TALLINNA ÜLIKOOL
Õppekava vorm
1. Õppekava nimetus
RISTMEEDIA FILMIS JA TELEVISIOONIS
2. Õppekava nimetus inglise keeles
CROSSMEDIA IN FILM AND TELEVISION
3. Kõrgharidustaseme õpe
bakalaureuseõpe
4. Õppevorm(id)
päevaõpe
5. Õppeasutus(ed)
Tallinna Ülikool
6. Õppekava maht (EAP)
180
7. Õppe nominaalkestus
3 aastat
8. Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
9. Õppekavagrupp
kunstid
10. Õppekavarühm
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
11. Õppekava kood EHISes
112758
12. Õppekava juht
Alessandro Nanì
13. Õppekeel(ed)
inglise keel
14. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled
Üliõpilane peab õpingute jooksul saavutama inglise keeles Euroopa keeleõppe raamdokumendi C1 taseme.
15. Õppekava esmane registreerimine
22.03.2012
16. Õppe alustamise tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon, inglise keele oskus iseseisva keelekasutaja tasemel (Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2 tase), vastuvõtueksami edukas läbimine.
17. Õppekava peaeriala(d) ja nende maht EAP
Ristmeedia  147 EAP
18. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas ja nende maht (EAP)
Õppekava ei sätesta kõrvaleriala valimise kohustust. Kuni vastuvõtuni 2015 on üliõpilasel võimalik valida kõrvalaine (24 EAP) vabaainete mahu arvelt.
19. Õppekava eesmärgid
Õppekava peamiseks eesmärgiks on koolitada meediaspetsialiste, kes tunnevad:
- konvergentse tänapäeva meediasisu loomise põhimõtteid;
- erinevate meediakanalite ning interaktiivsete meediaplatvormide ja -võrgustike toimimise põhialuseid;
- uusi kunstilisi ristmeediatoodete väljendusvorme;
- audiovisuaalse sisu loomise vahendeid ja protsesse;
- meedia sisu loomise (sh loo jutustamise) põhialuseid;
- ettevõtluse ja meediasektori ärimudeleid ning majandamise põhimõtteid;
- ja oskavad kasutada oma töös innovaatilisi infotehnoloogia vahendeid.
20. Õppekava õpiväljundid
- tunneb peamisi ristmeedia sisuesituse tehnikaid ja võtteid
- mõistab uutele digitaalsetele võrguplatvormidele suunatud audiovisuaalse meediasisu loomise ja arendamise protsesse
- tunneb ettevõtluse üldaluseid ning meedia kui tootmisharu toimimise põhimõtteid
- on omandanud baasteadmised ja oskused, mis võimaldavad töötada ristmeediat kasutavates ettevõtetes ja organisatsioonides
- tunneb baastasemel audiovisuaaltootmise tehnikat ning on teadlik selle iseärasustest (sh kaamerad, helitehnoloogia, valgus jne)
- suudab planeerida oma karjääri, väärtustades professionaalse arengu ning jätkuõppe vajalikkust, ning on võimeline jätkama õpinguid magistriõppes
- oskab väärtustada teadmisi ja hinnata oma erialase tegevuse rolli ning tagajärgi ühiskonnas
- suudab tulemuslikult osaleda nii meeskonnatöös ja vajadusel meeskonda juhtida ning töötada iseseisvalt
- on valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning toetab demokraatia põhiprintsiipe, eelkõige sõnavabadust ja arvamuste pluralismi
21. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetused
Humanitaarteaduse bakalaureus
Bachelor of Arts in Humanities (BA)
22. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid
Diplom ja akadeemiline õiend
23. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus
Peaeriala: Ristmeedia 
   Üleülikoolilised ained 18/0
   Ristmeedia eriala valikained 0/18
   Ristmeedia erialamoodul 117/0
   Vabaained 0/15
   Bakalaureusetöö 12/0
24. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks
Kuni vastuvõtuni 2015: Kõik üliõpilased peavad läbima üldainete mooduli, eriala põhimooduli (Ristmeedia) täies mahus ning vähemalt kaks eriala valikmoodulit. Lisaks valivad üliõpilased vähemalt 20 EAP mahus valikaineid eriala praktiliste oskuste moodulist. Erialaoskuste süvendamiseks on soovitatav vabaainete arvelt läbida ka kolmas eriala valikmoodul. Ülejäänud 24 EAP mahus vabaained on vabalt valitavad TLÜ või teiste kõrgkoolide tasemeõppe õppekavadest. Õppekava lõpetamiseks kaitsevad kõik üliõpilased bakalaureusetöö.
Alates 2016.vastuvõtust: Kõigil üliõpilastel on kohustus läbida üleülikooliliste ainete ja ristmeedia erialaainete moodul ning valida ristmeedia eriala valikainete moodulist aineid vähemalt 18 EAP eest aineid (sh. on võimalus läbida ka välispraktika 15 EAP mahus). Ülejäänud 19 EAP mahus vabaained on vabalt valitavad TLÜ või teiste kõrgkoolide tasemeõppe õppekavadest. Õppekava lõpetamiseks kaitsevad kõik üliõpilased bakalaureusetöö.


