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MEREAKADEEMIA  
TUDENGITEATMIK



HEAD ESMAKURSUSLASED!
TERE TULEMAST TALTECH EESTI  
MEREAKADEEMIASSE! 
Te kõik olete valinud endale suuri väljakutseid 
esitava, äärmiselt huvitava ning perspektii-
vika eriala. Eriti just merenduse valdkonnas 
on vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele väga 
suur. Seepärast on oluline, et võtaksite ülikooli-
ajast maksimumi, õpiksite veel rohkem kui teilt 
oodatakse, haaraksite kõikidest võimalustest, 
mida pakutakse ja looksite ka ise võimalusi 
tudengi ürituste ja ettevõtmiste näol.
 
Eesti Mereakadeemias ei omanda te ainult eriala, 
vaid olete osa elustiilist, mõttelaadist ning tra-
ditsioonide edasi  kandmisest. Mereakadeemia 
on häid spetsialiste koolitanud juba üle saja 
aasta ning kindlasti anname endast kõik, et  
õpinguid lõpetades oleks teil võimalikult hea 

konkurentsieelis tööturul, seda nii merenduse 
kui ka kõigi teiste meie erialade puhul.

Teil ei saa olema lihtne, aga teadmised ja koge-
mused, mille siit saate ning tulevikus ootav tasuv 
töökoht, on kindlasti seda pingutust väärt.

Ma soovin teile edukat ülikooliellu sisseelamist 
ning jõudu, jaksu ja ennekõike tahtmist õppida!

ROOMET LEIGER
Eesti Mereakadeemia direktor
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TUDENGI-
PORTAAL
Tudengiportaalis on koondatud tudengile vajalik 
õppimist toetav personaalne info – isiklik tun-
niplaan, kirjad, kontaktid, uudised ja palju muud.

Portaali saab sisse logida Uni-ID abil.

TALTECHI 
E-POST
Igale üliõpilasele luuakse immatrikuleerimisel 
lisaks UNI-ID-le ka TalTechi e-posti aadress, 
mis on kujul „matriklinumber@taltech.ee“. Näi-
teks 204321@taltech.ee. Matriklinumbri saad 
teada ÕIS-ist. Pärast ÕIS-i logimist näed üleval 
paremas nurgas omanime all üliõpilaskoodi, 
näiteks 204321VDSR. Selle numbriosa ongi 
Sinu matriklinumber.
Kõik õppetööga seotud teated saadetakse Tal-
Techi e-posti aadressile ja info loetakse kohale 
toimetatuks.

TalTechi e-posti tuleb regulaarselt lugeda aad-
ressilt mail.taltech.ee 

UNI-ID JA 
ÜLIKOOLI INFO-
SÜSTEEMID
Uni-ID kasutajanimi ja parool annavad ligipääsu 
erinevatele ülikooli infosüsteemidele - õppein-
fosüsteem ÕIS, õppetegevuse e-keskkond 
Moodle, tudengiportaal jne. Seda on vaja ka 
õpperuumide arvutitesse logimiseks. UNI-ID 
kasutajakonto eelduseks on üliõpilasstaatuse 
omamine.

OLULISEMAD 
KUUPÄEVAD 
2021/22.ÕA 
SÜGIS-
SEMESTRIL
• 20. august sügissemestri õpingukava esi-

tamise algus
• 26. august kell 17.30 magistriõppe infoõhtu 
• 27. august kell 10.00 Eelõppepäev Eesti 

Mereakadeemias
• 30. august kell 8.15 avarivistus Kopli 101 

hoovis; sügissemestri algus
• 6. september semestri õpingukava esita-

mise tähtaeg
• 24. oktoober poolsemestri lõpp
• 19. detsember sügissemestri kontaktõppe 

perioodi lõpp
• 24. dets – 1. jaan jõuluvaheaeg

Akadeemiline kalender 2021/22. õppeaastaks  
taltech.ee/akadeemiline-kalender#p38787

http://mail.taltech.ee
http://taltech.ee/akadeemiline-kalender#p38787
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ÕPPEINFO SÜSTEEM (ÕIS)
Veebikeskkond (ois2.ttu.ee), kus saad kasutada 
õppekavade, ainekaartide ja tunniplaanide 
andmebaasi, deklareerida oma õpingukava, 
esitada avaldusi, registreeruda eksamitele, anda 
tagasisidet ja palju muud. ÕISi saab tudeng ise 
ID-kaardi või  kasutajanime ja parooliga sisse 
logida alates eelnädalast.
ÕIS2 juhendid on kättesaadavad ois2.ttu.ee 
--> (avalehe allosas) “Kasutusjuhendid” 

ÕIS-i videojuhendiga saad tutvuda siin:  
www.youtube.com/watch?v=ZsOc_7cT6DQ 

Selleks, et kõik ÕIS-i kaudu saadetud ametlikud 
teated Sinuni jõuaksid, telli teavitus oma e-posti 
aadressile. Saad seda teha „minu andmed“ 
rubriigi all, märkides linnukese vastavasse 
kastikesse.

