
OLULINE INFO ESMAKURSUSLASELE !!!

Riistvara arendus ja programmeerimine, 
IACB



KONTAKTID

JANE RANG, programmijuhi abi

jane.rang@taltech.ee, ruumid U02-226 ja ICT-525

ANDRES EEK, programmijuht

andres.eek@taltech.ee, ruum U02-223A

PEETER ELLERVEE

peeter.ellervee@taltech.ee, ruum ICT-526

Dekanaat:

TalTech tugiportaal IT tudengitele

Akadeemia tee 15a
ruum: ITC-120
telefon: 620 3528
e-post: i@taltech.ee
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TALTECH ÕPPEHOONED/ CAMPUSE KAART

KAMPUSE KAART ON LEITAV SIIT! 

Hoone nimetus Asukoht Kood

Peamaja Ehitajate tee 5 U01-U06

Energeetikamaja Ehitajate tee 5 NRG

IT maja Akadeemia tee 15A ICT

IT kolledž Raja 4C ICO (ITC, EIK)

Majandusmaja Akadeemia tee 3 SOC

Küberneetikamaja Akadeemia tee 21B CYB

Spordihoone Männiliiva tee 7 S01

Raamatukogu Akadeemia tee 1 LIB

https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2020-08/Campuse%20kaart_EST-ENG_03-07-2020_KAART.pdf?_ga=2.156567795.994552910.1629699444-1467247336.1547731018


ÕPPERUUMI KOODMÄRGIS 

U02 – 311

õppehoone

korrus
ruum nr



ÕPPEKAVA

• TTÜ õppekavad on ainesüsteemse ülesehitusega ja 
moodulstruktuuriga

• Õppekava osad (võivad koosneda ühest või mitmest moodulist):

▪ Üldõpe

▪ Põhiõpe

▪ Eriõpe

▪ Vabaõpe

▪ Lõputöö 



ÕPPEKAVA

• Igale tudengile on kinnistatud üks (ja ainult üks) konkreetne õppekava

• Igas õppekavas on igal moodulil konkreetne maht, mis tuleb täita

• Ühe mooduli ületäitmine ei kompenseeri teise puudujääke (v.a. 
vabaõpe)

• Igal õppekaval on programmijuht ja programmijuhi abi, teie 
personaalsed nõustajad kõigis akadeemilistes küsimustes



ÕPINGUKAVA

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

• Õpingukava on õppuri poolt eelseisvaks semestriks valitud õppeainete 
loend, mida ta kohustub õppima

• Juhul, kui üliõpilane ei õpi antud semestril uusi õppeaineid, esitab ta 
tühja õpingukava (0 EAP), v.a. esimesel semestril. NB! Tühja õpingukava 
esitamisel arvesta kindlasti koormusnõudeid!



ÕPINGUKAVA KOOSTAMINE (I SEMESTER)

• Üliõpilane peab esimesel õpingusemestril deklareerima vähemalt 
15 EAP ulatuses (soovitavalt aga kõik) tüüpõpingukavas ette 
nähtud esimese semestri kohustuslikke õppeaineid

• Esimesel semestril tuleb deklareerida ja 
sooritada eksameid ja arvestusi vähemalt 15 
EAP ulatuses oma õppekava ainetest 
(vastasel juhul eksmatrikuleeritakse) 

• oma õppekava ainete hulka arvestatakse ka vabaõppe 
ained, kuid mitte rohkem õppekavas ettenähtud vabaõppe 
mahust



ÕPINGUKAVA KOOSTAMINE (I SEMESTER)

• Õpingukava koostatakse õppeinfosüsteemis http://ois2.ttu.ee/

• Videojuhend ÕIS-is õppeainete deklareerimise kohta ja ÕIS-i juhend

• Sisenemine ID-kaardiga, erijuhul tellida kasutajanimi ja parool IT 
osakonnast, SOC-129, tel. 6203460

