iseloomustavateks keskseteks tunnusjoonteks on: 

- tuumikkompetents mitmekeelse ja -kultuurilise hariduse alal, tunnustatud õpetajakoolitaja 
ja õpetajakoolituse eestvedaja ning uute lahenduste pakkuja; 

- tugev koolitaja ja koostööpartner kohalikele omavalitsustele ja ettevõtetele;  

- noorsootegevuse suunaja Narvas ja atraktiivne noorsootöötajate koolitaja;  

- motiveeritud personal ja üliõpilaskond, akadeemilist vaimsust ja õpitulemuste 
rakendatavust väärtustav õppe- ja teadustöö;  

- eesti keele ja kultuuri propageerija Ida-Virumaal, Euroopa Liidu ja Venemaa haridus- ja 
kultuurisuhete tunnustatud vahendaja;  

- loominguline mitmekeelne õpi- ja kultuurikeskkond Narva südalinnas. 

 

Aastaks 2015 on tulevikupilt saavutatud, kui: 

NK on juhtiv mitmekeelne õpetajakoolitaja Eestis, mis pakub kvaliteetset tasemeõpet 
rahvusvaheliselt akrediteeritud õppekavade alusel. NK omab tugevat praktikasüsteemi. 
Õppetöö arendamisse on kaasatud Euroopa Sotsiaalfondi programmid (Primus, EduKo, BeSt) 
ja kasvanud on kolledži osalus rahvusvahelistes haridus- ja teadustöö koostööprogrammides. 
Kolledž on üks osa Tartu Ülikooli õpetajakoolitusest ja osaleb aktiivselt selle arendamises. 

NK on piirkonna eesti keele ja eesti keeles ainet õpetavate õpetajate nõustamiskeskus. 
Kolledžil on märkimisväärne roll eestikeelsete aineõpetajate ümberõppel. Kolledžil on juhtiv 
roll mitmekeelse õpetajakoolituse edendamisel Eestis, olla vastava ala kompetentsikeskus ja 
õpetajate täienduskoolituse eestvedaja Ida-Virumaal ja Tallinnas. Laiendatud on 
täienduskoolituse valdkondi, arvestades tõsiasja, et vene õppekeelega kool vajab venekeelset 
täienduskoolitust: meie venekeelsete koolide õppetöö tase on objektiivselt nõrgem kui 
eestikeelsete koolide oma, viimast kinnitavad mitmed uuringud ja analüüsid. 

NK on laiendanud e-õppe ja info-kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist õppetöös. 
Keskendutakse õppetöö kvaliteedile ja õppevormide mitmekesistamisele (aineõpetajate 
suvekoolid, rahvusvahelised keelepraktika kursused). Rakenduskõrghariduse õppekavad on 
ühendatud ühe interdistsiplinaarse ja atraktiivse ühisnimetaja alla. NK on eestikeelse sotsiaal- 
ja humanitaarhariduse liider Ida-Virumaal, kellel on laialdased koostöösidemed avaliku ja 
ärisektoriga Eestis. 
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Toimib kolledži õppejõudude kompetentsuse pidev edendamine. Ühiseks uurimisteemaks on 
mitmekultuuriline haridus ning mitmekultuurilisus teistes ühiskonnaelu valdkondades. Jätkub 
kolledži kahe regulaarse teaduspublikatsioonide sarja (Acta ja Studia) väljaandmine senisest 
kõrgemal teadustasemel. Kolledži rahvusvahelistumisel on oluline multikultuurse hariduse 
koostöövõrgustiku edasiarendamine ning kõigi erialade ja nendel töötavate õppejõudude 
rahvusvaheliste kontaktide edendamine. NK asukoha tõttu on olulisel kohal koostöö Venemaa 
suunal (lepingud Pihkva Riikliku Pedagoogilise Ülikooliga ja Herzeni-nimelise Venemaa 
Riikliku Pedagoogilise Ülikooliga) ning nende kontaktide vahendamine ülejäänud Eestis ja 
Euroopas. 

Kolledži teine oluline tegevussuund on kujuneda Virumaa piirkondlikuks tunnustatud 
pädevuskeskuseks, mille suunalist arengut kinnitab avalik-õiguslike rektorite koostöölepe. 
Vastava kontseptsiooni ja tegevuse väljaarendamisel tuleb arvestada nii kohalikke vajadusi 
kui ka ülikooli ja kolledži sihte ning võimalusi. Piirkondliku pädevuskeskuse 
väljaarendamisel saab kolledžist Tartu Ülikooli ja piirkonda ühendav lüli. Era-, avaliku ja 
akadeemilise sektori koostöö edendamisse on kaasatud Narva Kutseõppekeskus. Kolledžil on 
kompetentsi kujuneda koolitus- ja nõustamiskeskuseks mitmekultuurilises keskkonnas 
(kohalikud omavalitsused, väikeettevõtted, kolmas sektor). Oluline rõhk on täiendus- ja 
ümberõppel, mille õpetajakoolituse suunal on kolledžil märkimisväärne kogemus ja 
koostöösidemed. 

Sidususe arendamiseks kohaliku kogukonnaga on taaselustatud kolledži hoolekogu töö, 
kaasatud on nii riigistruktuurid kui kohalikud omavalitsused, ülikoolid, ettevõtjad ja teised 
organisatsioonid. Aktiivne on koostöö kolledži lõpetajatega. 

Kolledži uue hoone ehitamiseks Narva Raekoja platsile ajaloolise börsihoone asukohale  on 
Vabariigi Valitsus eraldanud Euroopa Liidu ja kohalikke vahendeid kokku 115 miljonit 
krooni. Tegemist on NK infrastruktuuri funktsionaalse ja kompaktse lahendusega, mis on 
ühtlasi ka oluline samm Narva linnaruumi arendamisel - Narva uue identiteedi kujunemisel. 

Oluline on kolledži kui kohaliku kultuurikeskuse, eelkõige eesti keele ja vaimse kultuuri 
keskuse roll, arvestades ka Vabariigi Valitsuse poolt algatatavat Ida- Virumaa eestindamise 
kava ja  „Eesti lõimumiskava 2008-2013“. Kolledž teeb koostööd Rahvastikuministri büroo ja 
Integratsiooni Sihtasutusega. Vastav tegevus on koondatud kolledži juures tegutsevasse Eesti 
Kodusse Narvas. Senisest tegevusest on oluline keskenduda eesti keele kui riigikeele eksamite 
ja kodakondsuseksamite nõustamise ja läbiviimise funktsioonile, jätkata Eesti kultuuri ja 
riigiga seotud tähtpäevade tähistamist. Eesti Kodu tegevust tuleb samades valdkondades 
laiendada, kaasates uusi sihtrühmi, sh üliõpilasi. Ülalpool on nimetatud eestikeelse aineõppe 
nõustamist ja selle arendamist, mis kuulub Eesti Kodu tegevusvaldkondade hulka.   

