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MIDA VAJA KINDLASTI TEADA

Tallinna Tehnikaülikooli kampuse kaart: 
https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2020-08/Campuse%20kaart_EST-
ENG_03-07-2020_KAART.pdf?_ga=2.177870630.245955067.1661147202-
2093977550.1632138147

IT Kolledži maja asukoht (ruumide tähis ICO) 

https://www.google.ca/maps/@59.3951479,24.6642193,3a,75y,11.49h,84.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1stB0Jzkv3
BIsNdcYcuXe8wQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=et

Rebaseabi: https://taltech.ee/tudeng/rebasele

https://haldus.taltech.ee/sites/default/files/2020-08/Campuse%20kaart_EST-ENG_03-07-2020_KAART.pdf?_ga=2.177870630.245955067.1661147202-2093977550.1632138147
https://www.google.ca/maps/@59.3951479,24.6642193,3a,75y,11.49h,84.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1stB0Jzkv3BIsNdcYcuXe8wQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=et
https://taltech.ee/tudeng/rebasele


KUS ALUSTATE ÕPINGUID?

Õppehoone:

• Raja 4C, Tallinn, 12616

• üldkontaktid: +372 628 5800; info@itcollege.ee

Geograafiline asukoht (koordinaatsüsteem: WGS-84)

• Idapikkus: 24° 39′ 51”

• Põhjalaius: 59° 23′ 43”

https://www.taltech.ee/itcollege-kontakt

• Endine rakenduskõrgkool, alates 2017. aastast õppekavad bakalaureuse/magistri 
tasemel. 

• Endiselt säilinud õppekavade rakenduslik suunitlus, sh pikk praktika, palju praktilist 
õppetööd, õppejõududeks praktikud töömaailmast jne. 

• Lõpetajate uuringutes IT Kolledži lõpetajate konkurentsivõime tööturul tipus. 

mailto:info@itcollege.ee
https://www.taltech.ee/itcollege-kontakt


KÕIGE OLULISEMAD KONTAKTID

Üldised õppekorralduslikud küsimused (õppekoormuse arvestus, stipendiumid, toetused, 
tõendid, akadeemiline puhkus, akadeemilise kalendri tähtajad, VÕTA, välisõpingute
vormistamine jne). 

Teaduskonna õppekonsultandid: 

https://taltech.ee/kontaktid-it-teaduskond#p8149

Asuvad IT maja (ITC, Akadeemia tee 15a) esimesel korrusel (diagonaalis üle muruplatsi). 

Õppekava spetsiifilised küsimused:

Dagmar Tamme

Programmijuhi abi

dagmar.tamme@taltech.ee, 628 5830

Meelis Antoi 

Programmijuht 

meelis.antoi@taltech.ee, 628 5834, 590 66142

https://taltech.ee/kontaktid-it-teaduskond#p8149
mailto:dagmar.tamme@taltech.ee
mailto:meelis.antoi@taltech.ee


VEEL OLULISI KONTAKTE

Praktika küsimustes 

Riina Tallo, riina.tallo@taltech.ee, 628 5822

praktika- ja õppeanalüütika spetsialist 

Vanema kursuse tudengi nõu ja abi - tuutorid

Germo Linder, germo.linder@gmail.com

Sebastian Sõeruer, sesoer@taltech.ee

ÕISi mured ja küsimused

ÕISi tugi (ÕISi sisse logides üleval paremal link küsimuse/ettepaneku saatmiseks)

Välisõpingud ja välispraktika

Mobiilsuskeskus: https://taltech.ee/en/studyabroad

Nõustamine

Karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine, tudengilt-tudengile abi: 

https://taltech.ee/noustamiskeskus

mailto:riina.tallo@taltech.ee
mailto:germo.linder@gmail.com
mailto:sesoer@taltech.ee
https://taltech.ee/en/studyabroad
https://taltech.ee/noustamiskeskus


OLULISI LINKE

• Ainetele registreerumine, tunniplaanid jms õppeinfosüsteemis (ÕIS)
https://ois2.ttu.ee

• Õppekava koduleht: https://taltech.ee/it-susteemide-arendus

• Õppeainete kodulehed, õppematerjalid jne: https://moodle.taltech.ee (võib olla ka
x-süsteemis, wikides, instituutide oma portaalides jm)

