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Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2020/2021. õppeaastal
 

17.08.2020 Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine.
Algab avalduste esitamine

-     täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks;
-     Aasta Ülikoolis programmis osalemiseks;
-     külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli.

24.08.2020 2020/2021. õppeaasta sügissemestri algus
Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste Eestisse saabumise tähtaeg
Algab

-     elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri 
õpingukava koostamine) ÕISis;

-     avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks;
-     eksternõppe lepingute pikendamine;
-     doktoranditoetuse taotlemine.

24.08.-
30.08.2020

Sügissemestri eelnädal
-      üliõpilase staatuse fikseerimine (täis- ja osakoormuse määramine, 

edasijõudmatuse tõttu eksmatrikuleerimine, kevadsemestril 
atesteeritud doktorandi staatuse määramine);

-      taotluste esitamine õppelepingu tingimuste muutmiseks;
-      õppekulude hüvitamisest vabastamist tõendavate dokumentide 

esitamine;
-      avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale 

kandideerimiseks;
-      VÕTA taotluse esitamine esimese õppeaasta üliõpilastel 2020/2021. 

õa sügissemestril õpetatavate ainete arvestamiseks;
-      “Stardipauk” ja “Orientation Days” 2020. aastal vastuvõetud 

üliõpilastele (sissejuhatavad infotunnid);
-      kursuseprogrammide avalikustamine ÕISis.

31.08.2020 2020/2021. õppeaasta AVAAKTUS

31.08.2020 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi algus
Lõpeb

-     lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks;
-     avalduste esitamine tasemeõppeaine täiendusõppijana õppimiseks;
-     avalduste esitamine Aasta Ülikoolis programmiga liitumiseks;
-     külalisüliõpilaste avalduste esitamine õppima asumiseks Tallinna 

Ülikooli.



Algab liitumine ELU projektidega.

07.09.2020 Õppetööalaste liikumiste lõpp
Lõpeb

-     elektrooniline registreerimine sügissemestri kursustele (semestri 
õpingukava esitamine) ÕISis;

-     avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse 
vormistamiseks;

-     õppelepingu lisade sõlmimine;
-     vabanenud õppekohtade täitmine;
-     liitumine ELU projektidega.

11.09.2020 Kursuse kuulajaks registreerinud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste 
aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg

15.09.2020 Algab
-     stipendiumite taotlemine ÕISis;
-     täiendav kandideerimine ERASMUS+ üliõpilaste Euroopa-sisese ja 

üleilmse õpirände stipendiumile ning bilateraalsete lepingute raames.
Lõpeb doktoranditoetuse taotluste esitamine.

25.09.2020 Lõpeb täiendav kandideerimine ERASMUS+ üliõpilaste Euroopa-sisese ja 
üleilmse õpirände stipendiumile ning bilateraalsete lepingute raames

30.09.2020 Esimese õppeaasta esimese semestri doktorandi individuaalse õppeplaani 
esitamise tähtaeg

01.10.2020 Lõpeb stipendiumite taotlemine ÕISis

01.-
30.10.2020

2020/2021. õa lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine

01.10.-
01.11.2020

Sisseastumisavalduste esitamine infosüsteemides DreamApply ja SAIS 
kõrghariduse 3. astme õppekavade kevadsemestri vastuvõtuks 
väljakuulutatud konkurssidele.

12.10-
10.11.2020

Üliõpilaskonna teadusprojektide taotlusvoor

16.10.2020 Doktorite promoveerimine



18.10.2020 Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp

19.-
25.10.2020

Sügissemestri vahenädal
-     eksamite ja arvestuste sooritamine;
-     intensiivkursused ja eriseminarid;
-     lõpeb VÕTA taotluse esitamine 2020/2021. õa kevadsemestril 

õpetatavate ainete arvestamiseks.

