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UURINGUD - MEIL JA MUJAL

• VÕTAt taotlenud tudengid on kõrgelt motiveeritud õppima! 

• Tudengite edukalt õpingute lõpetamise osakaal on kõrgem 
võrreldes tava tudengitega.





• CAEL, USA 2011 



TAOTLEJA STEREOTÜÜP

• Õppinud kõrgkoolis eelnevalt (samal või eelneval tasemel);

• Soovib säästa aega, raha ja kõike muud;

• Maksimum kasu olemasolevatest punktidest;

• Tuleb süsteemis hästi toime;

• Kas ta vajab VÕTAt?



POTENTSIAALNE TAOTLEJA

• On õppinud töö käigus ja omandanud praktilisi teadmisi ja 
oskusi;

• Ülikooli süsteem on võõristav ja keeruline;

• Sooviks taotleda VÕTAt, et mitte korrata juba õpitut;

• Väärtustab õppimist ja peab lugu võimalusest asuda õppima;

• Kuidas teda toetada?



• 70% TLU tudengitest teab, mis on VÕTA (vähemalt on 
kuulnud)

• 83% ei ole taotlenud VÕTAt - aga kas nad võiks?

• 13% on taotlenud varasemate õpingute arvestamist

• alla 2% töökogemuse arvestamist - MIKS?



UURINGUD - MEIL JA MUJAL

• Taotlejad leiavad, et nõustamine on esmatähtis!

• Esmane info saadakse veebist, infomaterjalidest, kuid enne 
taotluse esitamist on tähtsaimaks info allikaks NÕUSTAJA

• Taotlejad ootavad ühtset VÕTA süsteemi, mis on üheselt 
mõistetav ülikooli erinevates allüksustes



• Suurbritannia (CRLL 2011) ja TLU 2012



NÕUSTAJAD

• Teadmised VÕTAst 5+

• Tuleb taoleja - mis siis juhtub?



TAOTLEJA KAIRI

• Magistriõppe lõpp juba paistab

• Mõned punktid on puudu

• On kuulnud midagi VÕTAst

• Läheb uurib nõustajalt lisa

• Ei!



TAOTLEJA

• Mida ta tahab?

• Mida ta ütleb, et tahab?

• Mida ta tegelikult tahab?

• Kuidas meie teame, mida ta tahab?

• Kuidas me saame teada, mida ta tahab ja vajab?

• Kuidas teda toetada?



TAOTLEJAD ÜTLEVAD, ET...

• ...nõustati taotlusvormi täitmise osas (70%);

• ...samas 54% taotlejatest leiab, et mõistab hästi taotlusvorme;

• ...rahulolu VÕTA protsessiga tervikuna on kõrge aga hindamise 
nüansse ei mõisteta ja nõustamisel oodatakse enam tuge 
eneseanalüüsi osas;

• ...kes korra on VÕTAt taotlenud soovivad taotleda!



VÕTA - TAVAÕPE

• Ülikoolis õppides võid olla keskmine 

• VÕTA puhul sellist võimalust ei ole


