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Sissejuhatus
Arengukava on koostatud eesmärgiga luua üliõpilasesinduse tegevuses
järjepidevust ning seada selge siht järgnevateks aastateks. Arengukava
on püstitatud viieks aastaks sarnaselt Tartu Ülikooli arengukavale. TÜ
arengukavaga sobivaks ajastamine laseb ka arvestada ja lähtuda Ülikooli
arengusuundadest järgmise TÜÜE arengukava kirjutamisel. Arengukava
käsitleb TÜÜEt järgmistest eesmärkidest lähtuvalt:
TÜÜE liige on aktiivne ja pädev;
TÜÜE on üliõpilaste ja ülikooli informatsiooni vahelüli;
TÜÜE on järjepidev organisatsioon;
TÜÜE on ülikooli koostööpartner;
TÜÜE on välissuhtluse arendaja.
Esmalt püstitatakse eesmärgid, kuhu TÜÜE soovib jõuda. Seejärel on välja
toodud iga eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Lõpuks on
lisana ka kättesaadavad probleemide kirjeldused, mille alusel eesmärke
püstitati.
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Arengukava koostamine algas 2021. aasta algul. Protsessi juhtis arendusnõunik, kes vastutas ka arengukava valmimise eest. Arengukava koostamisel
olid abiks üliõpilased nii TÜÜE seest kui ka väljast, sh TÜ üliõpilaskonna juhatus.
Arengukava koostamise käigus toimusid seminarid ja arutelud instituutide ja
valdkondade esindajatega. Samuti koguti küsimustike teel sisendit üliõpilastelt.
Täpsem aja- ja tegevuskava on esitatud allolevas tabelis.
Veebruar 2021
Märts 2021

SWOT analüüs
TÜÜE väärtuste sõnastamine

Aprill 2021

TÜÜE missiooni ja visiooni sõnastamine

Mai 2021
Juuni-august 2021

Arengukava sisendkorje läbiviimine üliõpilaste seas
Arengukavaga seotud tegevuste üleandmine uuele
juhatusele
Arengukava struktuuri koostamine ja dokumendikujule viimine
Arengukava esmase versiooni tagasisidestamine
esindajate ja koostööparnerite seas ning lõpliku
versiooni koostamine
Arengukava kinnitamine volikogus

September 2021
Oktoober 2021

November 2021

Arengukava on eesmärkide põhine ja tulevikku suunatud dokument, mis on
kinnitamise hetkest tegevale koosseisule täideviimiseks. Arengukava peab
tagama, et esindus ei alusta igal tegevusaastal tööd nullpunktist, vaid ehitab
seda edasi vundamendile, mis on eelkäijate poolt juba rajatud. Vaid nii saame
tagada jätkusuutliku juhtimise, mis võimaldab teha suuri muudatusi ja tuua
kasu üliõpilaskonnale.
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Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE)
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus tegutseb Tartu Ülikooli struktuuriüksusena
üliõpilaskonna vaadete, õiguste, vajaduste ja huvide esindamiseks ja kaitsmiseks nii ülikoolisiseselt kui ka riiklikult. Üliõpilasesinduse alusdokumentideks on üliõpilaskonna põhikiri, valimiseeskiri ja töökord.

Struktuur
JUHATUS JA BÜROO
Üliõpilasesinduse tööd koordineerivad juhatus ja büroo. Juhatus vastutab
TÜÜE strateegiliste eesmärkide püstitamise ja täitmise eest. Juhatuse
moodustavad üliõpilaskonna esimees ning kuni kaks aseesimeest, kelle valib
volikogu. Büroo, mis koosneb TÜÜE palgalistest töötajatest, abistab juhatust
tööde elluviimisel. Juhatust ja bürood koos kutsutakse TÜÜE staabiks.

