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TEGEVUSKAVA TTÜ VIRUMAA KOLLEDŽI ARENGUKAVA ELLUVIIMISEKS AASTATEKS 20132015
Jrk
nr

Tegevus (koos viitega struktuuriüksuse
arengukavas toodud eesmärgi numbrile)*

Tähtaeg
(kuu ja
aasta)

Vastutaja või
koordineerija

Tegevusse kaasatakse
(struktuuriüksuse
nimetus)

1.

Magistriõppe arendamine Kütuste keemia ja
tehnoloogia õppekaval (A p 2 )

12.2015

2.

Tootmise automatiseerimise ja
Energiatehnika õppekava ühendamine, uue
õppekava koostamine (A p 3)

09.2015

VK juhtkond, õppetalitus,
Keemiatehnoloogia lektoraat,
kütuste tehnoloogia teadus- ja
katselaboratoorium
VK juhtkond, õppetalitus,
Tehniliste ainete lektoraadi
juhataja, töötajad

3.

Kolledži struktuuri reorganiseerimine (D, D
p 10)
Tehniliste ainete lektoraadi moodustamine
(Automaatika ja energeetika ning Ehituse ja
mehaanika lektoraatide ühendamine) (D p 1,
p 10)
Infrastruktuuri talituse moodustamine,
töötajate konkursi läbiviimine (D p 7)
Mäenduse õppemooduli rakendamine (A p
3.1)

09.2013

Kütuste keemia ja
tehnoloogia õppetooli
juhataja, õppedirektor;
arendusdirektor
Tootmise
automatiseerimise ja
Energiatehnika
õppekavade juhid,
õppedirektor
direktor, juhiabipersonalispetsialist

VK juhtkond

-

09.2013

direktor, juhiabipersonalispetsialist

VK juhtkond, Automaatika ja
energeetika ning Ehituse ja
mehaanika lektoraadi juhatajad,
töötajad

-

09.2013

direktor, juhiabipersonalispetsialist

VK juhtkond, õppetalitus,
arendustalitus, IT talitus

300 € (reklaam)

12.2015

direktor, õppedirektor,
õppetalitus

-

5.

Ettevõtl(ikk)use mooduli rakendamine (A p
3.2)

12.2013

õppedirektor, õppetalitus

6.

Reaalainete tasandusmooduli (matemaatika,
füüsika, keemia) rakendamine, min 3 EAP
mahus iga aine kohta (A p 3.3)

09.2014

õppedirektor, õppetalitus

7.

Täienduskoolituse õppeainete/-moodulite

12.2015

taseme- ja täiendusõppe
peaspetsialist

VK juhtkond, õppetalitus,
Automaatika ja energeetika
lektoraat
Humanitaar ja sotsiaalainete
lektoraadi juhataja, kõik
lektoraadid
VK juhtkond, õppetalitus,
Matemaatika ja infotehnoloogia
lektoraat
Keemiatehnoloogia lektoraat
Ehituse ja mehaanika lektoraat
VK juhtkond, õppetalitus, kõik
lektoraadid

3.1

3.2
4.

Struktuuriüksuse
eelarvesse
planeeritav
summa
-

-

-

-
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

väljatöötamine (A p 3.4)
Erialaste õppeainete/-moodulite
väljatöötamine välisüliõpilastele (A p 3.5)
Venekeelsetel õppekavadel õppetöö
läbiviimine eesti keeles vähemalt 30 EAP
mahus (A p 4)
Üliõpilaste õpingute/praktika läbimise
aktiviseerimine välismaal (A p 4)
Üliõpilaste aktiivsem osalemine erialastel
konkurssidel, olümpiaadidel jm, sh
välismaal (A p 8)
Suveülikoolide korraldamine (A p 4, p 8)