Narva kolledž peab edasi arendama edukalt alustanud  lasteülikooli ning arendama teisi 
teadust populariseerivaid ettevõtmisi. Senisest enam peab kolledž keskenduma erinevas 
vanuses ja tasemel õppijate karjäärinõustamisele, ka õpetajate ja lastevanemate nõustamisele.  

Kolledžis on  vene keele kui võõrkeele rahvusvaheline testimiskeskus ning toimiv 
suveülikoolide süsteem samas valdkonnas, kaasatud on ka välisüliõpilased. Vene keele kui 
võõrkeele õpetamisele erinevatele sihtrühmadele tuleb tähelepanu pöörata senisest enam.   
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Narva kolledžis on täna kriitiliselt vähe õppejõude. Põhikohaga ning täiskoormusega töötab 
vaid 19 õppejõudu, kolledži administratsioonis on täitmata mitmed olulised funktsioonid. 
Oluline on meeskond ja mitmekeelne organisatsioonikultuur. Hädavajalik on täiendavate 
õppejõudude kaasamine kasvatusteaduste ja eesti keele valdkonnas. Samuti on vajalik tõsta 
kolledži turunduse ja projektijuhtimise kompetentsi. Kolledži elu edasisel kujundamisel on 
oluline järjekindlalt kaasata üliõpilasi. 

Kolledžil on oluline tagada üliõpilaste arv. Üliõpilaste arvu paratamatu vähenemisega Eestis 
ja sellega kaasneva kehtiva riikliku rahastamismudeli ebastabiilsusest tulenevalt on oluline 
teha jõupingutusi rahastamisvõimaluste avardamiseks ja uute üliõpilaste vastuvõtuks. Kolledž 
on ka ise aktiivne Euroopa Sotsiaalfondi (kompetentsikeskuste programm, 
rakenduskõrghariduse arendusprogramm, õpetajakoolituse ja õppejõudude programmid, 
keeleõppe programm, täiskasvanuhariduse programm, noorsootöö programm) ning teiste 
võimalike vahendite kaasamisel. Lähiaastate tähtsaks eduteguriks on kolledži uue hoone 
rajamise rahastamine ja ka vahendid hoone sisustamiseks. 

Välissuhete arendamises on järgnevatel aastatel oluline järgida dokumentides “Eesti 
kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia aastateks 2006–2015”, „OECD kolmanda taseme 
hariduse temaatiline ülevaade – Eesti“, „Bologna protsess 2020 – Euroopa kõrgharidusruum 
uuel kümnendil“ ja akrediteerimisraportites tehtud soovitusi.  Aastaks 2015 on eesmärgid 
saavutatud, kui on märgatavalt arendatud järgmisi tegevussuundi: 1) õppetöö 
rahvusvahelistumine (võimalused: tudengivahetus, rahvusvaheline akadeemiline personal, 
võõrkeelsed õppekavad, rahvusvahelised ühisprogrammid, õppekavade rahvusvahelistumine); 
ja 2) rahvusvahelistumise tugisüsteem (võimalused: toetav rahvusvaheline õpikeskkond, 
rahvusvaheliste üliõpilaste ja akadeemilise personali integreerimine, turundus ja teavitus).  

Narva kolledži välissuhtluse arendamise seisukast on oluline suurema arvu programmide ja 
kursuste pakkumine välismaalastele sobivamas keeles ning “rahvusvahelistumine kodus” (sh 
üliõpilaste ja personali võõrkeeleõpe).  “Rahvusvahelistumine kodus” hõlmab järgmisi 
võimalusi: ühiskraadide väljaarendamist koostöös välispartneritega, õppekavade Euroopa 
mõõtme arendamist, rahvusvahelisi õppekavu, õppekavaväliseid tegevusi, 
külalisakadeemikuid välismaalt , rahvusvaheliste materjalide laiemat kasutamist kursustel ja 
programmides, rahvusvahelise teaduskoostöö arendamist, nõuet, et Eesti üliõpilased võtaksid 
kohustusliku miinimumkoguse kursusi võõrkeeles.  

Kolledži edasine edu tugineb tihedal koostööl nii selle mitmekultuurilises kollektiivis kui 
kohalikul tasandil (omavalitsused, maavalitsus, ettevõtted, kohalikud riigiasutused, 
kutseõppekeskus), loomulikult ülikooli ning riigi tasandil, arvestades eriti kolledži asukohta 
Eesti venekeelses piirkonnas ning Euroopa Liidu piiril. Edasiseks arenguks vajab kolledž 
tihedat dialoogi emaülikooliga, et koos leida parimaid lahendeid ühiskonna teenimiseks. 

Kolledži turundustegevus tuleb viia tänapäevasele tasemele, haarates erinevaid sihtrühmi ja 
kasutada nende suhtes põhjendatud lähenemisviise. 
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5. RAKENDUSKAVA 2009-2012 
NK püstitatud visiooni saavutamine eeldab sihikindlat, pikaajalist ja fookustatud tegevust. 
Võttes aluseks kolledži missiooni, visiooni ja põhiväärtused, arengukavas toodud 
strateegilised põhisuunad ja teised riiklikud strateegilised dokumendid püstitatakse järgmised 
eesmärgid läbimurdeks: 
- õppijate arvukus ja kvaliteetne õpikeskkond ning õppeprotsess; 
- ühiskonna vajadustest lähtuvad õppimisvõimalused ja rahvusvaheline koostöö; 
- õppiv organisatsioon; 
- jätkusuutlik rahastamine. 

Nimetatud eesmärkide tarvis kehtestatakse järgmised mõõdikud ja sihtnäitajad aastaks 2012: 
Mõõdikud  2008 2012 
Õppijate arv (päevane õpe, avatud 
ülikool, täienduskoolitus: kuni 40 
akad.tundi/rohkem kui 40 
akad.tundi, ümberõpe) 

Stats. 405; AÜ 235 
(01.09.2008); täienduskoolitus: 
854/403 

Stats. 400; AÜ 350; 
täienduskoolitus: 1000/700 

Riiklik koolitustellimus päevases 
õppes/avatud ülikoolis 

87/34 87/34 

Õpetajakoolituse päevases õppes 
õppijate arv päevases õppes 
õppijate üldarvust 

74% 70% 

Pedagoogilises täiendkoolituses 
osalejate arv/ muus 
täiendkoolituses osalejate arv 

58%/42% 40%/60% 
 

Õppijate arvu osatähtsus 
päevases õppes Ida-Virumaalt 

90% 65-70% 
 

Välisüliõpilaste arvu osatähtsus 
päevases õppes 

0,5% 1% 
 

Õppijate rahulolu 4,4/5 palli süsteemis 4,5/5 palli süsteemis 
Õppijate väljalangevus esimesel 
aastal (2007) 

14% 
 

9% 
 

Teaduskraadiga (PhD) 
õppejõudude osakaal põhikohaga 
õppejõududest 

32% 42% 
 

Akrediteeritud õppekavade arv 6 7 
Välisriikide õppejõudude 
lühiajaliste vahetuste 
arv/pikaajaliste vahetuste arv 
(in/aastas) 

2/1 5/1 
 

Õppejõudude osaluste arv 
täienduskoolitustel/konverentsidel 
(aastas) 

2/1-2 3/2 
 

Koostöölepingud (va Erasmus-
lepingud) välisülikoolidega 

3  
 

4 

Riikliku koolitustellimuse rahaline 
osakaal kolledži eelarves 

70%  
 

55% 

Erasektori poolt tellitud tööde 
rahaline osakaal kolledži eelarves 

 3% 
 

Riiklike ja EL struktuuri-
vahendite projektidega 
lisandunud raha teadus- ja 
arendustööks 

ca 1 miljon EEK 
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Kolledž keskendub aastatel 2009-2012 järgmistele strateegilistele tegevustele: 

1. Arendada välja kaasaegne õppekeskkond – ehitada uus kolledži õppehoone koos 
söökla, saal-konverentsikeskuse ja raamatukoguga. 