26.10.2020 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi algus

31.10.2020 Doktoriõppe õppelepingute sõlmimise tähtaeg esimese õppeaasta esimese 
semestri doktorantidele

04.11.-
10.11.2020

Kõrghariduse 3. astme õppekavade kevadsemestri vastuvõtuks 
väljakuulutatud konkursside vastuvõtueksamid

22.11.2020 Paberkandjal dokumentide esitamise tähtaeg kõrghariduse 3. astme 
õppekavade kevadsemestri vastuvõtuks väljakuulutatud konkurssidel

07.12.2020-
11.01.2021

Jaanuaris toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise 
periood. Õppekava täpse lõputöö esitamise kuupäeva määrab akadeemilise 
üksuse nõukogu.

09.-
15.12.2020

Lõputööde/-eksamite kaitsmiskomisjonide kinnitamine 2020/2021. õa

13.12.2020 Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp
Lõpeb akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks

14.-
23.12.2020

Eksamisessioon, intensiivkursused, konsultatsioonid

24.-
27.12.2020

JÕULUVAHEAEG

02.-
24.01.2021

Eksamisessioon
Õppekulude hüvitamisest vabastust tõendavate dokumentide esitamine 
akadeemilisse üksusesse.

18.01.2021 Algab avalduste esitamine
-     täiendusõppijana tasemeõppeaine(te) õppimiseks;
-     külalisüliõpilasena õppima asumiseks Tallinna Ülikooli.

Lõpeb eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine

18.-
29.01.2021

Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite sooritamine



24.01.2021 Sügissemestri lõpp
2020/2021. õa sügissemestri ainete sooritusõiguse lõpp.
2020/2021. õa sügissemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste 
hindamise tähtaeg.
Lõpeb doktorantide atesteerimine.

25.01.2021 Kevadsemestri algus
Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste Eestisse saabumise tähtaeg.
Algab

-     elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri 
õpingukava koostamine) ÕISis;

-     avalduste esitamine akadeemilise puhkuse taotlemiseks.

25.01.-
31.01.2021

Kevadsemestri eelnädal
-     taotluste esitamine õppelepingu tingimuste muutmiseks (sh semestri 

õppekulude hüvitise soodustuse taotlemiseks);
-     lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks;
-     avalduste ja VÕTA taotluste esitamine vabanenud õppekohale 

kandideerimiseks;
-     kursuseprogrammide avalikustamine ÕISis;
-     väliskülalisüliõpilaste infopäevad “Orientation Days”;
-     sügissemestril atesteeritud doktorandi staatuse määramine.

01.02.2021 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus
Lõpeb

-     täiendusõppijate avalduste vastuvõtt tasemeõppeaine(te) õppimiseks;
-     külalisüliõpilaste avalduste vastuvõtt õppimiseks Tallinna Ülikoolis;
-     lepingute pikendamine eksternõppes õppimiseks.

Algab liitumine ELU projektidega.

01.02.-
21.03.2021

Üliõpilaskonna volikokku kandideerimine ja valimised

08.02.2021 Õppetööalaste liikumiste lõpp
Lõpeb

-     elektrooniline registreerimine kevadsemestri kursustele (semestri 
õpingukava esitamine ÕISis);

-     avalduse esitamine muudel põhjustel akadeemilise puhkuse 
vormistamiseks;

-     õppelepingu lisade sõlmimine;
-     vabanenud õppekohtade täitmine;
-     liitumine ELU projektidega;
-     õppekohtade täitmine kõrghariduse 3. astme õppekavade 

sügissemestri vastuvõtuks väljakuulutatud konkurssidele.



08.02.-
09.03.2021

Üliõpilaskonna teadusprojektide taotlusvoor

12.02.2021 Kursuse kuulajaks registreerinud (sh ootelehele registreeritud) üliõpilaste 
aktsepteerimise/mitteaktsepteerimise tähtaeg

15.02.2021 Algab
-     stipendiumite taotlemine ÕISis;
-     kandideerimine ERASMUS+ üliõpilaste Euroopa-sisese ja üleilmse 

õpirände stipendiumile ning bilateraalsete lepingute raames;
-     vahetusõpingutele kandideerimine kahepoolsete lepingute alusel 

partnerülikoolidesse väljaspool Euroopa Liitu.

