
TERE 
TULEMAST!
Tere tulemast Eesti Kunstiakadeemiasse! Just 
siit on saanud hoogu mitmed tänased valdkonna 
uuendajad ning loovjõud nagu Reet Aus, Katrin 
Koov, Tõnu Tunnel ja Kris Lemsalu. Muidugi on siit 
tulnud veel ka paljud teised sinu valdkonna eest-
vedajad. Sa ei pruugi neid veel täna teada, aga 
kindlasti õpid aastate jooksul neidki tundma.

Oleme näinud palju vaeva, et sind juhen-
daksid oma ala parimad eksperdid Eestist ja 
välismaalt – rahvusvaheliselt tunnustatud kunst-
nikud, arhitektid, disainerid ja teadlased. Lisaks 
ka sütitavad külalislektorid erinevatelt erialadelt 

partnerülikoolidest. Muide, kas teadsid, et EKA 
tudengid on kõige aktiivsemad õpirändajad Eesti 
ülikoolidest? Me innustame väga oma tudengeid 
vaatama kaugemale riigipiiridest ja nägema end 
maailma kodanikena.

Me ei luba, et saad siit inspireerivast majast 
aastate jooksul kõikidele oma küsimustele vas-
tused, kuid küsimusi juurde pakume kindlasti. 
Loomulikult ka neid, kellega koos peale õpinguid 
edasi arutada ja üheskoos vastuseid otsida. 
Loodame, et su teekond saab olema põnev, veidi 
eklektiline ja täis avastamisrõõmu!

SINU ÜLIKOOLIST
Eesti Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: 
arhitektuur, disain, kunstikultuur ja vabad kunstid, 
kust saavad tuule tiibadesse nii kunstnikud, 
arhitektid, disainerid, kunstiteadlased, õpetajad, 
animaatorid kui ka muinsuskaitsjad ja restauraa-
torid. Õppida saab ligi 30 õppekaval. Paljudel eri-
aladel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus 
vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka 
doktoriõppes. Elukestvaid õppevõimalusi pakub 
Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täiendus-
koolituses ja ettevalmistuses, Suveakadeemias ja 
erinevatel kunstikursustel.

Eesti Kunstiakadeemias õpib ligi 1200 
tudengit ja õpetab ligi 400 õppejõudu, sh profes-
sorid, lektorid, teadurid ja meistrid. Suure eriala-
valiku juures suudab Kunstiakadeemia pakkuda 
individuaalsemat õppevormi, kus peetakse 
oluliseks loovprofessionaalide ja õppejõudude 
isiklikku juhendamist kogu õppetöö vältel. Õppe-
jõududeks ja juhendajateks on oma ala professio-
naalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, 
arhitektid, disainerid, ajaloolased ja teadlased. 

Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt 
õpetama ka külalislektoreid partnerülikoolidest 
Eestist ja väliskõrgkoolidest, toimuvad rahvusva-
helised konverentsid ja seminarid.

Paljud erialad on tegutsenud katkematult 
juba ligi sajandi käies samal ajal kaasas ja olles 
avatud ajaga kaasnevatele muutustele. Kunsti-
akadeemias õpivad motiveeritud inimesed, kes 
on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud ja soovivad 
arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ning 
tegevusvõimalusi loova inimesena.

Iga eriala programmi on põimitud ka tugev 
teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised 
filosoofias, kunstiajaloos ja esteetikas. Praktilise 
kogemuse annavad õppetöösse põimitud ja selle 
välised näitustegevused ning koostööprojektid ette-
võtete ja asutustega. Õppeaasta lõpeb TASE festi-
valiga, mille raames toimuvad üliõpilastööde näitu-
sed, ERKI moeshow, avatud kaitsmised, loengud ja 
tudengite omaalgatuslikud kunstiprojektid.

Aastaringselt toimuvad näitused EKA 
galeriis, mis on ka keskne kohtumispaik EKA 



liikmetele. Toimub ka kirjastustegevus – publit-
seeritakse nii õppejõudude koostatud raamatuid, 
õpikuid, artiklikogumikke kui ka muid teoseid. 
Eesti Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt 
täienev teadusraamatukogu, Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Kuhlbarsi 
tänaval.

