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Rahvusvaheliste suhete arendamine ning rahvusvahelise õpi- või 
koostöökogemuse viimine iga EKA liikmeni, õppejõudude ja töötajate 
rahvusvahelise kogemuse suurendamine, sh põimitud õpirännete jt uute 
(digi)formaatide rakendamine 

EKA arengukava  
2021 - 2025:

Järgmise viie aasta jooksul soovime kasvatada ülikooli mõju Põhja- ja Baltimaade ühe 
olulisema loovmõtte keskusena. Selleks soovime oma valdkonna parimate ekspertide 
toel arendada õppe- ja loomekeskkonda, mis inspireeriks nii EKA kogukonda kui ka 

külalisi. 

EKA on rahvusvahelistes projektides ja algatustes hinnatud koostööpartner. Kõigil 
erialaainetel on rahvusvaheline komponent kas välishindajate või -õppejõudude näol. 
Kasvab nende tudengite osakaal, kes õpivad teatud perioodi välismaal, tõuseb 
välispraktikate kvaliteet. Ülikoolil on võimekus tagada EKA aktiivne osalus olulisemate 

rahvusvaheliste võrgustike, ühenduste ja projektide tegevuses (sh vahendite taotlemisel 
EL jt programmidest).

Digipöörde ja digipädevuste omandamise toetamine, sh paindlike ja rahvusvahelist 
kasutamist võimaldavate e-õppelahenduste loomine 



Koostöö Põhja- ja  
Baltimaadega 

Järgmise viie aasta jooksul soovime kasvatada ülikooli mõju 

Põhja- ja Baltimaade ühe olulisema loovmõtte keskusena. 
Selleks soovime oma valdkonna parimate ekspertide toel 
arendada õppe- ja loomekeskkonda, mis inspireeriks nii EKA 

kogukonda kui ka külalisi. 



Põhjamaade 
võrgustikud:  
CIRRUS
• 18 disainikõrgkooli (Läti, Leedu, Eesti,  Rootsi, Soome, Norra, Taani, Island) 

        
     Rahastus:  
• liikmemaksud: 18 000 EUR aastas, millest pool EKAle 

• Nordplus: ca 100 000 - 130 000 EUR  
aastas 

• õpiränne, seminaride korraldamine  
õppejõududele, intensiivsed workshopid 

• CIRRUS nõukogus on 3 liiget, sh disainiteaduskonna dekaan  
Ruth-Helene Melioranski 

• sekretariaat EKA välissuhete osakonnas 



Põhjamaade võrgustikud:  
Nordic-Baltic Academy of 
Architecture
• 19 arhitektuurikõrgkooli  

(Läti, Leedu, Eesti, Rootsi, Soome, Norra, Taani, Island) 

• Rahastus:  
• Nordplus rahastus: ca 40 000 EUR aastas  

• dekaanide kohtumised, õpiränne, (online) seminarid,  
intensiivsed workshopid tudengitele 

• Intensiivprojektid - Woodstock 

• Nordplus programmi rahastuse haldus EKA välissuhete osakonnas 

 



Põhjamaade võrgustikud:  
DAMA

• 14 vabade kunstide kõrgkooli (Läti, Leedu, Eesti, Rootsi, Soome, Norra, 

Taani, Island) 

• Rahastus: Nordplus rahastus: ca 25 000 EUR aastas: õpiränne,  

seminaride korraldamine õppejõududele, intensiivsed workshopid, 

digikoostöö  

• Nordplus programmi haldus EKA välissuhete osakonnas 



Põhjamaade võrgustikud:  
KUNO

     

• Dekaan prof Kirke Kangro on võrgustiku juht. 

• 18 vabade kunstide kõrgkooli (Läti, Leedu, Eesti, Rootsi, Soome, Norra, 

Taani, Island) 

Rahastus:  

• EKA ei halda võrgustiku eelarvet, oli võrgustiku koordinaator 2011 - 

2015. Võimalus taotleda stipendiume, rahasust tudengite 

workshoppide ja näituste korralduseks, korraldada seminare jne. 



Nordplusi plussid: 

Põhja-ja Baltimaadega on koostöö lihtne, oleme sarnased 

Väike, lihtne ja inimnäoline 

Kiired muutused on võimalikud (kohanemine pandeemiaga) ja 
programmi haldajad on inimesed, kellel on nägu ja nimi 

Avatud uutele ettepanekutele 

Aruandlus on lihtne, formaadid on mõnusad ja hoomatavad 
(intensiivkursus, ekspressmobiilsus, võrgustiku arendusgrant) 

Partnerite ring koosneb enamasti kõrgkoolidest, kes on temaatiliselt 
“asjas sees” 



Nordplusi miinused: 

Eelarve on piiratud 

Tudengite toetused on küllalt väikesed (v.a reisitoetus) 

Halduskuludeks ainult 5% 

Personalikuludeks rahastust ei ole 



Tänan!


