
Lp Tiit Roosmaa, 

 

IT Kolledžis 2013a aine Loogika ja Algoritmiteooria(I112) deklareerinud tudengite nimel soovime, et IT 

Kolledž lõpetaks õppejõud Peeter Lorentsiga töösuhte kuna õppejõud on ebapädev oma õppeainete 

õpetamisel, käitub ebaprofessionaalselt ning vastutustundetult oma õpilaste ja IT Kolledži suhtes. 

Leiame, et õppejõu edasi töötamine IT Kolledžis kahjustab tugevalt väärika kooli mainet. 

 

Ühisavalduse koostamise aluseks olevad põhjendused: 

• Õppejõu käitumine on kohatu, üleolev ja ebaprofessionaalne. Õppejõud on mitmeid tudengeid 

isiklikult solvanud ning nimetanud tudengeid sõnadega idioodid, lollid, lambad, rotid, kolhoosi 

talunikud ja palju muud. Õppejõud käitub rassistlikult, sõimates ja solvates välistudengit, vihjates 

tema rassi rumalusele, kui too ei mõista talle antud ülesannet. 

• Õppejõud on ebapädev aine õpetamisel. Kuigi tudengite seiskohad võivad tunduda emotsionaalsed, 

räägivad enda eest faktid: 94% esimese kursuse tudengitest kukkus eksami ja seega ka aine „Loogika 

ja algoritmiteooria“ läbi (ÕISi andmetel). Samuti ei saanud keegi eksamil rohkem punkte, kui oli 

minimaalne läbisaamispiir, ehk mitte ükski inimene ei ole suutnud õppejõuga omandada ainet sellisel 

tasemel, et paremat tulemust saada.  

Need andmed näitavad, et midagi on väga valesti – kas siis õpimeetodites, õppejõus või eksamite ja 

tööde läbisaamismäärades, kuid tudengite hinnangul kõiges eelmainitus. 

• Ebaselged ja liiga kõrged hindamiskriteeriumid – kontrolltööde lävendid on nii kõrged, et vaid 

ükskikud tudengid suudavad tingimusi täita. Erinevalt kooli sisekorraeeskirjas ettenähtule ümardatakse 

tööde hinded tundegite kahjuks. Samuti on muudetud äärmiselt keeruliseks oma tööde vaatamine ja 

õppejõu poolne tagasiside on limiteeritud ja üleolev.  

• Õppejõud suhtub üleolevalt tudengitesse ja kooli. Õppejõud hilineb loengutesse ja praktimidesse 

kuni pool tundi, samuti läheb üle aja. Eksamitöölt lahkus ta pärast esimest viit minutit. 

• Info on raskesti kättesaadav – õppejõud ei edasta infot tööde ja järeltööde kohta. Järeltööde 

aegadest kuuldakse vaid läbi hea juhuse. Ei vasta e-mailidele ega küsimustele. Õppejõud ja tema 

assistent ei ole semestri jooksul saatnud oma tudengitele mitte ühtegi e-maili. Suhelda saab vaid läbi 

assistendi, keda on samuti tihti raske kätte saada. On tudengeid, kes muretsevad oma andmete 

kolmandate osapoolte kätte sattumise pärast, kuna töid parandab ning õppetööga tegeleb peamiselt 

õppejõu assistent, kes ei tee seda IT-Kolledži ruumides ning ei ole kooliga muudmoodi seotud kui vaid 

läbi P. Lorentsi. 

• Õppematerjalid ei ole piisavad – kuigi tööde tegemisel võib kasutada materjale, ei kata need tihti 

vajalikke teemasid piisavalt. 3. kontrolltöö jaoks vajalikud slaidid saadi kätte ühelt kaastudengilt 

kontrolltöö päeval. 

• Konsultatsioonid ja praktikumid on ebapraktilised ja ebapiisavad töödest läbi saamiseks. 

 

Võtame antud argumente väga tõsiselt ning leiame, et need on piisavad õppejõu 

kõrvaldamiseks õppetegevusest. Meie ootused seoses õppejõu ja tema õpetavate 

ainetega: 

• Kõrvaldada õppejõud Peeter Lorents õppetegevusest. 

• Diferentseerida kursuse jooksul saadud hinded nii, et kõige võimekama tudengi tulemust arvestataks 

kui 100% saavutamist. 

• Eemaldada eksamite ja kontrolltööde praegused lävendid ning muuta aine hindamiskriteeriumid 

selliselt, et need vastaks IT Kolledži üldisele tavale – s.t. kui tudengil on koos 51% aine mahust, saab 

ta aine hindeks 1 jne. 

• Pakkuda kõigile tudengitele võimalust augustis oma kontrolltöid ja eksamit uuesti sooritada ilma 

lisatasuta (tasulistel kohtadel õppivad tudengid), sh ka tundengitele, kes on eksami sooritanud 

edukalt, kuid soovivad vaid oma hinnet parandada. 

 



Leiame, et meie soovid on piisavalt tagasihoidlikud ja omakasupüüdmatud ning teostatavad.  

 

Loodame juhtkonna mõistvale suhtumisele ning sellele, et nimetatud probleemid saaksid lahendatud 

võimalikult kiiresti, et saaksime kõik minna kauaoodatud suvepuhkusele ning naasta seejärel 

õpingutele uue energiaga. 

 

Lisaks loodame Teiega kohtuda, vajadusel selgitada probleemi olemust ja pakkuda välja omapoolseid 

lahendusi.  

 

E-mailile on lisatud: Petitsioonikeskonnas samale kirjale allakirjutanute nimekiri 73 allkirjaga ja 2013 

aasta lõpetajate memorandum mis puudutab antud teemat osas "Tagasiside rakendamine". 

 

 

Lugupidamisega, 

IT Kolledžis 2013a aine Loogika ja Algoritmiteooria(I112) deklareerinud tudengid. 