• Õppekorralduslik info (õppekorralduse eeskiri, akadeemilise puhkuse taotlemise info 
jne): https://taltech.ee/oppekorraldus

• Stipendiumide, toetuste taotlemine: https://taltech.ee/tudeng/oppetoetused-ja-
stipendiumid

• Lühidalt tasuta õppimisest (õppekoormuse arvestamine): https://taltech.ee/reeglid

• Õppetegevuse ja õppevälise tundengieluga seotud info: https://taltech.ee/tudengielu-0

https://ois2.ttu.ee/
https://taltech.ee/it-susteemide-arendus
https://moodle.taltech.ee/
https://taltech.ee/oppekorraldus
https://taltech.ee/tudeng/oppetoetused-ja-stipendiumid
https://taltech.ee/reeglid
https://taltech.ee/tudengielu-0


AKADEEMILINE KALENDER

Akadeemiline kalender (taltech.ee) 

Sisaldab vajalikke tähtaegu, sh:
- semestri/õppeaasta algus ja lõpp
- õpingukava esitamise tähtaeg
- eksamisessioon
- avalduste ja lõputöö esitamisega seotud tähtajad

Hetkel oluline

• 05. september – sügissemestri õpingukava esitamise tähtaeg 
(NB! soovitavalt varem). 

https://taltech.ee/akadeemiline-kalender


ÕPPEAINETE DEKLAREERIMINE 

• Õppeained tuleb deklareerida ehk semestri õpingukava tuleb esitada ja kinnitada.

• Õpingukava esitamise tähtaeg on kehtestatud akadeemilises kalendris. 

• Tüüpõpingukava aitab üliõpilasel läbida kogu õppekava nominaalajaga. 

• Õppeainete deklareerimisel ja õppekava läbimisel pange tähele ainete eeldusaineid.

• Tasuta õppekohal õppides saab õppeainet tasuta deklareerida kuni kaks korda. 

• 0-deklaratsioon (ehk nn tühideklaratsioon) tuleb esitada (kinnitada ÕISis) 
üliõpilastel, kes eeloleval semestril ei soovi aineid sooritada (ei sobi rebastele), kuid 
ei soovi ka välja astuda/akadeemilisele puhkusele siirduda (aktiivse 
tudengistaatuse puhul on kinnitamata deklaratsioon ülikoolile alus tudengi 
eksmatrikuleerimiseks). 



NOMINAALKOORMUSEGA ÕPPIMINE

Nominaalkoormus: 30 EAP semestris

Täiskoormus: 22,5-30 EAP semestris

Täiskoormuse maksimum: 30 EAP = nominaalkoormus

Osakoormus: 15-22 EAP semestris

Osakoormuse minimaalset nõuet täitmata ei ole võimalik üliõpilaskohal õppida. 

• Nominaalkoormusega õppides lõpetatakse ettenähtud nominaalajaga 
(bakalaureus 3 aastat). 

• Arvestus käib kumulatiivselt.

Eritingimus: puudega isik või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või 
eestkostja.



OSAKOORMUSEGA ÕPE

Osakoormusega õpe on tasuline, 

v.a tasuta eestikeelsetel kavadel alustanud: 
- kellel on alla 7-aastane laps
- keskmise või raske puudega isikud või nende vanemad/hooldajad. 

Osakoormuse saab:

• sisseastumisel seda valides

• kui sooritada õppeaasta lõpuks vähem kui 45 EAP. 



MIS LÄHEB/EI LÄHE ÕPPEKOORMUSESSE?

Mis läheb koormusesse?

• Kõik semestri jooksul üliõpilasena sooritatud õppekava õppeained (sh valikained, 
vabaained ettenähtud mahus, praktika). 

• Semestri jooksul külalisüliõpilasena Eestis või mujal ülikoolis (sh välisõppes) 
sooritatud õppekavasse sobivad õppeained. 

• Semestri jooksul avatud ülikoolis sooritatud õppekavasse sobivad tasemeõppe 
õppeained. 

• Õppekavas olevad valikained lähevad koormusesse ka siis, kui valikainete mooduli 
maht on ületatud. 

• Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA). 

Mis ei lähe koormusesse?

• Vabaained, mis ületavad õppekavas ettenähtud mahtu (6 EAP). 

