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Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti,  
et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, suurandmete analüüs või mõni muu digitehnoloogia leiab üha 
sagedamini äramärki mist Sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba 
mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus neil seni rakendust polnud.

Tallinna Tehnikaülikool lõi uue üheaastase magistriõppekava DIGIMUUTUSED ETTEVÕTTES, 
spetsiaalselt Sulle, kui oled mitte-IT-sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma ettevõtte 
töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate 
ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest.

Räägime lihtsas keeles tehnoloogiatrendidest ja digitehnoloogiatest ning põimime need juhtimis- ja 
majandusteemadega. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud, nii TalTechist 
kui väljastpoolt. Magistrikava on sündinud TalTech IT-teaduskonna ja majandusteaduskonna koostöös:  
ühelt poolt globaalsete IT-trendide, -tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ja teisalt ärimudelite ja 
muudatuste ohjamise majandusained, ikka digitehnoloogiate vinklis. Digitaalse kliendisuhte, teenuse-
disaini ja tootestamise ained annavad võimaluse valida teenuste või tootmise rõhuasetuste vahel, 
mida magistrant saab meelepärase vaba ainega täiendada. Õppekava laiapõhjalisust aitab tasakaalustada 
kolmandikuna magistrieksamist arvestatav kogu stuudiumi läbiv kirjalik analüüsitöö, mille käigus ma-
gistrant seob iga aine individuaalselt oma ettevõtte või tegevusvaldkonna teemadega.

Üheaastane magistrikava on Eestis veel vähe levinud, ent juhtide kohustusi arvestades sobivaim  
kontsentreerituse poolest. Esimestel aastatel asusid vastavatud õppekaval õppima näiteks Eesti Energia, 
Kredexi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Swedbanki, Ühinenud Ajakirjade ning mitmete 
teiste organisatsioonide juhid ja juhtivtöötajad. Kandideerimine õppekavale algas 1. märtsil!



ÕPPIMINE
ÕPPEAINED 
KOHUSTUSLIK AINE                          VALIKAINE (üks neljast)            VABAAINE

Maailma- ja tehnoloogiatrendid

Ärimudeli innovatsioon

Ettevõtte äriarhitektuur

Sissejuhatus andmeanalüüsi

Tarkvaratehnoloogiad

Magistrieksam

Tudengi vabal valikul 
muu(d) aine(d)  
6 EAP mahus

Kõik ained on 6-ainepunktised,  
v.a 18-punktine magistrieksam.
 � Õppetöö on jaotatud poolsemestriteks,  

üks õppeaine kestab kaks kuud
 � Õppetöö toimub iga nädal või üle 

nädala N-R-L, reeglina pealelõunati 
või õhtuti, laupäeviti ka hommikuti

 � Teoorialoengud on e-õppekeskkonnas  
videoklippidena

TASUTA ÕPE
Eestikeelsel õppekaval on nominaal-
koormusega (30 EAP semestris) õppimine  
tasuta.
Õppekava on 1-aastane ja eeldab kandi-
deerimisel juba olemasolevat magistri-
haridust või sellele vastavat kvalifikatsiooni 
või töökogemust. Teist korda saab tasuta 
magistriõppesse astuda juhul, kui eelnevate  
magistriõpingute algusest on möödas 
vähemalt kuus aastat.

Digitaalne kliendi suhe  
ja turundus

Sama aegne  
toote arendus

Muudatuste  
juhtimine

Teenusedisain



SISSEASTUMINE
Kandideerimise eeltingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kõrgharidus 
mahuga vähemalt 240 EAPd, näiteks 4-aastane bakalaureusekraad. Selle puudumist võib asendada 
kõrgharidus, vähemalt 7 a strateegilise juhtimise kogemus ja lisaks 60 EAP mahus magistritasemel 
juhtimiskompetentse (omandatud tasemeõppe õpingute või muul viisil, nt töökogemusega õpitu 
kaudu). Viimasel, teisel juhul hinnatakse strateegilise juhtimise kogemust CV alusel (mida vajadusel 
täpsustatakse vestluse käigus) ning juhtimiskompetentse hinnatakse hiljemalt 10. juuniks esitatava 
VÕTA-taotluse ja eneseanalüüsi alusel. Lisainfo ja taotlusvormid on TalTechi veebis. 

