
ÕPINGUKORRALDUSEST INFOSÜSTEEMIDE 
ANALÜÜSI JA KAVANDAMISE ÕPPEKAVA 
ÜLIÕPILASTELE

Nele Teearu
Programmijuhi abi
nele.teearu@taltech.ee 25.08.2022



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPINGUKAVA (1)

 IAAM õppekava struktuur:

 Kohustuslikud ained – 60 EAP

 Valikained – 18 EAP

 Vabaained – 6 EAP

 Praktika – 6 EAP

 Magistritöö – 30 EAP

 Moodulid – igal moodulil on konkreetne maht, mis tuleb täita

 Ühe mooduli ained ei täida teist moodulit v.a vabaõpe

 Valikainete ettenähtud mahtu ületavad ained täidavad vabaõppe 
moodulit

 Vabaõpe – koormuse arvestusse läheb kavas etteantud maht. 
Lisaks võib teha soovitud aineid piiramatult. 
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPINGUKAVA (2)

 Õppur peab koostama igaks õpingusemestriks õpingukava, 
kuhu ta valib ained, mida ta tahab ja saab õppida

 Esimesel õpingute semestril tuleb kindlasti deklareerida ja 
sooritada aineid vähemalt 15 EAP ulatuses, vastasel juhul 
üliõpilane eksmatrikuleeritakse

 Õpingukava koostamine (ainete deklareerimine):  
http://ois2.ttu.ee/

 Õpingukava tuleb ÕIS-is esitada 5. septembril 2022 (k.a)
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TUNNIPLAAN

 Kättesaadav ÕIS-is: http://ois2.ttu.ee/

 Rühma number: IAAM11

 Tunniplaanis pane tähele:

 tundide toimumise nädalad (1-16)

 paaritud ja paaris õppenädalad: õppetöö algab 29. augustil - see on 
esimene ehk paaritu nädal; 5. septembriga algab teine ehk paaris 
nädal jne.

 õppetöö toimub erinevates õppehoonetes (ICO – IT kolledž; U –
peamaja; SOC – majandusteaduskonna õppehoone)

 Tunniplaan võib muutuda semestri esimestel nädalatel

 Õppetöö viisid: auditoorne, veebipõhine, hübriid
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

AKADEEMILINE KALENDER

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

 29. august – õppetöö algus

 05. september – sügissemestri õpingukava esitamise tähtaeg

 18. detsember – sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp

 18. jaanuar – sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg

 30. jaanuar – kevadsemestri algus

 06. veebruar – kevadsemestri õpingukava esitamise tähtaeg

 21. mai - kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp

 09. juuni – kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg

25.08.2022 5

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


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPPEKORRALDUS

 Deklareeritud õppeaine tuleb sooritada deklareerimissemestril. 

 Õppeainet saab tasuta deklareerida kaks korda.

 Õppekoormuse arvestus:

 Koormuse täitmist kontrollitakse iga semestri lõpus.

 Tasuta õppimiseks tuleb semestris sooritada 30 EAP oma õppekava 
aineid.

 Kumulatiivselt võib puudu jääda semestris kuni 6 EAP. Rohkem kui 6 
EAP-d täitmata jäänud ainepunktide eest tuleb tasuda, 1 EAP=40 
eurot. 

 Õppeaasta lõpus kontrollitakse õppekava täitmist (kumulatiivses 
arvestuses täiskoormus 45 EAP-d ja osakoormuses 30 EAP-d 
õppeaastas).

 Esimesel semestril tuleb sooritada õppekava aineid minimaalselt 15 EAP 
mahus.
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

ÕPPEKULUDE HÜVITAMINE

 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.

 Täidetud avaldus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna koos 
alusdokumentidega infotehnoloogia teaduskonna dekanaati. 
Avalduste põhjad: https://taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-
oigusaktid#p39380

 Kontakt: infotehnoloogia teaduskonna dekanaat- Akadeemia tee 15A, 
ruum ICT-120; i@taltech.ee; TalTech tugiportaal IT tudengitele
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

EKSAMID JA ARVESTUSED

 Eksami sooritamiseks pakutakse ÕISis välja vähemalt 
kolm eksami aega.   

 Üliõpilasel on õigus ühe deklaratsiooni alusel sooritada eksamit õppeaines 
kuni kaks korda. 

 Eksamite ja arvestuste lõpptulemused võivad kujuneda välja ka semestri 
jooksva hindamise käigus. 
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

PRAKTIKAKORRALDUS

 Kohustuslik osa õppekavast, maht 160 tundi

 Praktikaaruande esitamise hetkeks peavad olema läbitud eeldusained:
 ICM0005 - Andmebaasid

 ICM0007 - Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine

 ICM0008 – Tarkvaratehnika

 Arvestuse aluseks on aruanne. Lisaks aruandele tuleb esitada kas 
praktikajuhendaja hinnang (kui läbitakse eraldi praktikaperiood) või 
tööandjapoolne tõend töökogemuse kinnitamiseks (kui on vähemalt 
aastane töökogemus valdkonnas, ei pea eraldi praktikaperioodi läbima, 
vaid aruande võib koostada senise töökogemuse baasil)

 Praktikaprotsess on kirjeldatud kodulehel: 
https://www.taltech.ee/praktika-iaam

 Kõikide praktikaga seonduvate küsimuste korral on abiks programmijuhi 
abi Nele Teearu (nele.teearu@taltech.ee, tel. 6285835)
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

TALTECH E-POST JA UNI-ID 

 Üliõpilastele luuakse automaatselt ülikooli infosüsteemidesse ja 
õpperuumide arvutitesse sisse logimiseks TalTechi Uni-ID konto. 
Üliõpilane saab omale e-posti teel teate, kui ligipääs süsteemidesse 
ja e-postiaadress on tehtud. 

 Õppeinfosüsteemi (ÕIS) saab siseneda uni-ID, ID-kaardi, Mobiil-ID 
või Smart-IDga.

 ÕISi tehniline tugi: ois@taltech.ee või tel. 6203460

 TalTech e-posti ja Uni-ID seadistamine: 
https://taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid#p60636

 TalTechi e-posti tuleb regulaarselt lugeda tudengiportaalist 
(student.taltech.ee) või mail.ttu.ee

 Ametlik suhtlus toimub läbi rühmalisti!!
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TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

OLULISED LINGID

 Õppekorralduslik info (ÕISi kasutusjuhend, õppekorralduse eeskiri, 
akadeemilise puhkuse taotlemise info jne): https://taltech.ee/oppetegevuse-
juhendid-ja-oigusaktid

 Akadeemiline kalender: https://taltech.ee/akadeemiline-kalender

 Õppekava leht: https://www.taltech.ee/infosusteemide-analuus-ja-
kavandamine-tudeng

 Infotehnoloogia teaduskond: 

https://taltech.ee/infotehnoloogia-teaduskond

 Esmakursuslastele mõeldud erinevate teemalinkidega veebileht:

https://www.taltech.ee/tudeng/rebasele; sh. linnaku (campuse) kaart, 
tudengiportaal, nõustamiskeskus

 COVID-19 info: https://www.taltech.ee/covid19info
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Avaaktus - 26. augustil kl. 14.00 TalTech peahoone aulas. 

Otseülekanne: https://www.youtube.com/watch?v=SQZf3HiqTfo

EDUKAT ÕPPEAASTAT!