INSTITUUDI ÜLIÕPILASKOGU (IÜK)
Ülikoolis on 31 instituuti ning peaaegu kõigis neis on üliõpilaskogud. Instituudi
üliõpilaskogusid on 30 ja igaüks neist moodustab vähemalt 20% oma instituudi
nõukogust (eranditeks genoomika instituut ja Tartu observatoorium, kus on
üks üliõpilasesindaja). Moodustades valdavalt viiendiku instituudi nõukogust,
on nad selle hääleõiguslikud liikmed ning saavad esitada ettepanekuid muudatusteks. IÜK kannab ainuvastutust üliõpilaste huvikaitse eest oma instituudi
tasandil.
VALDKONNA ÜLIÕPILASKOGU (VÜK)
Ülikoolis on kokku neli valdkonda ja igas valdkonnas on viieliikmeline üliõpilaskogu. Moodustades valdavalt viiendiku valdkonna nõukogust, on nad selle
hääleõiguslikud liikmed ning saavad esitada muudatusettepanekuid. VÜKid
aitavad viia oma valdkonna instituutides tõstatatud ettepanekud valdkonna
nõukogusse ning koordineerivad suhtlust oma valdkonna IÜKide vahel. VÜK
kannab ainuvastutust üliõpilaste huvikaitse eest oma valdkonna tasandil.
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VOLIKOGU
Valdkondade üliõpilaskogud moodustavad üliõpilaskonna volikogu. Volikogu
on üliõpilaskonna kõrgeim otsustuskogu, mis valib üliõpilaskonna juhatuse,
kinnitab üliõpilasesinduse eelarve ja võtab vastu üliõpilaskonna seisukohti [1].

ÜLIÕPILASESINDAJAD TARTU ÜLIKOOLI SENATIS
Ülikooli senatisse ehk kõrgeimasse akadeemilisse otsustuskogusse kuulub
viis üliõpilasesindajat. Senatis käsitletakse üleülikoolilisi otsuseid, nagu
ülikooli õigusaktide muutused ja professorite valimised.

JÄRELEVALVEKOMISJON (JVK)
Kogu üliõpilasesinduse tööd revideerib järelevalvekomisjon. Järelevalvekomisjon kogub aasta jooksul tagasisidet igalt TÜÜE esindustasemelt ja
koostab arendusettepanekuid TÜ üliõpilaskonna juhatusele.

ÜLIÕPILASESINDAJAD EESTI ÜLIÕPILASKONDADE LIIDUS (EÜL)
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus on Eesti Üliõpilaskondade Liidu liige. Samuti
kuuluvad TÜÜE esindajad EÜLi otsustuskogude koosseisudeses, kus arendatakse ja antakse edasi kõrghariduspoliitilisi soovitusi erinevatele riiklikele
täidesaatva võimu organitele.
MUUD OTSUSTUSKOGUD JA TÖÖGRUPID
Lisaks eelnimetatud otsustuskogudele, kaasatakse tihti üliõpilasesindajaid
ka Tartu Ülikooli teistesse komisjonidesse või töögruppidesse nt. vähenenud
töövõimega üliõpilaste komisjon, eelarvekomisjon, vaidluskomisjon, jne.
Komisjonide loomine ja nendesse üliõpilaste kaasamine toimub vastavalt
vajadusele.

[1] Volikogu pädevuste täielik loetelu on toodud välja TÜÜE põhikirja punktis 42.
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Visioon, Missioon, Väärtused
TÜÜE võimestab oma liikmeid, seisab üliõpilaste heaolu eest, muudab
üliõpilaskonna ülikoolikogemust paremaks ning on võrdväärne koostööpartner ülikoolile.

süsteemselt esindada
üliõpilaskonna huvisid ja õigusi;
aktiivselt ja sisukalt osaleda
ülikooli otsustusprotsessides;
olla ühenduslüliks ülikooli ja
üliõpilaste vahel;
säilitada järjepidevat ja ühtset
organisatsiooni;
anda üliõpilaste häälele kõla ja kaalu.