TALTECHI 
MOODLE
Õpikeskkond (moodle.taltech.ee), mida paljud 
õppejõud kasutavad õppetöö läbiviimiseks ja 
õppematerjalide jagamiseks.

ÕPPE-
KORRALDUS
Õppetöö Eesti Mereakadeemias toimub Tallinna 
Tehnikaülikooli õppekorralduseeskirjas keh-
testatud reeglite järgi. Õppekorralduseeskirja 
(ÕKE) leiad siit taltech.ee/oppetegevuse-juhen-
did-ja-oigusaktid#p666

ois2.ttu.ee
http://ois2.ttu.ee
http://www.youtube.com/watch?v=ZsOc_7cT6DQ
http://moodle.taltech.ee
http://taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid#p666
http://taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid#p666
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KOORMUSNÕUDED TASUTA  
ÕPPIMISEKS
Õppe nominaalkestus (nominaalne õppeaeg) 
on aeg õppeaastates, mis kulub selle õppekava 
täitmiseks nominaalkoormusega õppimisel. 
Nominaalkoormus semestri kohta on 30 EAPd. 
Tasuta õppimiseks peab üliõpilane õppima 
täiskoormusega ja sooritama igal semestril 30 
EAPd ehk nominaalkoormuse mahus oma õppe-
kava õppeaineid. Koormuse hulka ei arvestata 
vabaõppemooduli ülejääki.

Nominaalkoormusest võib kumulatiivselt puudu 
jääda  kuni  6  EAPd, ilma et puuduvate punktide 
eest tuleks maksta. NB! Nominaalkoormuse 
täitmist kontrollitakse iga semestri lõpus. Enam 
kui 6 EAP sooritamata jätmisel esitatakse üliõpi-
lasele arve, mis tuleb tasuda ka eksmatrikulee-
rimise korral. Puuduolevate ainepunktide eest 
tasumisel on ainepunkti hind 40 eurot.

Õpitud semestrid Nominaalkoormus Tasuta õppeks on vaja

I semestri lõpuks 30 EAP 24 EAP
II semestri lõpuks 60 EAP 54 EAP
III semestri lõpuks 90 EAP 84 EAP
IV semestri lõpuks 120 EAP 114 EAP
V semestri lõpuks 150 EAP 144 EAP

jne jne

Õppetööd puudutavate probleemide tekkimisel pöördu õppekonsultandi poole:  
taltech.ee/oppekorraldus-1#p3115

TUNNIPLAAN
Mereakadeemia tunniplaan on nähtav õppeinfo-
süsteemis ÕIS (ois2.ttu.ee).

NB! Tunniplaanis võib toimuda muudatusi, 
seega semestri esimestel nädalatel kontrolli 
tunniplaani iga päev!

Teated ajutiste muudatuste kohta tunniplaanis 
saadetakse läbi ÕIS keskkonna. Tutvu ka tunni-
plaani lugemiseks mõeldud juhisega.
Esimene õppenädal semestris on tunniplaanis 
paaritu nädal.

http://taltech.ee/oppekorraldus-1#p3115
http://ois2.ttu.ee
https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2020-08/tunniplaan2021.pdf?_ga=2.24834291.857781768.1629690567-1325531506.1623660120
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LOENGUTE 
AJAD

Hommikusöök:
1. tund 
2. tund
3. tund
4. tund
Lõuna:
5. tund
6. tund
7. tund
8. tund
9. tund 
10. tund
11. tund
12. tund
Õhtusöök:

07.45-09.00
08.30-09.15
09.15-10.00
10.15-11.00
11.00-11.45
11.30-13.30
12.45-13.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.15-16.00
16.15-17.00
17.00-17.45
18.00-18.45
18.45-19.30
15.30-17.00

MAGISTRIÕPPES loengud algavad mere-
akadeemias kell 17.30
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STIPENDIUMID
TULEMUSSTIPENDIUM 
Stipendium määratakse üheks semestriks 
pingerea alusel ja selle suurus on 100 EUR. 
Tulemusstipendiumi saad taotleda, kui õpid 
täiskoormusega, täidad õppekava kumulatiiv-

selt täies mahus ning sinu kaalutud keskmine 
hinne on vähemalt 4.0. Taotluse saad esitada 
ÕIS-is alates teisest semestrist. 
MUUDE STIPENDIUMITE kohta uuri siit  
taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid

