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ERIALAD

Rakenduskõrgharidusõpe

• Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside 
juhtimine

• Telemaatika ja arukad süsteemid

• Keemiatehnoloogia

Magistriõpe

• Äriinfotehnoloogia
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RÜHMADE KOODID

Päevaõpe

EDJR11 Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

EDTR11  Telemaatika ja arukad süsteemid

EDKR11 Keemiatehnoloogia

Sessioonõpe

EDKR12 Keemiatehnoloogia

EDTR13 Telemaatika ja arukad süsteemid

EDJR14 Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

Magistriõpe

IABM14_Virumaa Äriinfotehnoloogia
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LOENGUTE ORGANISEERIMINE - PÄEVAÕPE

I paar 8.30 – 10.00

II paar 10.15 – 11.45

Lõunavaheaeg 11.45 – 12.30

III paar 12.30 – 14.00

IV paar 14.15 – 15.45

V paar 16.00 – 17.30
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LOENGUTE ORGANISEERIMINE - SESSIOONÕPE

I paar 9.00 – 10.30

II paar 10.45 – 12.15

Lõunavaheaeg 12.15 – 13.00

III paar 13.00 – 14.30

IV paar 14.45 – 16.15

V paar 16.30 – 18.00
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NÄDALATE NUMERATSIOON

PÄEVAÕPE

paaritu

paaris

SESSIOONÕPE

põhinädalad

lisanädalad

IT-MAGISTRIÕPE

www.taltech.ee/virumaa  Tudengile 
Õppekorraldus  Õppenädalad 2021/2022. õa 
sügissemester
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http://www.taltech.ee/virumaa


TALTECH.EE/OPPEKORRALDUS-3
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TUNNIPLAAN
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ois2.ttu.ee  tunniplaanid  E-inseneriteaduskond või I-infotehnoloogiateaduskond

 vali statsionaarõpe või sessioonõpe ja siis oma rühma kood

või

ois.ttu.ee  tunniplaanid  E-inseneriteaduskond või I-infotehnoloogiateaduskond

 vali statsionaarõpe või sessioonõpe ja siis oma rühma kood

NB! Jälgida muudatusi tunniplaanis!

ois2.ttu.ee
ois2.ttu.ee


ÕPPEOSAKOND
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Anu Piirimaa, õppedirektor (kab 21)

Katrin Kruut, taseme- ja täiendõppe peaspetsialist (kab 23)

Olga Jurkevitš, õppeinfosüsteemi spetsialist (kab 23)



INFORMATSIOON
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Õppeosakond - kаb 21 ja 23, II korrus

Programmijuht

Õppejõud

Mentorid



PROGRAMMIJUHID
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Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine: VEROONIKA 

SHIROKOVA

Telemaatika ja arukad süsteemid: ŽANNA GRATŠJOVA

Keemiatehnoloogia: ANTONINA ZGURO

Äriinfotehnoloogia koordinaator: MARE ROOSILEHT

Humanitaarainete töörühma juht: INGRID PREES



KOLLEDŽI VEEBILEHEKÜLG JA ÕPPEINFOSÜSTEEM
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www.taltech.ee/virumaa

www.taltech.ee  inseneriteaduskond  Virumaa kolledž

Õppeinfosüsteem (ÕIS)  ois2.ttu.ee

http://www.taltech.ee/virumaa
http://www.ttu.ee/


ÕIS-I SISENEMINE
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ID-kaart (PIN-kood 1)

Mobiil-ID

SmartID

Parooliga, mida saab taotleda õppeosakonnast, kui puudub 

ID-kaart või mobiil-ID



ÕIS-IGA TUTVUMINE
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ois2.ttu.ee  Kasutusjuhendid

https://ois2.ttu.ee/juhendid/juhend.html

https://ois2.ttu.ee/juhendid/juhend.html


ÜLIÕPILASE ÕPINGUKAVA (DEKLARATSIOON)
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• Deklaratsioon – dokument, mis sisaldab aineid, mida üliõpilane jooksval semestril õpib

• Aine deklareerimine tähendab üliõpilase kohustust õppeainet õppida ning sooritada 
arvestus/eksam.