Rahvusvahelisus
Rahvusvahelistumisel peab Eesti Kunstiakadeemia 
kõige olulisemaks üliõpilaste liikumist ERASMUS+ 
või mõne teise programmi raames, mis võimaldab 
avardada erialast maailmapilti. Ligi 30% tudeng-
konnast kasutab võimalust täiendada end kunsti-, 
disaini- või arhitektuuriülikoolides üle maailma.  

Koostöö
EKA teeb tihedat koostööd paljude kõrgkoolide, 
kultuuriinstitutsioonide, loomeliitude, oma-
valitsuste ja ettevõtetega Eestis ning välismaal. 
Ülikool osaleb aktiivselt kogukonnaelus mitmesu-
guste avalike loengute, konverentside, näitus- ja 
kirjastustegevuse kaudu ja loomulikult ka ühispro-
jektide kaudu ettevõtjate ning tööstusega.

Üliõpilased ja õppejõud teostavad ettevõ-
tetele erinevaid tellimusprojekte. Akadeemia 
teenuste portfelli kuuluvad konsultatsioonid, sh 
toote- või teenuse arendusalane nõustamine, 
vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine, 
tegevusprotsesside arendamine, disainilahen-
duste väljatöötamine ja juurutamine, teostatavus-, 
tasuvus- ja rakendusuuringud. Paljud tudengid 
lahendavad õpiaja jooksul reaalseid disainiülesan-
deid firmadele ja avalikule sektorile ning võtavad 
osa rahvusvahelistest ja kohalikest konkurssidest. 
Viimase paari aasta jooksul on EKA pro fessorite 
juhendamisel teostatud üle 200 projekti.

Õppeaja jooksul saab läbida koolitusi ette-
võtluse, intellektuaalomandi, karjääri planeeri-
mise, praktika ning projektijuhtimise valdkonda-
des; tudengite õppeaja jooksul loodud ettevõtteid 
nõustab teadus- ja arendusosakond, kes aitab 
samas ka üliõpilasi äriplaanide koostamisel.

Sümboolika
EKA logo:
 

Kirjatüübid:
EKA Absolution (Helsinki Type Foundry)
URW Franklin Gothic 

Värvid:
Roheline (PMS 3395, R0 G210 B160) 
Punane (PMS 171, R255 G80 B40)
Lilla (PMS 252, R205 G100 B255)
Hall (Pantone Cool Gray 5, R190 G185 B185)

Lipukiri
Kunst on töö hing.

Tekkel
1920. aastatel võeti Riigi Kunsttööstuskoolis 
kasutusele lilla kandiga beež vormimüts (kuni 
aastani 1931). 1938. aastal loodi RKTKs üliõpi-
laskonvent Vartuja, mis võttis kasutusele tumesi-
nisest sametist hulknurkse tekli. Viimasel oli pur-
purne kant ja põhjal valge tikandiga stiliseeritud 
lumeräitsakas, mille keskel punane romb.

EKA teklit saab tellida kommunikatsiooni-
osakonnast: mart.vainre@artun.ee.

ÕPPIMINE
Õppetöö EKAs toimub nn 3+2 süsteemi alusel. 
Bakalaureusekraadi saamiseks on nominaalaeg 
3 aastat, mille jooksul omandab tudeng erialased 
põhiteadmised. Magistriõppe nominaalaeg on 
2 aastat, mis annab võimaluse süveneda tee-
madesse põhjalikumalt. Erandiks on arhitektuuri 
ja linnaplaneerimise õppekava, mis kestab viis 

aastat ja mille lõpetaja saab arhitektuurimagistri 
kraadi. Enamikul erialadest on võimalik õppida nii 
bakalaureuse kui ka magistritasemel. Doktoriõpe 
toimub arhitektuuri ja linnaplaneerimise, kunsti-
teaduse, muinsuskaitse ja konserveerimise ning 
kunsti ja disaini õppekavadel, õppe nominaalaeg 
on 4 aastat.

Õppetöö toimub vastavalt akadeemilisele 
kalendrile, kus on oluline arvestada tähtaegadega. 
Erandid akadeemilises kalendris seatud tähtaega-
des on võimalik teha ainult põhjendatud juhtudel.