ÕPPETOETUSED
VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS
Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng
• kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 

nõudeid vähemalt 75% ulatuses, kusjuures 
õppemahu arvestus on semestrite lõikes 
kumulatiivne (esimesel semestril õppetoetuse 
taotlemisel on piisav ainult täiskoormuse 
nõude täitmine); 

• kelle perekonna kalendrikuu sissetulek ühe 
pereliikme kohta on kuni 569 eurot.

Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus 
makstakse välja alates taotluse esitamise kuust, 
seepärast soovitame taotluse esitada semestri 
esimesel kuul - septembris või veebruaris. 
Vajaduspõhist õppetoetust taotleb üliõpilane 
ise läbi www.eesti.ee portaali. 

Lisainfo:
www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus

VAJADUS-
PÕHINE ERI-
TOETUS 
See on mõeldud neile üliõpilastele, kelle 
vajaduspõhise õppetoetuse avaldus on tagasi 
lükatud põhjusel, et sissetulek pereliikme 
kohta on toetuse saamiseks liiga suur, kuid 
viimase kolme kuu sissetulek pereliikme 
kohta näitab sissetuleku vähenemist toetuse 
taotlemiseks ettenähtud määrani.

Lisainfo: 
taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid

http://taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid
http://www.eesti.ee
http://www.hm.ee/et/tegevused/korgharidus/oppetoetus
http://taltech.ee/oppetoetused-ja-stipendiumid
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PRAKTIKA JA ÕPPIMINE  
VÄLISMAAL
Kõikide erialade üliõpilased läbivad oma õpingute 
jooksul erinevat tüüpi praktikaid. Tutvu enda 
eriala praktikakorraldusega mereakadeemia 
kodulehel siin: taltech.ee/praktika-1 

Marlen Pärjala
Praktikakoordinaator 
tel: 613 5526
marlen.parjala@taltech.ee 
Kopli 101, ruum 223

Igal tudengil on oma õpingute jooksul võimalus 
õppida vahetusõpingute raames 1–2 semestrit 

partnerülikoolis. Vahetusõpinguteks EL liikmes-
riikide ülikoolides on tudengitel võimalik kasu-
tada ERASMUS+ programmi, millega kaasneb 
reisi- ja elamisstipendium igale programmis 
osalejale. Ära jäta oma võimalust kasutamata 
– vahetusõpingud muudavad Su elu!
taltech.ee/vahetusopingud

Kairi Remmel-Lilleberg
Õppekonsultant
tel: 613 5508
Kopli 101, ruum 223

EESTI MEREAKADEEMIA ERIALAD
RAKENDUSKÕRGHARIDUSÕPE
• Laevamehaanika taltech.ee/laevamehaanika
• Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine 

taltech.ee/mereveondus
• Laevajuhtimine taltech.ee/laevajuhtimine
• Veeteede ohutuse korraldamine ja halda-

mine taltech.ee/veeteed

MAGISTRIÕPE
• Merendus taltech.ee/merendus

DOKTORIÕPE
• Merendus taltech.ee/doktoriope-5

SAA PRAKTILISI KOGEMUSI TURUNDUSTIIMIS!
Tudengitel on võimalus kaasa lüüa mereakadee-
mia ja oma eriala esindamisel ning tutvustamisel 
koolides, erinevatel merepäevadel, messidel 

ja muudel üritustel. Samuti saavad tudengid 
tegeleda tudengivarjudega, kes just nende 
erialale õppima tulekust on huvitatud. See on 
suurepärane võimalus uuteks kogemusteks ja 
tutvusteks. 

Aktiivsed tudengid on alati oodatud turunduse 
ruumis 206 (Kopli 101) .

Kristi Treffner
Turundusspetsialist 
tel: 508 6778
kristi.treffner@taltech.ee
Kopli 101, ruum 206

http://taltech.ee/praktika-1
mailto:marlen.parjala%40taltech.ee?subject=
http://taltech.ee/vahetusopingud
http://taltech.ee/laevamehaanika
http://taltech.ee/mereveondus
http://taltech.ee/laevajuhtimine
http://taltech.ee/veeteed
http://taltech.ee/merendus
http://taltech.ee/doktoriope-5
mailto:kristi.treffner%40taltech.ee?subject=
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AJAKIRI  
MEREMEES
Meremees on Eesti merendusajakiri, mida annab 
rahastajate toel välja Eesti Mereakadeemia. 
Ajakiri ilmub neli korda aastas: märtsis, juunis, 
septembris ja detsembris ning selle vahel on 
ka Veeteede Ameti Teataja. 