• Üliõpilane esitab õpingukava (deklaratsiooni) ÕISis akadeemilises kalendris 
näidatud ajaks.

• Tasuta õppiv üliõpilane saab ainet tasuta deklareerida kaks korda, peale seda tasu eest.

• Deklaratsiooni esitamine tähendab registreerumist õppetööle.

• Deklaratsiooni esitamata jätmisel üliõpilane eksmatrikuleeritakse.

• Deklaratsioonide näidised:

 Kasulikud lingid  Deklaratsioonide näidised (2021 sügissemester)



TALTECH.EE/VIRUMAA
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Deklaratsiooni esitamine 

2021/2022. õa sügissemestril

6. september



AKADEEMILINE KALENDER
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www.taltech.ee/virumaa  Tudengile  Õppekorraldus  Akadeemiline kalender 2021/2022

ning ÕISi-s

http://www.taltech.ee/virumaa


УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА
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• Для окончания колледжа и получения диплома 
необходимо сдать эстонский язык на уровень В2

• У кого этот экзамен сдан, принести свидетельство в 
учебную часть или в каб. 21

• У кого не сдан экзамен на категорию В2, распоряжением 
директора будет назначено прохождение углубленного 
курса эстонского языка в объеме 30 ЕАР 

• Перед допуском к защите диплома необходимо будет 
сдать гос. экзамен на категорию В2 или экзамен в 
колледже



VÕÕRKEEL
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Varem saksa keelt õppinud võivad õppida ainet 

RAH1210 Inglise keele üldkursus (algajatele) sessioonõppes.



AJATEENISTUS
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15. septembrini on kutsealustest esmakursuslastel võimalik 
valida ajateenistusse asumise aastat. Selleks tuleb esitada 
taotlus Kaitseressursside Ametile. Täpsemad tingimused ja 
taotlusvormid (nr 6) leiad https://www.kra.ee/taotlused/.

Tudengid, kes taotlust õigeaegselt ei esita, kutsutakse 
ajateenistusse võrdsetel alustel teiste kutsealustega ja 
lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi 
kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda 
kaitseväeteenistuse seadus ei paku.



TÕENDID JA ISIC STUDENT KAART
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Tõendi saab tellida:

• E-posti teel

• Telefonil 336 3935, 336 3926, 336 3933

• Õppeosakonnast (kab 23 ja 21) 

ISIC saab tellida:

• pangast või 

• e-aadressilt www.minukool.ee

http://www.minukool.ee/


СТУДЕНТЫ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ВРЕМЕННЫЙ 
ИЛИ ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
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• При перекачивании данных из инфосистемы SAIS в инфосистему OIS, 
не передаются данные о виде на жительство и в OISe в графе 
«elamisluba» отметка «puudub». Из-за этого вы не можете в OISe
подать ходатайство на стипендии. Для того, чтобы устранить эту 
ошибку, пожалуйста, принесите свою ИД-карту в учебную часть (каб. 
23).

• У кого гражданство Эстонии, то в графе «elamisluba» тоже отмечено 
«puudub» – к вам данное сообщение не относится, у вас с подачей 
ходатайства на стипендии проблем не должно быть.



TEABEKESKUS
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Asukoht: III korrus

Tööaeg:

Teisipäev – Reede 8.00-16.15

Laupäev 8.30-15.00

Teabespetsialist: Tamara Tuhkunen



27.08.2021 ÕPINGUKORRALDUSE ESITLUS ASUB:

27.08.2021 26



VIRUMAA KOLLEDŽ

TULEVIKUERIALA ANNAB TULEVIKUOSKUSED!

www.taltech.ee/virumaa


