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Probleemid deklareerimisel

• Kui ÕIS ei lase ainet deklareerida, või pakub ainult vale(de) 
õppejõu(dude) nime(sid), siis võib süsteemis puudu olla aine-
õppejõud paar.

• Aine-õppejõud paarid:

– Moodustatakse igaks semestriks uuesti

– Haldab õpetav instituut (kaks esimest tähte aine koodist –
seoses 2017.a. toimunud struktuurireformiga võib olla raske 
kindlaks teha!)

• Probleemide korral pöörduda dekanaati!

– Kui teate, millise instituudiga tegu, võib pöörduda otse instituudi 
või õppejõu poole!
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ÕPPEKOORMUS, 
TASUTA JA TASULINE ÕPE
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Õppekoormus

• Nominaalkoormus on 30 EAP/semester (60 EAP/õppeaasta). 

– Kõik normdokumendid põhinevad sellel koormusel.

– Õppides nominaalkoormusega lõpetate edukalt kolme/kahe aastaga.

– Nominaalkoormusega õpe on eelduseks mitmete hüvede (näit 
stipendiumid) saamisel.

• Täiskoormus on min. 75% nominaalkoormusest, 22,5 EAP/semester 
(45 EAP/õppeaasta).

– Täiskoormusega õppimine on teatud tingimustel (vt järgmine slaid) 
tasuta. 

– Tasuta ja tasulise staatuse kontroll ja muutused kord aastas (suvel).

• Osakoormus on min. 50% nominaalkoormusest, 15 EAP/semester 
(30 EAP/õppeaasta). 

– Osakoormusega õppimine on enamusel juhtudel tasuline.

– Sellest tasemest allapoole langedes järgneb eksmatrikuleerimine. 

– Kontroll esimese semestri lõpul, selle järel igal suvel.
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6 EAP reegel

• Kui jääte nominaalkoormusest (30 EAP × õpitud semestrite 
arv) maha rohkem kui 6 EAP, peate puudujäävate punktide 
eest maksma 40 EUR/(EAP × semester).

• Näide 1: 

– esimesel semestril sooritasite aineid 21 EAP

– mahajäämus täiskoormusest 30–21 = 9 EAP, 6-st üle on 3 EAP, 
maksta tuleb 3 × 40 = 120 EUR

– järgmisel semestril sooritate 30 EAP, mahajäämus jätkuvalt
9 (3) EAP, maksate jälle 120 EUR, jne, kuni mahajäämus jääb
alla 6 EAP.

– Et tasumisest vabaneda, peate järgmisel semestril sooritama 
vähemalt 33 EAP.
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6 EAP reegel

• Näide 2

– esimesel semestril sooritasite 24 EAP

– see on „lubatud“, maksma ei pea

– järgmisel semestril sooritasite jälle 24 EAP

– nüüd on summaarne mahajäämus 12 EAP, maksta tuleb 6 EAP 
eest ehk 240 EUR igal järgneval semestril, kuni mahajäämus 
saab likvideeritud (alla 6 EAP)

• Arvestada tuleb, et enamust aineid õpetatakse kas ainult 
sügisel või ainult kevadel, seega ei pruugi mahajäämust kohe 
järgmisel semestril lihtne likvideerida olla.
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Mis läheb õppekoormuse arvesse?
• Ainult ained, milles saate positiivse hinde (1...5 või „arvestatud“).

• Teatud tingimustel lähevad arvesse kursused, mille kannate üle
teistest koolidest või varasematest õpingutest. Kontrollige reegleid!

• Vabaõppe ained üle õppekavas määratud mahu (tüüpiliselt 6 EAP) 
ei lähe arvesse.
– Seevastu valikained kavas pakutud valikute seast lähevad arvesse ka 

juhul, kui moodulis ette nähtud maht on juba täis.

• Sooritusi saab asendada töökogemuse, suvekoolide, jpm’ga (VÕTA). 
Reeglina nende maht ei lähe arvesse, kuid uurige reegleid!