2. Tõsta õppetegevuse kvaliteeti ja muuta see ühiskonna vajaduste kesksemaks. 
Arendada välja integreeritud kompetentsipõhised õppekavad ja õppematerjalid, 
seostada need Tartu Ülikooli õppekavadega. Jätkata NK raamatukogu sihipärast 
komplekteerimist õppekirjandusega, sh rahvusvahelised erialased ajakirjad ja muud 
publikatsioonid. Rakendada e-õppe võimalusi. Viia mitmekultuurilist kooli 
tutvustavad ainekursused sisse kõigi õpetajate ettevalmistusse õppekeelest sõltumata.  

3. Toetada õppejõudude enesearengut, eesti ja võõrkeelte omandamist ja luua eeldused 
uute võimekate õppejõudude rakendamiseks kohapealt. Kaasata õppe- ja teadustöösse 
uusi kraadiga õppejõude, milleks leida sobivad õppejõukandidaadid ning toetada 
nende erialast kraadi- ja täiendõpet, erialast publitseerimist ja osavõttu 
rahvusvahelistest konverentsidest. Teoreetiliste teadmiste seostamiseks parima 
praktikaga laiendada koostööd erinevate erialade praktikutega, kaasata õpetamisse 
eriala parimad asjatundjad ning luua eeldused õppejõu töö väärtustamiseks. Laiendada 
õppejõududele võimalusi infotehnoloogia ja kaasaegsete õpetamismeetodite 
laialdaseks kasutamiseks ja sellekohaseks enesetäienduseks.  

4. Tõhustada sisulist koostööd Tartu Ülikooli, teiste kõrgkoolidega (nii Eestist kui 
välismaalt), Narva õppeasutustega ja õpet tellivate organisatsioonidega, üliõpilaste 
tulevaste tööandjatega.  

5. Suurendada NK osalust riikliku koolitustellimuse täitmisel. Tagada õppijatele 
praktikakohad pikaajaliste partnerlepingutega ning suurendada üliõpilaste praktika 
tulemuslikkust juhendamise kvaliteedi ja praktikabaasi huvitatuse tõstmise kaudu. 
Laiendada magistriõpet. Jätkata lõpetajate tagasisidesüsteemi arendamist koostöös 
tööandjatega.  

6. Avardada kolledži teadus- ja haridusmõõdet, kasutades asukohta Euroopa Liidu 
idapoolsemas punktis, Eesti–Venemaa piirialal. Õppe- ja kultuurivahetuse ning 
rahvusvahelistes koostöövõrgustikes osalemise kaudu tuua uusi ideid, teada 
võõrkeelseid õppematerjale, võimaldada õppejõudude vahetusi õppekavade täitmisel 
ning luua ise ja koostöös partneritega võõrkeelseid õppekavasid. Hoogustada 
üliõpilaste ja õppejõudude vahetusi, tuua kolledžisse välisüliõpilasi, korraldada 
suvekoole. Osaleda aktiivselt struktuurifondide rakendamises ja rahvusvahelistes 
teadusprojektides.  

7. Laiendada täiendõppe läbiviimist eelkõige õpetajakoolituse osas, kasutades selleks 
mitmekeelseid õppekavasid. Laiendada mittepedagoogilise suunitlusega 
ainevaldkondade arvu, lähtudes regiooni tööandjate, üliõpilaste ja täiendõppijate 
muutuvatest vajadustest.  

8. Laiendada Eesti Kodu tegevust töötades välja täpne tegevuskava lähiaastateks. Eesti 
Kodu põhikompetents on eesti keele ja kultuuri tutvustamine võimalikult laiemale 
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sihtrühmale Narvas ja lähiümbruses. Oluline on jätkata eestikeelse aineõppe 
nõustamist regioonis.  

9. Luua ja rakendada kvaliteedijuhtimise süsteem, mis tagab kolledži muutumise 
õppivaks organisatsiooniks. Korrastada kolledži juhtimissüsteem (lektoraatide 
määratlemine põhikirjas, õppetooli vastutus, ametijuhendite täiendamine), 
infoliikumine, palgakorraldus ja rahastamisskeem (koolitustellimus, projektide 
kaasfinantseerimine, eelarvevälise raha hankimine). Viia need selgetele põhimõtetele, 
läbipaistvusele ja pikaajalistele koostööalustele. Laiendada ühistööd eelkõige Tartu 
Ülikooli, Narva Linnavalitsuse, Ida-Viru Maavalitsuse ning teiste huvipooltega. 
Toetada kolledži struktuuriüksuste initsiatiivi ja usaldada neile enam vastutust. Muuta 
kolledži hoolekogu tõhusaks tööorganiks ja luua mehhanism lõpetanute kaasamiseks 
kolledži arendamisse.  

10. Arendada kolledži akadeemilist vaimsust, kultuurilembelisust ja traditsioonide 
järjepidevust. Kujundada üliõpilaste tõekspidamisi ja professionaalseid 
väärtushinnanguid. Kaasata üliõpilasi ja vilistlasi enam kolledži organisatsioonilisse 
töösse ja taotleda selles koostöös sünergia tekkimist.  

11. Arendada kolledži turundust ja parandada mainet. Tuumikkompetentsi ja 
konkurentsieeliste julge kasutamine ning konkurentsitaluvuse suurendamine 
õppijakesksuse väärtustamise kaudu. Teha tulemuslikku koostööd audio ja visuaalse 
meediaga ning trükiväljaannetega kolledži võimaluste ja sündmuste tutvustamiseks. 
Koostada uuringuid kliendivajaduste selgitamiseks, luua sihtrühmade andmebaasid ja 
koolituse aktiivse müügi turunduskanalid. 

12. Tegelda aktiivselt kolledži õppetöö rahvusvahelistumise ja rahvusvahelistumise 
tugisüsteemiga ning rakendada „rahvusvahelistumine kodus“ põhimõtteid. Luua 
välisüliõpilastele suunatud uusi õppeprogramme ja kursusi. 

 

6. ARENGUKAVA ELLURAKENDAMINE JA UUENDAMINE 

Arengukava on strateegiadokument, mis on juhiseks kõigile kolledži töötajatele. Arengukava 
võetakse aluseks iga-aastaste tööplaanide ja eelarve koostamisel, milles näidatakse, mida 
konkreetsel aastal arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks tehakse. Kolledži 
tööplaani ja eelarvemahtude põhjal koostatakse lektoraatide tööplaanid. 