Meremees on tasuta loetav veebist 
taltech.ee/ajakiri-meremees 
ja jälgitav Facebookis
www.facebook.com/ajakirimeremees

AVAMEREJAHT 
TUULELIND
Kõik tudengid saavad valida õppeaine „Purje-
tamise teooria ja praktika“, mille käigus viiakse 
läbi praktilisi harjutustunde merel. Purjetamine 
võimaldab tudengitel harjutada meeskonnatööd, 
veeta merel sportlikult aega ning rakendada 
teoreetilisi teadmisi praktikas. Aasta jooksul 
osalevad tudengid mitmetel purjevõistlustel ja 
üritustel. Purjeõpet viiakse mereakadeemias 
läbi uue kaasaegse jahiga Tuulelind. 

Rohkem infot kodulehelt taltech.ee/purjeope

http://taltech.ee/ajakiri-meremees
http://www.facebook.com/ajakirimeremees
http://taltech.ee/purjeope
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SIMULAATORID
Eesti Mereakadeemia ruumides tegutseb 
laevasimulaatorite keskus, mille eesmärk on 
kõrgtehnoloogia abil panustada esmaklassi-
lisse merehariduse pakkumisse. Teoreetiliste 
teadmiste kõrval on väga oluline praktiliste 
oskuste omandamine, mida toetavad kaas-
aegsed hästi varustatud laboratooriumid ja 
õppetöökojad.

Tegemist on Eestis ainsa merendusele 
keskenduva simulaatorikeskusega, kuhu 
kuuluvad laeva silla, mereside, masinaruumi, 
külmakoolituse ning merereostuse ohjamise 
jt simulaatorid.
 
Simulaatorid asuvad peamaja (Kopli 101) 4. 
ja 5. korrusel ning on pidevas kasutuses 
õppetöö läbiviimisel.

Rohkem infot kodulehelt taltech.ee/simulaatorid

http://taltech.ee/simulaatorid
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ÜLIÕPILASKOGU
Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu eesmärk 
on luua tudengitele meeldiv ja huvitav õppe-
keskkond. Osaletakse aktiivselt mereakadeemia 
Nõukogu ja TalTech Üliõpilaskonna Esindus-
kogu töös. Üliõpilaskogu asub maja esimesel 
korrusel ruumis (162), kuhu on alati oodatud 
kõik tudengid.

Üliõpilaskogu edendab tudengielu mereakadee-
mias. Eesmärk on luua tudengitele võimalused 
kaasa löömiseks erinevatel üritustel nii meie 
koolis kui ka kooliväliselt ning muuta ülikooliaeg 
üleüldiselt unustamatuks ja mõnusaks ajaks. 
Üliõpilaskogu on otseseks sillaks üliõpilaskonna 
ja kooli juhtkonna vahel, kes seisab tudengite 
eest ning neid vajadusel esindab.

ISIC üliõpilaspileti või Eesti üliõpilaspileti telli-
miseks mine lehele www.minukool.ee ja täida 

vastav kaarditaotlus ID-kaardiga või interneti-
panga kaudu süsteemi sisse logides. Sisesta 
kaarditaotlusele enda andmed, lisa foto, kinnita 
taotlus ning maksa internetipanga vahendusel 
kaardiväljastustasu. Õigust kaardi tellimiseks 
kontrollitakse automaatselt Eesti Hariduse 
Infosüsteemist.

Kaardi koju tellimisel lisandub 1,56 € saatmis-
kulu. Kaart valmib maksimaalselt 10 tööpäeva 
jooksul ja jõuab posti teel soovitud asukohta.
 
Liitu meie laheda tiimiga! 
Kirjuta: emera@tipikas.ee 
või helista: tel 613 5531
taltech.ee/uliopilaskogu
facebook.com/emera.un

http://www.minukool.ee
mailto:emera%40tipikas.ee%20?subject=
http://taltech.ee/uliopilaskogu
http://facebook.com/emera.un
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TÄIENDUSÕPPE 
KESKUS 
Mereakadeemia täiendusõppe keskus korraldab 
kursusi, seminare ja konverentse, mis vastavad 
Eesti Vabariigi õigusaktidele ning meremeeste 
väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse 
aluste rahvusvahelise konventsiooni STCW 
78 nõuetele.
 
