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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPINGUKORRALDUS

Eesmärgid:
• anda ülevaade ülikooli struktuurist, õppekavadest ja õppe korraldusest ning 

üliõpilase õigustest ja kohustustest;
• toetada üliõpilast õppetööga seotud info leidmisel, õppekeskkondade ja 

infosüsteemide (s.h õppeinfosüsteem) kasutamisel
• jagada teadmisi ja oskusi tulemuslikuks infootsinguks.

Õpiväljundid (üliõpilane):
1. Omab ülevaadet Tallinna Tehnikaülikooli ja oma teaduskonna struktuurist;
2. Tunneb oma õppekava; 
3. Teab oma põhiõigusi ja -kohustusi TTÜ üliõpilasena, sh õppeainete 

deklareerimine, koormuse nõuded, akadeemiline puhkus, õppetoetused, 
praktika, välisõpe, eelnevate õpitulemuste ülekandmine, lõpetamise 
tingimused, nõustamisteenused, rahaliste kohustuste tekkimine ja 
likvideerimine jne; 

4. Oskab leida ja on kursis akadeemilise kalendriga; 
5. Oskab semestri õpingukava esitamisel arvestada eeldusõppeainete ja 

koormuse nõuetega; 
6. Tunneb õppetöös osalemiseks vajalikke õppekeskkondi ja infosüsteeme;
7. Omab ülevaadet raamatukogu teenustest ja infoallikatest ning oskab seda 

teavet tulemuslikult kasutada.
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• UUENDUSMEELNE JA ETTEVÕTLIK ÜLIKOOL

• ÕPETAME LAHENDAMA PÄRISELU 
PROBLEEME

• RAKENDUSED JA ÕPE PÕHINEVAD 
KÕRGETASEMELISEL TEADUSEL

• PANUSTAME MAJANDUSSE JA ÜHISKONDA

• JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV ÜLIKOOL

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI 

ARENGUKAVA 2021-2025:
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TEADUSKONNAD

Struktuuriüksus Kood

• Eesti Mereakadeemia V

• Infotehnoloogia teaduskond I

• Inseneriteaduskond E

• Loodusteaduskond L

• Majandusteaduskond M

Enamik õppekavade (õppeprogrammide) koodidest algab struktuuriüksuse 
koodiga, nt õppekava EAAB17 Elektroenergeetika ja mehhatroonika on 
Inseneriteaduskonna õppekava.

Õppekava kood on osa üliõpilaskoodist, nt 190001EAAB.
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INSENERITEADUSKOND



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli kõige suurem teaduskond, milles on 
ühtekokku viis instituuti ja kolm kolledžit:
• Ehituse ja arhitektuuri instituut
• Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
• Energiatehnoloogia instituut
• Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
• Mehaanika ja tööstustehnika instituut
• Tartu kolledž
• Virumaa kolledž
• Kuressaare Kolledž

Inseneriteaduskond tänasel kujul loodi 1. jaanuaril 2017.

Inseneriteaduskonna alla koondusid endised ehitusteaduskond, 
energeetikateaduskond, mehaanikateaduskond, keemia- ja materjalitehnoloogia 
teaduskond, TTÜ Virumaa kolledž ja TTÜ Tartu kolledž.

INSENERITEADUSKOND



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

INSENERITEADUSKONNA
JUHTKOND

Allikas: https://www.taltech.ee/kontaktid-inseneriteaduskond



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TALTECH INSENERITEADUSKONNA INSTITUUDID JA 
KOLLEDŽID

Instituut Direktor / juhiabi E-mail Telefon

Ehituse ja arhitektuuri instituut Prof. Jarek Kurnitski /
Ene Pähn

ea@taltech.ee 6202550

Elektroenergeetika ja 
mehhatroonika instituut

Prof. Ivo Palu / Marje Terk, 
Merle Kutsar (mehhatroonika)

ee@taltech.ee 62037506
203300

Energiatehnoloogia instituut Prof. Andres Siirde / Aleksandra 
Kurvits-Vahter 

ei@taltech.ee 6203900

Materjali- ja keskkonnatehnoloogia 
instituut

Prof. Renno Veinthal / Riina Turi ek@taltech.ee 62033676
202900

Mehaanika ja tööstustehnika 
instituut 

Prof. Kristo Karjust / Sirje 
Roosme, Terje Jõgi

em@taltech.e
e

6203350

Tartu kolledž Prof. Lembit Nei / Kaie Lehtme nt@taltech.ee 6204800

Virumaa kolledž Mare Roosileht / Natalja Pavlova vk@taltech.ee 3363920

Kuressaare kolledž Veiko Viil / Mare Ansperi 4524037
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INSENERITEADUSKONNA DEKANAAT

 Dekanaat on esimene koht, kuhu üliõpilased õppekorralduslike 
küsimustega pöörduma peaksid.

 Dekanaat (U03 201-206) korraldab teaduskonnas õppetööd:

• nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal

• peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS)

• korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste 
arvestamist

• valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta

• annab tõendeid õppimise kohta

• tegeleb õppeteenustasude arvestamisega

• vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste 
TalTech struktuuriüksuste vahel

Allikas: https://www.taltech.ee/kontaktid-inseneriteaduskond
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INSENERITEADUSKONNA DEKANAAT

Allikas: https://portal-int.taltech.ee/sites/default/files/2019-09/Campus_2019_EST-ENG.pdf



INSENERITEADUSKONNA 
ÕPPEKAVAD



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

INSENERITEADUSKOND

Elektroenergeetika ja mehhatroonika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EAAB
programmijuht: Lauri Kütt, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
õppekonsultandid: Tuuli Möldre, ruum U03-204

Integreeritud tehnoloogiad (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MVEB 
programmijuht: Tauno Otto, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
õppekonsultant: Moonika Asu, ruum U03-205 

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EACB
programmijuht: Oliver Järvik, Energiatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206 

Materjalitehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EANB
programmijuht: Tiia Plamus, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206

Erialad I aste (bakalaureuseõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

Allikas: https://www.taltech.ee/bakalaureuseope-1

https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/
https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T001147
https://www.ttu.ee/?id=150184
https://www.ttu.ee/tootaja-otsing/?id=30052&kood=T001810
http://www.ttu.ee/sisseastujale/abituriendile/erialad/inseneriteaduskonna-erialad/keskkonna-energia-ja-keemiatehnoloogia/
https://www.ttu.ee/tootaja-otsing/?id=30052&kood=T001755
http://www.ttu.ee/instituut/materjali-ja-keskkonnatehnoloogia-instituut/oppetoo-54/bakalaureuseope-46/
https://www.ttu.ee/tootaja-otsing/?id=30052&kood=T001014


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Tootearendus ja robootika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EARB
programmijuht: Raivo Sell, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
õppekonsultant: Jana Saidla, ruum U03-205

Allikas: https://www.taltech.ee/bakalaureuseope-1

INSENERITEADUSKOND

Erialad I aste (bakalaureuseõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/tudengile-39/bakalaureuse-ope/tootearendus-ja-robootika-4/
https://www.ttu.ee/tootaja-otsing/?id=30052&kood=T002461


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Erialad I aste (rakenduskõrgharidusõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

Keemiatehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EDKR
programmijuht: Antonina Zguro
õppekonsultant: Katrin Kruut (VK1-23 Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EDJR
programmijuht: Veroonika Shirokova
õppekonsultant: Katrin Kruut (VK1-23, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

Telemaatika ja arukad süsteemid (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EDTR
programmijuht: Žanna Gratšjova (Virumaa kolledž), Helle Hallik (Tartu kolledž)
õppekonsultant: Katrin Kruut (VK1-23, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve), Kaie
Lehtme, (Tartu Kolledž, XXIII-C105)

Allikas: https://www.taltech.ee/rakenduskorgharidusope

INSENERITEADUSKOND
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Erialad I aste (rakenduskõrgharidusõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

Ettevõtlus ja elamumajandus (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: SDVR
programmijuht: Eeve Kärblane
õppekonsultant: Mare Ansperi (MA4-106, Tallinna 19, Kuressaare)

