
Praktikakorralduse abimaterjal kehtib Tallinna Tehnikaülikooli Meditsiinitehnika ja -füüsika 

magistriõppekaval õppijatele aines PRAKTIKA IHB0241 (6 EAP)  

  

Õppekava kood: IAHM19  

  

Kuraator:  Jaanus Lass (jaanus.lass@taltech.ee, tel. 5112442)  

  

Õppeaine eesmärgid  

Praktilise töökogemuse omandamine meditsiinitehnika või meditsiinifüüsika alal.  Omandatud 

teadmiste kinnistamine meeskonnatöö oskuste kujundamiseks.  

  

Õppeaine õpiväljundid  

Üliõpilane kasutab õppetöös omandatud teadmisi ja oskusi 

praktikas; Omandab iseseisva töö oskuse; Omandab meeskonnatöö 

kogemuse.  

  

Õppeaine sisu lühikirjeldus   

Tutvumine erialaste ettevõtetega ning praktiliste töövõtete ja -meetoditega. Üliõpilase konkreetsed 

tööülesanded sõltuvad praktikakoha spetsiifikast.  

  

Praktikakoha ja juhendaja valik  

Praktikakoha ja juhendaja leiab tudeng iseseisvalt, vajadusel abistab neid selles praktikakuraator.   

  

Praktikakohtadeks on sobivad haiglad ja meditsiiniasutused, eelkõige suurhaiglad, kus on 

meditsiinitehnikaga tegelev kutseliste inseneride meeskond. Samuti sobivad erinevad 

meditsiinitehnoloogia ettevõtted, nii tootmise, teeninduse kui ka müügiettevõtted. Praktikat võib teha ka 

teadusasutuses.  

  

Praktikakoha ja juhendaja kooskõlastab tudeng praktikakuraatoriga enne praktikale asumist. 

Biomeditsiiniinseneri ja meditsiinifüüsiku praktikajuhendaja valiku üheks lihtsaks võimaluseks on leida 

juhendaja, kes on biomeditsiinitehnika kutseline insener. Eesti kutseliste biomeditsiiniinseneride 

nimekiri on saadaval kutseregistris http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused. Kõige 

lihtsam on otsida kutsetunnistuse väljastaja järgi, valige väljastajaks Eesti Biomeditsiinitehnika ja 

Meditsiinifüüsika Ühing. Erandjuhul sobivad praktikajuhendajaks ka teiste kutsealade insenerid või 

füüsikud, kes töötavad meditsiini või meditsiinifüüsika valdkonnas, praktikajuhendajaks ei sobi arstid, 

õed, personalijuhid jm tehnikavaldkonnaga mitte seotud inimesed.  

  

Minimaalne praktikal viibitud aeg on 117 töötundi (1EAP = 26 akadeemilist tundi), täiskohaga töötamise 

korral vähemalt 3 nädalat. Osakoormuse korral pikeneb praktika aeg vastaval koormatuse määrale. 

Soovitav ongi plaanida praktikat pikemale perioodile, see võimaldab paremini sisse elada 

meeskonnatöösse ning omandatud oskuseid püsivamalt rakendada.  

  

Tööpraktika arvestuse saamiseks esitab üliõpilane praktika kuraatorile:  

1) vormikohase avalduse (leitav ÕISist);   

2) vormikohase originaalallkirjaga praktikakoha juhendaja hinnanguvormi;  3) 

praktikaaruande koos praktikapäevikuga (kokku 2-3 lk).   

  

Praktikaaruandes põhjendab tudeng praktikakoha valikut ning kirjeldab ja analüüsib praktikaettevõtet. 

Praktikapäeviku osas kirjeldab tudeng praktikal teostatud erialaseid töid kas ülesannete või siis 

praktikapäevade kaupa ning analüüsib tööülesannete tulemeid. Praktika aruandest peab olema üheselt 

tuvastatav praktikal viibitud aeg, seda nii kuupäevaliselt kui ka töötundides. Kokkuvõttes annab 

praktikant hinnangu toimunud praktikale.  

  

Tutvu ka Tallinna Tehnikaülikooli tööpraktika üldjuhendiga infotehnoloogia teaduskonna õppekavadele:  

https://ttu.ee/teaduskond/infotehnoloogia-teaduskond/it-tudengile/praktika-89/  

  

  