12.2015

õppedirektor

VK juhtkond, õppetalitus, kõik
lektoraadid

-

12.2015

õppedirektor

VK juhtkond, õppetalitus, kõik
lektoraadid

-

12.2015

VK Erasmus koordinaator

VK juhtkond, arendustalitus, kõik
lektoraadid

-

12.2015

kõik lektoraadid

VK juhtkond, õppetalitus,
arendustalitus

3 000 €, 01RV

12.2015

taseme- ja täiendusõppe
peaspetsialist
taseme- ja täiendusõppe
peaspetsialist

VK juhtkond, õppetalitus,
arendustalitus, kõik lektoraadid
Õppetalitus, kõik lektoraadid

-

lektoraatide juhatajad

VK juhtkond, kõik lektoraadid

-

taseme- ja täiendusõppe
peaspetsialist, turundus- ja
kommunikatsioonijuht

VK juhtkond, õppetalitus,
arendustalitus, kõik lektoraadid

5 000 €, 01RV

arendusdirektor , VK
Erasmus koordinaator

VK juhtkond, PKK, õppetalitus,
arendustalitus, kõik lektoraadid

-

PKK juhataja, PKK
projektijuht

VK juhtkond, PKK töötajad,
kütuste tehnoloogia teadus- ja
katselaboratoorium
VK juhtkond, PKK töötajad,
arendustalitus, kütuste
tehnoloogia teadus- ja
katselaboratoorium, kõik
lektoraadid
VK juhtkond, PKK töötajad

-

Täienduskoolituse
arendamine
(sh 12.2015
turundusplaani koostamine) (A p 3.4, p 10,
C p 3)
Erialaste
eestija
võõrkeelsete 12.2015
õppematerjalide koostamine (A p 4)
Kolledži erialade aktiivsem reklaamimine ka 12.2015
väljaspool Ida-Virumaad (ka väljapool
Eestit), koostöö tõhustamine gümnaasiumi
ning kutseõppeasutuste lõpetajatega (A p 10,
D p 2)
Lepingute sõlmimine välisülikoolide jt –
12.2015
partneritega (A p 11, p 12)
Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK)
12.2015
PKK tegevuste arendamine (B p 3)

18.

Põlevkivi valdkonna konverentsi
korraldamine (B p 3.4)

11.2013
11.2014
11.2015

PKK juhataja,
arendusdirektor

19.

Põlevkivi uurimise teadusseminaride
korraldamine (B p 3)

2013-2015

PKK juhataja;
PKK teadlikkuse ja
infospetsialist

2

-

-

-
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20.
21.

22.

PKK inkubatsioonikeskuse käivitamine (B p
1)
LTTd propageerimine õpilastele (C p 4)

12.2014

PKK juhataja, PKK
ettevõtlusjuht

VK juhtkond, PKK töötajad,

-

12.2015

arendusdirektor;
PKK Teadlikkuse ja
infospetsialist, turundus- ja
kommunikatsioonijuht
arendusdirektor; PKK
Teadlikkuse ja
infospetsialist, VK
turundus- ja
kommunikatsioonijuht,
Humanitaar ja
sotsiaalainete lektoraadi
juhataja
direktor

VK juhtkond, õppetalitus, kõik
lektoraadid, PKK töötajad

-

VK juhtkond, õppetalitus, kõik
VK ja PKK töötajad

-

12.2014

PKK juhataja, KTTKL
juhataja, PKK projektijuht

VK juhtkond, KTTKL töötajad

-

VK juhtkond, arendustalitus,
Tehniliste ainete lektoraadi
õppejõud
VK juhtkond, arendustalitus,
Tehniliste ainete lektoraadi
õppejõud
VK juhtkond, arendustalitus,
Tehniliste ainete lektoraadi
õppejõud
VK juhtkond, Matemaatika ja
infotehnoloogia lektoraat

5 000 €

10 000 €

-

Virumaa Rahva Kolledži käivitamine (C p 3, 12.2013
p 4)

Kolledži laboribaasi väljaarendamine (D p
3)
23.1 PKK KTTKL seadmete hankimine ja
paigaldus
23.2 Hoonete ehituse eriala laboribaasi
arendamine