Arengukava tulemusnäitajate põhjal koostatakse kord aastas raport, et analüüsida ja hinnata 
kolledži arengut ja sellest lähtuvalt otsustada edasised tegevused. Raporti tulemused 
kajastatakse kolledži juhtkonna aastaaruandes. 

Arengukava on aluseks kolledži jätkusuutlikkuse tagamisele ning rahaliste lisavahendite 
taotlemisele Tartu Ülikoolist, Eesti riigieelarvest, Euroopa Liidu tõukefondidest ja muudest 
finantsallikatest. 

Arengukava täiendamine ja muutmine toimub vastavalt õigusaktides toodud korrale. 
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LISA 1. 
 

Narva Kolledži tegevuskeskkond ja viimaste aastate arengud 
 

1. Narva Kolledži asukoha taust 
 
NK paikneb Eesti piirilinnas Narvas, mis on ühtlasi piirialaks Vene Föderatsiooniga. Ida-Viru 
maakonnas elab 170, 7 tuhat elanikku (12,7% Eesti rahvastikust) ja pindala on 3364 km2, mis 
hõlmab Eesti territooriumist 7,7%. Ida-Virumaa eripäraks teiste maakondadega võrreldes on 
mitte-eestlaste suur osakaal, linnalise aglomeratsiooni suur osatähtsus asustuses ning 
majanduselus suurtootmise domineerimine. Suur osa majandusest toimib loodusvarade 
kaevandamisel, millest tuleneb ka kõrgendatud tähelepanu keskkonna jätkusuutlikule 
kasutamisele. 
 
Ida-Viru elanike arv on Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest alates vähenenud (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Ida-Virumaa, sh Narva ja Jõhvi elanike arvud aastate lõikes 
 2000 2004 2008 
Ida-Viru maakond 180 143 174 809 170 719 
% Eesti elanikkonnast  13,1% 12,9% 12,7% 
sh Narva linn  68 812 67 355 66 435 
sh Kohta-Järve linn 47 797 46 346 45 093 
sh Sillamäe linn  17 232 16 806 16 392 
sh Jõhvi vald 13 929  13 333 13 003 
sh Kiviõli linn 7 435 7 082 6 749 
Allikas: www.stat.ee 
 
Piirkond on elanud läbi majanduse olulise ümberstruktureerimise, millega on kaasnenud 
pikemal ajaperioodil Eesti keskmisest kõrgem töötus ja noorte väljaränne, sh noorte 
suundumine hariduse omandamiseks mõnda teise piirkonda. Suurenenud on tähelepanu 
sotsiaalse infrastruktuuri toimimisele ja teenindussektorile. 
 
Järgnevatel aastatel on Ida-Virumaal põhjust eeldada kooliealiste noorte osakaalu olulist 
vähenemist (Joonis 2). 1980ndate aastate lõpus sündinud on saamas täiskasvanuks ning 
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nendele järgnevad aastakäigud on arvuliselt juba kuni poole väiksemad. Samas võib viimastel 
aastatel täheldada sündivuse kerget tõusu, mis omakorda seab uued nõudmised piirkonna 
haridusasutuste võrgu korraldamisele.  
 
Joonis 1. Ida-Virumaa rahvastikupüramiid 2000 ja 2008 
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Gümnaasiumi kooliastme vanusrühmas on oluline vähenemine maakonna rahvastikus alles nö 
poole peal – 2007.a ning 2015.a prognoositava miinimumtaseme vahe on 2,8 tuhat mitte-
eestlastest ja 0,6 tuhat eestlasest gümnaasiumiealist. Alates 2015. aastast vanusrühma suurus 
taas kasvab valdavalt 500 mitte-eestlaste võrra, et seejärel taas väheneda.  
 
 
Joonis 2. Ida-Virumaa gümnaasiumiastme ealiste arv sünniaasta alusel1 
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1 „Ida-Virumaa linnaregioonide valmisolek vene õppekeelega üldhariduskoolide gümnaasiumiastme üleminekuks 
eestikeelsele aineõppele“. Geomedia 2008, lk. 62. 
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Narva linn on rahvaarvult Eestis kolmas linn ja Ida-Virumaa suurim linnaline asula, Eesti 
idapoolseim Euroopa Liidu piirilinn. Narvast Tallinna on 212 kilomeetrit ja Peterburi 150 
kilomeetrit. Linna läbib Euroopa tähtsusega automagistraal (E20) ja Tallinn-Peterburi 
maantee, mis on oluline transiidikoridor.  
 
Narvas elab 66,4 tuhat inimest, millest ligi 80% on venelased. Ülejäänud rahvuste esindajatest 
on eestlasi vaid veidi enam kui 4%. Eesti kodanikud moodustavad Narva elanikkonnast 
vähem kui poole – ligikaudu 44%. Umbes 33% elanikest on Vene Föderatsiooni kodanikud ja 
22% narvakatest on kodakondsuseta isikud. 
 

2. Tartu Ülikooli Narva Kolledži arengud 
Narva kolledž on Tartu Ülikooli koosseisu kuuluv akadeemiline õppeasutus, mis  tegutseb 
Ülikooliseaduse, Tartu Ülikooli seaduse, Tartu Ülikooli põhikirja, oma põhikirja ja teiste 
õigusaktide alusel. NK põhikirja kohaselt on kolledži peamine ülesanne kõrghariduse 
andmine, taseme- ja täienduskoolituse korraldamine, osalemine ülikooli teadus- ja muus 
tegevuses ning teiste sellel põhinevate teenuste korraldamine. NK pakub Kirde-Eestis Tartu 
Ülikooli kvaliteedimärgiga akadeemilist kõrgharidust, hoiab ja arendab akadeemilisi 
traditsioone ning seisab ühiskonnale oluliste väärtuste eest. NK tegevus toetab ka riiklikku 
integratsiooni- ja kultuuripoliitikat. 

Joonis 3. Narva kolledži asukoht Narva linnas 
Kaasates ülikooli teaduspotentsiaali, edendades kodumaist 
koostööd ja rahvusvahelisi sidemeid, taotleb NK 
haridusolude parandamise ja haridustaseme tõusu kaudu 
tõsta ka elanike elukvaliteeti regioonis. Aktiivne osalemine 
kohaliku piirkonna probleemide teadvustamisel ja 
lahendamisel on teinud NK-st arvestatava partneri nii Eestis 
kui välismaal ka väljaspool haridusvaldkonda. Kolledžis on 
viis lektoraati: ühiskonnateaduste, psühholoogia ja 
pedagoogika, eesti keele ja kirjanduse, vene keele ja 
kirjanduse ning võõrkeelte lektoraat. NK struktuur on 
esitatud joonisel 4. 
 