Allikas: https://www.taltech.ee/rakenduskorgharidusope

INSENERITEADUSKOND

Meretehnika ja väikelaevaehitus (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: SDSR
programmijuht: Mikloš Lakatoš
õppekonsultant: Mare Ansperi (MA4-106, Tallinna 19, Kuressaare)



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Hoonete sisekliima ja veetehnika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EAKI
programmijuht: Martin Thalfeldt, Ehituse ja arhitektuuri instituut
õppekonsultandid: Aive Evart, ruum U03-204

Teedeehitus ja geodeesia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EATI
programmijuht: Sander Sein, Ehituse ja arhitektuuri instituut
õppekonsultandid: Aive Evart, ruum U03-204

Arhitektuur (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EAUI
programmijuhid: Üllar Ambos, Ehituse ja arhitektuuri instituut
õppekonsultandid: Katrin Soone, ruum U03-204

Allikas: https://www.taltech.ee/integreeritud-ope 

INSENERITEADUSKOND

Erialad II aste (integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe) –
programmijuhid / õppekonsultandid

http://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/tudengile-37/mmm-2/ehitus-ja-keskkonnatehnika/
http://www.ttu.ee/tootaja-otsing/?op=search_results&cx=010673402099829699072:n5xtqqv_xqg&cof=FORID:11&q=mikola
http://www.ttu.ee/?id=149313
http://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/tudengile-37/mmm-2/toostus-ja-tsiviilehitus-16/


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Erialad II aste (integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe) –
programmijuhid / õppekonsultandid

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EAEI
programmijuhid: Irene Lill, Ehituse ja arhitektuuri instituut

Aime Ruus, Tartu kolledž
õppekonsultandid: Aive Evart, U03-204

Kaie Lehtme (Tartu kolledž XXIII-C105)

Allikas: https://www.taltech.ee/integreeritud-ope

INSENERITEADUSKOND

http://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/tudengile-37/mmm-2/toostus-ja-tsiviilehitus-16/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&q=irene&amet=&yksus=
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T004223


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Erialad II aste (magistriõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

Disain ja tehnoloogia tulevik (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MADM
programmijuht: Martin Pärn, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
õppekonsultant: Moonika Asu, ruum U03-205

Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: AAAM
programmijuht: Toomas Vaimann, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
õppekonsultandid: Tuuli Möldre, ruum U03-204

Elektroenergeetika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: AAVM
programmijuht: Jako Kilter, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
õppekonsultant: Tuuli Möldre, ruum U03-204

Hooned ja rajatised (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EAXM
programmijuht: Simo Ilomets, Ehituse ja arhitektuuri instituut
õppekonsultandid: Aive Evart, ruum U03-204

Allikas: https://www.taltech.ee/magistriope-1 

INSENERITEADUSKOND

https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/tudengile-39/magistritope/disain-ja-tootearendus-9/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T005166
https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/magistriope-55/
http://www.ttu.ee/otsing/?id=30052&kood=T005556
https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/magistriope-55/elektroenergeetika-29/
http://www.ttu.ee/otsing/?id=30052&kood=T003313
https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/tudengile-37/integreeritud-ope-2/hooned-ja-rajatised-6/
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Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: KAKM
programmijuht: Marina Kritševskaja, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206

Keskkonnatehnika ja juhtimine (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EABM
programmijuht: Karin Pachel, Ehituse ja arhitektuuri instituut
õppekonsultandid: Katrin Soone, ruum U03-204

Kütuste keemia ja tehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: RAKM
programmijuht: Ana Jurkeviciute, Virumaa kolledž
õppeinfosüsteemi spetsialist: Katrin Kruut (Virumaa kolledž)

Logistika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: EALM
programmijuht: Jelizaveta Janno, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
õppekonsultandid: Katrin Soone, ruum U03-204

Allikas: https://www.taltech.ee/magistriope-1

INSENERITEADUSKOND

Erialad II aste (magistriõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

https://www.ttu.ee/sisseastujale/magistriope-2/erialad-10/inseneriteaduskonna-erialad-2/keemia-ja-keskkonnakaitse-tehnoloogia-6/
https://www.ttu.ee/instituut/ehituse-ja-arhitektuuri-instituut/tudengile-37/integreeritud-ope-2/keskkonnatehnika-ja-juhtimine-7/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T001826
https://www.ttu.ee/teaduskond/inseneriteaduskond/sisseastujale-32/magistriope-40/kutuste-keemia-ja-tehnoloogia-4/
http://www.ttu.ee/otsing/?id=30052&kood=T004240
https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/tudengile-39/magistritope/logistika-35/
http://www.ttu.ee/otsing/?op=search_results&cx=010673402099829699072:n5xtqqv_xqg&cof=FORID:11&q=miina&id=30052
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Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: KAYM
programmijuht: Sergei Bereznev, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206

Allikas: https://www.taltech.ee/magistriope-1

Mehhatroonika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MAHM
programmijuht: Mart Tamre, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
õppekonsultant: Cia-Helena Meldo, ruum U03-206

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: KVEM
programmijuht: Jaan Kers, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MASM
programmijuht: Eduard Latõšov, Energiatehnoloogia instituut
õppekonsultant: Helena Teemets, ruum U03-206

INSENERITEADUSKOND

Erialad II aste (magistriõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

https://www.ttu.ee/?id=150046
http://www.ttu.ee/otsing/?id=30052&kood=T000173
https://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/magistriope-55/mehhatroonika-30/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&q=tamre&amet=&yksus=
https://www.ttu.ee/?id=150049
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T000818
https://www.ttu.ee/instituut/energiatehnoloogia-instituut/tudengile-38/magistriope-65/eriala-1-2/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T002499
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Allikas: https://www.taltech.ee/magistriope-1

Tootearendus ja tootmistehnika (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MATM
programmijuht: Martin Eerme, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
õppekonsultant: Jana Saidla, ruum U03-205

Tööstustehnika ja juhtimine (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: MARM
programmijuht: Kristo Karjust, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
dekanaadi õppekonsultandid: Moonika Asu, ruum U03-205

Tööstusökoloogia (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: NAEM
programmijuht: Annely Kuu, Tartu kolledž
dekanaadi konsultant: Kaie Lehtme (Tartu kolledž, XXIII-C105)

INSENERITEADUSKOND

Erialad II aste (magistriõpe) – programmijuhid / õppekonsultandid

Kutseõpetaja (vastuvõtuks avatud)
õppekava kood: HALM
programmijuht: Tiia Rüütmann, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
dekanaadi konsultant: Jana Saidla, ruum U03-205

https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/tudengile-39/magistritope/toore/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T000259
https://www.ttu.ee/instituut/mehaanika-ja-toostustehnika-instituut/tudengile-39/magistritope/toostustehnika-ja-juhtimine-8/
http://www.ttu.ee/instituut/elektroenergeetika-ja-mehhatroonika-instituut/oppetoo-55/bakalaureuseope-47/?id=30052&kood=T000742
https://www.ttu.ee/sisseastujale/magistriope-2/erialad-10/inseneriteaduskonna-erialad-2/toostusokoloogia-8/
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Erialad III aste (doktoriõpe) – 4 õppekava

Ehitus ja arhitektuur
Õppekava peaerialad on ehitus ja arhitektuur, vee- ja keskkonnatehnika ning ranniku-
ja meretehnika
Õppekava juht vanemteadur Kristjan Tabri

Elektroenergeetika ja mehhatroonika
Õppekava peaeriala on elektroenergeetika ja mehhatroonika
Õppekava juht prof Ivo Palu

Keemia- ja materjalitehnoloogia
Õppekava peaeriala on keemia- ja materjalitehnoloogia
Õppekava juht prof Ilona Oja Acik

Mehhanotehnika
Õppekava peaerialad on materjalitehnika, soojusenergeetika, transport ja logistika 
ning tootmistehnika ja robootika
Õppekava juht prof Renno Veinthal