Õppeained
Õppekavas sisalduvad õppeained jagunevad 
kohustuslikeks ning valik- ja vabaaineteks. Kohus-
tuslik on õppeaine, mis tuleb õppekava täitmiseks 
tingimata omandada. Valikaine saab üliõpilane 
iseseisvalt valida õppekavas määratud valikainete 
seast. Vabaaine on üliõpilase iseseisvalt valitud 
õppeaine Kunstiakadeemiast või mõnest teisest 
ülikoolist. Esimesel kursusel õpitakse peami-
selt üldaineid, järgnevatel kursustel erialaainete 
osakaal kasvab. Õppetöö toimub kontaktõppe 
(loengud, seminarid, meistriklassid jne), praktika 
ja iseseisva tööna.

Õppekava lõpetamiseks peab kõik kohus-
tuslikud õppeained sooritama positiivsele hindele 
ja koguma vastavalt kõrgharidusastmele vajaliku 
ainepunktide summa (BA — 180 EAP; MA — 120 
EAP; PhD — 240 EAP).

Kui kõik lõpetamise tingimused on täidetud, 
tuleb kaitsta lõputöö või portfoolio. Õppekava 
läbimise ja lõputöö või portfoolio kaitsmise järel 
väljastatakse diplom ja akadeemiline õiend. 
Õppeainete sooritamise lihtsustamiseks on 
koostatud õppeainekaardid, kus on esitatud info 
õppeaine eesmärkide, õpiväljundite, sisu ja hin-
damise kohta. Õppeainekaartidega on võimalik 
tutvuda ÕIS-is (õppeinfosüsteem veebikeskkon-
nas). Õppeaine edukaks sooritamiseks on oluline 
tutvuda õppeainekaardis kirjeldatud õppeaine 
sooritamise tingimuste, hindamis meetodite ja 
-kriteeriumitega.

Töökojad
Paljudel erialadel on oma töökojad ja stuudiod, 
mida saavad kasutada kõik EKA üliõpilased.

Osakonnad korraldavad üliõpilastele töö-
kodade kasutamise koolitusi ja tutvustusi, mille 
leiad tunniplaanist. Samuti saab pöörduda otse 
töökoja meistri poole. Töökodasid saab kasutada 
tööajal, kui ruumis ei toimu õppetööd.

Hindamine
Tagasiside üliõpilaste õpingute kohta toimub 
lisaks igapäevasele õppejõududega suhtlusele 
veel hindamistel ja kaitsmistel, kuhu kaasatakse 
teisi erialaprofessionaale nii Eestist kui ka mujalt. 
Õppeaineid hinnatakse eristavalt (eksamil, hin-

delisel arvestusel) 6-palli skaalal või mitteerista-
valt (arvestusel). Positiivsed tulemused on A–E 
ja “arvestatud”. Negatiivne tulemus on eksami ja 
hindelise arvestuse puhul F või arvestuse puhul 
“mittearvestatud”. Kui Sul on hindamisele mitte-
ilmumiseks mõjuvad põhjused, siis teavita sellest 
koheselt õppejõudu ning esita oma õppespetsia-
listile vähemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast 
hindamise toimumist mõjuvate põhjuste kohta 
kirjalik avaldus ja tõendid.

ÕIS ja @artun.ee meiliaadress
Õppeinfosüsteem (ÕIS) on aadressil artun.ois.ee 
asuv andmebaas, kus säilitatakse ja esitatakse 
üliõpilaste õppetööga seonduvat infot. Sisselogi-
des näed muu hulgas oma tunniplaani, hindeid, 
dokumente jms.

EKA meiliaadressi ja ÕIS-i kasutajakonto 
loob igale tudengile IT-osakond EKA õpingute 
ajaks põhimõttel eesnimi.perenimi@artun.ee.  
Kontakt: IT@artun.ee

Moodle
Moodle on Eesti Kunstiakadeemia e-õppe kesk-
kond, mida kasutatakse õppetöös õppematerja-
lide jagamiseks ja õppejõudude ja tudengite vahe-
liseks suhtluseks. Moodle’isse saab aadressil 
moodle.artun.ee sisse logida @artun.ee kontoga. 

ISIC = uksekaart
Üliõpilase staatust tõendab ISIC kaart, mida saavad 
taotleda kõik tudengid aadressilt minukool.ee. ISIC 
üliõpilaspileti hind on 7,5 €. Kaardi valmistami-
seks kulub umbes 10 päeva. Kaardi valmimisest 
antakse teada e-posti teel ja selle saab kätte 
1. korruse infolauast peasissepääsu juures. 