25. Õppekava lõpetamise tingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama  kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuni 2015/2016 sisseastunutele sätestatakse lõpetamise tingimuseks inglise keele oskus C-1 tasemel ja ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse tase.
26. On ühisõppekava
ei
27. Täiendav informatsioon
Õppekava on koostatud tuginedes konsultatsioonidele akadeemiliste ja ettevõtluspartneritega. 

Õppekava kuraator: Alessandro Nani
   ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID

Mooduli nimetus: Üleülikoolilised ained
Maht: 18 EAP
Eesmärgid
- Luua eeldused psühholoogia ajaloo ja arengutega tutvumiseks ning omandada oskused neid teadmisi oma töös rakendada;
- luua eeldused koostööoskuste kujunemiseks interdistsiplinaarsete loomeprojektide läbiviimisel;
- toetada üliõpilaste toimetulekut ülikooli õpingutega ja luua võimalus õppeprotsessi eesmärgistamise ja enesejuhtimise alaste oskuste kujunemiseks. 
Õpiväljundid
Mooduli läbinud üliõpilane:
- on omandanud üldteadmisi psühholoogias ning mõistab inimpsüühika toimimismehhanisme ja oskab neid oma töös rakendada;
- tunneb projektijuhtimise põhimõtteid ning on omandanud baasoskused AV tehniliste vahendite kasutamiseks;
- loob seoseid erinevate loomevaldkondade vahel, oskab töötada interdistsiplinaarse loomeprojekti meeskonnas, analüüsida enda rolli ja panust ning erialaga seotud rakendusvõimalusi projekti õnnestumisel;
- toimib valitud erialal ennastjuhtiva õppijana.
Mooduli hindamine: Hindamine toimub õppeainepõhiselt eksamil või arvestusel.
Õppeained
Kood
Õppeaine nimetus
Maht EAP

Kohustuslikud ained 18 EAP
FKI6002.FK
Õppimine kommunikatsiooni- ja loomevaldkonnas I
4
FKI6003.FK
Õppimine kommunikatsiooni- ja loomevaldkonnas II
2
PSP6066.LT
Üld- ja sotsiaalpsühholoogia
6
YID6001.YM
ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
6
   Valiku põhimõtted:Mooduli läbimine on kohustuslik.

Mooduli nimetus: Ristmeedia eriala valikained
Maht: 18 EAP
Eesmärgid
Luua eeldused tööks audiovisuaalmeedia ja muude meediaplatvormide loome- ja tehniliste väljendusvahenditega ning nende kasutamiseks vajalike praktiliste oskuste ja kogemuse omandamiseks.
Õpiväljundid
Mooduli läbinud üliõpilane:
- kasutab erinevaid ristmeedia sisuloomise tehnilisi vahendeid ja analüüsib nende kasutamise võimalusi erinevates kontekstides;
- loob meediasisu erinevatel platvormidel.
Mooduli hindamine: Hindamine toimub õppeainepõhiselt eksamil või arvestusel.
Õppeained
Kood
Õppeaine nimetus
Maht EAP

Valikained vähemalt 18 EAP
BFM6130.FK
Filmikeele alused
4
BFR6015.FK
Transmeedia projekt
4
BFR6030.FK
Sissejuhatus virtuaalreaalsusesse
4
BFR6038.FK
Reklaamiteooria alused ja reklaami tootmine
6
FKI6001.FK
Välispraktika
9
FKI6004.FK
Sissejuhatus Eesti kultuuri
6
IFI6047.DT
Digifotograafia alused
3
IFI6104.DT
Veebisaidi arendus ja haldus
3
LCE6332.HT
Inglise keel C1.2
6
PSP6049.LT
Juhtimise alused
4
   Valiku põhimõtted:Kohustuslik on läbida minimaalselt 18 EAP eest valikaineid. 