NK kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, mille kinnitamiseks 
teeb ettepaneku kolledži direktor ja mille kinnitab Tartu 

Ülikooli rektor. Nõukogu koosseisu kuuluvad direktor ja direktori asetäitjad, üks esindaja 
igast teaduskonnast (3), dekaanide ettepanekul õppejõudude esindajad (5), üliõpilaste 
esindajad (1/5 nõukogu liikmete arvust) ja kolledži hoolekogu esindaja. Kolledži töö 
otstarbekaks korraldamiseks on direktoril õigus moodustada alalisi ja ajutisi struktuuriüksusi 
ja määrata neile juhid, kelle ülesandeks on vastutada struktuuriüksuse üldseisundi ja arengu 
eest. NK-s töötab 57 töötajat, kellest 19 on õppejõud ning 38 muu personal. 
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  Joonis 1. Narva Kolledži organisatsiooniline struktuur 
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3. Narva Kolledži üliõpilaskond 
 
2008/2009 õppeaastal õpib kolledžis 631 üliõpilast, neist 411 statsionaarses ja 220 avatud 
ülikooli (kaug)õppes. Tegemist on regionaalse kõrgkooliga, kus statsionaarse õppe 
üliõpilastest on üle 90% pärit Ida-Virumaalt. Sealhulgas on kolm neljandikku üliõpilastest 
pärit Narva linnast. 
 
Tabel 1. Narva kolledži üliõpilaste koguarv aastate lõikes 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Päevane 

 415 446 403 398 426 458 417 391 411 

Avatud 
Ülikool 115 212 322 311 341 345 300 209 220 

Kokku 
 530 658 725 709 767 803 717 600 631 

 
Üliõpilaste arv päevases õppes on püsinud läbi aastate suhteliselt samal, ligikaudu 400 
üliõpilast, tasemel. Seevastu on avatud ülikooli kursustel osalenute arv aastatel 2000-2008 
väga erinev – tipnedes 2005. aastal 345 inimesega. Üliõpilaste arvu dünaamikat iseloomustab 
joonis 6. 
 
Joonis 1. Narva kolledži üliõpilaste arv aastate 
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NK tuumkompetents peitub akadeemilises mitmekeelses õpetajakoolituses, valdavalt lasteaia- 
ja põhikooliõpetajate (eelkõige vene- ja mitmekeelse kooli õpetajate) ettevalmistamises. 
Kolledži üliõpilased saavad teaduspõhise akadeemilise hariduse, laiapõhjalised ja 
interdistsiplinaarsed teadmised. 59% kolledži õppetööst toimub eesti, 26% vene, 13% inglise 
keeles2. 93% kolledži statsionaarse õppe üliõpilastest on lõpetanud vene õppekeelega kooli 
                                                
2 2008 novembri seisuga 
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ning nende õppetöö NK on mitmekeelne. Kolledži praegune õppetöö korraldus tagab 
üliõpilastele eesti keele ja eestikeelse õppe ning lõpetajatele eesti keele oskuse seaduses ette 
nähtud või sellest kõrgemal tasemel. Õppekavad ja teadustöö on tihedalt integreeritud Tartu 
Ülikooli õppetööga. Iseseisvate õppekavade alusel viiakse läbi bakalaureuse- ja 
magistritaseme õpet. Kolledžis õppijad on päevases õppes ja avatud ülikoolis. Korraldatakse 
täiendusõpet, kõige rohkem venekeelset pedagoogilist koolitust. Aastas osaleb eri kursustel 
üle tuhande vene ja eesti õppekeelega koolide ja lasteaedade õpetaja kogu Eestist. 
 

4. Narva kolledži õppekavad 
 
Narva kolledžis on võimalik õppida järgnevate õppekavade alusel ja tasemetel: 
 
Rakenduskõrgharidusõppes: 
 
Noorsootöö (160 AP) – nominaalne õppeaeg on 4 aastat. Eesmärk on valmistada ette 
spetsialiste, kes oskavad planeerida, juhtida, hinnata ja arendada noorsootööd ning -poliitikat. 
Õppekava lõpetanud suudavad arendada noorte omaalgatust ja -vastutust ning luua seda 
soodustav keskkond. Noorsootöö spetsialistid saavad ettevalmistuse tööks nii eesti kui vene 
keeles. 
 
Kohaliku omavalitsuse korraldus (140 AP) – nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat. Eesmärk on 
anda rakenduslik sotsiaalteaduslik haridus rõhuga kohaliku omavalitsuse korraldusele. 
Lõpetanud spetsialistid tunnevad avaliku sektori, regionaalse arengu, Euroopa Liidu ja 
juhtimisega seotud protsesse. Lõpetanutel on praktilised töökogemused ja oskused tööks 
omavalitsustes, riigiasutustes ja mittetulundussektoris. 
 
Bakalaureuseõppes: 
 
Humanitaarteadused (120 AP) – nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Eesmärk on anda 
üliõpilastele teadmised kahe aine õpetamiseks põhikoolis, millest üheks aineks on eesti keel 
teise keelena või inglise keel.  
 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (120 AP) – nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Eesmärk on 
valmistada ette mitmekülgsete teadmistega koolieelse lasteasutuse õpetajaid. Õppekava 
lõpetanud on võimelised kujundama lapse arenguks soodsat vaimset ja füüsilist keskkonda, 
vajalikke õppimis- ja tööharjumusi ning nõustama lapsevanemaid kasvatusküsimustes. 
 
Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavas: 
 
Klassiõpetaja vene õppekeele baasil (200 AP) – nominaalne õppeaeg on 5 aastat. Eesmärk on 
valmistada ette mitmekülgsete teadmistega klassiõpetajaid, kellel on terviklik maailmapilt 
ning kes on võimelised kujundama õppimiseks ja õpilase arenguks soodsat keskkonda. 
Õppekava lõpetanud on võimelised õpetama enamikku 1.-6. klassis õpetatavaid aineid. 
 
Magistriõppes: 
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Humanitaarteaduste õpetaja mitmekeelses koolis (80 AP) – nominaalne õppeaeg on 2 aastat. 
Eesmärk on anda üliõpilastele ettevalmistus tööks põhikooli II ja III astmes kolme (erandjuhul 
kahe) aine õpetajana. Üliõpilastel on võimalus omandada ka õppeaine õpetamise õigus 
põhikooli I astmes. 
 
Koolieelse lasteasutuse õpetaja (80 AP) – nominaalne õppeaeg on 2 aastat. Õppekava 
eesmärgiks on valmistada ette mitmekülgsete teadmistega koolieelse lasteasutuste õpetajaid. 
Õppekava lõpetanud on võimelised õpetama erivajadustega lapsi või juhtima koolieelse 
lasteasutuse tööd ning nõustama lapsevanemaid kasvatusküsimustes. 
 