ISIC üliõpilaspilet toimib ka EKA majas ukse-
kaardina. Kaardi kaotamise korral tuleb sellest 
teatada EKA infolauda, kus kaardi ligipääs majja 
suletakse. PS! EKA uksekaardina toimib vaid ISIC 
üliõpilaspilet, ISIC pangakaart uksi ei ava!

WiFi
EKA hoones on kõigile töötajatele ja tudengitele 
kasutada tasuta WiFi.

Võrk: “EKA”
Parool: “akadeemia”

EKA infokanalid
Peamine info EKAs toimuvate sündmuste kohta 
leidub EKA kodulehel artun.ee ja EKA Facebooki 



ÕPPIMINE JA 
PRAKTIKA 
VÄLISMAAL
EKA üliõpilastel on võimalik erinevate rahvus-
vaheliste programmide raames minna välismaale 
õppima või praktikale avardades seeläbi oma 
maailmapilti. Ligi 30% tudengkonnast kasutab 
seda võimalust maailma erinevates kunsti-, 
disaini- või arhitektuuriülikoolides.

Välissuhteid, õppejõudude ja üliõpilas-
vahetust ning välismaiste praktikavõimaluste 
nõustamist ja stipendiumiinfo vahendamist  
koordineerib välissuhete osakond. Vahetusõpin-
gute ja praktikavõimaluste kohta saadetakse  
infot tudengilistidesse, regulaarselt tasub külas-
tada EKA kodulehekülge siin:  
artun.ee/oppimine/oppimine-valismaal.

ERASMUS+
ERASMUS+ programmi toel võib õppida alates 
teisest BA kursusest semestri või terve õppeaasta 
EKA ERASMUS+ partnerülikoolides Euroopas. 
ERASMUS+ võimaldab minna ka kahest kahe-
teistkümne kuuni erialasele praktikale Euroo-
passe. Stipendium ERASMUS+ programmi 
raames on 470 –720 EUR kuus, lisaks toetab 

õpinguid välismaal Eesti Vabariik ühekordse lisa-
stipendiumiga.

ERASMUS+ üleilmne õpiränne
Vahetusõpingud partnerülikoolides väljaspool 
Euroopat saab konkursi alusel sooritada mitmes 
tunnustatud ülikoolis Austraalias, USA-s, Iisraelis, 
Kanadas, Jaapanis, Serbias, Tšiilis, Palestiinas ja 
mujal.

NORDPLUS
NORDPLUS programmi toel saab õppida Põhja-
maade võrgustike partnerülikoolides. Kõigil EKA 
üliõpilastel on võimalik osaleda stipendiumi toel 
ka NORDPLUS võrgustike kuni kolm nädalat välta-
vatel kursustel ja saada nende eest ainepunkte. 
EKA tunnustab täielikult välismaal sooritatud 
õpinguid ja praktikat ning sooritused lähevad kirja 
ka diplomile.

Võid alati tulla oma plaanidest rääkima 
välissuhete osakonda ruumis A203, kirjutada 
international@artun.ee või helistada 626 7388, 
et leppida kokku individuaalne nõustamine.

PRINTIMINE
EKAs on kasutusel avalikud printerid, mis asuvad 
hoone D tiiva 2.–5. korrusel ja A korpuse 2. korruse 
lifti juures. Samuti on tasuline printer raamatu-
kogus. Printimiseks on neli erinevat võimalust:
• E-posti teel saates dokumendi aadressile 

print@artun.ee

• Veebilehe kaudu ee.printcity.com
• EKA Google Cloud Printeri kaudu
• EKA Secure AirPrint kaudu (vaid Mac OSX 

ja iOS seadmetele)

Täpsem info aadressil artun.ee/print

lehtedel ning Instagramis. Samuti saadetakse 
infot e-posti teel EKA kultuurisündmuste jt  
postiloendite kaudu. EKAs on kõigile kursustele, 
tudengitele, õppejõududele ja töötajatele loodud 
erinevad e-posti loendid.

Kõikehõlmav suhtlusplatvorm on Foorum 
ehk EKA avalik internetifoorum, kus vahetatakse 
mitmesugust omavahelist ja avalikku infot tasuta 
kassipoegadest kuni korterikaaslaste otsinguteni, 
samuti saadetakse foorumi kaudu paljude kultuu-
risündmuste uudiseid ja tööpakkumisi. Foorumiga 
saavad liituda kõik huvilised ka väljaspool EKAt. 
Kirja saatmiseks foorumisse saada see aadres-
sile foorum@artun.ee. Foorumi listi saab registree-
ruda aadressil: link.artun.ee/foorum_subscribe.
Jälgi infot ka maja seintele kleebitud plakatitel!