Allikas: https://www.taltech.ee/doktoriope-1

INSENERITEADUSKOND
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DEKANAADID JA PROGRAMMIJUHID
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Dekanaat on esimene koht, kuhu õppekorralduslike 
küsimustega pöörduda.
Õppekonsultandid nõustavad üliõpilasi kõikides 
õppekorralduslikes küsimustes, nt:

Programmijuht aitab õppekava sisulistes 
küsimustes:

• õpingukava/deklaratsioon
• semestri/õppeaasta õppekoormuse täitmine
• tõendid ülikoolis õppimise kohta
• õpitulemuste väljavõte
• akadeemiline puhkus
• peaeriala/spetsialiseerumise avaldus
• varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine 

(VÕTA)
• õppetoetuste avaldused
• isikuandmete muutused
• õppetöö teenustasu ja arved
• õppekava täitmine
• lõputöö avaldus / teema deklareerimine
• õppekava vahetus
• välisõppesse minek
• praktika

• õppekava ülesehitus
• peaeriala/spetsialiseerumise valimine
• lõputöö teema
• edasiõppimisvõimalused valitud erialal
• ainete sobivuse hindamine välisõppesse minekul

• aga ka õppeainete ja õppejõudude tagasiside



TUDENGIPORTAAL
STUDENT.TALTECH.EE (ligipääs uni-IDga)

Kõik tudengile vajalik ühes kohas:

• Uue tudengi meelespea

• Üliõpilaskood

• Tunniplaan peale deklaratsiooni esitamist

• Ruumide asukohad kaardil

• Deklareeritud ained ja õppejõudude kontaktid

• e-kirjad

• Peale moodle kursusele registreerimist ka iga aine juures moodle link

• Jooksvad hinded

• Programmijuhi, dekanaadi ja nõustamiskeskuse kontakt 

• Tudengielu sündmused

• Raamatukogu laenutused

• Söögikohtade menüüd 

• …



ÕPPEKORRALDUSE 
ALUSED
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ÕPPETEGEVUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Riigiteataja veebist:

• Kõrgharidusstandard (vastu võetud 
11.07.2019 nr 62, redaktsiooni 
jõustumise kp: 01.09.2019)

• Kõrgharidusseadus (vastu võetud 
20.02.2019, redaktsiooni jõustumise 
kp: 01.08.2020)

• Tallinna Tehnikaülikooli seadus 
(vastu võetud 04.06.2014, 
redaktsiooni jõustumise kp: 
01.09.2019)

Tähtsamad dokumendid ja info:

https://www.taltech.ee/oppetegevuse-
juhendid-ja-oigusaktid

https://www.taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid
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ÜLIKOOLISEADUS, KÕRGHARIDUSSTANDARD JA 
KÕRGHARIDUSSEADUS

Rakenduskõrgharidusõpe ja bakalaureuseõpe

• Bakalaureuseõppes ja rakenduskõrgharidusõppes süvendab üliõpilane üldhariduslikke
teadmisi, omandab valdkonna alusteadmised ja -oskused ning tööle asumiseks, 
iseseisvaks tööks ning magistriõppeks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

• Rakenduskõrgharidusõppes omandab üliõpilane lisaks ka teadmised, oskused ja hoiakud 
kindlal kutsealal tööle asumiseks.

• Bakalaureuseõpe lõpeb bakalaureuseeksami sooritamisega või lõputöö 
kaitsmisega. Lõputöö või lõpueksami maht on rakenduskõrgharidusõppes ja 
bakalaureuseõppes vähemalt 5 ainepunkti.

• Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika õppekavas määratud õppe mahust 
vähemalt 15%.

• Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe maht on 180–240 ainepunkti ning 
õppekava nominaalkestus on kolm kuni neli õppeaastat.

• Bakalaureuseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetanule antakse 
bakalaureusekraad.
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ÜLIKOOLISEADUS, KÕRGHARIDUSSTANDARD JA 
KÕRGHARIDUSSEADUS

Magistriõpe ja integreeritud õpe

• Magistriõppes süvendab üliõpilane erialateadmisi ja -oskusi ning omandab tööle 
asumiseks, iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikud teadmised, oskused ja 
hoiakud.

• Magistriõppe maht on 60–120 ainepunkti ja õppekava nominaalkestus on üks
kuni kaks õppeaastat.

• Lõputöö või lõpueksami maht on magistriõppes vähemalt 15 ainepunkti.

• Bakalaureuse- ja magistriõppes on praktika nõutav siis, kui see on vajalik 
õpiväljundite saavutamiseks. Praktika maht määratakse õppekavas.

• Magistriõppe lõpetanule antakse magistrikraad.
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ÕPINGUKORRALDUSE PÕHIMÕISTED

• Immatrikuleerimine

• üliõpilaseks vastuvõtmine

• üliõpilaste nimekirja ehk üliõpilasregistrisse kandmine

• toimub ülikooli korraldusega (õppeprorektori korraldus)

• omistatakse matriklinumber – üliõpilase personaalne tunnus, 

järjekorranumber vastava õppeaasta vastuvõtunimekirjas

• üliõpilaskood – üliõpilase koodmärgis, mis koosneb matriklinumbrist 

ja tema õppekava koodist

200123AAAM

Õppige pähe - see kood jääb teile kogu õppeperioodiks!

Allikas: https://www.taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid
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ÕPINGUKORRALDUSE PÕHIMÕISTED

• Eksmatrikuleerimine

• üliõpilaste nimekirjast väljaarvamine, ülikoolist välja viskamine, 

üliõpilasregistrist kustutamine

• kaotate üliõpilase staatuse

• toimub ülikooli korraldusega

• Ennistamine

• reimmatrikuleerimine

• üliõpilase staatuse taastamine

• toimub ülikooli korraldusega

• reeglina säilib endine matriklinumber

Allikas: https://www.taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid
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ÕPINGUKORRALDUSE PÕHIMÕISTED

• Nominaalkoormus

• kõigi haridusastmete üliõpilaste täissemestrile taandatud õppekoormus

• võrdub 30 EAP-ga semestris (180 EAP / 6 semestrit, 120 EAP / 4 semestrit)

• Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse õpingud nominaalajaga

• Õppe nominaalkestus (nominaalne õppeaeg)

• õppekavaga määratud nominaalne õppeaeg

• kulub õppekava täitmiseks nominaalkoormusega õppides

• bakalaureuseõppes 3 aastat, magistriõppes 2 aastat, integreeritud õppes 5 
aastat 
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ÕPPEKAVA

• Õppetöö toimub õppekavade alusel. Õppekava on õpingute alusdokument

• Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritav kõrgharidusstandardile vastav 
õpingute alusdokument, mis määrab

• õppe eesmärgid, õpiväljundid

• õppe nominaalkestuse ja mahu

• õppe alustamise tingimused

• õppeainete loetelu koos nende mahuga

• õppeainete valikuvõimalused ja –tingimused

• spetsialiseerumisvõimalused

• õppe lõpetamise tingimused

• antav kraad ja diplom

TalTech õppekavad on nähtaval TalTech 

õppeinfosüsteemis http://ois2.ttu.ee/

http://ois.ttu.ee/


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPPETÖÖ

• õpiväljundid (õpitulemused) – õppimise 
tulemusel omandatavad teadmised, 
oskused ja hoiakud, mis on kirjeldatud 
õppekava, mooduli või õppeaine 
läbimiseks vajalikul miinimumtasemel. 

• Õpiväljundite saavutamist miinimumi 
ületaval tasemel diferentseerib 
hindamine. Kõrgharidustaseme õppe 
lõpetamisel saavutatavad õpiväljundid 
ning nende seos 
kvalifikatsiooniraamistikuga on 
kirjeldatud käesoleva määruse lisas 1 
„Kõrgharidustaseme astmete 
õpiväljundid ning nende seos 
kvalifikatsiooniraamistikuga”. 