12.2015

12.2015

Tehniliste ainete lektoraadi
juhataja

23.3 Masinaehitustehnoloogia eriala laboribaasi
arendamine

12.2015

Tehniliste ainete lektoraadi
juhataja

23.4 Automaatika ja energeetika valdkonna
laboribaasi arendamine

12.2015

Tehniliste ainete lektoraadi
juhataja

23.5

Informaatika eriala laboribaasi arendamine

12.2015

23.6

Kütuste keemia ja tehnoloogia eriala
laboribaasi arendamine

12.2015

Matemaatika ja
infotehnoloogia lektoraadi
juhataja
Keemiatehnoloogia
lektoraadi juhataja

23.7

2012.a. hangitud ja paigaldatud Kütuste
labori seadmete õppeprotsessi rakendamine
(laboritööde metoodikate väljatöötamine)
Hoonete tehnosüsteemide labori seadmete
õppeprotsessi rakendamine (laboritööde
metoodikate väljatöötamine)

12.2014

Keemiatehnoloogia
lektoraadi juhataja

VK juhtkond ,
Keemiatehnoloogia lektoraadi
insenerid-keemikud, õppejõud
Keemiatehnoloogia lektoraadi
insenerid-keemikud, õppejõud

12.2014

Tehniliste ainete lektoraadi
juhataja

Tehniliste ainete lektoraadi
õppejõud, insener, laborant

23.

23.8

3

VK juhtkond, arendustalitus, kõik
lektoraadid, PKK töötajad

15 000 €
15 000 €
10 000 €

-

3D multimeedialabori seadmete
õppeprotsessi rakendamine (laboritööde
metoodikate väljatöötamine)

12.2013

4
IT talituse, Infrastruktuuri
talituse juhataja

Kolledži taristu arendamine (D p 3)

12.2015

direktor

24.1

PKK hoone väljaehitamine ja sisustamine

01.2014

24.2

Kolledži hoone renoveerimistööd, sh 12.2014
töökoja väljaehitamine, välistrepi ja panduse
renoveerimine, parkla ehitus, fassaadi
remont, jm.
Parkimistingimuste
parandamine
PKK 12.2015

PKK juhataja, PKK
ehitusprojektijuht, PKK
projektijuht
ehitusprojektijuht,
majandusjuht

23.9

24.

24.3

-

VK juhtkond

40 000 €

PKK juhataja, PKK
ehitusprojektijuht, PKK
projektijuht
üliõpilaskodu juhataja,
Infrastruktuuri talituse
juhataja

VK juhtkond, majandusjuht

-

VK juhtkond , üliõpilaskodu
juhataja

5 000 € (fassaadi ei
ole arvestatud)

Infrastruktuuri talituse
juhataja

VK juhtkond, Infrastruktuuri
talituse töötajad

-

12.2013

Infrastruktuuri talituse
juhataja

VK juhtkond, Infrastruktuuri
talituse töötajad

5 000 €

VK juhtkond, Infrastruktuuri
talituse töötajad, kolledži töötajad
VK juhtkond, õppetalitus,
arendustalitus

20 000 €

VK juhtkond, kõik lektoraadid,
PKK

1000 € konverents
/in
650 € koolitus/in,
01RV

25.1
25.2

Arvutipargi, sh sülearvutid, uuendamine

12.2015

TTÜ Virumaa Kolledži Vilistlaskogu MTÜ
moodustamine ja tegevuste aktiviseerimine
(D p 9)
Personali koolituse ja arenduse (sh
konverentsidel osalemise) mahu
suurendamine (B p 1, D p 10)

12.2014

Infrastruktuuri talituse
juhataja
VK juhtkond

12.2015

direktor

25.

26.

27.

-

VK juhtkond, arendustalitus,
majandustalitus
VK juhtkond, majandusjuht

hoone juures, juurdepääsutee ehitus
Üliõpilaskodu hoone renoveerimistööd, sh
fassaadi renoveerimine, juurdepääsetavuse
tagamine liikumispuudega inimestele, jm
IT infrastruktuuri ja –teenuste
kaasajastamine (D p 7), sh traditsiooniliste
tehnoloogiate laiendamine
Serveriruumi sisseseade moderniseerimine

24.4

Matemaatika ja infotehnoloogia
lektoraat

12.2015
(fassaad 2016)
12.2015

4

-