Mõlemal juhul on siseastumiskatsel kaks osa:
 � motivatsioonikiri ja CV
 � vestlus

Võimalik maksimaalne konkursipunktide arv on 20 (kummagi osa eest 10). Õppekoht on garanteeritud, 
kui katse mõlema osa tulemus on vähemalt 5 punkti ja mahutakse sisseastumise pingereas esimese 
60 hulka. 

CV, motivatsioonikirja sisu ja vestluse detailsema info leiab siit:  
www.taltech.ee/digimuutused-ettevottes
Motivatsioonikiri ja CV tuleb lisada sisseastumisavaldusele sisseastumise infosüsteemis www.sais.ee 
või TalTechis kohapeal. Pärast avalduse esitamist, kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud ja 
motivatsioonikiri ning CV on hinnatud vähemalt 5 punktiga, saab kandidaat personaalse vestluse 
aja, mis on nähtav SAISis avalduse juures.

Dokumentide vastuvõtt toimub 1. märtsist kuni 4. juuli kella 12.00ni sisseastumise infosüsteemis 
(SAIS.ee) ja 28. juunist kuni 4. juuli kella 12.00ni ka TalTechis kohapeal. Vestlusvoor on 6.–7. juulil.

https://taltech.ee/digimuutused-ettevottes/
https://sais.ee/


TULEVIK
Õppekava läbinuna oled paremini valmis ohjama ja suunama digitehnoloogiatest ajendatud muutu-
seid oma ettevõttes. Mõistad, millised globaalsed (nii digitaalsed kui muud) trendid mõjutavad Sinu 
ettevõtte majandusharu pikemas perspektiivis ja milliseid otsuseid peab täna tegema, et nendeks 
valmis olla. Saad aru peamistest tehnoloogiatest, mis muudavad vanu ärimudeleid ja sünnitavad 
uusi, ning oskad vajadusel oma firma tegevusi selle järgi planeerida.

VILISTLASED ARVAVAD
„Sellel kursusel on võimalik saavutada kaks suurt võitu. Esiteks saad siit kaasa uued teadmised  
ja oskused kuidas digimaailmas paremini orienteeruda. Ning teiseks saad endale hindamatu  
väärtusega uued tutvused kursusekaaslaste ja ka õppejõudude näol.“
ANNIKA VALKSAARE, Plaat Detail OÜ finants- ja arendusjuht, 2022. a lõpetaja

„Kui soovid õppida õppekaval, mis sulle päriselt ka väljakutset esitab, sind mõtlema ja enda  
tänast tööd ümber mõtestama sunnib, siis „Digimuutused ettevõttes“ on sinu jaoks.“ 
DORIS PÕLD, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht, 2021. a lõpetaja

„Õppekavas osalevad oma valdkonna eksperdid – nii tudengid kui õppejõud. Kui panna nad  
ühte ruumi ja digimuudatuste konteksti, saad tulemuseks inspiratsiooni ja teadmiste platvormi.  
Hindamatu kogemus!“
MARGUS ÕUN, Operail innovatsioonijuht, 2020. a lõpetaja



DIGIMUUTUSED ETTEVÕTTES
 � Õppekeel: eesti (vaja läheb ka inglise keelt)
 � Maht: 60 EAP
 � Õppekavas on 5 kohustuslikku ainet, 1 valik- ja 1 vabaaine, igaüks 6 EAPd
 � Lõpetamine: magistrieksam (18 EAP) 
 � Omistatav kraad: tehnikateaduse magister (MSc)
 � Õppekava kood 

 – TalTechis: IADM
 – HTMis: 195577
 � Õppekava TalTech õppeinfosüsteemis:  

ois2.ttu.ee/uusois/kava/IADM18/23
 � Õppetöö toimub TalTechis, Tallinnas Mustamäel

Täiendav informatsioon õppekava ning sisseastumise kohta:

KRISTJAN REBANE, õppekava programmijuht
tel: 620 3539 
e-post: kristjan.rebane@taltech.ee

Loe lisa veebist!
taltech.ee/digimuutused-ettevottes

             Tallinna Tehnikaülikool

       Tallinn University of Technology

#
#TalTechDigital

Tallinna Tehnikaülikool jätab endale õiguse infot muuta. 

https://ois2.ttu.ee/uusois/kava/IADM18/23
https://taltech.ee/digimuutused-ettevottes/