Tabel 2. Üliõpilaste jagunemine õppekavade lõikes (seisuga 1. oktoober 2008) 
 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a Kokku 
Klassiõpetaja vene 
õppekeelega koolis 

8 11 10 11 12 52 

 avatud ülikoolis 17 9 7 4 8 45 
Humanitaarained vene 
õppekeelega koolis 

14 31 59 27 40 171 

avatud ülikoolis  1  2 5 8 
Koolieelse laste-
asutuse õpetaja 

11 15 37 4 14 81 

avatud ülikoolis 35 21 35 18 5 114 
Kohaliku oma-
valitsuse korraldus 

12 14 9 13 ---* 48 

avatud ülikoolis 7 12 7 18 --- 44 
Noorsootöö 11 16 13 19 ---** 59 

avatud ülikoolis 8    --- 8 
Päevases õppes 56 87 128 74 66 411 

Avatud ülikoolis 67 43 49 42 18 219*** 
Kokku 123 130 177 116 84 630 

* Kohaliku omavalitsuse korralduse nominaalne õppeaeg on 3,5 aastat 
** Noorsootöö nominaalne õppeaeg on 4 aastat 
*** Tabel ei kajasta ühte avatud ülikooli sotsiaaltöö korralduse üliõpilast 
 
Lisaks traditsionaalsele kraadiõppele pakub NK ka alternatiivseid õppevõimalusi, et 
võimaldada soovijatel ennast täiendada.  
 
Õpingud avatud ülikoolis ja täienduskoolitus: 
 
Avatud ülikool annab võimaluse akadeemilisel tasemel õppimise mitmekesistamiseks olles 
samas avatud erinevatele NK õppijatele. Avatud ülikool pakub kõikidele õppimishuvilistele 
paindlikke ja õppija vajadusi arvestavaid õppimisvõimalusi nii taseme- kui 
täienduskoolituses. 
 
Avatud ülikoolis õppijate koguarv on viimaste aastate lõikes olnud sarnane. 
 
Täienduskoolitusprogrammid ja ümberõppekavad: 
 
Ümber- ja täiendõpe on mõeldud eelkõige töötavatele õpetajatele ja teistele haridusasutuste 
töötajatele, kes soovivad omandada lisakvalifikatsiooni või täiendada juba olemasolevat. 
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Samas korraldatakse täienduskoolitusi vastavalt vajadusele ka teistele sihtgruppidele. 
Täienduskoolitusprogrammid jagunevadki sellest tulenevalt pedagoogilisteks ja mitte-
pedagoogilisteks. Esimese sihtgrupiks on peamiselt erinevate astmete kooliõpetajad ja 
lasteaiakasvatajad ning teise sihtgrupiks omavalitsuste töötajad, noorsootöötajad, koolides 
administratiivalal töötajad jt. 
 
Täienduskoolitusprogrammide valdkondadest on olulisemad järgmised teemad: 
 

- Multikultuuriline haridus 
- Karjääriplaneerimine 
- Eesti keele intensiivkursus/täienduskoolitus 
- Uued sõnad ja väljendid tänapäeva eesti keeles 
- Eelikoolipedagoogika 
- Pedagoogika ja eripedagoogika 
- Sotsiaaltöötaja koolitus 
- Projektijuhi koolitus 
- Laagrikasvataja koolitus 
- 1.-4. keelekümblusklassi õpetaja koolitus 
- Vene, inglise ja saksa keele õpetamise metoodika 
- Vene keel praktikas 

Ümberõppekavade alusel on kvalifikatsiooni võimalik omandada järgnevatel erialadel: 
 

- Ajalugu ja ühiskonnaõpetus põhikoolis 
- Loodus- ja inimeseõpetus põhikoolis 
- Koolieelse lasteasutuse eesti keele kui teise keele õpetaja 
- Geograafiaõpetaja gümnaasiumiastmes 

2007.a aastal osales täienduskoolitusprogrammides ja ümberõppes 1260 õppijat, neist 
täienduskoolituses 1063 ja ümberõppes 75; ülejäänud 122 õppijat moodustasid lasteülikoolis 
käinud3. 2008.a oli kolledži täienduskoolituse ja ümberõppe programmides 1257 õppijat, 
kellest täienduskoolitust sai 1027 ja ümberõpet 90 inimest; lasteülikooli programmis osales 
140 last ja lapsevanemat.  
 
Seoses muudatustega õppetööd reguleerivas seadusandluses on NK sulgenud õppekavasid 
vastavalt sellele, kuidas nendel õppivad üliõpilased oma erialad lõpetasid. Suletud 
diplomiõppe õppekavad on põhikooli õpetaja vene õppekeelega koolidele, põhikooli õpetaja, 
põhikooli reaalainete õpetaja, põhikooli aineõpetaja, põhikooli vene keele ja kirjanduse 
õpetaja, klassiõpetaja vene õppekeelega koolidele, põhikooli inglise keele õpetaja, eesti keel 
teise keelena ning alushariduse pedagoog. Bakalaureuse õppekavadest on suletud 
majandusteadus, inglise keele õpetaja, eesti keel teise keelena, alushariduse pedagoog vene 
õppekeele baasil, ärijuhtimine ja sotsiaaltöökorraldus. Rakenduskõrgharidusõppes on suletud 
sotsiaaltöökorralduse õppekava.  

                                                
3 Korraldatakse lastele vanuses 7-12 paralleelselt eesti ja vene keeles teemadel, mis annaksid lisaväärtust koolitundides 
omandatule. Lasteülikooli eesmärk on pakkuda õppekava täiendavaid teadmisi läbi interaktiivsete tegevuste, loengute, 
töötubade, seminaride või ekskursioonide Narva linna ja selle lähiümbruse lastele. 
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5. Narva kolledži koostöövaldkonnad 
 
NK hoiab ja arendab akadeemilisi traditsioone ning teeb õppe mitmekesistamiseks koostööd 
paljude partneritega. Õppealane koostöö on korraldatud peamiselt õppekavade keskselt, et 
üliõpilastel oleks võimalik omandada praktilisi teadmisi erialal. Koostööd tehakse 
kõrgkoolidega Eestis, samuti Euroopas ja Venemaal. Kolledžil on rahvusvahelised projektid 
läti keele õppe rahvusliku programmiga, Helsinki Ülikooli Kouvola 
täienduskoolituskeskusega, samuti Pihkva Riikliku Pedagoogilise Instituudi (peamiselt 
üliõpilaste vahetus, viimati 2008. a. sügissemestril 20 vahetusüliõpilast kaheks nädalaks 
mõlemas suunas) ja Herzeni-nimelise Venemaa Riikliku Pedagoogilise Ülikooliga Peterburis 
(õppejõudude vahetus, koostööprojektid, viimati sügisest 2007 kuni 2008 kevadeni 
täienduskoolitus Narva eripedagoogidele 160 tunni ulatuses). Lisaks toimus õpetajakoolituse 
multikultuurilise hariduse suuna õppe- ja teadustöö kvaliteedi tõstmise projekti raames 
koostöö ka Helsinki Ülikooli (Soome), Durhami Ülikooli (Inglismaa), Hamburgi Ülikooli 
(Saksamaa) ja Katholieke Ülikooliga Leuvenis (Belgia). Praktika alal tehakse koostööd ka 
Bozen-Bolzano Vaba Ülikooli (Itaalia) ja Lappeenranna Tehnikaülikooliga (Soome). 
 
