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InFoTEhnolooGIATEAduSkond

Õppekava Hariduse nÕuded  konkursi- 
 tingimused 

ÕppekoHa saamiseks 
nÕutavad punktid 

eHk lävend

Informaatika  
(IAPM)

kõrgharidus info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia erialadel

kaalutud keskhinne*  
vähemalt 3, sh lõpu-
töö hinne vähemalt 3,  
(asendab 3-aastane 
erialane töökogemus, 
motivatsioonikiri, CV) 
ja vestlus

6+5

Äriinfo tehnoloogia 
(IABM)

kõrgharidus info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia või sellele lähedasel erialal

kaalutud keskhinne*  
vähemalt 3, sh lõpu-
töö hinne vähemalt 3,  
või 3-aastane töö-
kogemus (motivat-
sioonikiri, CV)

6

Computer and  
Systems  
Engineering  
(IASM)  
(Arvutisüsteemid, 
ingliskeelne õppekava) 

kõrgharidus lähedases valdkonnas motivatsioonikiri, CV, 
vestlus 5

E-Governance  
Technologies and Services  
(IVGM)  
(E-riigi tehnoloogiad ja 
teenused, 
ingliskeelne õppekava)

kõrgharidus info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia, õigusteaduse, sotsiaal-
teaduse või majanduse erialadel

motivatsioonikiri 
ja CV + vestlus, sh 
mõlemad katse osad 
vähemalt 5 punkti

5+5

Communicative  
Electronics  
(IVEM)  
(Elektroonika ja  
kommunikatsiooni- 
tehnoloogiad, 
ingliskeelne õppekava)

kõrgharidus lähedases valdkonnas motivatsioonikiri, CV, 
vestlus 5

Cybersecurity  
(IVCM) 
(Küberkaitse,  
ingliskeelne õppekava)

ühisõppekava  
TalTech+TÜ

kõrgharidus info- ja kommunikatsiooni-
tehnoloogia erialal või kõrgharidus koos 
vähemalt 1-aastase IT-alase tööstaažiga

motivatsioonikiri, CV, 
test + vestlus; katse 
mõlema osa tulemus 
kandideerimiseks 
vähemalt 5 punkti 

5+5

Infosüsteemide analüüs ja  
kavandamine 
(IAAM)

loengud õhtuti

kõrgharidus ja vähemalt 2-aastane 
töökogemus lõpetatud erialal  
(kehtiv töösuhe)

ettevõtte kinnituskiri, 
test 5

Digimuutused ettevõttes  
(IADM)

1-aastane  
magistrikava, 
sessioonõpe

Kas
– magistrikraad või sellele vastav kvalifi-
katsioon või kõrgharidus nominaalmahuga 
vähemalt 240 EAP 
või 
– kõrgharidus, vähemalt 7 a strateegilise 
juhtimise kogemus ja sellele lisaks 60 
EAP mahus magistritasemel juhtimis-
kompetentse (omandatud töökogemuse, 
tasemeõppe või muul viisil õpitu kaudu)

motivatsioonikiri ja 
CV + vestlus; katse 
mõlema osa tulemus 
kandideeri miseks  
vähemalt 5 punkti 

5+5

Meditsiinitehnika ja -füüsika 
(IAHM)

sessioonõpe
kõrgharidus lähedases valdkonnas

motivatsioonikiri, 
CV + vestlus, sh 
mõlemad katse osad 
vähemalt 5 punkti 

5+5

Digital Health  
(YVEM)  
(E-tervis, 
ingliskeelne õppekava)

kõrgharidus lähedases valdkonnas

motivatsioonikiri 
ja CV + vestlus, sh 
mõlemad katse osad 
vähemalt 5 punkti  

5+5

* Tehnikaülikooli lõpetajatele, kelle kaalutud keskhinne on ÕISis, lisame tulemuse SAISis esitatud avaldusele. Teiste kõrg-
koolide lõpetajad peavad esitama akadeemilise õiendi kohapeal hiljemalt 6. juulil kella 12-ks.

Kui õppekavale on õppima tuleku kinnitanud vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, võib õpet mitte avada.
Tasuta õppimiseks tuleb õppida oma õppekava õppeaineid nominaalkoormusega (30 EAP) semestris.

vaata läHemalt: www.taltech.ee/MAerialad



InSEnERITEAduSkond

Õppekava Hariduse nÕuded  konkursi- 
 tingimused 

ÕppekoHa saamiseks 
nÕutavad punktid 

eHk lävend

Environmental engineering  
and management  
(EABM)  
(Keskkonna tehnika ja 
juhtimine, 
ingliskeelne õppekava) 

kõrgharidus tehnika, tootmise või  
ehituse valdkonnas vestlus 5

Logistika 
(EALM)

kõrgharidus logistika, transpordi, tehnika, 
tootmise, infotehnoloogia, majanduse või 
nendega lähedasel erialal

CV ja vestlus + test, 
sh mõlemad  
katse osad  
vähemalt 5 punkti  

5+5

Hooned ja rajatised  
(EAXM)  

kõrgharidus ehituse või tehnika vald-
konnas, olenevalt peaeriala valikust vestlus 5

Energiamuundus- ja 
juhtimissüsteemid  
(AAAM)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Elektro energeetika  
(AAVM) kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Keemia- ja keskkonnakaitse  
tehnoloogia  
(KAKM)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Technology of Wood,  
Plastic and Textiles  
(KVEM)  
(Puidu-, plasti- ja tekstiili-
tehnoloogia, 
ingliskeelne õppekava) 

kõrgharidus lähedasel erialal essee 5

Rohelised energia-
tehnoloogiad  
(EARM) 

kõrgharidus loodus- või tehnika-
teadustes CV ja vestlus 5

Kütuste keemia ja  
tehnoloogia 
(RAKM) 

