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Tallinna ÜlikoolTallinna Ülikool



Projektijuhtimise lisaeriala 
eesmärgid 

" Kujundada oskus projektijuhina või 
projektigrupi liikmena iseseisvalt planeerida, 
kirjutada ning teostada  eri tüüpi 
arendusprojekte.

" Aidata kaasa projektijuhtimise teadmiste ja 
oskuste kaudu erialase ja teadusliku töö 
tulemuslikkuse ning konkurentsivõime 
tõusule avatud tööturul.

Tallinna ÜlikoolTallinna Ülikool



Aine koht õppekavas, 
eesmärk:

" Projektijuhtimise kõrvalaine kohustuslik 
aine; valikuline vabaaine.

" Eesmärk: Anda teoreetiline ülevaade 
projektitöö põhimõtetest ning praktiline 
kogemus projektitöö meetodite 
rakendamisest ja tervikliku projektiplaani 
koostamisest projektijuhtimise tarkvara 
kaasabil.

Tallinna ÜlikoolTallinna Ülikool
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Lisaeriala sihtgrupid

" TLÜ kõigi BA õppekavade kaug- ja 
statsionaarõppe üliõpilased       
(keskmiselt 60-80 osalejat) 

" Avatud ülikooli õppijad: 
täiendkoolitus avaliku ja erasektori 
projektijuhtidele, projekti 
kirjutajatele ja projektitöö tegijaile
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E-kursusega seotud eesmärgid
" Kujundada oskus kasutada veebipõhist 

keskkonda tulevaste projektide 
koordineerimisel ja juhtimisel                       
(eriti vajalik rahvusvahelistes ja kaugtööna 
tehtavates projektides).

"  Luua oskus presenteerida projekti nii 
kirjalikul kui ka suulisel kujul 
veebikeskkonna võimalusi kasutades.

" Töötavaile täiskasvanutele,  vilistlastele 
elukestvaks õppeks paindlike võimaluste 
pakkumine



Projektijuhtimise lisaeriala 
ühise veebikeskkonna eesmärgid
" Üliõpilastele: lisaeriala põhikursuste materjalid on 

ühes kohas ja liigendatud sama struktuuri alusel,  
mis lihtsustab info üles leidmist.

" Iseseisvad tööd esitatakse ühes keskkonnas: 
põhiõppejõududel ja kaasõppijail lihtne ja mugav 
hinnata ja vaadata üksteise rühmatöid

" Õppejõududele ja admin. töötajaile: 
administreerimisega seotud aja kokkuhoid: kursusel 
osalejad tuleb registreerida vaid üks kord, samuti 
pole vaja luua igale kursusele eraldi projektigruppe 
ja grupisiseseid kaustu. 

Tallinna ÜlikoolTallinna Ülikool
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E-kursuse töövahendid I

Raamaturiiul

" Õppekorraldus: aineprogrammid, kodutööde 
ajakava

" Projekti õppematerjalid: projekti etappide ja 
loenguteemade kaupa

" Teemakohased lingid:  projektijuhtimise 
assotsiatsioonid, e-materjalid Wikis linkidena)

" Enesekontrolli test: eri tüüpi vastusevariandidega 
" IVA kasutaja abi: kasutusjuhendid, IVA tugiisiku 

kontakt
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E-kursuse töövahendid I 
Enesekontrolli test



E-kursuse töövahendid II

Töötoad >kursusel osalejad

  



E-kursuse töövahendid II

Töötoad >kursusel osalejaid 82!

  



E-kursuse töövahendid II

Töötoad > Rühmaportfooliod
" Projektigrupid: moodustatud projektiteemade 

ja õppegruppide alusel     (4-5 liikmelised 
projektigrupid)

" Projektigruppide failid:   Õppejõule  ja teistele 
projektigruppidele hindamiseks ja 
kommenteerimiseks mõeldud tööd
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E-kursuse töövahendid II
Projektigrupid töötubade rühmaportfoolios
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E-kursuse töövahendid II
Projektigrupi rühmatööd

Teiste projektide
 kodutööde

hindamine                     
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E-kursuse töövahendid II
Kodutööde kalender



E-kursuse töövahendid III

Töötoad > Teadmuspaja> Kursuse foorumid

" Kaasõppijate  projektide iseseisvate tööde 
kommenteerimiseks 

" Projektettepanekute  tagasiside foorum:
 Eesmärk: üliõpilased hindavad üksteise projekte eelnevalt ja 

teevad foorumi kaudu ettepanekuid projektile tagasiside 
andmiseks. 

 Kirjalik väitlus Pro-contra meetodil
 Võimalus eelnevalt täiendada lähiõppepäeval  projekti 

presentatsiooniks kõiki veebipõhiselt valminud iseseisvaid töid



E-kursuse töövahendid IV

Veebilaud,  esik:

" Kalender
 õppejõu antud iseseisvate tööde lõpptähtaegadega
 üliõpilaste endi poolt määratud vahetähtaegadega 

" Päevik
 õppejõu antud iseseisvate tööde hinnete ja kommentaaridega



Probleemid                 
arendused

"IVA tlu- serveri TOHUTU aeglus! 

Tagajärjeks  IVA vähenev kasutamine õppejõu poolt

VAJALIKUD  ARENDUSED, MIS NÜÜDSEKS TEHTUD:

Tänu sellele on üliõpilased ise saanud oma rühmad luua – 
see on vähendanud oluliselt administreerimisele kulunud 
aega –TÄNAN! 



Tänan tähelepanu eest!


