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Õppekava

• Bakalaureuseõpe 180 EAP
Nominaalaeg 3 aastat, 30 EAP semestris
Rakenduskõrgharidus 3-4 aastat. 

• Integreeritud õpe 300 EAP
Nominaalaeg 5 aastat, 30 EAP semestris

• Magistriõpe 120 EAP
Nominaalaeg 2 aastat, 30 EAP semestris 
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Moodulid õppekavas



Õppekoormus
• Täiskoormus:  22,5 -30 EAP semestris

Täiskoormuse maksimum 30 EAP = nominaalkoormus

Nominaalkoormus:  30 EAP semestris

Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse ettenähtud nominaalajaga 
(bakalaureus 3a, integreeritud 5a, magistriõpe 2a jne).

• Osakoormus:  15-22 EAP semestris

Nominaalkoormus EAP Tasuta õppeks

I semestri lõpuks 30 24

II semestri lõpuks 60 54

III semestri lõpuks 90 84

IV semestri lõpuks 120 114

V semestri lõpuks 150 144

jne jne



Koormus ja nominaalaeg

Kõik semestri jooksul sooritatud õppekava õppeained arvestatakse 
semestri koormusesse, sh külalisüliõpilasena (välismaal või Eestis) või 
avatud õppes õpitu.

Välisõppes sooritatud 15 EAP ja sellele järgneval semestril sooritatud 15 
EAP moodustavad nö ühe semestri mahu.

Nominaalaeg pikeneb välisõppes viibitud semestri(te) võrra.
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Praktika

• Praktikat arvestada ainult õppekavas ette nähtud mahus

Näide: praktikat on õppekavas 6 EAP mahus, siis olenemata 
praktikal viibitud aja pikkusest, saab akadeemilisele õiendile kanda 
õppekavas oleva praktika aine, mahuga 6 EAP-d.

• Kui praktika käigus õnnestub saavutada TTÜ õppeaine õpiväljundid, 
saab taotleda ka aine arvestamist õppekava täitmiseks.
Hindamine toimub eneseanalüüsi alusel. 



Õppetoetused/stipendiumid

 Vajaduspõhine õppetoetus (nõutav täiskoormus) 
Taotlemine www.htm.ee, alates esimesest semestrist.

 Vajaduspõhine eritoetus (nõutav täiskoormus)
Taotleda saab ainult juhul, kui vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud 
põhjusel, et sissetulek on pereliikme kohta liiga suur. 
Alates esimesest semestrist.

 Erialastipendium (nõutav täiskoormus)
Täiskoormusega õpe
Taotlemine ÕISis, alates esimesest semestrist.
Kaitseväes käinute punktid saab vastuvõtust!

 Tulemusstipendium (nõutav nominaalkoormus)
30 EAP oma õppekava õppeaineid iga õpitud semestri kohta. 
Kaalutud keskhinne vähemalt 4,0.
Taotlemine ÕISis, al teisest semestrist.

http://www.htm.ee/


Tudengile – õppeinfo

Õppekorralduse reeglid

Õppetöö, õppekorraldus, õppekorralduse reeglid 
https://www.taltech.ee/oppekorraldus#p19324

Õppetöö, vahetusõpingud välismaal
https://www.taltech.ee/vahetusopingud

Välisõppesse mineku reeglid
https://www.taltech.ee/en/application-information

https://www.taltech.ee/oppekorraldus#p19324
https://www.taltech.ee/vahetusopingud
https://www.taltech.ee/en/application-information


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

VASTUVÕTU- JA NÕUSTAMISKESKUS

 Tudengilt-tudengile nõustamine U04-104, studenthelp@taltech.ee, 620 2244

 Sisseastujate nõustamine

 Õppekorralduslik nõustamine

 Praktika nõustamine

 VÕTA nõustamine

 Karjäärinõustamine 

 Psühholoogiline nõustamine (üliõpilastele, töötajatele)

 Erivajadustega üliõpilaste nõustamine
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KÜSIMUSED



Külalisüliõpilase avaldus ÕISis

•