Akadeemiline puhkus
Igal üliõpilasel on õigus saada üheks aastaks omal 
soovil akadeemilist puhkust. Omal soovil võetud 
akadeemilise puhkuse ajal puudub üliõpilasel ter-
visekindlustus. Lisaks omal soovil akadeemilisele 
puhkusele on üliõpilasel õigus saada akadeemilist 
puhkust ka seoses lapse hooldamisega kuni lapse 
3-aastaseks saamiseni, tervislikel põhjustel kuni 
kaheks aastaks ning aja- või asendusteenistusse 
asumisel üheks aastaks. Akadeemilise puhkuse 
avaldusele tuleb lisada vastavalt kas lapse sünni-
tunnistuse koopia, arstitõend või teade kutsealusele.
Akadeemilisele puhkusele minnes on vaja täita 
avaldus ja esitada avaldus oma teaduskonna õppe - 
spetsialistile. Omal soovil akadeemilisele puhkusele 
mineku avalduse esitamise tähtajad on määratud 
akadeemilises kalendris ja siin kalenderteatmikus.

Avalduste blanketid leiad aadressilt  
artun.ee/oppimine/blanketid.

Stipendiumid ja õppetoetused
Kõikidel bakalaureuse ja magistriõppe erialadel 
täiskoormusega õppivatel üliõpilastel on võima-
lik kandideerida vajaduspõhisele õppetoetusele, 
vajaduspõhisele eritoetusele ja tulemusstipendiu-
mile. Tasulistel üliõpilastel on võimalus taotleda 
sotsiaalstipendiumi. Lisaks on võimalik taotleda 
erinevaid stipendiume Sihtasutus Archimedes 
kaudu. Rohkem infot leiab kodulehelt.

Õppeosakonna kontaktid
2. korrus, ruum D206
Vastuvõtu aeg E–R 10.00–16.30 

• Õppekavad, ÕIS, õppetöö kavandamine,  
üliõpilaste nõustamine õppekorralduslikes  
küsimustes:  
Elisabeth Kuusik 
õppeosakonna juhataja  
elisabeth.kuusik@artun.ee  
tel 6 267 372

• Vastuvõtt, akadeemiline liikumine,  
stipendiumid, õppekava täidetus, lepingud, 
eksternid, vabakuulajad:  
Helen Jürgens 
õppeosakonna peaspetsialist 
helen.jyrgens@artun.ee 
tel 6 267 305 

• E-õpe, VÕTA, külalisüliõpilased, hinded ÕIS-is, 
lõpudokumendid:  
Riina Laaneveer 
õppeosakonna peaspetsialist  
riina.laaneveer@artun.ee  
tel 6 267 371 

• Välisõpingud ja -praktika:  
Maria Aasmaa 
välissuhete spetsialist 
maria.aasma@artun.ee 
tel 6 267 388, ruum A203

Nõustamine
Õppetööga seotud küsimuste korral on Sul või-
malus pöörduda oma õppekava juhi või õppe-
spetsialisti poole.

Psühholoog-karjäärinõustaja juurde võib 
tulla rääkima kõigest, mis meeli painab. Ükski 
mure ei ole liiga tühine ja tulla võib ka siis, kui 
muret justkui ei olegi, vaid tahaks lihtsalt kelle-
gagi rääkida.  

• Kontakt  
Triin Juhanson 
psühholoog-karjäärinõustaja 
triin.juhanson@artun.ee 
ruum D201



• Alates 2013. aastast kaitstud magistritöid 
saab lugeda digirepositooriumist, vanemaid 
töid paberkandjal vaid lugemissaalis. Kaitstud 
doktoritööd on üleval repositooriumis, nende 
paberversioone saab ka kaasa laenutada.

Laenutähtaega saab pikendada kohapeal, tele-
foni või e-maili teel kuni kaks korda, oma tagasta-
mise tähtaega saab kontrollida internetis ESTERi 
kataloogis (Minu Ester) ja trükise siseküljel olevalt 
laenukaardilt. Samuti saab ennast panna laenu-
järjekorda e-maili teel (library@artun.ee).