• Genereerida UNI-ID aadressil http://pass.ttu.ee

• Õpingukava tuleb esitada (deklareerida) akadeemilises kalendris näidatud 
tähtajaks

▪ tänavu 5. september 2022

• Üliõpilasel on õigus valida oma õpingukavasse TalTech´is õpetatavaid 
õppeaineid

• Õppekavasse mittekuuluvad ained kantakse vabaõppe moodulisse

• Deklareerimisel kindlasti kontrollida, et oleks õige õppejõu nimi

• Aine peab olema tunniplaanis 

http://ois2.ttu.ee/
https://www.youtube.com/watch?v=slQNVmSLxbg&feature=youtu.be
https://confluence.ttu.ee/oisi/juhendid-oppurile-58164158.html
http://pass.ttu.ee/


AKADEEMILINE KALENDER: SÜGIS 2022/2023

▪ Sügissemestri tähtsamad kuupäevad:

• sügissemestri õpingukava esitamise algus 20.august 2022

• õppeaasta algus 22.august 2022

• sügissemestri algus 29.august 2022

• õpingukava esitamise (deklareerimise) tähtaeg  

▪ 5. september 2022

• Jõuluvaheaeg 24.detsember 2022 - 1.jaanuar 2023

• Kevadsemestri õpingukava esitamine 9.jaanuar - 6.veebruar 2023

• Eksamite sooritamise lõpptähtaeg 18.jaanuar 2023

• sügissemestri lõpp 22.jaanuar 2023

• kevadsemestri algus 30.jaanuar 2023

https://taltech.ee/akadeemiline-kalender


TUNNIPLAAN

▪ Kättesaadav ÕIS2-s

▪ Õpperühma näeb ÕISis oma andmete alt, juhend

▪ Näiteks: IACB11 – esimene number näitab semestrit, teine rühma
numbrit

▪ Tunniplaani lugedes pöörake tähelepanu nädalatele (veerg Kestvus), nt: 

▪ 1-16: tunnid toimuvad igal nädalal; 

▪ 3-16: tunnid algavad 3-ndal nädalal

▪ Paaritud/paaris nädalad, tähistatud erinevate värvidega

▪ 29.08.2022 algab 1. nädal, õppenädalat näeb ÕISis (NB!! ei ole seotud 
tavakalendri nädalatega)

▪ Tutvu ka tunniplaani lugemiseks mõeldud juhendiga

https://livettu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jane_arva_ttu_ee/EZ2hFKqQjkZKvhHNVQHJ94EBnIFH2UDiEexSNa0XL2lfgA?e=QSFn7K
https://livettu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jane_arva_ttu_ee/EVOwn1dN8otJpI0pXuAX6yABN8X8llto6g2ZA0DzFBnnEA?e=eEiQBt


ÜLIÕPILASKOOD

▪ üliõpilase personaalne identifikaator

▪ koosneb matriklinumbrist ja õppekava tähisest

200123IACB

▪ NB! Ainult matriklinumber ei ole üliõpilaskood!

▪ Kirjutage kõikjal (e-kirjad, avaldused, eksamitööd, kodutööd, 
kontrolltööd, jne.) oma nime juurde kindlasti ka üliõpilaskood!



OLULISI VEEBILEHTI

▪ Tallinna tehnikaülikooli veebileht

▪ IT teaduskonna veebileht

▪ Õppekava veebileht

▪ Õppetegevuse juhendid

▪ Info esimese kursuse tudengitele (rebastele)

Neid linke soovitan avada ja nende sisuga tutvuda, sest neist on teil kasu 
nüüd ja ka tulevikus!

https://www.taltech.ee/
https://www.taltech.ee/itt
https://www.taltech.ee/riistvara-tudeng
https://www.taltech.ee/oppetegevuse-juhendid-ja-oigusaktid
https://www.taltech.ee/tudeng/rebasele