• NB! Avatud Ülikoolis sooritatud aine tuleb ise üle kanda oma 
õppetulemustesse ÕISis! Muidu ei lähe see kusagil arvesse!

• Kui plaanite ebatavalisi asju õpingutes edenemiseks (näit ainete 
ülekandmine), rehkendage koormusnõuetega mitte ainult 
käesoleva, vaid ka tulevaste semestrite osas!
– Olen näinud tudengeid olukordades, kus polnud mingit võimalust 

õppida nominaal- või isegi täiskoormusega. Planeerige hoolega!
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Tasuline õpe
• Ühte ainet saab tasuta õppida kaks korda

– Kui kukute kahel semestril läbi kohustuslikus aines, peate selle 
tasu eest uuesti võtma.

• Osakoormusega õppides peate maksma iga EAP eest.
– Kui kordate sel perioodil varem ebaõnnestunud kursusi, peate 

ka nende eest maksma.

• Tulemuste üle kandmine teistest õppeasutustest (VÕTA) on 
üldjuhul tasuline.
– Eesti piires teatud juhtudel tasuta.

– Odavam võib olla rääkida asendatava aine õppejõuga ja teha 
näiteks ainult eksam.

• Tasulise õppe hinnakirja leiab TTÜ veebist. Hinnad võivad 
muutuda! 
– Hinnastruktuur on keeruline. Kontrollige kõiki arveid, mida 

saate: ka raamatupidajad teevad vahel vigu.
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Tasuta ja tasuline õpe

• Õppeaastas vähem kui 45 EAP-d sooritanud üliõpilane langeb 
järgmiseks õppeaastaks osakoormusesse (tasulisse õppesse).

• Uus kontroll järgmisel kevadel. Tasuta õppes jätkamiseks peab 
olema kogutud kumulatiivselt 45 EAP õppeaasta kohta.

• 6 EAP reeglit osakoormuses ei rakendata.

• NÄIDE:

– Esimesel õppeaastal sooritab aineid 42 EAP mahus:
maksab teisel õppeaastal õppemaksu + vajadusel korduvsoorituste 
eest.

– Teise õppeaasta lõpuks sooritab aineid 90 EAP mahus:
jätkab kolmandal aastal taas tasuta (aga arvestades 6 EAP reeglit).
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Tasuline õpe

• Lisaks eeltoodule on õpe tasuline, kui:

– sisseastuja on kohe sisseastumisel valinud osakoormuse;

– sisseastuja on juba õppinud varem riigieelarvelisel kohal üle 
poole nominaalaja;

– sisseastuja on viimase kahe aasta jooksul tasuta õppe õpingud 
katkestanud ning astub uuesti samale kavale. 
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KAALUTUD KESKHINNE
(KKH)
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Kaalutud keskhinne (KKH)
• Näide:

– Keemia 6 EAP „4“

– Füüsika 9 EAP „5“

– Matemaatika 6 EAP „3“

– Võõrkeel 9 EAP „arvestatud“

• Hindelisi tegevusi kokku 21 tundi. Arvestused ei mõjuta KKH-d.

• KKH = ( 6 × 4 + 9 × 5 + 6 × 3 ) / 21 = 4,14

• NB! Eri otstarveteks võib arvesse minevate hinnete loetelu olla 
erinev. Arvesse ei pruugi minna näiteks:
– VÕTA’ga üle toodud ained

– jooksva semestri sooritused

– õppekavasse mitte kuuluvad ained

– jne
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ÕPPETOETUSED JA STIPENDIUMID
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Vajaduspõhine õppetoetus

• Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda tudeng, kes:
– on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise või tähtajalise elamisloaga

– õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks kumulatiivselt täitnud 
eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahu

– tema keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks riigieelarvega 
kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava 
keskmise sissetuleku ülemmäära

• Leibkonna sissetulek liikme kohta ja õppetoetuse suurus 2022/23: 
– kuni 157,75 eurot – õppetoetus 220 eurot