Vabaainete deklareerimisel piiri ei ole, aga koormusarvestusse lähevad need 
õppekavas ettenähtud mahus. 

Nt, kui Sinu õppekavas on vabaainete mooduli maht 6 EAP, aga oled sooritanud 
vabaaineid 9 EAP mahus, siis koormusnõuet täidavad nendest ainult 6 EAP. 



EKSAMID JA ARVESTUSED 

• Eksamit saab sooritada ainult õppeaine deklareerimise semestril. 
Deklaratsioon kehtib 1 semester (st deklareerimise semestril tuleb aine ka 
sooritada või läheb kirja negatiivne tulemus).

• Eksamisessiooni ajal pakutakse ÕISis välja vähemalt kolm eksamiaega.   

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

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

• Kui aine sooritamine ebaõnnestub ka teistkordsel deklareerimisel, siis kolmandal 
korral tuleb aine deklareerida läbi avatud ülikooli (tasuline). 



VÄLISÕPPES ÕPPIMINE (PRAKTIKA) JA ÕPPEKOORMUS 
(ERASMUS JM)

Info: TalTechi mobiilsuskeskus: https://taltech.ee/en/studyabroad

Oma õppekavasse sobivatest õppeainetest tuleb sooritada vähemalt 15 EAP 
iga õpitud semestri kohta.

• Põhjalik eelhindamine 

• Õpiväljundite link taotlejalt

• Valikainete mooduli täitmine paindlik

• Dekanaati:
- info, kes eelhindamisega tegeleb
- eelhinnatud ja allkirjastatud taotlus

Üliõpilase välisriigis õppimise semestrile järgneva semestri koormuse 
kohustus on 15 EAP.

Üliõpilase õppeaeg pikeneb välisõppes oldud semestrite võrra (kui eelnevad 
tingimused on täidetud). 

Võimalik läbida ka praktika välismaal, sh Erasmuse stipendiumiga. 

https://taltech.ee/en/studyabroad


KÜLALISÜLIÕPILASENA ÕPPIMINE

• Võimalik õppida kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis.

• Eelnev kokkulepe oma teaduskonnas, et ained õppekava täitmiseks sobiksid. 
Vabaõppe mahus võib muidugi kõike valida.

• Vormistatakse suunamisleht (teaduskonna dekanaadis). 

• Tuleb kinni pidada teise ülikooli tähtaegadest ja reeglitest.

• Semestri jooksul võib sooritada õppeaineid nii koduülikoolis kui ka mujal.

• Semestri jooksul sooritatu läheb koormuse arvestusse. 
Vormistada tuleb õigel ajal!



AKADEEMILINE PUHKUS

Akadeemilist puhkust saab võtta:
- omal soovil kuni 2 semestrit (korraga või eraldi) nominaalaja jooksul
- seoses kaitseväega
- seoses lapse sünniga
- tervislikel põhjustel

Omal soovil ei ole lubatud akadeemilist puhkust võtta esimesel semestril. 

NB! Omal soovil ja tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimise ajal võivad 
üliõpilased ühes semestris esitada õpingukavas aineid ja osaleda õppetöös 18 EAP 
ulatuses. 
Keskmise, raske või sügava puudega isikul, alla 3-aastase lapse või puudega lapse 
vanemal või eestkostjal ja üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel seoses aja- või 
asendusteenistuse läbimisega, on õigus täita õppekava piiranguteta. 

Akadeemiline puhkus tervislikel põhjustel:
peale poolsemestri lõppu avaldust esitades korraga kaheks semestriks.



VÕTA (VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE)

• Varasema õppeaine maht võib olla erinev õppekavas oleva aine mahust 
(sooritustesse kantakse originaalsoorituse ainepunktid). 

• Mooduli EAP maht tuleb ikkagi täita, kui VÕTA arvestamise käigus ainepunkte 
puudu jääb (kui ülekantavad ained on väiksemas mahus, on küll mooduli 
õpiväljundid kaetud, kuid mooduli ainepunktide mahu täis saamiseks tuleb aineid 
juurde võtta). 

• Kui moodulis jääb ainepunkte üle, siis need ei täida teisi aineid ega teiste 
moodulite aineid. 