• Kui õppekava näeb ette 
spetsialiseerumise ühele või mitmele 
erialale, kirjeldavad õpiväljundid 
peaerialal või peaerialaga sarnases 
mahus omandatavatel erialadel 
saavutatavaid õpiväljundeid

Allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/114072018004?leiaKehtiv

https://www.riigiteataja.ee/akt/114072018004?leiaKehtiv
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ÕPPEKAVA ÕPIVÄLJUNDID

EAKI, EAXM

EMH5050
Õppeaine

Õppekavad

Õppeained 
/ moodul
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ÕPPEKORRALDUSE ÜLDISED ALUSED

• Korralduslikult toimub õpe statsionaarses (päevases) või kaugõppe vormis

• statsionaarne õpe (päevaõpe) on õppevorm, mille puhul toimub 
igapäevane õppetöö

• kaugõpe on õppevorm, mille puhul õppetöö toimub sessiooniti, rõhk on 
üliõpilase iseseisval tööl

• Õppetöö toimub ainesüsteemis. Ainesüsteem on õppesüsteem, kus õppur õpib 
õppeaineid enda poolt koostatud õpingukavade alusel, arvestades 
õppeainetele kehtestatud eeldusõppeainete nõudeid. 

• Õpingukava on üliõpilase poolt eelseisvaks semestriks deklareeritud 
õppeainete loend, mida ta kohustub õppima. Õpingukavaga määrab üliõpilane 
õppekava läbimise individuaalse plaani semestrite lõikes. 

• Üliõpilane esitab õpingukava akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks. 
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• Õppetöö toimub kontaktõppe, tööpraktika ja iseseisva töö vormis. 
Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas toimuv õppetöö 
loengu, e-õppe, praktikumi ja harjutustunni formaadis, milles osalevad nii 
üliõpilane kui ka õppejõud. E-õpe on õppetöö, mis toimub täielikult või osaliselt 
digitaalse tehnoloogia vahendeid kasutades.

• Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on 
suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse 
määratud vormis ning juhendaja juhendamisel.

• Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste omandamine 
iseseisvalt vastavalt õppejõu antud ülesannetele.

ÕPPEKORRALDUSE ÜLDISED ALUSED
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• Kontaktõpe viiakse läbi tunniplaani
alusel. E-õpe on õppevorm, mille korral 
toimub õppetöö täielikult või osaliselt 
digitehnoloogia vahendeid kasutades.

• Auditoorne ja praktiline töö 
õppekeskkonnas toimub tunniplaani
alusel, mis koostatakse 
tüüpõpingukavast lähtudes.

• Õppeinfosüsteem (edaspidi ÕIS) on 
TalTech ametlik õppekorralduse 
infovahetuskeskkond.

• Õppe mahtu arvestatakse nn. Euroopa 
ainepunktides (EAP)

• 1 EAP vastab 26 tunnile üliõpilase 
poolt õppeks kulutatud tööle

ÕPPEKORRALDUSE ÜLDISED ALUSED
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ÕPPURITE LIIGITUS

• TalTech õppurid on

• üliõpilased

• külalisüliõpilased

• eksternid

• täiendusõppurid

• TalTech üliõpilane on TalTech liikmena üliõpilasregistrisse kantud (immatrikuleeritud) 
isik, kes õpib kindla tasemeõppekava alusel statsionaarses või kaugõppe vormis

• Külalisüliõpilane on kõrgkooli immatrikuleeritud isik, kes õpib piiratud perioodil teises 
kõrgkoolis.

• Ekstern on isik, kellel on võimalik sooritada õppekavajärgseid eksameid ja arvestusi 
ning kaitsta lõputööd või sooritada lõpueksamit, osalemata korralises õppetöös. 
Eksterniks arvamisest võib ülikool keelduda, kui isikul on ülikooli ees rahalisi võlgnevusi.

• Täiendusõppur on isik, kes õpib täiendusõppe õppekava alusel täiendusõppes või 
avatud õppes. Täiendusõppurite staatus ja õppekorraldus on sätestatud täiendusõppe 
korras.
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ÕPPEKOORMUS

• Õppekoormuse järgi võib üliõpilane olla

• täiskoormusega õppija

• osakoormusega õppija

• Sisseastumisel valib üliõpilane esimeseks õppeaastaks õppekoormuse

• Edasi arvutab ülikool iga õppeaasta lõpus, mitu ainepunkti on üliõpilane tegelikult 
kogunud (kumulatiivselt) iga õppetööst osavõtu semestri kohta ja määrab selle 
alusel, kas üliõpilane õpib täis- või osakoormusega (esimene “arvutus” Teie jaoks 
toimub 29. juuni 2022, märgitud akadeemilises kalendris) 

Allikas: https://www.taltech.ee/akadeemiline-kalender#p19319
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ÕPPEKOORMUS

• Täiskoormusega õppe korral peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks 

koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest vähemalt 22,5 EAP iga 

õppetööst osa võetud semestri kohta

• seega kui üliõpilane ei ole õpinguid peatanud (näiteks akadeemiline 

puhkus), loetakse ta täiskoormusega õppijaks, kui ta on esimese 

õpinguaasta lõpuks kogunud vähemalt 45 EAP, teise lõpuks 90 EAP jne.

• Osakoormusega õppe korral peab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks 

koguma kumulatiivselt oma õppekava ainetest 15 – 22 EAP, iga 

õppetööst osa võetud semestri kohta
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ÕPPEKOORMUS

• Osakoormusega õppiv üliõpilane

• kaotab oma tasuta õppekoha

• ei saa riiklikku õppelaenu

• ei saa taotleda õppetoetusi

• talle laienevad täiskasvanute koolituse seaduse tasemekoolituse 

kohta käivad sätted (näiteks õppepuhkused töölkäijatele)

NB! Õppimine alla osakoormuse piiri (vähem kui 15 EAPd) ei ole 

lubatud!

• Osakoormusesse langedes on võimalik jätkata õpinguid tasu eest. 

Õppeainete eest tasumine toimub vastavalt deklareeritud ainepunktidele.

• Alla 7-aastase lapse vanem / puudega isik saab õppida tasuta eesitkeelsel 

õppekaval nominaalkoormuse nõuet täitmata. Küsi täpsemalt dekanaadist. 
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TASULINE ÕPPIMINE

• Osakoormusega õppimine on tasuline  ja üliõpilane hüvitab 
õppekulu  vastavalt deklareeritud õppeainete mahule ja ülikooli 
kehtestatud tasumääradele. 

• Tasulisel õppekohal õppijale osutatavate õppeteenuste eest tasub 
TalTech-s kehtestatud suuruses üliõpilane ise (või tema sponsor)

• tänavu näiteks maksab õppeaine õppimisel inseneriteaduskonnas 
1 EAP =  44 eurot
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TASUTA ÕPPIMINE

Allikas: https://www.taltech.ee/reeglid

•Tasuta on võimalik õppida nominaalkoormusega (30 EAP semestris) 
eestikeelsel õppekaval või sihtstipendiumiga õppekohal ingliskeelsel 
õppekaval.

•Üliõpilased peavad sooritama igal semestril vähemalt 30 EAP mahus 
oma õppekava õppeaineid. Koormuse hulka ei arvestata 
vabaõppemooduli ülejääki, aga arvestatakse varasemate õpingute ja 
töökogemuse, sh täiendkoolituse alusel arvestatud ainepunktid 
(01.08.2020). 

•Nominaalkoormusest võib kumulatiivselt puudu jääda kuni 6 EAP-d, 
ilma et puuduvate punktide eest tuleks maksta. NB! 
Nominaalkoormuse täitmist kontrollitakse iga semestri lõpus. 
Enam kui 6 EAP sooritamata jätmisel esitatakse üliõpilasele 
arve, mis tuleb tasuda ka eksmatrikuleerimise korral.

•Puuduolevate ainepunktide eest tasumisel on ainepunkti hind 40 eurot.
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppivad 
üliõpilased, v.a doktorandid, hüvitavad õppekulud 
juhul, kui õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast 
semestrite õppemahust on kumulatiivselt iga 
õppetööst osavõtu semestri lõpu seisuga täitmata 
rohkem kui 6 ainepunkti (EAP) mahus.