157,76 – 315,51 eurot – õppetoetus 135 eurot
315,51 – 631 eurot – õppetoetus 75 eurot

• Kuni 25-aastaseks saamiseni loetakse tudeng vanemate leibkonda 
kuuluvaks (va kui on abielus või tal on laps) 

• Vajaduspõhise toetuse eraldamist korraldab Haridus- ja 
Teadusministeerium (www.htm.ee, vt ka eesti.ee ja edu.ee )

http://www.htm.ee/
http://www.eesti.ee/
http://edu.ee/
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Vajaduspõhine eritoetus

• Taotleda saab ainult juhul, kui vajaduspõhise õppetoetuse 
taotlus on tagasi lükatud põhjusel, et sissetulek on pereliikme 
kohta liiga suur.

• Tõendada tuleb sissetulekute vähenemist pereliikme kohta 
viimase kolme kuu alusel, < 631 eurot kuus.

– Näiteks: vanemad jäid ootamatult töötuks

• Toetuse suurus – 135 eurot kuus. 

– Taotleda saab alates esimesest semestrist.

– Nõutav täiskoormusega õppimine.

– Taotlemine TTÜ kaudu.
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Tulemusstipendiumid
• Teaduskonnale eraldatakse semestriks kindel hulk (25-45; kõigub aastati)

stipendiume suurusega 100 EUR kuus, 5-ks kuuks.

• Taotlemiseks peab:
– olema Eesti elanik
– õppima täiskoormusega
– olema täitunud kumulatiivselt 30 EAP/semester

• VÕTA’ga üle toodud varasemad õpingud ei lähe arvesse

– olema mitte ületanud kava nominaalkestust
– mitte olema akadeemilisel puhkusel
– KKH vähemalt 4,0

• Taotlemine alates õppimise teisest semestrist ÕISi kaudu

• Eraldatakse eelmise semestri KKH alusel moodustatud pingerea põhjal.
– Võrdse KKH puhul arvestatakse üldist KKH-d ja õppekava täidetuse 

protsenti.
– Kõik erialad ja õppetasemed ühises pingereas.
– Paremusjärjestusi ei avalikustata.
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Loodusteaduskonna esmakursuslase
stipendium

• Teaduskond maksab 200 EUR kuus
– Maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad: 4 tk

– Rakendusfüüsika: 2 tk

– Toidu- ja biotehnoloogia: 2 tk

– Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia: 2 tk

• Stipendiumitaotluse esitamise tähtajad:
– Sügissemestril 15.09.2022

– Kevadsemestril 10.02.2023

• Esitada avaldus dekaanile koos motivatsioonikirjaga (max 1 lk)

• Jagatakse pingerea alusel, arvestades sisseastumise palle 
(sügis) või KKH’d (kevad)

https://taltech.ee/loodusteaduskond/stipendiumid

https://taltech.ee/loodusteaduskond/stipendiumid
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Muud stipendiumid

• Stipendiume panevad välja ka

– TTÜ Arengufond

• selle kaudu rida firmasid ja eraisikuid

– Üliõpilasesindus

– Eesti Üliõpilaste toetusfond USAs

– Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

– Korporatsioonid

– Eraisikud

• Uurige tingimusi

https://www.taltech.ee/tudeng/oppetoetused-ja-stipendiumid

https://www.taltech.ee/tudeng/oppetoetused-ja-stipendiumid
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Stipendiumid

• Esmakursuslase stipendiumit saab taotleda kohe esimesel 
semestril (15. septembriks!)

• Vajaduspõhist õppetoetust saab ka taotleda kohe esimesel 
semestril.

• Kõiki muid stipendiume saab taotleda alates teisest semestrist

– Sama kordub ka magistriõppes

• Ühine kõigile stipendiumitele ja toetustele: 
taotlema peab igal semestril uuesti!