läbipaistvus;
avatus;
kaasatus;
teadmispõhisus;
uuendusmeelsus.
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Eesmärgid
TÜÜE liige on aktiivne ja pädev
Esindaja kaitseb üliõpilaste huve, täidab TÜÜE põhikirjalisi eesmärke ja on
aktiivne organisatsiooni liige. TÜÜE esindaja on teadlik oma ülesannetest
ning omab arusaama, kuidas ülesandeid korrektselt ja arusaadavalt täita. Ta
toetab oma kaasesindajaid ja jagab oma teadmisi teistega. Esindaja tegevus
on eesmärgistatud ning seatud eesmärkide põhjal on võimalik hinnata esindajate aktiivsust ja pädevust.
TEGEVUSSUUNAD
1. Esindajate seas üleandmisprotseduuride arendamine.
Esindaja tunneb oma instituuti/valdkonda ja selle toimimismehhanisme,
mõjutab ülikooli otsustusprotsesse üliõpilasele kasulikus suunas ja suhtleb
aktiivselt üliõpilaskonnaga. Esindajatel eksisteerivad arusaadavad ja igaaastaselt uuendatud üleandmisdokumendid ning protokollid oma tegevuse
kohta.
2. Esindajate seas nii sise- kui ka väliskommunikatsioonioskuste arendamine.
Esindaja tõstab üliõpilaskonna teadlikkust TÜÜEst, loob sildu üliõpilaste ja
töötajate vahel ning osaleb aktiivselt TÜÜE tegevustes.
3. Esindajate toetamine teadlike valikute tegemisel otsustuskogudes.
Esindaja seisab selle eest, et otsustavatele õppe- ja juhtivpositsioonidele
kandideeriks ja valitaks koostööd hindavad ning kompetentsed töötajad.
Samuti hoolitseb esindaja, et ka muudes otsustes lähtutaks tudengite
soovidest ja vajadustest tulenevalt (nt programmikavade kinnitamistel, õppekavade avamistel, jne).
4. Huvikaitse [2] on esmatähtis nii esindajate kui ka TÜÜE staabi
tegevustes.
TÜÜE kui huvikaitseorganisatsioon [3] seisab üliõpilaste õiguste eest ning
loob uusi võimalusi nende kaitseks.
[2] Huvikaitse on kodanikuühenduste tegevus, millega püütakse kindlustada oma eesmärkide arvestamist poliitika kujundamisel ning rakendamisel: lobitöö, kampaaniad,
võrgustike arendamine, avalikkuse teavitamine.
[3] TÜÜE huvikaitselised eesmärgid on sätestatud kui üliõpilaskonna seisukohad.
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TÜÜE on üliõpilaste ja ülikooli informatsiooni vahelüli
Esindajad teavad, kust infot leida ja milline info on olulisem. Esindaja tööga
seotud infot jagatakse kokkuleppelistes kanalites ning arusaadaval kujul.
Büroo ja esindajate vaheline kontakt on regulaarne ning aitab mõlemal poolel
paremini organisatoorset tööd korraldada.
TEGEVUSSUUNAD
1. Hästikorraldatud kommunikatsioonistrateegia arendamine.
Strateegia aitab nii bürool kui ka esindajatel oma tegevusi paremini kajastada.
Büroo teab, milline informatsioon on oluline ja milliseid kanaleid informatsiooni
edastamiseks kasutada. Esindaja teab, kust endale asjakohast informatsiooni
leida ja oskab seda vastavalt levitada. Üliõpilastele suunatud informatsioon on
jagatud efektiivselt, st erinevates sotsiaalmeediavõrgustikes on kanalile sobiv
teave.
2. TÜÜE tutvustamine üliõpilastele juba esimesest semestrist alates.
Tartu Ülikooli üliõpilased teavad oma õigusi ja võimalusi esindajana juba õpingute alguses. Samuti teavad nad kohustusi esindajana juba enne kandideerimist. TÜÜE korraldab iga-aastaselt teavituskampaaniaid üliõpilaste TÜÜE
töösse kaasamiseks.
3. Ülikooli ja TÜÜE kommunikatsioon käib käsikäes.
Ülikool ja TÜÜE toetavad üksteist ühiste sõnumite edastamisel. TÜÜEt kaasatakse ülikooli väljaannetesse, turundusse kui ka kampaaniatesse. TÜÜE on
kutsutud avalikele ülikooli üritustele.
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TÜÜE on järjepidev organisatsioon
