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1. Kas sisseastumiseks on vaja ainult SAIS-is avaldust ja olen kohe vastuvõetud?
Sisseastumiseks peab kandidaadil olema kõrgharidus info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia või sellele lähedasel erialal ning kaalutud keskmine hinne 
(KKH) vähemalt 3 ja lõputöö hinne vähemalt 3. Kui need punktid on täidetud, siis 
kandidaat saab õppekoha, mille peab kuni 15.07.2021 kinnitama SAIS-is.

Kui kandidaadi kõrgharidus pole seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga või 
KKH/lõputöö hinne on madalam, kui 3, siis on võimalik taotleda vastuvõttu vähemalt 3-
aastasest erialasest töökogemusest õpitu abil, motivatsioonikirja, CV ja vajadusel vestluse 
alusel.

2. Kui palju õppekaval on ingliskeelseid aineid?
Üldjuhul õppetöö toimub eesti keeles, suur osa õppematerjali on inglise keeles. Kuna 
tudengil on võimalus suures osas ise õppeaineid valida, siis võib mõnede ainete õppekeel 
olla samuti inglise keel. Selleks peab valmis olema. Väga tähtis on eesti keele oskus 
vähemalt B2 tasemel.

3. Kuidas näevad välja õppesessioonid?
Õppetöö toimub Kohtla-Järvel. Tunniplaani koostamisel reeglina lähtume graafikust 
reedest pühapäevani üle nädala. Õppimise koht sõltub tudengi enda valikutest. Juhul, kui 
üliõpilane valib õppeaine, mida õpetatakse Tallinnas, siis tuleb Tallinna sõita.
Kolledž pakub välja tüüpõpingukava, mille järgi õppimine toimub peamiselt Kohtla-
Järvel. Suur maht on iseseisval tööl.

4. Kas õpiväljundite saavutamiseks 50% oma õppekoormusest üliõpilane 
peab sooritama ettevõttes reaalseid tööülesandeid? Kui ma praegu töötan ettevõttes, 
mis ei ole seotud  äriinfotehnoloogiaga, kuidas siis?
Kuni 50% võib sooritada ettevõttes. Kui seda võimalust ei ole, siis läbitakse terve 
õppekoormus kolledžis. Küll aga peaks olema teada magistritöö teema.



5. Kas sellel erialal on riigieelarvelised õppekohad?

Jah, kui kandidaat täidab vastuvõtutingimused ja lävendi ning kui tal ei ole piiranguid
tasuta õppimiseks (nt kui on juba omandanud magistrikraadi lähiajal või nt kui on õpitud
magistriõppes üle poole nominaalajast samuti lähiajal).

6. Kas kandideerimise eelduseks on juba olemasolev IT-bakalaureus? Mul on
majanduse teadusmagister, kui praktikas olen enamuse ajast töötanud IT-ga seotud
valdkondades (arendus, süsteemihaldus). Kas sellise profiiliga on üldse mõtet
kandideerida või on eelduseks vaid IT-bakalaureus?

Jah, Äriinfotehnoloogia erialale kandideerimiseks on vajalik IT-alane haridus. Kui Teil on 
olemas vähemalt 3-aastane IT-alane töökogemus, siis selle alusel saab taotleda 
programmijuhi luba. Kui vastav kogemus on olemas, siis saatke CV ja motivatsioonikiri 
ning vajadusel kutsume Teid vestlusele. 

Vajalikud on ka eesti keele ning erialased teadmised ja oskused: 

1) andmebaasi loogilise ja füüsilise projekteerimise alused, algteadmised SQL-
keelest;

2) programmeerimise põhimõtted, meetodid, vahendid; oskus koostada;
struktuurprogramme; oskus töötada massiividega; rakendada ülesannete
lahendamise põhialgoritme;

3) tunda tõenäosusteooria põhimõisteid ja omadusi, tunda enamlevinuid statistilisi
jaotusi ja nende omadusi. tunda kirjeldava statistika ja andmeanalüüsi
põhimeetodeid. Osata püstitada statistilisi hüpoteese, valida andmetele ja ülesande
püstitusele vastavat andmeanalüüsi meetodit ja rakendatud meetodi tulemusi
tõlgendada. Osata kasutada vähemalt ühte andmetöötluse tarkvara;

4) teada ja osata kasutada klassikalisi algoritme ja andmestruktuure.

Kui Teil need oskused puuduvad, saate need läbida Virumaa kolledžis ühe õppeaasta 
jooksul läbi Avatud Ülikooli. Eduka läbimise korral saate järgmisel aastal sellele erialale 
juba sisse astuda. 

https://taltech.ee/avatud-ope-1