Kohtla-järve

kõrgharidus lähedasel erialal CV ja vestlus 5

Mechatronics 
(MAHM)  
(Mehhatroonika, 
ingliskeelne õppekava)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus   5

Energia tehnoloogia ja 
soojus energeetika  
(MASM)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Tootearendus ja  
tootmistehnika  
(MATM)

päevaõpe + sessioonõpe

kõrgharidus lähedasel erialal test 5

Industrial Engineering and  
Management  
(MARM) 
(Tööstustehnika ja juhtimine, 
ingliskeelne õppekava) 

kõrgharidus tehnika, tootmise, toote-
arenduse, majanduse või nendega 
lähedases valdkonnas 

test ja CV,  
vajadusel vestlus 5

Design and Technology 
Futures  
(MADM) 
(Disaini ja tehnoloogia 
tulevik, 
ingliskeelne õppekava) 

ühisõppekava  
TalTech+EKA

kõrgharidus disaini või tehnoloogia või 
innovatsiooni valdkonnas

portfoolio, CV,  
motivatsiooni essee, 
vestlus

5

Tööstus ökoloogia  
(NAEM) kõrgharidus test 5

Kui õppekavale on õppima tuleku kinnitanud vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, võib õpet mitte avada.
Tasuta õppimiseks tuleb õppida oma õppekava õppeaineid nominaalkoormusega (30 EAP) semestris.

vaata läHemalt: www.taltech.ee/MAerialad



looduSTEAduSkond

Õppekava Hariduse nÕuded  konkursi- 
 tingimused 

ÕppekoHa saamiseks 
nÕutavad punktid 

eHk lävend

Rakendus keemia ja  
biotehnoloogia 
(YASM)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Applied Physics 
(YAFM)  
(Rakendus füüsika, 
ingliskeelne õppekava)

kõrgharidus loodus- või tehnika-
teadustes vestlus 5

Maapõue ressursid 
(LARM) kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Toidu tehnoloogia  
ja -arendus  
(KATM)

kõrgharidus lähedasel erialal vestlus 5

Kui õppekavale on õppima tuleku kinnitanud vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, võib õpet mitte avada.
Tasuta õppimiseks tuleb õppida oma õppekava õppeaineid nominaalkoormusega (30 EAP) semestris.

vaata läHemalt: www.taltech.ee/MAerialad



MAjAnduSTEAduSkond

Õppekava Hariduse nÕuded  konkursi- 
 tingimused 

ÕppekoHa saamiseks 
nÕutavad punktid 

eHk lävend

Majandusanalüüs 
(TAAM)

 
loengud õhtuti

kõrgharidus majanduses või kõrg-
haridus, sh vähemalt 36 EAP ulatuses 
kvantitatiivsete meetodite/majanduse 
aineid või tööstaaž analüütikuna 
vähemalt üks aasta

CV, vestlus 5

Ärirahandus ja majandus-
arvestus  
(TARM)

loengud õhtuti

kõrgharidus majandu ses, ärinduses 
või kõrgharidus, kus vähemalt 36 EAP 
ulatuses majanduse/ärinduse aineid

test 5

Juhtimine ja turundus 
(TATM) 

loengud õhtuti

kõrgharidus majandu ses, ärinduses 
või kõrgharidus, kus vähemalt 36 EAP 
ulatuses majanduse/ärinduse aineid

test 5

International  
Business  
Administration  
(TVTM)*  
(Rahvusvaheline  
ärikorraldus)

loengud õhtuti

kõrgharidus majanduses, ärinduses 
või kõrgharidus sh vähemalt 36 EAP 
ulatuses majanduse/ärinduse aineid

CV, motivatsioonikiri, 
vestlus 5

Avaliku sektori  
juhtimine ja  
innovatsioon  
(HAAM)

loengud õhtuti

kõrgharidus CV, motivatsioonikiri, 
vestlus 5

Personali juhtimine  
(HAPM)

sessioonõpe

kõrgharidus vestlus, magistritöö 
kavand, CV (fotoga) 5

Law  
(HAJM)*  
(Õigusteadus)

kõrgharidus, sh vähemalt 36 EAP 
ulatuses õigusalaseid õppeaineid

motivatsioonikiri, CV, 
vestlus 5

Technology  
governance and  
Digital Transformation 
(HAGM)*  
(Tehnoloogia valitsemine  
ja digitaalsed muutused)  

kõrgharidus CV, vestlus,  
motivatsioonikiri 5

Entrepreneurial  
Management MBA 
(MAEM)* 
(Ettevõtlik juhtimine MBA)

sessioonõpe

kõrgharidus majanduses, inseneerias, 
infotehnoloogias  
või loodusteadustes, tööstaaž kesk-
astme juhi  
või spetsialistina vähemalt 3 aastat

CV, vestlus 5

* ingliskeelne tasuline õppekava

Kui õppekavale on õppima tuleku kinnitanud vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, võib õpet mitte avada.
Tasuta õppimiseks tuleb õppida oma õppekava õppeaineid nominaalkoormusega (30 EAP) semestris.

vaata läHemalt: www.taltech.ee/MAerialad



EESTI  
MEREAkAdEEMIA

Õppekava Hariduse nÕuded  konkursi- 
 tingimused 

ÕppekoHa saamiseks 
nÕutavad punktid 

eHk lävend

Merendus 
(VAAM) kõrgharidus lähedasel erialal motivatsioonikiri ja vestlus 5

Kui õppekavale on õppima tuleku kinnitanud vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, võib õpet mitte avada.
Tasuta õppimiseks tuleb õppida oma õppekava õppeaineid nominaalkoormusega (30 EAP) semestris.

vaata läHemalt: www.taltech.ee/MAerialad


