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Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) positsioon T.H.E. pingereas alates esimesest perioodist, kui ülikool hindamisele kvalifitseerus: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
501-600 601-800 601-800 601-800 801-1000 801-1000 601-800 

Globaalselt kvalifitseerus sel aastal kokku hindamisele 1662 (eelmine 1527) ülikooli täites miinimum nõudeid, mille põhjal kõiki valdkondi hinnata oli võimalik. 
Täpset positsiooni sellises vahemikus ei avaldata, kuid skooride muutuse põhjal võib eeldada pigem vahemiku lõpus olevat kohta.  

Käesoleva pingerea moodustamise aluseks olevad andmed pärinevad: ÕA 2018-2019, majandusaasta 2019, publikatsioonid perioodist 2016-2021, maineuuring 
vahemikus 10.2020 – 03.2021.   

Maineuuringu (õpe + teadus kokku 33%) läbiviimine on T.H.E. agentuuril kogu hindamisprotsessi kõige subjektiivsem meetod, kuna osalejate nimistu ning selle 
moodustamine toimub eelkõige agentuuri enda kontaktibaasi põhiselt. Meetod on selgelt elitaarsust toetav, kuna küsitlus keskendub peamiselt valdkondade 
„tippülikoolide“ nimetamisele. TalTechi jaoks on nimetatud maineuuringu alusel antud skoorid kõige madalamad indikaatorite omavahelises võrdluses. 

Ülejäänud arvnäitajad põhinevad ülikoolide poolt esitatud andmetel (tudengid, töötajad ja finants) ning Scopuse andmebaasi analüütikal (publikatsioonide arv ja 
viidatavus).  

Tulemused valdkonniti: 

• Teaching: the learning environment (30%) – ainukene valdkond, kus toimus pingereas langus. Põhjuseks on konkurentsi tihenemine, kuna iga hinnatava
indikaatori skoor paranes eelmise aasta võrdluses (ehk vahe tipuga vähenes). Skoor vastab hindamisele pääsenud ülikoolide alumise 30% tasemele.  

• Research: volume, income and reputation (30%) – oluline tõus nii positsioonis kui skooris. Tõusu vedasid jätkuvalt publikatsioonide arvu ning teaduseelarve 
kasv akadeemilise töötajate kohta. Skoor vastab hindamisele pääsenud ülikoolide mediaanist pisut kõrgemale tasemele.  

• Citations: research influence (30%) – oluline tõus nii positsioonis kui skooris. Teadustöö mõjukus ehk publikatsioonide viidatavus on kasvanud
konkurentidest märgatavalt kiiremini.  Skoor vastab hindamisele pääsenud ülikoolide mediaanist pisut kõrgemale tasemele.  

• Industry income (2,5%) – märgatav tõus nii positsioonis kui skooris. Skoor vastab hindamisele pääsenud ülikoolide ülemise 20% tasemele. Üks selge tugevus
pingerea võrdluses, kuid äärmiselt väikese mõjuga koondtulemusele. 



• International outlook: international staff, students and research collaborations (7,5%) – märgatav tõus nii positsioonis kui skooris. Äärmiselt kõrge tulemus
rahvusvahelises kaasautorluses, mis on pingeritta pääsenud ülikoolide tippudega võrreldav. Valdkonna skoor tervikuna kuulub ülemise 15% tasemele. Kõige 
tugevam valdkond, kuid tagasihoidliku mõjuga koondtulemusele. 

T.H.E. pingerea viis hinnatavat valdkonda koos eelmise kolme aasta positsioonide ning skooridega on järgmised: 

Legend: Rohelisega on märgitud tõusud, punasega langused. 

1   Skooride arvutamine toimub 100 palli skaalal võrdluses indikaatoris parima tulemuse saavutanud ülikooliga. 

Pillar Metric Rank Score1 Rank 
(2020) 

Score 
(2020) 

Rank 
(2019) 

Score 
(2019) 

Rank 
(2018) 

Score 
(2018) 

Teaching TOTAL 30% 1070 20.4 1050 19.5 1110 17.6 1021 16.8 
Doctorate to bachelor awarded (2.25%) 42.0 41.0 35.4 35.4 
Doctorate awarded to academic staff (6%) 28.0 27.6 28.9 27.9 
Teaching reputation (15%) - maineuuring 2.8 2.1 1.7 1.8 
Institutional income to academic staff 
(2.25%) 

33.7 30.8 38.9 31.7 

Students to academic staff (4.5%) 51.6 50.2 35.8 35.7 
Research TOTAL 30% 701 19.7 822 16.1 925 13.2 792 14.2 

Publications per staff (6%) 43.4 36.6 33.2 30.0 
Research income to academic staff (6%) 51.9 42.1 29.8 36.9 
Research reputation (18%) - maineuuring 1.0 0.7 1.0 1.3 

Citations TOTAL 30% 783 48.2 1066 27.7 970 27.8 732 37.6 
Citation impact (30%) 48.2 27.7 27.8 37.6 

Industry 
income 

TOTAL 2.5% 365 51.7 481 44.6 395 47.3 396 45.5 
 

Industry income to academic staff (2.5%) 51.7 44.6 47.3 45.5 
International 
outlook 

TOTAL 7.5% 282 72.7 317 68.1 383 60.2 373 58.7 
 

Percentage of international staff (2.5%) 63.4 57.7 40.5 39.2 
International co-authorship (2.5%) 90.2 87.6 81.5 76.9 
Percentage of international students (2.5%) 64.4 59.0 58.5 59.9 
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