Kõik konventsionaalsed kursused omavad 
vastavalt Meresõiduohutuse seadusele Vee-
teede Ameti tunnustust. Eesti Mereakadeemia 
kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud 
sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas Certi-
fication poolt.

EESTI MEREAKADEEMIA PAKUB KOOLITUSI:
• MERESÕITJATELE
• KÕIGILE MERENDUSHUVILISTELE

Keskus pakub mereakadeemia tudengitele tihti 
ka erinevaid soodustusi koolitustel!
Rohkem infot taltech.ee/mereakadeemia/
taiendusope  

Ivar Treffner
Täiendusõppe keskuse juhataja
Tel: 613 5588
ivar.treffner@taltech.ee
Kopli 101, ruum 101

RAAMATUKOGU
Mereakadeemia raamatukogu on Tallinna Tehnika-
ülikooli raamatukogu harukogu, mis sisaldab 
raamatuid ja perioodikat erialaseks õppe- ja 
teadustööks (laevajuhtimine, laevamehaanika, 
mereveonduse- ja sadamatöö korraldamine, 
veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine, 
ettevõtlus ja elamusmajandus, meretehnika ja 
väikelaevehitus). Laiema valiku kirjandust leiad 
TalTechi raamatukogust (Akadeemia tee 1).

Raamatukogu laenab teavikuid kaasa ja kohal-
kasutuseks, vastab päringutele, teeb lugejakooli-
tusi (E-kataloogi ESTER tutvustus ja infootsioskuste 
arendamine). Lisaks saab kasutada arvuteid, 
töötada lugemissaalis ja rühmatööruumis. 
Raamatukogus müüakse ülikooli kirjastuse ja 
akadeemia kirjastatud õppematerjale.
 

Lahtiolekuajad:
E-N 09:00-17:00, R* 09:00-14:00
L-P Suletud
*Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu 
suletud 
tel: 613 5573
mereraamatukogu@taltech.ee 
Kopli 101, Tallinn

Täpsem info: https://taltech.ee/raamatukogu

http://taltech.ee/mereakadeemia/taiendusope
http://taltech.ee/mereakadeemia/taiendusope
mailto:ivar.treffner%40taltech.ee?subject=
mailto:mereraamatukogu%40taltech.ee%20?subject=
https://taltech.ee/raamatukogu
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KOOSTÖÖPARTNERID
Mereakadeemia peamaja esimesele korrusele 
on koondunud paljud meie head koostööpart-
nerid. Meie majas asuvad järgmiste merendus-
organisatsioonide kontoriruumid:

• Eesti Kaptenite Klubi,
• Eesti Meremeeste Liit,
• Eesti Laevaomanike Liit,
• Eesti Laevajuhtide Liit,

• Eesti Laevamehaanikute Liit,
• Eesti Noorte Purjeõppeselts STA Estonia.

Igal sügisel korraldavad nimetatud organisatsioo-
nid ka infotunde enda tegevuse tutvustamiseks 
ning uute liikmete vastuvõtmiseks - jälgige infot! 
Samuti on tudengid alati oodatud partnerite 
uksest sisse astuma ja ise uudistama ning 
küsimusi esitama.

KASULIKKU
WIFI
Kõik tudengid võivad tasuta kasutada kogu 
ülikoolilinnakus levivat TalTechi WiFi andmesi-
devõrku. Esmakordsel WiFi võrgu kasutamisel 
suunatakse teid ümber registreerimislehele, 
kus tuleb nõustuda TalTechi WiFi võrgu kasu-
tamistingimustega.
 
PRINTIMINE
Printida, koopiaid teha ja skaneerida on võimalik 
kasutades iseteeninduslikku seadet, mis asub 
1. korruse koridoris, raamatukogu ukse kõrval. 

Printimiseks on vajalik Print In City kasutajakonto. 
Uuri täpsemalt printeri juures olevalt infotahvlilt. 
Ülejäänud maja koridorides asuvad printerid 
töötavad vaid töötajakaardi alusel.

PARKIMINE KOPLIS
Parkimisvõimalused peamaja ümbruses on 
piiratud. Soovitame kasutada ühistransporti. 
Autoga tulles saad parkida vabade kohtade 
olemasolul maja ette, kõrvale ja lähiümbrusesse. 
Maja taha, tõkkepuuga eraldatud alale saavad 
parkida vaid töötajad spetsiaalse kaardiga.



taltech.ee/mereakadeemia
www.facebook.com/EestiMereakadeemia

www.instagram.com/eesti_mereakadeemia/
www.youtube.com/TalTechEestiMereakadeemia

http://taltech.ee/mereakadeemia
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