Teadmised ja väärtused kanduvad aastast aastasse edasi. TÜÜE hoolitseb
selle eest, et esindajate vahetumisel saaks edasi antud töö jätkamiseks
vajalikud dokumendid ja kommunikatsioonivahendid. Aastatega tekkinud
traditsioonid ja tavad on esindajate jaoks olulised ning hoidmist väärt. TÜÜE
järjepidevuse hoidmiseks on vajalik, et TÜÜEs kui organisatsioonis säiliks
stabiilne ja selle tegevustele vastavalt piisav rahastus.
TEGEVUSSUUNAD
1. TÜÜE traditsioonide loomine, hoidmine ja levitamine.
Esindajad on kursis TÜÜE traditsioonide (nt iga-aastaste ürituste, autasustamiste ja väljasõitude) ning väärtustega. Esindajaid innustatakse aktiivselt
ka uusi traditsioone looma.
2. Tegevusinfo protokollimine ja säilitamine.
TÜÜE liikmed protokollivad ja dokumenteerivad oma tegevust, et teadmised
esindajate vahel kanduksid edasi.
3. Kogukonnatunde kasvatamine esindajate seas.
TÜÜE esindajad suhtlevad ja jagavad omavahel aktiivselt kogemusi. Esindajad
käivad regulaarselt toimuvatel TÜÜE seltskondlikel üritustel, et kaasesindajaid
paremini tunda. TÜÜE üritused pakuvad oma liikmetele huvi ning kogukonnategevuste korraldamisel arvestatakse rahvusvaheliste ja erivajadustega
esindajatega.
4. Rahalise kindlustunde saavutamine.
TÜÜE sissetulekud ja väljaminekud püsivad tasakaalus. Ülikoolilt saadud toetus
on ﬁkseeritud osakaal ülikooli eelarvest. Lisaks ülikoolile otsitakse alternatiivseid sissetulekuallikaid ning sellega saavutatakse vajalik ﬁnantspuhver oma
tegevuste korraldamiseks. Ülikooliga hoitakse häid diplomaatilisi suhteid, et
eelarvelisi võimalusi kasvatada büroo töötajate ja projektide rahastamiseks.
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TÜÜE on ülikooli koostööpartner
TÜÜE on väärikas ja võrdväärne partner ülikoolile. Ülikooli ja TÜÜE vaheline
koostöö toob kasu mõlemale osapoolele ning ühised projektid võimendavad
üksteise eesmärkide täitumist. Nii esindajad kui ka büroo hoiavad tugevat
sidet ülikooli juhtkondadega ja tugistruktuuridega.
TEGEVUSSUUNAD
1. Ühiste üleülikooliliste projektide kajastamine ülikooli töötajate
võrgustikes.
Ülikooli valdkondlikud spetsialistid on kursis TÜÜE tegevustega nende vastutusalades ja neile on antud võimalus projektide tagasisidestamiseks.
2. Ülikooli ekspertide kaasamine üleülikoolilistesse üliõpilasprojektidesse.
Ülikooli spetsialistid arutavad aktiivselt kaasa üliõpilaste heaolu puudutatavates küsimustes (nt ülikooli digisüsteemide arendus või turunduskampaaniad).
3. IÜKid ja VÜKid kaasavad vajadusel oma tegevustesse instituutide/
valdkondade töötajaid.
TÜÜE liikmete tegevuse kaudu paraneb instituutide/valdkondade (ja selle
kaudu ülikooli juhtivstruktuuride) suhtumine üliõpilastesse. Esindajate ja
ülikooli struktuuriüksuste juhtide vahel toimub aktiivne suhtlus ka väljaspool
nõukogusid.
4. TÜÜE hoiab ennast kursis ülikooli projektidega ning räägib kaasa
teemaldel, mis mõjutavad üliõpilasi.
TÜÜE liikmed otsivad võimalusi suurendada üliõpilaste kaasatust ülikooli
projektides, kus käsitletakse üliõpilasi mõjutavaid teemasid.
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TÜÜE on välissuhtluse arendaja
TÜÜE on väärikas ja võrdväärne partner teistele tudengiorganisatsioonidele,
üliõpilasorganisatsioonide võrgustikele (sh. EÜL, ENLIGHT ja OLE ROHKEM.).
TÜÜE kaasab oma projektidesse tudengiorganisatsioone ning toetab nende
tegevusi. TÜÜEl on esindajad, kes osalevad üliõpilasorganisatsioonide võrgustikes ning kaitsevad Tartu Ülikooli üliõpilaste huve.