NK-l on koostöölepingud Narva koolide (Narva Pähklimäe Gümnaasium, Narva Kreenholmi 
Gümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool, Narva Eesti 
Gümnaasium) ja lasteaedadega, kus kolledži üliõpilased läbivad õpetajakoolituse õppekavadel 
pedagoogilist praktikat. 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse õppekava raames toimub koostöö praktikakorralduse ja 
õppekava arenduse teemadel järgmiste kohalike omavalitsustega: Narva (kõige tihedamini 
valitav praktikakoht), Narva-Jõesuu, Jõhvi, Mäetaguse, Iisaku, Illuka, Sillamäe, Toila, 
Vaivara ja Lüganuse. Lisaks toimub koostöö Swedbankiga, kus panga töötajad viivad 
üliõpilastele läbi loenguid pangandusest, mida kolledž aktsepteerib osana õppekavast. 
 
Noorsootöö õppekava alusel toimub väga lai võrgustikupõhine koostöö. Sinna on kaasatud 
kohalikud omavalitsused Ida-Virumaalt (Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu, Sõmeru ja 
Vaivara), noorsootööga tegelevad mittetulundusühingud (MTÜ Sind Ei Jäeta Üksi, MTÜ 
Lapsele Oma Kodu, MTÜ TK Romashka) ja erinoorsootöö praktikabaasid (Narva Lastekodu, 
Narva Laste Turvakodu, Viru Politsei Noorsoo osakond, Viru Vangla Kriminaalhoolduse 
osakond, Narva Sotsiaalabiamet).  
 
Valdavalt venekeelses keskkonnas paiknemise tõttu on NK eesti kultuuri aktiivne levitaja, 
eripalgeliste kultuurikontaktide looja ja hoidja Narvas. Kolledži tegevusega suurendatakse 
Eesti ühiskonna sidusust ja aidatakse kaasa haridusväärtuste levimisele ja rakendamisele ning 
euroopalike väärtushinnangute kujunemisele ja kinnistamisele. Kuna kolledži kompetentsus 
peitub ka tema mitmekultuurilisusel, eri kultuuride ja keelte põimumises ning võimes 
arendada kultuurikontakte, siis on kolledž tunnustatud mitmekultuuriline kultuurisaadik 
venekeelses keskkonnas Eestis. Kolledž on vaimne keskus Ida-Virumaal ja üks osa Narva 
mainest. Kolledž võimaldab Ida-Virumaal ainukesena eestikeelset sotsiaal- ja 
humanitaarharidust kõrghariduse tasemel. 
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NK üheks ülesandeks on aidata kaasa piirkonna sotsiaalsete ja kultuuriliste probleemide 
lahendamisele. Lõimumisele kaasaaitamiseks ja eesti kultuuri tutvustavaks kolledži 
struktuuriüksuseks on selleks spetsiaalselt loodud Eesti Kodu Narvas. Tegemist on Eestit ja 
eesti keelt ning kultuuri tutvustava infokeskusega, mis korraldab avalikke loenguid, seminare, 
koolituskursusi, näitusi, konkursse jpm kõigile piirkonna elanikele, kellel on huvi ja soovi 
Eesti maad ja kultuuri paremini tundma õppida. Organisatsiooni tegevus toimub järgmistes 
valdkondades:  
 

- Nõustamine eesti keele, tasemeeksamite, kodakondsuseksamitega seonduvates 
küsimustes 

- Haridustöötajatele metoodilise abi osutamine 
- Õppematerjalide koostamine 
- Lastele ja noortele ürituste korraldamine 
- Eestiga seotud informatsiooni kogumine, Estica raamatukogu ja Internetipõhise 

teabepanga arendamine 
- Avalikud loengud, näitused, kohtumised jm avalik tegevus 
- Mitmekeelse hariduse keskuse tegevuse koordineerimine 
- Uuringud, monitooringud, andmebaaside koostamine ja pidamine 

 

6. Üliõpilaste ja vilistlaste rahuolu 
 
NK viib iga-aastaselt läbi küsitlusi oma üliõpilaskonna hulgas, et selgitada tudengite 
seisukohti ja arvamusi õppetöö korralduse ja õppevälise tegevuse kohta. Küsitluste 
tulemusena saab kolledž tagasisidet oma tegevuste paremaks koordineerimiseks ja nendes 
muudatuste elluviimiseks.  
 
Esmakursuslaste küsitlus näitas, et enamus hindas NK õppetööd „pigem rahuldavaks“, mille 
tulemusena võib kolledži õppetegevust pidada üliõpilaste silmis asjakohaseks. 
Esmakursuslastest peab 98% pedagoogilise personali taset võrdlemisi kõrgeks. Samuti hinnati 
kõrgelt õppeainete huvitavust – 84% esmakursuslastest on sellega rahul või pigem rahul.  
 
Õppetöö osas on esmakursuslased kõige kõrgemalt hinnanud õppeosakonna töö kvaliteeti ja 
õppeainete info kättesaadavust – 92% on rahul või pigem rahul. Lisaks on kõrgelt hinnatud 
õppetöö korralduse info kättesaadavust ja raamatukogu tööd – vastavalt 88% ja 82%. 
Õppekirjanduse kättesaadavusega on rahul 74% esmakursuslastest. Ainsana, kus 
rahulolematute esmakursuslaste hulk ületas rahulolevate oma, oli arvutiklassi töö kvaliteet 
ning arvutite võimsus ja kiirus. Kuna juulis 2008 arvutiklass sai uued arvutid, siis on põhjust 
arvata, et ka selles osas on üliõpilaste rahulolematus vähenenud. 
 
Vähem kui pooled üliõpilased (41%) teavad, mis on üliõpilasnõukogu ja millega see tegeleb. 
Siiski arvab 63% vastanutest, et üliõpilasnõukogu tegevus vastab nende ootustele. Vastanud 
esmakursuslased arvavad, et üliõpilasnõukogu peaks pöörama rohkem tähelepanu üliõpilaste 
sotsiaalsete garantiide tagamisele.  
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65% esmakursuslastest vastasid küsimusele „Kas Teie ootused Narva Kolledži suhtes vastasid 
tõele?“ jaatavalt. 23% vastanutest olid pärast sisseastumist positiivselt üllatunud ning kõigest 
12% pettusid oma ootustes. Kui kolledži üliõpilastele antaks võimalus õppeasutust veelkord 
valida, siis 86% valiksid NK taas. 
 
Esmakursuslased pidasid oluliseks teha NK õppetöös ja igapäevaelus järgmised muutused: 
 

- muudaksid ära laupäevased ja õhtused loengud 
- parandaksid sööklatoitude kvaliteeti 
- kinnitaksid loenguplaani terve semestri ulatuses 
- suurendaksid võimalusi õppeks vahetusüliõpilasena 
- alandaksid nõutavat hinnet stipendiumi saamiseks 

NK lõpetanute seas 2008. aasta kevadel läbiviidud küsitlus näitas, et populaarseimateks 
kõrvalerialadeks lõpetanute seas olid vanemate nõustamine laste kasvatamisel ja arendamisel 
(22% lõpetanutest) ning inimeseõpetus (16%). 
 