• Võimalik on soorituste arvestamine erinevate haridustasemete vahel, aga silmas 
peab pidama, et bakalaureuses ja magistriõppes kogutud ainepunktide maht peab 
lähtuma vastava õppekava miinimumist (180 + 120 = 300) ning ühe õppekava 
mahu arvelt ei saa teist sooritada. 

• Soorituse sisulise aegumise puhul antakse sellest taotlejale teada.

• Kui üliõpilane on aine deklareerinud, siis seda VÕTA-ga ei arvestata.

Täpsem info dekanaadi õppekonsultantidelt. 

https://taltech.ee/vota

https://taltech.ee/vota


ÕPPETOETUSED/STIPENDIUMID

• Vajaduspõhine õppetoetus (nõutav täiskoormus), 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.

• Tulemusstipendium 
30 EAP oma õppekava õppeaineid iga õpitud semestri kohta. 
Kaalutud keskhinne vähemalt 4,0.
Taotlemine ÕISis, alates teisest semestrist.

• Koormusnõude täitmine mõjutab õppetoetuse/stipendiumi saamist.

• Eristipendiumid, ettevõttestipendiumid: 
https://taltech.ee/muud-stipendiumid-1

Täpsem info toetuste ja stipendiumide kohta dekanaadi õppekonsultantidelt. 

https://taltech.ee/muud-stipendiumid-1


UNI-ID, E-POST, UKSEKAART

• Ametlik e-postiaadress, kuhu saadame edaspidi kõik teated: Uni-ID@taltech.ee

• IT Kolledži arvutiklasside arvutitesse sisse logimine Uni-ID või ID-kaardi abil. 

• ISIC-kaardi aktiveerimine IT Kolledži uksekaardina võimaldab ligipääsu õppehoone 
tagumisest uksest + tudengite puhkenurk ICO-207. 
https://taltech.ee/tudengielu/uliopilasesinduse-teenused#p34942

• Kaardi aktiveerimiseks kirjutada meie maja büroo assistendile Katrin Aasma
(katrin.aasma@taltech.ee). 

mailto:Uni-ID@taltech.ee
https://taltech.ee/tudengielu/uliopilasesinduse-teenused#p34942
mailto:katrin.aasma@taltech.ee


ICY0017 ETTEVÕTTEPRAKTIKA

• Kohustuslik osa õppekavast 

• Praktikal on eeldusained (ÕISis, praktikaaine kirjelduses loetletud) 

• Praktika maht 24 EAP, 560 tundi (14 nädalat)

• Praktikaleping on kohustuslik - kooskõlastada tuleb praktika ENNE praktikale 
asumist

• Leping > blogi > juhendaja hinnang > aruanne > kaitsmine

• Aastase töökogemuse korral valdkonnas võimalik lihtmenetlus - aruande tohib 
koostada senise töökogemuse baasil, praktikaperioodi ei tule läbida (aruande saab 
esitada pärast eeldusainete läbimist)

• https://taltech.ee/itcollege-praktika

Kõikide praktikaga seonduvate küsimuste korral: 

Riina Tallo (õppekava praktikakuraator, riina.tallo@taltech.ee, 6285822). 

https://taltech.ee/itcollege-praktika
mailto:riina.tallo@taltech.ee


SOOVITUSED 

• Praktikakaitsmistel osalemine

• Praktikalisti kuulumine

• Karjääriseminaridel osalemine (nii teaduskonna kui üleülikoolilistel)

• Võti Tulevikku karjäärimessil osalemine

• Teaduskonna praktikakohvikul osalemine (tööandjatega speed-dating)

• Ettevõttekülastustel osalemine

• Hackathonidel osalemine (www.garage48.ee – hea kalender)

• Startup Estonia www.startupestonia.ee

• K-space www.kspace.ee

• ITÜK www.ituk.ee

• Ise uurimine, katsetamine, proovimine

• Praktikablogide tarkus

• Meeskonnatöö on oluline

• Google aitab palju

• Ekspert on see, kellel on rohkem eksimusi 
seljataga ja kes on neist õppinud

http://www.garage48.ee/
http://www.startupestonia.ee/
http://www.kspace.ee/
http://www.ituk.ee/


AVAAKTUS 26.08 KELL 14.00 PEAHOONE AULAS, 
OTSEÜLEKANNE: 

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

HEAD ÕPPEAASTA ALGUST!

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