TEGEVUSSUUNAD
1. Koostööprojektide tegemine ja kajastamine.
Korraldame teiste üliõpilasorganisatsioonidega koos üritusi ja kajastame neid
vastavalt ühistes tudengiorganisatsioonide võrgustikes.
2. Tudengiorganisatsioonide toetamine ja huvide kaitsmine.
Jagame teistele üliõpilasorganisatsioonidele toetusi, oskusi ja teadmisi üliõpilasorganisatsioonide paremaks juhtimiseks ja projektide korraldamiseks.
3. Tartu Ülikooli tudengite arvamuse kuuldavaks tegemine.
Anname ja selgitame oma sisendit välispartnerite tegevustesse, mis puutuvad
Tartu Ülikooli üliõpilastesse. Töötame selle nimel, et Tartu Ülikooli üliõpilaste
arvamust võetakse aruteludes arvesse ja sellest ka plaanide tegemisel lähtutakse.
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Lisa 1: Probleemide kirjeldus
TÜÜE KUI ESINDUSORGANISATSIOON
Esindajate motivatsioon on madal. TÜÜE eesmärk on toetada esindajaid oma
töö tegemisel. Enamik esindajatega seotud probleeme viivad tõdemuseni, et
need on tingitud kas motivatsiooni vähesusest või selle langusest õppeaasta
jooksul. Kuna muutuste läbiviimine ja üliõpilaste heaolu parandamine on ülikoolis aega energiat nõudev protsess, on ka see üks põhjustest, mis teotahet ja
indu alla viib. Seda kinnitab ka asjaolu, et 2020/21 õppeaastal osalesid TÜÜE
esindajad vaid ligi 70% oma instituudi nõukogu koosolekutel (samas vähemalt 1
IÜKi liige oli kohal 92 % koosolekutest).
Esindajate üleandmisprotseduurid on puudulikud. Eelmised esindajad ei anna
oma teadmisi uutele efektiivselt edasi. Selle muudab keeruliseks ka asjaolu, et
uued esindajad ei saa vanadega praktikal (nõukogudes, volikogus jne) kaasas
käia. Teadmatus oma esindustöös valmistab esindajas pettumust ning see
mõjub halvasti esindamise mainele – rahulolematud liikmed ei kanna endaga
kaasas TÜÜE väärtusi, ei too oma sõpru/tuttavaid meie üritustele ja ei soovita
neile esindajapositsioonile kandideerimist.
Esindajatel on valed ootused esindustööle. Esindamine on ennekõike kohustus. Sellegipoolest kutsutakse tihti liikmeid kandideerima loosungiga, et see ei
võta kuigi palju aega. Uued liikmed ei saa seetõttu ka esindajana kohe alguses
enda eesmärgist ja positsioonist aru. Valimisperioodil ei ole arusaadavalt seletatud, millised on esindaja õigused, ülesanded ning millist kasu esindamine liikmele pakub (nt TÜÜE praktika õppeaine, mille eest on võimalik saada ainepunkte).
Esindajatel pole terviklikku arusaama ülikooli süsteemidest. Esindajatel puudub täpne arusaam ülikooli struktuurist, toimimisest ning sellest, kuidas
instituut/valdkond sisemiselt toimib. Teadmiste puudumine langetab esindaja
tõsiseltvõetavust teiste otsustajate ees ning kahjustab suhteid ülikooli töötajatega. Ajapuuduse, tiimitunnetuse vähesuse jms tõttu ei ole esindajad ette
valmistunud kõigiks nende rollile kohustuslikeks kohtumisteks. Tihti on dokumendid keerulised ja mõistmatud, mis muudab ettevalmistuse raskeks.
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Esindajatel on keeruline olla kursis üliõpilaste soovidega. Esindajatel on keeruline koguda üliõpilaskonnalt tagasisidet selle kohta, mida üliõpilased tegelikult
tahavad. See omakorda muudab keeruliseks vajalike muutuste läbiviimise. Vähesed üliõpilased avavad ülikooli poolt saadetud meile või infokirjades esinevaid l
inke. Küsimustikele vastamise tõenäosus on veel väiksem. Küsimustike teel kogutud info on tihtipeale negatiivne või raskesti lahendatav, mis samuti vähendab
esindaja motivatsiooni.