Enamus 2008. aasta lõpetanutest astus kolledžisse 2005. aastal – 43% ja 2004. aastal 34% 
gümnaasiumi lõpetanutest. Peamisteks õppeaja pikenemise põhjusteks olid akadeemiline  
 
puhkus omal soovil, suur koormus palgalisel töökohal ja lõpetamiseks vajaliku eesti keele 
taseme puudumine. 
 
Kolledži tegevuste juures hindasid lõpetajad kümnepallisüsteemis kõige kõrgemini 
raamatukogu tööd (9,1 palli) ning nõudeid eesti keele valdamisele ja keelepraktikat (8,6 palli). 
Kõige madalamalt hindasid lõpetajad õppeprogramme (7,4 palli) ja kõrvalerialasid (7,6 palli). 
Lõpetajad hindasid üldjuhul õppetöö kvaliteeti keskmisest märgatavalt kõrgemaks. Hariduse 
omandamise seisukohalt hinnati kõige kõrgemalt praktikat (8,2 palli) ja uusi õppeprogramme 
(8,1 palli). Madalaimalt hinnati võimalusi omandada lisaerialasid (6,6 palli). 
 
Soovituslike muudatuste seast, mida lõpetanud üliõpilased oleksid tahtnud kolledžis näha, 
olid peamisteks praktiliste harjutuste osakaalu suurendamine õppetöös, lisaerialade valiku 
laiendamine, võõrkeelte tundide arvu ja külalislektorite, eriti just õppejõud-praktikute, 
loengute osa suurendamine.  
 
93%  lõpetanutest  soovisid sisseastumise hetkel töötada erialalisel tööl, kuid kolledži 
lõpetamisel see protsent alanes 81%-le. Lõpetajad kasutasid töö leidmiseks kuulutusi vabadest 
töökohtadest, oma CV levitamist ja otsingut tuttavate kaudu. 2008. aasta lõpetanutest 74% 
otsivad töökohta tuginedes oma peaerialale ja 17% ka lähtuvalt oma lisaerialast. Lõpetanute 
arvates suudavad nad omandatud peaeriala kõrval kolledžist saadud haridusega töötada veel 
tõlkijatena, ametnikena, psühholoogidega, metoodikutena, sotsiaaltöötajatena ja asjaajajatena. 
 
Lõpetajate tööperspektiivide positiivseks näitajaks on see, et 64% lõpetanutest olid diplomi 
saamise hetkeks juba leidnud endale töökoha. Samuti oli 95% lõpetanutest veendunud selles, 
et suudavad pärast kolledži lõpetamist endale tööd leida. 
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7. Narva kolledži eelarve 
 
Järgnevalt lühiülevaade NK eelarvest. 
Tabel 3. Narva kolledži eelarve dünaamika 
Tulud  
(tuhandetes 
kroonides) 

2005 2006 2007 2008 

 Eelarve Täidetud Eelarve Täidetud Eelarve Täidetud Eelarve 
Töötajate arv 64 69 75 68 69 67 67        
Täidetud ametikohad 61,1 63,55 66,8 60,6 60,85 52,25 52,95 
1. Sissetulekud 
õppetegevusest 

       

1.1 Riigipoolne toetus 7 834,6 7,834.6 9,724.9 9,724.9 11 919,3 10,333.4 13,563.5 
1.2 Õppemaks 600,0 1,025.9 1,080.0 909.8 1 000,0 811.9 854.0 
1.3 Avatud Ülikool 3 300,0 3,065.3 3,300.0 2,236.0 2 700,0 1,707.8 2,100.0 
1.4 Täiendõpe  156.2 600.0 402.8 420,0 1,367.2 870.0 
1.5 Muud õppealased 
tegevused 

   81.9 100,0 1,210.5 1,523.0 

1.7 Struktuurfondid   130.2 194.7 1 340,0 1 ,000.5 98.0 
Kogusissetulek 
õppetegevusest 11 734,6 12,082.0 14,835.1 13,550.0 17 479,3 16,228.3 19,008.5 

2.2 Eesti Teadusfondi 
Grandid 

 130.0 100.0 130.0 130.0 162.8,0  

3. Muu sissetulek        
3.1.1 Sihtotstarbelised 
vahendid 2 000,0 648.1 1,500.0 1,024.1 1 000,0 532.1 1,000.0 

3.1.2 Renditulu 550,0 796.4 700.0 731.6 720,0 663.0 620.0 
3.1.3 Muud 
tulumlikud tegevused 170,0 159.1 190.0 151.1 170,0 86.2 170.0 

Muud tulud kokku 2 720,0 1,603.5 2,390.0 1,906.8 1 890,0 1,281.3 1,790.0 
Tegevustulud kokku 14 454,6 13,815.5 17,325.1 15,586.8 19,443.3 17,672.4 20,798.5 
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Kulud 
(tuhandetes 
kroonides) 

2005 2006 2007 2008 

 Eelarve Täidetud Eelarve Täidetud Eelarve Täidetud Eelarve 
1. Personalikulud 8 699,9 9,545.8 10,630.7 10,173.1 11,743.7 10,974.4 14,548.6 
1.1 Palgad 6 516,8 7,147.9 8,125.0 7,620.6 8 809,9 8,211.2 10,914.2 
1.2 Sotsiaalmaksud 2 150,5 2,362.1 2,631.8 2,522.7 2 907,3 2,717.73 3,601.7 
1.3 Töötuskindlustus 32,6 35.8 24.4 22.9 26,4 24.5 32.7 
1.4 
Teadusstipendiumid 

   7.0    

2. Töö- ja õppereisid 250,0 443.3 384.2 490.2 439.9 413.6 430.0 
3. Püsi- ja 
olmekulud 1 500,0 2,031.2 2,759.5 1,928.8 2,300.0 2,276.0 2,000.0 

4. Palgatud õppe- ja 
teaduspersonal 550,0 739.3 700.0 314.5 740,0 319.8 300.0 

5. Reisikulud 170,0 205.8 226.6 193.1 320,0 212.8 320.0 
6. Kulutused 
külaliste vastuvõtule 
ja soodustustele 

300,0 307.6 300.0 390.6 350,0 278.0 250.0 

7. Investeeringud 
põhivarasse 1 584,7 295.5 500.0 119.9 1,000.8 -3.6 100.0 

8. Muud 
tegevuskulud 100.0 141.5 124.1 173.9 220.0 233.4 210.0 

8.1 
Kaasfinantseerimine 

     31.00  

8.2 Muud 
tegevuskulud 

    220.0 202.4 210.0 

9. Ruumide 
halduskulud 1,300.0 1,616.9 1,500.0 1,358.9 1,600.0 1,480.9 1,600.0 

10. Üldkulude 
jaotamine 

    780.0 780.0 1,039.9 

Tegevuskulud kokku 14,454.6 15,326.8 17,325.1 15,143.0 19,499.3 16,965.4 20,798.5 
 
 