Laenutähtaegade ületamisel tuleb maksta viivist:
• raamatud, videod, ajakirjad, DVD-d  

0,05 € / päev 

• lugemissaali templiga raamatud  
0,05 € / tunnis

Kaotatud või rikutud kirjandus tuleb kas välja 
maksta või asendada samaväärsega, milleks 
saab nõu raamatukogu töötajatelt.

Kontakt
library@artun.ee
artun.ee/raamatukogu
tel 626 7334 (lugemissaal, laenutus)

Lugemissaali tööajad
E–R 10.00–18.00
L 11.00–15.00
Iga kuu viimasel reedel on lugemissaal suletud 
korrastustöödeks.

ÜLIÕPILAS
ESINDUS
EKA üliõpilasesinduse eesmärk on EKA õppe-
keskkonna paremaks, produktiivsemaks ja põne-
vamaks muutmine ning tudengite huvide eest 
seismine. Üliõpilasesindusse kuulub 7 liiget, kes 
valitakse iga kahe aasta tagant kevadel üliõpi-
laste poolt. Lisaks on oodatud üliõpilasesindusse 
ka toetajaliikmed ehk vabatahtlikud. Kandidee-
rida võivad kõik EKA üliõpilased.

Üliõpilasesindus vahendab üliõpilaste suht-
lemist ülikooli juhtkonnaga, vastutab teabeva-
hetuse eest ning määrab üliõpilaste esindajad 
erinevatesse nõukogudesse, komisjonidesse ja 
organisatsioonidesse.

Ülikooli kõrgeimas otsustuskogus – akadee-
mia nõukogus on üliõpilasi 1/5 tervest nõukogust 
(4 kohta). Üliõpilased on esindatud ka kõikide tea-
duskondade nõukogudes ja akadeemia nõukogu 
või rektoraadi poolt loodud komisjonides. EKA 
Üliõpilasesindus kuulub ka Eesti Üliõpilaskondade 
Liitu (EÜL).

Esindus organiseerib EKA Kursusevanemate 
programmi ja tegeleb ka ürituste läbiviimise ning 
korraldamisega. Traditsiooniks kujunenud üritus-
teks on rebastepidu, lõpupidu, jõuluturg ja disaini-
laat. Lisaks nendele toimuvad igal aastal erinevad 
aktuaalsed vaheüritused.

Esindus pakub ja toetab erinevaid vaba aja 
veetmise võimalusi nagu sport ja EKA Kammer-
koor. Selleks, et üliõpilasesindus oma püüdlustes 
võimalikult hästi õnnestuks, on oluline, et tuden-
gid annaksid aktiivselt tagasisidet ja pöörduksid 
julgelt oma rõõmude ja muredega esinduse poole. 
Esinduse kontor asub õppehoone tipus asuvas 
tornis, ruumis D600.

Kontakt
yesindus@artun.ee
FB: EKA Üliõpilasesindus
IG: eka.studentcouncil 
artun.ee/yesindus

TEADUS JA  
ARENDUSOSAKOND
EKA teadus- ja arendusosakond (TAO) pakub tuge 
projektide planeerimisel või elluviimisel, kuhu 
on kaasatud partnerid erasektorist või kui on 
tekkinud vajadus taotleda lisarahastust mõnest 
suuremast toetusprogrammist. Osakond nõustab 
peamiselt EKA akadeemilist personali, kuid kor-
raldab ka projekte ja seminare, millest oodatud 
osa võtma kõik EKA üliõpilased. Lisaks haldab 
osakond EKA kahte ülikoolide vahelist programmi:

Adapter.ee
ADAPTER on Eesti ülikoolide vaheline koostöö-
võrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt 
viia kokku ettevõtjad ning teadlased. ADAPTERi 
eesmärk on teha võimalikult mugavaks Eesti ette-

võtetel teenuste tellimise ülikoolidest ja samaaeg-
selt võimaldades tudengitel osaleda reaalsetes 
koostööprojektides. Vaata rohkem: adapter.ee

STARTERtallinn
STARTER on Eesti ülikoolide vaheline äriideede 
arendusprogramm, mis toimub Tallinnas EKA, 
Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti 
Muusika- ja Teatriakadeemia ja EBSi kostöös. 
Tegu on neljakuulise praktilise programmiga, mille 
raames toimuvad nii seminarid, kohtumised men-
toritega kui ka pidev koostöö juhendajaga. Prog-
ramm lõpeb kiiresitluste võistlusega, mille võitjaid 
ootavad mitmed põnevad auhinnad. Rohkem infot 
programmi kohta saab lugeda starteridea.ee