• Õppeteenustasu makstakse iga eelmistel semestritel 
üle 6 EAP puudu jäänud ainepunkti eest, arvestusega, 
et õppe maht on 30 EAP-d semestris ja 60 EAP-d 
õppeaastas ning ainepunkte arvestatakse 
semestrite kohta kumulatiivselt.

Allikas: https://www.taltech.ee/reeglid
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Eeldus: Üliõpilane alustab täiskoormusega, tasuta õppes.

Näide 1

• Esimesel semestril sooritab 27 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ja ei 
maksa midagi. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. Kahe 
semestri peale kokku on tal sooritatud 51 EAP mahus õppeaineid. Tasuta 
õppimise norm teise semestri lõpuks: 2 (semestrit) x 30 EAP = 60 EAP - 6 EAP 
= 54 EAP. Maksab 3 EAP eest. Kolmandal semestril sooritab 33 EAP. Kolmanda 
semestri lõpuks on ta sooritanud 27+24+33= 84 EAP. Tasuta õppimiseks on 
vaja: 3 x 30= 90 – 6= 84 EAP, järelikult ei maksa midagi.

Näide 2

• Esimesel semestril sooritab 20 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Maksab 
24-20= 4 EAP eest. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. Maksab 
54 –(20+24)= 10 EAP eest. Kolmandal semestril on ta osakoormusega 
üliõpilane ja maksab edaspidi vastavalt deklareeritud õppeainetele.

Allikas: https://www.taltech.ee/reeglid
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Eeldus: Üliõpilane alustab täiskoormusega, tasuta õppes.

Näide 3

• Esimesel semestril sooritab 24 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Ei 
maksa midagi. Teisel semestril sooritab 24 EAP mahus õppeaineid. 
Maksab 54 –(24+24)= 6 EAP eest. Kolmandal semestril sooritab 24 EAP. 
Maksab 84-(24+24+24)= 12 EAP eest. Ja nii tema iga semestri lõpus 
makstav summa muudkui kasvab, kuni saab semestri lõpuks õpitud 
mahus nominaalkoormus miinus kuus ja ei maksa rohkem, täidab kogu 
õppekava ja lõpetab ülikooli või katkestab õpingud.

Allikas: https://www.taltech.ee/reeglid
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Üliõpilase poolt hüvitamisele kuuluva summa arvestamisel loetakse
õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu hulka ainult 
õppekavas ettenähtud õppeained ning vabaained 
maksimaalselt õppekavas ettenähtud mahus.

• Üliõpilase taotluse alusel vabastatakse õppekulude hüvitamisest nii 
täis- kui ka osakoormusega õppiv üliõpilane, kui ta alustab õpinguid 
õppekulusid hüvitamata täiskoormusega eestikeelsel õppekaval ja 
kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 7-
aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja. 
Õppekulude hüvitamisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 
30. septembrini ja kevadsemestril 15. veebruarini.
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Tasulisel õppekaval või osakoormusega õppiva üliõpilasega või üliõpilasega, 
kes on juba õppinud samas kõrgharidustaseme õppes vähemalt poole 
õppekava nominaalkestusest tasuta ning sellesse õppesse vastu võtmisest 
on möödas lühem aeg kui õppekava kolmekordne või integreeritud
bakalaureuse- ja magistriõppe korral kahekordne nominaalkestus, (v.a 
keskmise, raske või sügava puudega isik või alla 7-aastase lapse või 
puudega lapse vanem või eestkostja), sõlmitakse tsiviilõiguslik 
õppekulude hüvitamise leping.

• Nimetatud leping sõlmitakse üliõpilase ja ülikooli vahel ÕIS-is kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. Lepingu eritingimuste tüüpvormi ja 
üldtingimused kinnitab rektor.

• Üliõpilasel on ÕIS-i kasutamine piiratud kuni ülikooliga lepingu sõlmimiseni.
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ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

• Osakoormusega õppides või ingliskeelsetel õppekavadel on üliõpilane 
kohustatud õppekulud hüvitama. Üliõpilane hüvitab õppekulu vastavalt 
deklareeritud õppeainete mahule ja ülikooli kehtestatud tasumääradele ning 
ülikooliga sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingule.

• Väljaspool konkurssi vastu võetud silmapaistvaid sportlikke tulemusi 
saavutanud üliõpilaselt ei nõuta õppekulude hüvitamist.

• Õppekava täitmise nõuet ei kohaldata ja õppeteenustasu ei pea üliõpilane 
maksma juhul kui õppekava täitmiseks on vaja sooritada ainult lõpueksam või 
kaitsta lõputöö.

• Õppekava täitmise ja õppekulude hüvitamise kohustus tekib üliõpilasel uuesti
juhul, kui ta on viidud osakoormusele või kui ta ei ole ühe semestri jooksul 
alates üliõpilase nominaalse õppeaja lõpust kaitsnud lõputööd või 
sooritanud lõpueksamit. Hüvitamisele kuuluv õppekulude summa arvestatakse
vastavalt kehtestatud tasumääradele.
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VÄLISÕPE

• Üliõpilane võib osa õppetööd sooritada EV teistes kõrgkoolides või välisriikide 
kõrgkoolides – välisõppes

• selleks võib planeerida näiteks semestri või kaks, aga välisõpe võib toimuda 
ka samaaegselt õppimisega TalTech-s

• välisõppesse minek vormistatakse õppetöö korraldusega

• üliõpilane esitab avalduse, millele on märgitud kõrgkooli nimi, õppimise 
periood ja õpitavad õppeained

• välisõppesoorituste jaotamise õppekava moodulite vahel otsustab 
õppekava programmijuht

• Välisõppes on esimese ja teise astme üliõpilane kohustatud täitma oma 
õppekava õppeaineid ühe semestri kohta vähemalt 15-ne EAP mahus

Õppeprorektori korraldus: Külalisüliõpilaseks kandideerimise kord
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ÕPISOORITUSED

• Üliõpilaste poolt sooritatud õpinguid ja omandatud teadmisi hinnatakse 
eksamitel, arvestustel ja kaitsmistel

• Hindamistulemused kantakse vormikohastele hindamislehtedele (ÕIS-s)

• Aine loetakse sooritatuks, kui ettenähtud eksam või arvestus on lõppenud 
positiivse tulemusega ja see on kantud hindamislehele

• Hindamisleht on ainus õpitulemuste arvestamise alusdokument

• Jooksval hindamisel peab iga lõpphinde kujunemise komponendi tulemus olema 
üliõpilasele kättesaadav kahe nädala jooksul pärast soorituse tähtaega.

• Eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema sisestatud hiljemalt kolm 
tööpäeva pärast eksamite sooritamise lõpptähtaega vastaval semestril.

• Saadud EAP-de hulk ei sõltu hindest
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ÕPISOORITUSED

• Õppeaine õpiväljundite saavutamise hindamismeetodid, -kriteeriumid ja -
korralduse, sh lõpphinde kujunemise põhimõtted mitme meetodiga hindamise 
puhul, määrab õppejõud laiendatud ainekavas. Laiendatud ainekavas 
määratud hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid on üliõpilasele 
kättesaadavad enne õppeaines toimuva õppetöö algust ning neid ei 
muudeta õpetamissemestril.

• Õppeaine lõpphinne võib kujuneda eraldi osade koondina (nt kodutöö, 
kontrolltöö, eksam, arvestus) või üksnes eksamist või arvestusest 
õppeperioodi lõpus. Juhul kui lõpphinne moodustub osaliselt või täielikult 
jooksva õppetöö tulemustest, kirjeldatakse jooksva õppetöö tulemuste 
hindamiskriteeriumid ja osakaalud lõpphindest vastava õppeaine laiendatud 
ainekavas, koos soorituste toimumise tähtaegadega.

• Õppejõud võib määrata õppeaine lõpphinde osadele hindamisele pääsemise 
eeldusi. Sellisel juhul täpsustab õppejõud hindamiskriteeriumites, milline 
lõpphinne pannakse üliõpilasele, kellel on lõpphinde vastava osa eeldustingimus
täitmata.
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ÕPISOORITUSED
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EKSAMID

• Eksam on põhiline teadmiste kontrolli vorm 

• Eksam toimub aine deklareerimissemestri lõpus enne akadeemilises kalendris 
märgitud eksamite sooritamise lõpptähtaega. 