S 2022/2023 Loeng 2  Slaid 21

Õpingukorraldus Toomas Tamm 2022

HINDAMINE
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Hindamine

• Õppeaine võib lõppeda

– eksamiga (E) ehk eristava hindamisega

– arvestusega (A) ehk mitteeristava hindamisega

– hindelise arvestusega (H), eristava hindamise erijuht.

• Eristava hindamise – eksami ja hindelise arvestuse –
tulemuseks on hinne 0...5 või „mitteilmunud“.

• Mitteeristava hindamise – arvestuse – tulemuseks on 
„arvestatud“ (A) või „mittearvestatud“ (M).
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Hinded

• “5” – suurepärane excellent

• “4” – väga hea very good

• “3” – hea good

• “2” – rahuldav satisfactory

• “1” – kasin sufficient

• “0” – puudulik fail

• Hinded 1…5 on kõik positiivsed hinded.

– Teoreetiliselt on võimalik ülikool lõpetada ainult hinnetega „1“.
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Punktid

• Mõnedes ainetes pannakse tudengile jooksva õppetöö ja 
eksami eest punkte. Hinne arvutatakse punktisumma põhjal, 
näiteks:

“5” – suurepärane 91-100 p

“4” – väga hea 81-90 p

“3” – hea 71-80 p

“2” – rahuldav 61-70 p

“1” – kasin 51-60 p

“0” – puudulik kuni 50 punkti

Õppejõud võib kehtestada muid skaalasid
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Eksamid
• Eksamile pääsemiseks võivad olla kehtestatud eeldused.

• Eksamikorralduse määrab õppejõud
– Eri ainete vahel võib olla suuri erinevusi.

• Tasulise õppe korral peab õppeteenustasu olema laekunud.

• Eksamisessioonil vähemalt kolm eksamiaega, vahe vähemalt 
kolm päeva.
– Tüüpiliselt kaks põhieksamit + lisaeksam.

• Ajad määrab õppejõud kokkuleppel üliõpilastega, vähemalt 
neli nädalat enne eksamisessiooni algust.

• Enne eksamit võib toimuda konsultatsioon.
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Eksamid

• Eksamile võib olla tarvis registreeruda ÕISis või erandina muul 
viisil (Moodles, instituudis, e-mailiga, jne).

• Kui õppejõud ei nõua registreerimist, registreerib ÕIS kõik 
ainet deklareerinud tudengid põhieksamile automaatselt.

• Kui üliõpilane ei ilmu eksamile, on tulemuseks 
„mitteilmunud“.



S 2022/2023 Loeng 2  Slaid 27

Õpingukorraldus Toomas Tamm 2022

Lisaeksamid

• Ühe deklaratsiooni alusel võib eksamit sooritada 
maksimaalselt kaks korda (põhi- ja lisaeksamid kokku).

• Eksamisessiooni lõpuks sooritamata aine tuleb uuesti 
deklareerida (maks. 1 kord tasuta) või loobuda aine 
sooritamisest (vaba- ja valikained).
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Lisaeksamid

• Eksami kordamisel jääb kehtima viimane hinne

– See võib kaasa tuua hinde alanemise.

• Hinne „0“ lisaeksamil tähendab vajadust aine uuesti 
deklareerida või loobuda.

• Dekaan võib erandina lubada eksami sooritamist ka hiljem.
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Arvestus

• Arvestusega lõppevad reeglina praktilisema suunitlusega 
ained.

• Võimalikud hinded: 

– „arvestatud“ (A)

– „mittearvestatud“ (M).

• Sõltuvalt ainest võib arvestuse saada jooksvalt (näit. vaja 
sooritada ettenähtud praktilised tööd) ja/või eraldi sündmuse 
tulemusena (nagu eksam).

• Mõnes aines võib olla vaja koguda teatav arv punkte jooksva 
töö eest.
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Hindeline arvestus

• Arvestuse ja eksami vahepealne.

• Hinne 0…5 nagu eksamil.

• Saamise reeglistik võib olla erinev, sarnanedes pigem tavalise 
arvestuse omale.