RAAMATUKOGU
Raamatukogu on erialaline ülikooliraamatukogu, 
kust leiab teatmeteoseid, teaduskirjandust ja 
õpikuid. Valdkonnad on filosoofia, esteetika, kul-
tuuriteooria, semiootika, kunst ja kunstiajalugu, 
arhitektuur, disain, meediakunst, kunsti kriitika, 
muinsuskaitse, restaureerimine, teater, foto- ja 
kinokunst. Teavikute arv on ca 87 000 eksemp-
lari: paberkandjatel raamatud, perioodika, rep-
roduktsioonid, teaduslikud uurimused, kaitstud 
magistri- ja doktoritööd ning filmid DVD-del.

E-raamatukogu sisaldab entsüklopeediaid 
(Grove ArtOnline) ja andmebaase täistekstidega 
artiklitest Eesti ja välismaa perioodikast (EBSCO, 
EBSCO Art and Architecture Complete, JSTOR Arts 
and Sciences, Eesti artiklite andmebaas ISE) ning 
teadusandmebaasi Web of Science. Lähemat 
infot e-raamatukogu kohta saab raamatukogu 
kodulehelt. Elektroonilise raamatukogu kasuta-

miseks on vajalik kasutajanimi ja salasõna, mille 
saab raamatukogu töötajatelt.

Lugejaks registreerimine
Registreerimiseks tuleb raamatukogu laenutus-
letis esitada ID-kaart või pass. Samuti saab end 
lugejaks registreerida ka veebivormi kaudu, mille 
leiate raamatukogu kodulehelt. Laenuõigused tea-
vikute kasutamiseks kohapeal ja kojulaenutuseks 
on kõigi tasemete üliõpilastel, välis- ning vahetus-
üliõpilastel, samuti vilistlastel.

Kojulaenutuse tähtajad
• raamatutele 15 päeva (korraga kuni 

10 eksemplari)
• raamatud templiga “lugemissaal” antakse 

öölaenutusse (16.00–10.00) või nädalavahe-
tuse laenutusse (R 16.00 – E 10.00)



STUDENT 
HANDBOOK
Welcome to the Estonian Academy of Arts!

We have worked hard to provide you with 
instructors who are the best experts in their field 
from Estonia and abroad – internationally recog-
nized artists, architects, designers and scientists. 
In addition, there are also inspirational guest 
lecturers of different disciplines from partner 
universities.

We will not promise that you will get 
answers to all your questions from this inspira-
tional building over the years, but we will defini-
tely add more questions. Of course, we will also 
offer those with whom to discuss them after 
your studies and to search for answers together. 
We hope your journey is exciting, a bit eclectic and 
full of discovery!

Information for international students
International Relations Office
Room A203 
international@artun.ee 
+372 626 7388

Office of Academic Affairs
Room D206
+372 626 7305

EKA Student Council
Room D600
yesindus@artun.ee
+372 626 7167

Student card
EKA students use the international student card 
ISIC. The card also works as a door key at EKA, 
you can order your card from minukool.ee. 

Studies and the credit system
EKA uses the ECTS system. All (full-time and  
exchange) students have access to ÕIS  
(artun.ois.ee) — an internet based academic  
information system.

Grading system
A = 5 = 91— 100% 
B = 4 = 81— 90% 
C = 3 = 71— 80%
D = 2 = 61— 70%, 
E = 1 = 51— 60% 
F = failed.
Many courses are graded as pass/fail.

Internet
In the EKA building, a free wireless connection is 
available to all students:

network “EKA” 
password “akadeemia”

Useful links
Study in Estonia
studyinestonia.ee/en

Tallinn City Map & Public Information 
tallinn.ee

Bus and train schedules within Estonia
peatus.ee

Immigration office information
EU students who stay longer than 3 months need 
to submit a residence notice. Thereafter you can 
apply for the Estonian ID card, which is beneficial 
for using public services (id.ee).

Students from non-EU countries need to 
apply for a temporary residence permit in order 
to study in Estonia (politsei.ee/en/teenused/resi-
dence-permit).