• Eksamitele registreerimine toimub üldjuhul ÕIS-i kaudu. 

• Eksamile võib põhimõtteliselt ka mitte tulla (“mitteilmunud”)

• Dekaanil on põhjendatud juhtudel ja õppejõu nõusolekul õigus üliõpilase avalduse 
alusel pikendada eksami sooritamise tähtaega sügissemestril kuni kaks nädalat ja 
kevadsemestril kuni õppeaasta lõpuni. Pikenduse ajal sooritatud eksami tulemus 
arvestatakse semestri soorituste hulka.
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EKSAMID

• Positiivset hinnet võib üritada parandada üks kord, kusjuures kehtima jääb 
viimane hinne

• Hinnet “0” võib üritada parandada ainult üks kord

• Tulemus /0,0/ on lõplik

• Positiivse tulemuse saamiseks tuleb sel juhul aine uuesti deklareerida. 
Üliõpilasel on õigus sooritada õppeaines eksamit ühe deklaratsiooni 
alusel kahel korral.

• Õppejõud tagab kirjaliku eksami või arvestuse tulemuse kättesaadavuse 
üliõpilasele ÕIS-is ühe nädala jooksul pärast eksami või arvestuse 
toimumist.

• Suulise eksami või arvestuse tulemuse teeb õppejõud üliõpilasele 
teatavaks selle toimumise päeval ja tagab tulemuse kättesaadavuse 
ÕIS-is hiljemalt järgmisel tööpäeval.
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ARVESTUSED

• Arvestuse eesmärgiks on õpingute käigus omandatud rakenduslike 
iseloomuga oskuste ja teadmiste hindamine

• Hinnatakse tavaliselt mittedifferentseeritud (2-pallise A/M) hindamisskaala 
alusel

• Sooritamise õigus kehtib deklareerimissemestri lõpupäevani

• Hindamislehele kantud arvestustulemus “M” (mittearvestatud) on lõplik ja seda 
parandada ei saa

• Positiivse tulemuse “A” saamiseks tuleb aine uuesti deklareerida

• Dekaanil on õigus üliõpilase avalduse alusel ja õppejõu nõusolekul pikendada 
arvestuse sooritamise tähtaega sügissemestril kuni kaks nädalat ja 
kevadsemestril kuni õppeaasta lõpuni. Nimetatud perioodil saadud tulemused 
arvestatakse semestri soorituste hulka.
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HINDAMISKORRALDUS

• Hindamine võib olla eristav või mitteeristav.

• Eristava hindamise puhul kujuneb õppurile lõpphinne, mis tuleneb õpiväljundite 
saavutatuse tasemest järgmise skaala alusel:

„5“ („A”) – „suurepärane” – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite
saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste 
vaba ning loov kasutamine;

„4” („B”) – „väga hea” – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida 
iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine.
Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ning oskuste osas võivad ilmneda 
mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused;

„3” („C”) – „hea” – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab 
teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate
teadmiste ning oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus;
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HINDAMISKORRALDUS

„2” („D”) – „rahuldav” – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, 
mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, 
erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus;

„1” („E”) – „kasin” – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate
õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste
kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades 
avalduvad märgatavad puudujäägid ning „0” („F”) – „puudulik” – õppur 
on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal 
tasemel. 
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HINDAMISKORRALDUS

• Mitteeristava hindamise puhul määratakse lõpphinne
lävendikriteeriumiga, millele vastaval või mida ületaval
õpiväljundite saavutamisel hinnatakse tulemus piisavaks sõnaga 
„arvestatud” (A) ning millest madalamal tasemel tulemus 
hinnatakse ebapiisavaks sõnaga „mittearvestatud” (M).

• Positiivne tulemus on eristava hindamise korral hinne „1“–„5“, 
mitteeristava hindamise korral „A“.
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HINNETESKAALA

TTÜ ECTS

5 suurepärane A excellent

4 väga hea B very good

3 hea C good

2 rahuldav D satisfactory

1 kasin E sufficient

0 puudulik F fail

A arvestatud P pass

M mittearvestatud N not pass

TalTech
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KAALUTUD KESKHINNE

∑ Hj * APj

KKH = ----------------------

∑ APj

Hj = 1, 2, 3, 4, 5



ÕPPEKORRALDUS
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• Ajaliselt on õppetegevus jagatud õppeaastateks.

• Iga õppeaasta koosneb kahest semestrist

• Sügissemester (20 nädalat + jõuluvaheaeg 1 nädal)

• Kevadsemester (20 nädalat)

• Iga semester sisaldab 16 nädalat tunniplaanijärgset õppetööd ehk 
kontaktõpet ja vähemalt 3 nädalat eksamisessiooni.

• Sügissemestri kontaktõppe algus on esimesele septembrile lähimal 
esmaspäeval. Sügissemestri hulka arvestatakse jõuluvaheaeg.

• Põhiühik on õppenädal, numeratsioon (1., 2. jne) algab semestri algusest 
(NB!! Ei ole seotud kalendriaasta nädalanumbriga!!)

• Eristatakse paarituid (1/3) ja paarisnädalaid(2/4)

• Sügissemestrile eelneb eelnädal, mille jooksul toimuvad esimese õppeaasta 
üliõpilastele ülikooli ja õppekorraldust tutvustavad loengud.

AKADEEMILINE KALENDER
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AKADEEMILINE KALENDER

• Igal semestri alguses on üks oluline päev, mis reguleerib õppetöö alustamist 
semestril

• Õpingukava esitamise (ehk deklareerimise) lõpptähtaeg - 06.09.2021.

Allikas: https://www.taltech.ee/akadeemiline-kalender
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Allikas: https://www.taltech.ee/akadeemiline-kalender

AKADEEMILINE KALENDER
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ÕPPEKAVA

• Igale tudengile on kinnistatud üks (ja ainult üks) konkreetne õppekava 
versioon

• Igas õppekavas on igal moodulil konkreetne maht, mis tuleb täita

• Ühe mooduli ületäitmine ei kompenseeri teise puudujääke (v.a. vabaõpe)

• Igal õppekaval on akadeemiline juhendaja - PROGRAMMIJUHT, teie 
personaalne nõustaja kõigis akadeemilistes küsimustes.

• Õppekava koodnimi koosneb kuuest märgist, millest neli esimest on tähed 
ja kaks viimast numbrid

EAAB16/17

esimene täht – teaduskond (E- Inseneriteaduskond)

teine täht – õppe liik (A – akadeemiline õpe)

kolmas täht – eriala (A – energeetika)

neljas täht – õppe aste (B – bakalaureuseõpe)

koodi numbriosa näitab kava kehtestamisaastat ning viimase versiooni 
kehtestamisaastat
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PROGRAMMIJUHI ÜLESANDED

• juhib õppekava arendustegevusi, tagab õppekava sisu ja ülesehituse kooskõla 
õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega;

• vastutab koostöös teaduskonnaga õppekava ja õpetamise kvaliteedi ning 
üliõpilaste edasijõudmiseks ja lõpetamise tulemuslikkuseks tingimuste 
loomise eest, sh koondab ja analüüsib regulaarselt kõigi huvigruppide tagasisidet 
ning korraldab selle rakendamist, samuti vastutab õppeprogrammi sise- ja 
välishindamiste elluviimise eest;

• tellib instituutidest õpetatavad õppeained, vajadusel algatab uute õppeainete 
loomise, teeb instituudile ettepanekuid õppejõudude määramiseks ja kooskõlastab 
õppetööd läbiviivad õppejõud, monitoorib nende kvaliteeti, samuti 
koordineerib õppetöö korraldust;

• koordineerib õppetegevusi, sh tagab koostöös instituutidega õppeainete sidususe 
ja õppejõudude vahelise koostöö, õppetöös kasutatava õpetamismetoodika 
kaasaegsuse ja efektiivsuse, VÕTA rakendamise, praktika korralduse ning 
nõustab üliõpilasi õppekavaga seotud küsimustes;
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PROGRAMMIJUHI ÜLESANDED