TÜÜE ÜLIKOOLIS
TÜÜE väline kuvand üliõpilaste seas on nõrk. Huvikaitseorganina esindame
kogu üliõpilaskonna huve. Seda on aga keeruline teha, kui teadlikkus TÜÜE
eksistentsist, tegevustest ja võimalustest ei jõua üliõpilasteni. TÜÜEt ei tajuta
üliõpilaskonnas mõjuka organisatsioonina, mis üliõpilaste heaolu parandaks,
kuigi tegeleme sellega igapäevaselt. Keskmisel üliõpilasel puudub huvi enda
õiguste kaitse kohta või on tajutud ebaõiglust, mille lahendamiseks ei ole saadud
kuskilt abi. Paljud üliõpilased ei ole isegi teadlikud, kuhu peaks oma probleemidega pöörduma.
Informatsioon TÜÜE tegevuse kohta ei jõua üliõpilasteni. Suhtlus üliõpilaskonnaga on raskendatud, kuna kokkupuutepind TÜÜEga on väike. Marko Ojakivi
iganädalases kirjas üliõpilastele on TÜÜEl oma sektsioon, kuid selle kirja lubatavused on väga väikesed ning tihti jääb esinduse osa informatsioonivaeseks.
Samuti on üliõpilaste teadlikkus enda instituudi ja valdkonna esindajatest ja
nende tegevustest vähene, kuna paljudel instituutide esindajatel puudub platvorm oma esindustöö tegevuste kajastamiseks.
Üliõpilastel puudub huvi TÜÜEga liituda ja TÜÜE esindajaid valida. Konkurents TÜÜE esindajate valimistel on väga väike või puudulik ning valimisaktiivsus
on samuti madal. Näiteks 2018 aastal oli valimisaktiivsus ligikaudu 27%, samas
kui 2021 aastal oli see ligikaudu 12.5%. Valimised toimuvad enamasti kevadeti,
mil enamik üliõpilasi on hõivatud eksamitega. Samas, mida varem teha valimisi,
seda vähem kindlad on tudengid oma järgmise plaanides Osades instituutides
on palju erinevaid erialasid ning mõnikord ei ole igalt õppekavalt esindajaid, mis
samuti vähendab valimisaktiivsust ja rahulolu üliõpilasesindusega – üliõpilasel
puudub tema huvide eest seisev ja tema muredega kursis olev esindaja.
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TÜÜE ei ole Tartu Ülikooli jaoks alati võrdväärne koostööpartner. Ülikooli töötajad ja juhid ei näe üliõpilasesindajaid (ja üliõpilasi tervikuna) alati võrdsete
koostööpartneritena. Mõjutavaks teguriks on asjaolu, et ülikoolil ja üliõpilasesindajatel on kohati teineteisele vastukäivad prioriteedid, mistõttu on osaline usaldamatus paratamatu. Heast koostööst oleneb, kas ülikooli struktuuriüksused
võimaldavad TÜÜEl üliõpilaste heaolu tõsta või mitte.