• Kasutatakse ainetes, kus arvestuse saamiseks tuleb midagi 
valmistada või kirjutada (näit. sünteesida aine, koostada 
referaat, jne), kusjuures tulemuse kvaliteeti saab väljendada 
hindena.

• Näiteid ainetest, mis lõpevad hindelise arvestusega:

– YKA0030 kvaliteedisüsteem laboris ja ettevõttes

– YKO5310 orgaaniline süntees - ainetöö
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Hindamistulemuste vormistamine

• Hindamise (eksamid ja arvestused) tulemused kantakse ÕISi.

• ÕISi kantud tulemuse peab õppejõud täiendavalt kinnitama.

– Kinnitatud tulemuste muutmine on väga keeruline, kuid mitte 
võimatu.

– Kui soovite tulemust vaidlustada, on seda parem teha, kuni see 
ei ole kinnitatud. Ka ülikooli reeglid näevad ette vaidlustamise 
kolme (3) tööpäeva jooksul.

• Kinnitamisega kaasneb tulemuste faili või selle väljatrüki 
allkirjastamine (digitaalselt või paberil) õppejõu poolt.

– Allkirjastatud paberdokumendid säilitatakse dekanaadis, 
digitaalsed TTÜ digiarhiivis.
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ÜLIKOOLI STRUKTUUR
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Ülikooli struktuur

• Teaduskonnad:

– Inseneriteaduskond

– Infotehnoloogia teaduskond

– Loodusteaduskond

– Majandusteaduskond

– Eesti Mereakadeemia

• Kolledžid (Tartu, Virumaa, Kuressaare) on teaduskondade 
osad

• Struktuur kehtib alates jaanuarist 2017

– Võib kohata veel vanu nimetusi jm jäänukeid varasemast

– Näiteks: mitmete õppekavade ja -ainete koodid on vana 
struktuuri järgi (8 teaduskonda, teised instituudid).
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Teaduskonna struktuur

• Teaduskond koosneb instituutidest (ja keskustest)

• Instituut koosneb (teadus)uurimisgruppidest.

– Paljudes instituutides on ka vahetaseme sisestruktuur, näiteks 
osakonnad.

• Teaduskonda juhib dekaan koos prodekaanidega.

• Instituuti juhib direktor.
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Loodusteaduskond

• Geoloogia instituut

• Keemia ja biotehnoloogia instituut

• Küberneetika instituut

– siia kuuluvad ka füüsika ja matemaatika

• Meresüsteemide instituut
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Õppejõud

• Professor on oma eriala juhtiv õppejõud. Peab loenguid, 
juhendab teadureid, doktorante, magistrante.

• Professorid jagunevad noorem-, kaas- ja täisprofessoriteks

• Dotsent või vanemlektor on õppejõud. Viib läbi loenguid, 
harjutusi, praktikume. Võib juhendada teadureid, doktorante, 
magistrante.

• Lektor viib peamiselt läbi õppetööd, võib osaleda 
juhendamises ja teadustöös.
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Ülikooli juhtimine

• Kõrgeim otsustuskogu on nõukogu (11 liiget)

– 5 liiget määrab vabariigi valitsus

– 5 liiget määrab ülikool

– 1 liikme määrab Teaduste Akadeemia

• Nõukogu otsustab kõige tähtsamad ülikoolielu küsimused 
(põhikiri, arengukava, eelarve, …)

• Nõukogu valib rektori.
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Ülikooli juhtimine

• Enamiku jooksvaid otsuseid teeb senat (umbes 30 liiget, neist 
osa valitavad; vähemalt 1/5 on üliõpilased)

• Otsustab suurt osa ülikoolielu küsimusi, näit.

– õppekavade avamine, muutmine, sulgemine

– põhikirja ja finantsplaani eelnõude koostamine

– sisseastumistingimuste ja vastuvõtunõuete kehtestamine

– professorite valimine

– …
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Ülikooli juhtimine

• Rektor (rektori valib nõukogu kuni 5 aastaks ja kuni kaheks 
ametiajaks)

– Tegeleb ülikooli jooksva juhtimisega

– Nimetab ametisse prorektorid ja muud juhtkonna liikmed

– Nimetab ametisse dekaanid

– TTÜ rektor on Tiit Land

Rektoraat asub NRG maja 6. korrusel.