26.02.2021 Esimese õppeaasta esimese semestri doktorandi individuaalse õppeplaani 
esitamise tähtaeg

01.03.2021 Lõpeb
-     stipendiumite taotlemine ÕISis;
-     ERASMUS+ üliõpilaste Euroopa-sisese ja üleilmse õpirände 

stipendiumile ning bilateraalsete lepingute raames kandideerimine;
-     vahetusõpingutele kandideerimine kahepoolsete lepingute alusel 

partnerülikoolidesse väljaspool Euroopa Liitu.

21.03.2021 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp

22.-
28.03.2021

Kevadsemestri vahenädal
-     eksamite ja arvestuste sooritamine;
-     intensiivkursused ja eriseminarid;
-     lõpeb VÕTA taotluse esitamine 2021/2022. õa sügissemestril 

õpetatavate ainete arvestamiseks.

29.03.2021 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi algus

31.03.2021 Doktoriõppe õppelepingute sõlmimise tähtaeg esimese õppeaasta esimese 
semestri doktorantidele

19.04.-
17.05.2021

Juunikuus toimuvale lõpueksamile registreerimise või lõputöö esitamise 
periood. Õppekava täpse lõputöö esitamise kuupäeva määrab akadeemilise 
üksuse nõukogu.

10.05.2021-
01.07.2021

Kandideerimisavalduste esitamine infosüsteemides DreamApply ja SAIS 
kõrghariduse 3. astme õppekavadele õppima asumiseks (suvine 
vastuvõtuperiood).

16.05.2021 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp
Lõpeb akadeemilise puhkuse taotlemine jooksvaks semestriks.



17.05.-
23.05.2021

Intensiivkursused, konsultatsioonid, individuaaltöö

17.05.-
20.06.2021

Eksamisessioon

24.05.-
06.06.2021

Lõputööde kaitsmine, lõpueksamite sooritamine

14.-
16.06.2021

Bakalaureuseõppe lõpuaktused

17.-
18.06.2021

Magistriõppe lõpuaktused

20.06.2021 2020/2021. õa kevadsemestri ainete sooritusõiguse lõpp

21.06.-
01.07.2021

Kandideerimisavalduste esitamine infosüsteemis SAIS kõrghariduse 1. ja 2. 
astme õppekavadele õppima asumiseks

28.-29.06 ja 
01.-
02.07.2021

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu 
kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle 
puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest 
hariduse andmeid saada ei ole võimalik

30.06.2021 Kevadsemestri lõpp
Lõpeb doktorantide atesteerimine.
2020/2021. õa kevadsemestri vahenädala lõpuks esitatud VÕTA taotluste 
hindamise tähtaeg.

01.07.-
22.08.2021

SUVEVAHEAEG

03.07.-
13.07.2021

Vastuvõtueksamid (kõrghariduse 1.-3. aste)

15.07.2021 Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad kõrghariduse 1. astmel. 2. ja 3. 
astmel avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad jooksvalt pärast 
vastuvõtueksamite toimumist, kuid hiljemalt 15.07.2021.

18.07.2021 Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg kõrghariduse 1. astmel. Õppetööle
registreerumine toimub kolme päeva jooksul kandidaadile õppekoha 
pakkumisest arvates.

16.08.2021 Eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamise tähtaeg

19.08.2021 Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg SAIS 
süsteemi kaudu 1. ja 2. astme õppekavadele kandideerinutel.



23.08.2021 2021/2022. õppeaasta sügissemestri algus
1. ja 2. astme õppekavade välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste Eestisse 
saabumise tähtaeg.

23.-
29.08.2021

Sügissemestri eelnädal