TÜÜE KUI ORGANISATSIOON
Üldine kogukonnatunnetus on TÜÜEs puudulik. Et organisatsioon saaks järjepidevalt funktsioneerida, vajame esindajaid, kes tunnetavad end peale üliõpilasesindaja ka TÜÜE kui organisatsiooni liikmena. Suur osa esindajatest tunnevad
end organisatsioonist emotsionaalselt kaugena – nad ei võta osa ühistest tegemistest ega hoia end aktiivselt kursis organisatsiooni käekäiguga. Väljasõitudel
on osalus madal (ligikaudu 40%) – seda eriti kevaditi, kus enamik esindajad on
aastapikkusest esindamistööst ära väsinud. Väljasõidud on tähtsad nii organisatsiooni sisekultuuri arenguks kui ka uutele esindajatele organisatsiooni sisse
elamiseks.
Esindajate vahel puudub aktiivne koostöö. Tihti ei teki ühe instituudi/valdkonna esindajate vahel head tiimitunnetust. Sama probleem esineb ka üldiselt
kõigi TÜÜE liikmete vahel. Kui esindajad oleksid koostööaltimad ja vahetaksid
oma kogemusi ka eri valdkondade/instituutide vahel, siis leviks teadmus ja
praktika organisatsioonisiseselt paremini. Korduvatele probleemidele saaks leida
sarnaseid lahendusi ülikooli eri üksustes. Puuduliku kogukonnatunnetuse tõttu
tekib liikmete tihe rotatsioon ja see ei aita kaasa hea praktika jagamisele – pea
iga aasta muutub ligikaudu 70% liikmeskonnast.
Rahastus pole ﬁkseeritud ning on mõjutatav ülikooli otsustest. Eelarvelised
võimalused on liiga vähesed, et ülal pidada nii suure organisatsiooni eesmärke ja
tegevusi. Organisatsiooni tegevust piiravad ka dokumendid, mis on reguleeritud
ülikooli enda poolt käskkirjaga „Üliõpilaskonna büroo kirjeldus”. Summa, mida
ülikool TÜÜEle iga-aastaselt jagab, muutub ja pole ﬁkseeritud määraga reguleeritud.
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Juhatusel ja bürool on liiga palju administratiivset koormust. Ülikoolis kui
suures organisatsioonis tehakse igapäevaselt tuhandeid otsuseid ja tegevusi,
millega TÜÜE peab sammu pidama. Seetõttu kaob arusaam prioriteetidest tihti
nii TÜÜE juhatusel kui ka bürool. Juhatus ja büroo kannatavad pidevalt ülekoormuse all ning ei jõua seetõttu ka kõigi jooksvate sisuliste probleemidega tegeleda. Õppimine ja töötamine üheaegselt on keeruline ning see mõjutab TÜÜE efektiivsust negatiivselt.
Rahvusvaheliste üliõpilaste kaasatus on madal. Rahvusvahelised üliõpilased
on 2021/2022 õppeaastal moodustanud alla 5% esindusest, samal ajal kui ülikoolis moodustavad nad ligikaudu 12% üliõpilaskonnast. Rahvusvahelistest üliõpilastest esindajaid on üritustel keeruline keelebarjääri tõttu täielikult kaasata.
Kuna ülikooli otsustuskogude töökeel on eesti keel, on välistudengite kaasamine
nõukogudesse täiendavalt keeruline, sest ülikool ei tõlgi materjale inglise keelde.
Kuigi TÜÜEl on oma tõlk, siis suuremates aruteludes ei jõuta kogu arutelu tõlkida
ja palju informatsiooni läheb kaotsi. Kogu protsess langetab rahvusvaheliste üliõpilaste aktiivsust esindajana.
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