Vaata ka: https://www.taltech.ee/rektoraat

https://www.taltech.ee/rektoraat
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• Dekaan: prof Andrus Salupere CYB-227

• Õppeprodekaan: prof Vello Tõugu SCI-228

• Teadusprodekaan: prof Riina Aav SCI-421a

• Dekanaat U04-201 loodus@ttu.ee

Maarja Märss

Marju Hõimla

dekanaadi juhataja Kertu Kosk

• Programmijuhid

– Leeli Amon (maa süsteemid, kliima ja tehnoloogiad)

– Raavo Josepson (rakendusfüüsika)

– Katrin Laos (toidu- ja biotehnoloogia)

– Ott Scheler (rakenduskeemia ja geenitehnoloogia)

Andrus Salupere

Loodusteaduskond

mailto:loodus@ttu.ee
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AKADEEMILINE PUHKUS
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Akadeemiline puhkus

• Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine tema soovil 
õppe- ja teadustööst üheks või mitmeks täissemestriks.

• Üliõpilane võib omal soovil akadeemilisel puhkusel viibida igas 
kõrgharidusastmes kuni kaks semestrit. 

• Sellele lisaks võib akadeemilisel puhkusel viibida järgmiselt:

– tervislikel põhjustel kuni neli semestrit;

– kaitseväeteenistuse korral kuni kaks semestrit;

– lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

• Põhjalikum info:

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

https://www.taltech.ee/akadeemiline-puhkus
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Akadeemiline puhkus

• Akadeemilist puhkust ja selle katkestamist taotletakse ÕIS-i
kaudu avalduse esitamisega ja see vormistatakse 
õppekorraldusega.

• Akadeemilise puhkuse katkestamisel semestri sees loetakse 
terve semester õppetööst osavõtu semestriks.

• Omal soovil või tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel 
viibija võib sooritada aineid kuni 18 EAP ulatuses semestris.

• Akadeemilise puhkuse ajaks (v.a. tervislikel põhjustel puhkus) 
ravikindlustus peatub.
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Akadeemiline puhkus

• Tervislikel põhjustel lubatakse üliõpilane akadeemilisele 
puhkusele igal ajal semestri jooksul.

• Enne poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse 
üliõpilane akadeemilisele puhkusele üheks või mitmeks 
semestriks.

• Peale poolsemestri lõppu esitatud avalduse korral lubatakse 
akadeemilisele puhkusele mitte vähem kui kaheks semestriks.
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Akadeemiline puhkus

• Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel peab 
üliõpilane esitama arstitõendi, millel on arsti soovitus 
akadeemilisele puhkusele jäämiseks.

• Üliõpilase deklaratsiooni vajadusel muudetakse:

– järele jääb kuni 18 EAP ulatuses aineid;

– nende hulgas ained, milles eksam või arvestus on enne avalduse 
esitamist sooritatud.

• Tervislikel põhjustel akadeemilisel puhkusel viibimist ei saa 
katkestada õpingute jätkamiseks.
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EKSMATRIKULEERIMINE
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Eksmatrikuleerimine
• Üliõpilane eksmatrikuleeritakse alljärgnevatel juhtudel:

– seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega üliõpilasele;

– üliõpilase soovil isikliku avalduse alusel;

– edasijõudmatuse tõttu
(kogunud alla 15 EAP/semestris);

– õpingutest mitteosavõtu tõttu
(ei ole esitanud deklaratsiooni ja ei vasta ühenduse võtmise katsele);

– vääritu käitumise tõttu
(kuriteos süüdi mõistmine, aga ka tõsisemad plagiaadi- ja 
spikerdamise juhtumid);

– õppeteenustasu tasumata jätmise tõttu
(finantsprobleemide tekkimisel pöörduda kohe dekanaati; saame 
pakkuda maksegraafikut jm lahendusi);

– õppekava sulgemise tõttu
(reeglina pakume võimalust õppekava vahetada);

– surma korral.
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Eksmatrikuleerimine

• Üliõpilast teavitatakse eksmatrikuleerimisest ÕISi kaudu.