• omab ülevaadet õppeprogrammi haldamiseks ettenähtud ressurssidest, hindab 
õppetöö ressursside vajadust, koordineerib ja kokkuleppel instituutidega arendab 
õppetegevuse infrastruktuuri ning võib teha ettepanekuid finants- ning 
personaliküsimustes õppeprogrammi ja selle õppeaineid haldava struktuuriüksuse 
juhile, samuti osaleb muul moel õppetööd puudutavate finantsküsimuste 
otsustusprotsessis;

• osaleb üliõpilaste vastuvõtuprotsessis;

• koordineerib ja aitab kaasa õppekavaga seotud turundus- ja 
kommunikatsioonitegevustele;

• koordineerib infovahetust ja koostööd huvigruppidega;

• koordineerib programminõukoja tööd.
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ÕPPEKAVA STRUKTUUR

• TalTech õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja moodulstruktuuriga

• Õppekava osad (võivad omakorda koosneda ühest või mitmest moodulist):

• Üldõpe (general studies) – õppekava osa, mille eesmärk on 
üldhariduslike teadmiste ja oskuste arendamine;

• Põhiõpe (core studies) – õppekava osa, mille eesmärk on 
õppevaldkondliku ja õppesuuna põhise spetsiifilise baashariduse 
omandamine;

• Eriõpe sh praktika (special studies, incl internship) – õppekava osa, 
mille eesmärk on õppekavas kirjeldatud erialaga otseselt seotud 
teadmiste ja oskuste omandamine tööle asumiseks ning õpingute 
jätkamiseks järgmisel õppeastmel;

• Vabaõpe (free choice studies) – õppekava osa, mille eesmärk on õppija 
vabal valikul õppekavasse mittekuuluvate õppeainete põhjal teadmiste ja 
oskuste omandamine;

• Lõputöö või –eksamid (Graduation thesis or final examination). 
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ÕPPEKAVA STRUKTUUR

 Õppekava osade miinimummahud (EAP)

80

Õppekava osa Bakalaureuseõpe Magistriõpe*
Rakendus-

kõrgharidusõpe
Integreeritud 

õpe

Üldõpe 18 6 18 24

Põhiõpe 60 18 48 78

Eriõpe 24 36 57−66 60

sh praktika 6 6 27−36** 12

Vabaõpe 6 6 6 12

Lõputöö või 
lõpueksamid

6−12 18−30 6−12 30

*Alla kaheaastase nominaalkestusega magistriõppes on kõik mahunõuded proportsionaalselt väiksemad ja magistritöö
või -eksami maht on vähemalt 18 EAP-d.
** Praktika moodustab rakenduskõrgharidusõppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15%.
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PRAKTIKA (ERIALAPRAKTIKA)

• Praktika eesmärk on praktiliste töökogemuste omandamine

• sõltuvalt kavast erinev maht (6 EAP bakalaureuseõppes)

• igal erialal on oma praktika kuraator(-id) (juhendajad)

vt. veebist:

Inseneriteaduskonna veebileht > Teaduskonna tudengile > Praktika 
sooritamine 

või

TALTECH veebileht > Tudeng > Õppeinfo > Praktika
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PRAKTIKA (ERIALAPRAKTIKA)

• Praktikat ei deklareerita semestri õpingukavas. Peale praktika
sooritamist esitab üliõpilane praktika arvestamiseks ÕIS-is avalduse. 
Muud vormikohased originaalallkirjadega tõendid praktikakohtadelt ja 
praktikaaruande või muud praktika läbimist tõendavad vajalikud 
dokumendid esitatakse kas ÕIS-is või Moodle-s, vastavalt 
teaduskonnas kehtestatud korrale.

• Ülikooli, üliõpilase ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel 
sõlmitakse vajadusel praktikaleping. Praktika arvestust võib
taotleda õpinguaja kestel ja kogu õppekavas ettenähtud praktika mahu
ulatuses korraga. Praktika peab olema arvestatud enne lõputöö 
kaitsmist.

• Eksternina lõpetamise korral toimub praktika arvestamine enne lõputöö 
kaitsmisele või lõpueksamile lubamist.
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ÕPPEAINE

• Õppekava osa, mida iseloomustavad sisu terviklikkus, teoreetiline tuum ning 
rakenduslik osa 

• Iga õppeaine õppimine algab kuulajaks registreerimisega ja lõpeb eksami 
või arvestuse sooritamisega

• Õppeainet kirjeldab kokkuvõtlikult õppeainekaart

http://ois2.ttu.ee/

• Õppekavas õppeained jaotuvad

• kohustuslikeks aineteks

• valikaineteks

• vabaõppeaineteks

• Õppeaine mahtu arvestatakse ainepunktides (1 EAP=26 tundi)

http://ois.ttu.ee/
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ÕPPEAINEKAART
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ÕPPEAINE KOODNIMI

• Õppeaine koodnimi koosneb seitsmest märgist, millest kolm esimest on tähed ja 
neli viimast numbrid

EES5150 Energia hajatootmine digitaliseeritud elektrivõrkudes

esimene täht – teaduskond (E - inseneriteaduskond)

teine täht – instituut (E – elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut)

kolmas täht – uurimisrühm (keskus, labor …)

Koodi numbriosa näitab aine järjekorranumbrit õppetoolis/lektoraadis
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ÕPINGUKAVA

• Õppur peab koostama ÕIS-is igaks õpingusemestriks õpingukava, kuhu ta 
lülitab ained, mida ta tahab ja saab õppida.

• Semestri õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud 
õppeainete loend, mida ta kohustub õppima.

• Juhul, kui üliõpilane ei õpi antud semestril uusi õppeaineid, esitab ta tühja 
õpingukava (0 EAP), v.a esimesel semestril.

• Semestri lõpuks sooritamata jäänud õppeainet saab üliõpilasena uuesti 
deklareerida üks kord.

• Valikaine ja vabaõppe mooduli õppeaine puhul võib üliõpilane selle 
sooritamisest loobuda.

• Õppejõud võib põhjendatud juhtudel (eeldusõppeaine sooritamata, 
õppeainele deklareerimise reeglite täitmata jätmine jmt) üliõpilase 
õppeainetele registreerumise deklaratsiooni tühistada kuni akadeemilises 
kalendris toodud tähtajani. Erandolukorrad lahendab programmijuht.
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ÕPINGUKAVA KOOSTAMINE

• Õpingukava koostatakse elektroonselt, kasutades õppeinfosüsteemi 
http://ois2.ttu.ee

• Sisenemine ID-kaardiga, erandjuhul kasutajanimi ja parool (ruumist SOC-129 
või ICT-410). NB!! Kaasa võimalusel kindlasti ID-kaart koos PIN koodidega!

• Õpingukava tuleb esitada (deklareerida) akadeemilises kalendris näidatud 
tähtajaks

• tänavu 06. september 2021 (NB!!!)

• Üliõpilasel on õigus valida oma õpingukavasse TalTech-is õpetatavaid mistahes 
õppeaineid

• Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppe moodulisse

http://ois.ttu.ee/
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TÜÜPÕPINGUKAVA

• Soovituslik õppeainete jaotus semestriti, mis tagab õppekava optimaalse 
läbimise nominaalaja jooksul

• Kuulub õppekava juurde, kuid ei ole kohustuslik

• Tüüpõpingukava järgi koostatakse tunniplaan

• Teaduskonna poolne soovitus tudengile
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EKSMATRIKULEERIMINE

• Üliõpilane eksmatrikuleeritakse

• seoses õppekava täitmise ja diplomi väljaandmisega

• omal soovil isikliku avalduse alusel

• edasijõudmatuse tõttu

• õppeaasta lõpuks ei ole täitnud vähemalt osakoormusega õppimise nõuet

• esimesel õpingutest osavõtusemestril ei ole kogunud 15 EAP oma õppekava ainetest

• õpingutest mitteosavõtu tõttu

• ei ole esitanud akadeemilises kalendris määratud tähtajaks õpingukava

• esimese semestri õpingukavas on deklareeritud vähem kui 15 EAP-d oma õppekava 
õppeaineid

• ebaväärika käitumise tõttu

• tahtlikult toime pandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel

• dokumentide võltsimisel või valeandmete esitamisel

• rängal eksimisel üldtunnustatud käitumisnormide vastu ning üleastumisel 
akadeemilistest tavadest

• õppeteenustasu tasumata jätmise tõttu

• õppekava sulgemise tõttu, kui ei ole esitatud tähtajaks avaldust teisele õppekavale 
üleminekuks

• surma korral 
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AKADEEMILINE PUHKUS

• Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil õppetööst üheks 

või mitmeks täissemestriks.