Please contact the EKA International Office 
with any additional questions.

Estonian Academy of Arts  
Põhja pst 7, 10412,  Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 626 7301
artun@artun.ee 
artun.ee

EKA GALERII
EKA Galerii on eksponeerimispind eelkõige 
Eesti Kunstiakadeemiaga seotud projektidele 
– kursuse- ja lõputööd, grupi- ja isikunäitused 
ning tudengite eksperimentaalprojektid annavad 
publikule ülevaate akadeemia erialadest, õpetuse 
tasemest ja mõttesuundadest. Lisaks toimuvad 
galeriis külalisprojektid nii Eestist kui välisriiki-
dest. EKA Galeriile on võimalik esitada näituse-
projekte, taotlusvooru kuupäevade kohta vaata 
lisaks: artun.ee/eka-naitused/taotlused.

TASE
TASE on EKA igakevadine lõputööde festival, mis 
hõlmab endas nii magistri- kui bakalaureuseta-

seme lõputööde esitlusi, avalikke kaitsmisi ning 
mitmesuguseid üliõpilaste isiku- ja ühisnäitusi.
Kui sul on plaan kevadel näitus teha ning soovid, 
et see TASE satelliitprogrammi kuuluks, anna 
endast varakult märku!

Galerii ja TASE kontakt
Pire Sova 
galerist 
tel 55944887 
pire.sova@artun.ee 
artun.ee/ekagalerii 

Galerii on avatud: T–R 12.00–18.00

ISICKAARDI 
SOODUSTUSED
EKA tudengile ISIC kaarti ette näidates:

Tasuta sissepääs muuseumitesse
• Eesti Kunstimuuseum (KUMU, Kadrioru 

kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste 
muuseum, Adamson-Ericu muuseum)

• Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
• Helsinki Art Museum
• Arhitektuurimuuseum

Sport
• MyFitness 49€/ kuu, liitumistasu 10€
• Tallinna Inglise Kolledži ujula 

5€ tudengitele, 7€ professoritele
• REVAL spordiklubi veekeskus või jõusaal 

3,50€/2h, kuukaart 29€
• Free Flow Studio esimesed 2 kuud  

tantsutrennid 2× nädalas 31€/kuu

Kunstitarbed
• Vunder Skizze –10%
• Galerii-G –5%
• ARTE kunst & hobi –10%

Print
• Print Grupp –15%
• Copy Pro –15%
• Koopiakeskus –10%
• Jajaa Koopiakeskus –15% 

Muu
• IM Arvutid –5%
• Surfcafe päevakohv 1,6€,  

espressomenüü –10% salasõnaga “EKA”
• BALTI JAAMA turul EKA tudengikaardi ette-

näitamisel palju erinevaid soodustusi,  
täpsem info artun.ee/yesindus



A
A5    

Auditorium
Sea Terrace

A4 

Architecture Students

Art Students

A3 

Drawing
Painting
Academic Staff

A2 

International Office
Drawing
Painting
Sculpture
Art and Culture  
PhD Students

A1       

Assembly Hall
EKA Gallery
Canteen

B
B6   

Ceramics
Glass Art
Old Town Terrace

B5     

Accessory Design  
 and Bookbinding
Jewellery and  
 Blacksmithing

B4 

Photography
Photo and Video  
 Studio
Graphic Art

B3      

Animation
Scenography
New Media

B2 

Installation and 
 Sculpture
Sculpting Studios
Prototyping Lab

B1 

Woodworking Shops
Metalworking Shop

C

C4

Architecture Students

3D Lab

C3

Graphic Design
Industrial and Digital 
 Product Design
Interaction Design

C2

Painting Students

Art and Culture  
Students, Research Fellows 

Open Academy

C1

Fine Arts Students

Creation of Environ- 
 ments Students

Media Graphics  
Students

D
D6

Student Council

D5

Fashion Design
Textile Design

D4

Architecture Dean’s Office, 
Academic Staff

Design Dean’s Office, 
Academic Staff

Art and Culture 
Academic Staff

Art Didactics

D3

Art and Culture Dean’s 
Office, Academic Staff

Fine Arts Dean’s Office

Design MA Students

Conservation Studios

D2

Rectorate
Administration
Academic Affairs
Psychologist-Career 
 Counsellor

D1 

Library
EKA Press

AC

B

D

EKA Floor Guide