• Eksmatrikuleeritud üliõpilane ei saa ÕISis sooritada peaaegu 
ühtegi toimingut. 100 päeva pärast eksmatrikuleerimist 
ligipääs ÕISi suletakse täielikult, samuti suletakse üliõpilase 
meiliaadress.
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VÄLISÕPE
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Välisõpe

• Välisõpe on igasugune õppimine väljaspool TTÜd, sealhulgas 
teistes Eesti kõrgkoolides.

• Välisõppe sooritused kantakse TTÜsse üle varasemate 
õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) reegleid 
järgides. VÕTA on üldjuhul tasuline.

• Et vältida VÕTA EAP tasu maksmist, peab välisõppesse 
siirdumisel võtma TTÜ poolse kirjaliku nõusoleku 
välisõppesse siirdumiseks. VÕTA avalduse menetlustasu igal 
juhul 15 EUR sõltumata mahust.

• Avaldus ÕISis („külalisüliõpilaseks minek“). Üldjuhul vaja ära 
näidata õpitavad õppeained. Välismaale õppima võib dekaan 
lubada ka ilma konkreetseid aineid ära näitamata.

• Välisõppesse siirdumine vormistatakse õppekorraldusega.
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Välisõpe välismaal

• Täiskoormuse nõude täitmiseks tuleb välismaalt oma 
õppekavasse üle kanda vähemalt 15 EAP semestri kohta.

• Järgmisel semestril tuleb samuti sooritada vähemalt 15 EAP 
(või vastavalt vähem, kui välismaal on tehtud üle 15 EAP; 
kokku peab saama kahe semestriga vähemalt 30 EAP); 

• Sisuliselt pikeneb õppeaeg välismaal välisõppes veedetud 
semestri võrra.

• Soovitatav on siiski planeerida välismaal suurem koormus
(25-30 EAP/semester), et probleemide tekkimisel mitte 
langeda koheselt osakoormusesse.
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AKADEEMILISED TAVAD
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Akadeemilised tavad

• Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskond sh üliõpilased juhinduvad 
oma tegevuses akadeemilise eetika põhimõtetest 
(akadeemilise eetika koodeks).

– https://taltech.ee/loodusteaduskond/juhendmaterjalid
– https://oigusaktid.taltech.ee/akadeemilise-eetika-pohimotted-akadeemilise-eetika-koodeks

• Üliõpilaste akadeemiliste tavade rikkumiseks loetakse 
õppekorralduse eeskirjas § 35 lõikes 1 loetud tegevused.

– https://oigusaktid.taltech.ee/oppekorralduse-eeskiri/

• Ebaväärikaks käitumiseks loetakse üldtunnustatud 
käitumisnormide rikkumist.
– https://oigusaktid.taltech.ee/akadeemiliste-tavade-rikkumise_menetlemise_kord_loodusteaduskonnas/

https://taltech.ee/loodusteaduskond/juhendmaterjalid
https://oigusaktid.taltech.ee/akadeemilise-eetika-pohimotted-akadeemilise-eetika-koodeks
https://oigusaktid.taltech.ee/oppekorralduse-eeskiri/
https://oigusaktid.taltech.ee/akadeemiliste-tavade-rikkumise_menetlemise_kord_loodusteaduskonnas/


S 2022/2023 Loeng 2  Slaid 54

Õpingukorraldus Toomas Tamm 2022

Akadeemilised tavad

• Akadeemiliste tavade rikkumiseks ja väärituks käitumiseks 
loetakse järgmisi tegevusi:

– eksamil abimaterjalide kasutamine (spikerdamine), mida 
õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud kasutada;