• Üliõpilane võib omal soovil akadeemilisel puhkusel viibida igas 

kõrgharidusastmes kuni kaks semestrit. 

• Sellele lisaks võib akadeemilisel puhkusel viibida järgmiselt:

• tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;

• Aja- või asendusteenistuse korral kuni kaks semestrit;

• lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
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AKADEEMILINE PUHKUS

• Omal soovil saab akadeemilist puhkust võtta alates teisest õpingusemestrist

• avaldust saab esitada kuni akadeemilises kalendris märgitud semestri 

õppetööalase liikumise lõpptähtajani

• avaldus esitatakse õppeinfosüsteemis http://ois2.ttu.ee/

• akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri sees loetakse vastav 

semester õppetööst osavõtu semestriks.

• Omal soovil ja tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimise ajal 

võivad üliõpilased ühes semestris esitada õpingukavas aineid ja 

osaleda õppetöös 18 EAP ulatuses. Keskmise, raske või sügava puudega 

isikul, alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanemal või eestkostjal ja 

üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse 

läbimisega, on õigus täita õppekava piiranguteta

http://ois2.ttu.ee/
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AKADEEMILINE PUHKUS

• Aja- või asendusteenistuskohutuse täitmiseks ja lapse hooldamiseks
lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele mistahes ajal õppeaasta
jooksul ja tal on õigus kehtiv deklaratsioon tühistada, esitades dekanaadile
avalduse.

• Aja- või asendusteenistuskohutuse täitmiseks akadeemilisele puhkusele
jäämisel peab üliõpilane esitama teatise kaitseväeteenistusse kutsumisest, 
lapse hooldamiseks akadeemilisele puhkusele jäämisel lapse sünnitõendi 
või välisriigi vastava organi poolt välja antud dokumendi, mis on Eesti 
Vabariigis kehtivale korrale legaliseeritud või apostillitud.
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AKADEEMILINE PUHKUS

• Tervislikel põhjustel lubatakse üliõpilane akadeemilisele puhkusele igal ajal 
semestri jooksul, kuid hiljemalt kaks tööpäeva enne semestri lõppu. Enne 
poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse üliõpilane akadeemilisele 
puhkusele üheks või mitmeks semestriks, pärast poolsemestri lõppu esitatud 
avalduse korral lubatakse akadeemilisele puhkusele mitte vähem kui kaheks 
semestriks. Üliõpilase deklaratsioon tühistatakse, enne avalduse esitamist ÕIS-i
kantud lõpphinded jäävad kehtima.

• Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel peab üliõpilane esitama 
arstitõendi, millel on arsti soovitus akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

• Tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimist ei saa katkestada õpingute 
jätkamiseks, v.a õpingute lõpetamiseks.
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VÕTA (VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE 
ARVESTAMINE)

• Väljaspool TalTech-i sooritatud õpingute tulemuste ja töökogemusega on 
võimalik täita kogu õppekava, v.a lõputöö kaitsmine või lõpueksami sooritamine.

• Vabaõppe moodulis arvestatakse VÕTA-t maksimaalselt õppekavas määratud 
mahus, v.a:
1) vahetusüliõpilasena välisülikoolis sooritatud õppeainete arvestamisel;
2) TalTech-s varasemalt sooritatud õppeainete arvestamisel õppekava 
vahetamisel.

• Varasemate õpingute ja töökogemuse kaudu arvesse võetud ainepunkte 
arvestatakse semestrikoormuse täitmisel.



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPPEKAVA VAHETAMINE

• Üliõpilased võivad taotleda õppekava vahetamist

• Vabale õppekohale kandideerimisel on 3 võimalust:
• Vahetada õppekava

• Jätkata pooleli jäänud õpinguid ehk taotleda taasimmatrikuleerimist

• Astuda üliõpilaskohale, olles varem olnud näiteks täiendusõppur

• Tingimused:

Allikas: https://www.taltech.ee/kandideerimine-vabale-oppekohale

Õppekava vahetamine ja 
taasimmatrikuleerimine

Esmakordselt üliõpilaskohale 
kandideerimine

kandidaat on sooritatud vähemalt 30 
EAP mahus selle õppekava 
õppeainetest, kuhu soovib minna (sh 
varem õpitu põhjal arvestatu ehk 
VÕTA);

kandidaat on sooritatud vähemalt 30 
EAP mahus selle õppekava 
õppeainetest, kuhu soovib minna (sh 
varem õpitu põhjal arvestatud ehk 
VÕTA);

kandidaadil on veel kasutamata 
piisavalt nominaalset õppeaega;

kandidaat ei ole olnud
immatrikuleeritud samale
õppetasemele;

õppekaval on vabu õppekohti. õppekaval on vabu õppekohti.

Avaldused esitatakse ÕIS-is. Teaduskonnal on õigus seada lisatingimusi.
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ÕPPETOETUSED JA STIPENDIUMID

Vt. täpsemat jooksvat infot ja tähtaegu TalTech veebist: 

Tudeng -> Finantsinfo -> Õppetoetused ja stipendiumid

Allikas: https://www.taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid
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SIHTSTIPENDIUM

• Sihtstipendium on tasulisele õppekavale alates 2017/2018. õppeaastast 
immatrikuleeritud täiskoormusega õppivale üliõpilasele ülikooli poolt antav 
mitterahaline toetus konkreetsel õppekaval õppimiseks.

• Sihtstipendiumi saaja avaldab soovi stipendiumi saamiseks 
sisseastumisavaldusel ja kinnitab lepingu sõlmimisega, et ta on võtnud 
teadmiseks ning kohustub täitma stipendiumi saamiseks ettenähtud tingimusi, 
mis tulenevad Tallinna Tehnikaülikooli õppekorraldust reguleerivatest 
õigusaktidest

Allikas: https://www.taltech.ee/sihtstipendium
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ERIALASTIPENDIUM

 Alates esimesest semestrist, valitud erialadel
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MUUD STIPENDIUMID
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MUUD STIPENDIUMID
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VAKTSINEERIMISEST

Tehnikaülikool on omapoolse initsiatiivina pakkumas täiendavat 
võimalust end vaktsineerida ilma eelregistreerimiseta ning järjekorra 
alusel. Vaktsineerimspartneriks on Qvalitas, kes toob kohale oma
vaktsineerimisbussid: 

 TalTechi peahoone parklasse Mustamäel 24. ja 31. augustil kell 10-17 

 Eesti Mereakadeemia ette (Kopli 101) 2. septembril kell 10-17 

 Virumaa kolledžis (Järveküla tee 71, Kohtla-Järve) on 
vaktsineerimine kolledži ruumides 2. septembril kell 10.00-15.00

Vaktsineerimine toimub isikut tõendava dokumendi alusel ning on kõigile 
tasuta.

Lisaks tehnikaülikooli perele on vaktsineerima oodatud ka meie töötajate ja 
tudengite lähedased, samuti ümberkaudsed elanikud.
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AVAAKTUS

Õppeaasta avaaktus toimub reedel, 27. augustil kell 
10:00 TalTechi aulas

Üliõpilasi tervitavad rektor Tiit Land, aasta vilistlane ning TalTechi
üliõpilaskonna juhatuse esimees.
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Tänan tähelepanu eest.

Küsimused?



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, 

Tel 620 2002 (E-R 8.30–17.00)

taltech.ee