– igasugune teadmiste lubamatu vahetamine (etteütlemine, 
mahakirjutamine, kodutööde mahakirjutamine jms) 
üliõpilaste poolt õpiväljundite hindamise puhul;

– kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all;

– plagieerimine ehk kellegi teise töö ulatuslik 
ümbersõnastus, refereering või tsiteerimine, ilma 
nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;

(jätkub)
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Akadeemilised tavad

• Akadeemiliste tavade rikkumiseks ja väärituks käitumiseks 
loetakse järgmisi tegevusi:

– iseenda töö uuesti esitamine, kui selle eest on juba ainepunkte 
saadud;

– teise üliõpilase eest hindamisel osalemine või teisel isikul enda 
nimel hindamisel osalemise võimaldamine;

– tegelikkusele mittevastavate andmete (valeandmete) teadlik 
esitamine oma töödes, taotlustes (sh VÕTA) jm.
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Akadeemilised tavad

• Juhul, kui üliõpilane eksib akadeemiliste tavade vastu, on 
dekaanil õigus sõltuvalt eksimuse raskusest:

– teha üliõpilasele noomitus;

– esitada õppeprorektorile esildis üliõpilase 
eksmatrikuleerimiseks.
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VAIDLUSTAMINE
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Vaidlustamine

• Üliõpilane, kes soovib vaidlustada tema suhtes tehtud otsust, 
peab 3 tööpäeva jooksul pöörduma otsuse teinud isiku või 
otsustuskogu esimehe poole ja väljendama selgelt oma soovi 
otsus vaidlustada. Vaidlustatava otsuse teinud isik või 
otsustuskogu võib oma otsust muuta.

• Kui arutelu tulemusena  üliõpilase suhtes tehtud otsust ei 
muudeta, võib üliõpilane esitada kirjaliku või suulise vaide 
dekaanile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta otsusest 
teada sai või oleks pidanud teada saama. 

• Vaie tuleks esitada kirjalikult (sh e-mail). Suuline vaie 
protokollitakse.
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Vaidlustamine

• Üliõpilase vaie lahendatakse 10 päeva jooksul arvates vaide 
esitamisest. Kui vaiet on vaja täiendavalt uurida, võib vaide 
läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, millest 
teavitatakse vaide esitanud üliõpilast posti teel või ÕIS-i 
kaudu.

• Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja edastatakse üliõpilasele 
posti teel või ÕIS-i kaudu või antakse üle allkirja vastu.
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TAGASISIDE
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Tagasiside
• Üliõpilastelt oodatakse tagasisidet sooritatud õpingute ning 

õppejõudude kohta.

• Tagasiside andmine toimub ÕISis ja Moodle’s

• Tulemusi kasutatakse õppetöö, sh õppekavade arendamisel.

• Numbrilised tulemused ÕISis on avalikud, kommentaare näeb 
õppejõud ja tema ülemused, samuti õppekavajuht.

• Moodle tagasisidet näeb reeglina ainult ainet andev õppejõud.

• ÕISi tagasiside andmine on kohustuslik

– tähtajaliselt tegemata jätmise korral ei saa uue semestri aineid 
deklareerida.
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Tagasiside

• ÕISis tagasiside andmisel kontrollige ja veenduge, et:

– Annate tagasisidet õppejõu kohta, kes teid reaalselt õpetas

– Mitme õppejõu korral (näiteks loengu, praktikumi, harjutuse) 
annate tagasisidet selle osa kohta, mida see õppejõud tegelikult 
õpetas!

• Kui ÕIS ei paku Teie õppejõudu valikus, teavitage dekanaati!

– Ärge andke tagasisidet vale õppejõu kohta!

• Suhtuge tagasisidesse vastutustundlikult, selle alusel tehakse 
otsuseid õppejõu edasise töö kohta!



S 2022/2023 Loeng 2  Slaid 63

Õpingukorraldus Toomas Tamm 2022

Edukaid õpinguid!