Mooduli nimetus: Ristmeedia erialamoodul
Maht: 117 EAP
Eesmärgid
- Toetada teadmiste ja oskuste omandamist, mis puudutavad ristmeedia tootmise valdkonna akadeemilist sisu, keskendudes audiovisuaalsisu loomisele erinevatel platvormidel ning loojutustusele, mis integreerib meediakeskkonnas mitmeid platvorme üheks narratiiviks;
- luua võimalused ristmeedialise sisu loomise tehnilisi vahendite kasutamiseks;
- luua valmisolek turunduse, uue meedia ja ärijuhtimise põhimõistete, teoreetiliste käsitluste, arengusuundade ja aktuaalsete probleemide analüüsimiseks.
Õpiväljundid
Mooduli läbinud üliõpilane:
- tunneb audiovisuaalse loojutustamise printsiipe, tehnikaid ning juhib audiovisuaalsisu tootmise protsessi; 
- kasutab ristmeedialise sisu loomise tehnilisi vahendeid (sh kaamera, montaaž helitehnoloogia, valgus, arvutigraafika jm) ja teab nende iseärasusi;
- oskab kriitiliselt analüüsida ning töötada erinevate (rist)meedia narratiividega;
- algatab ja juhib ristmeedia projekte; 
- tunneb ja kasutab erinevaid (meedia) uurimismeetodeid;
- analüüsib ristmeedia lahendusi majandusteoreetilisest, ärijuhtimis-, turundusalasest  ja eetilisest aspektist;
- orienteerub meediavaldkonna teaduskirjanduses ning oskab seda kasutada oma erialal;
- teab (loome)majandus- ja turundusteooriaid, vastavaid põhimõisteid, tunneb arengusuundi ning aktuaalseid probleeme;
- omab (digi)turundusalaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi.

Mooduli hindamine: Hindamine toimub ainepõhiselt eksamil või arvestusel.
Õppeained
Kood
Õppeaine nimetus
Maht EAP

Kohustuslikud ained 117 EAP
BFF6273.FK
Meedia ja kommunikatsiooni õigusruum
4
BFM6033.FK
Visuaalse kompositsiooni alused
3
BFM6052.FK
Valguse seadmine
3
BFM6123.FK
Dramaturgia alused
4
BFM6125.FK
Teadustöö alused ja meedia uurimismeetodid
4
BFM6133.FK
Sissejuhatus ristmeediasse
4
BFM6140.FK
Multimeedia semiootika
4
BFM6141.FK
Sotsiaalmeedia
4
BFM6143.FK
Uue meedia kunsti kujunemine ja rakendused
4
BFM6145.FK
Uuenev meediamajandus
3
BFM6154.FK
Loov mõtlemine
4
BFR6016.FK
Loomemajandus ja loomeettevõtlus
4
BFR6017.FK
Kirjutamine transmeediale
3
BFR6021.FK
Projekti turundamine
3
BFR6023.FK
Helidisain ja -salvestus ristmeedias
3
BFR6028.FK
Loovkirjutamine
4
BFR6031.FK
Praktika
6
BFR6032.FK
Montaaž
6
BFR6033.FK
Kaameratöö I
4
BFR6034.FK
Kaameratöö II
4
BFR6035.FK
Ristmeedia projekti arendus
6
BFR6036.FK
Ristmeedia projekti produktsioon I
6
BFR6037.FK
Ristmeedia projekti produktsioon II
6
KOK6003.FK
Meediateooriad
4
KOR6069.FK
Sissejuhatus turundusse
4
KOR6097.FK
Digiturunduse projekt
4
KOR6098.FK
Sissejuhatus digitaalsesse turunduskommunikatsiooni
6
KUA6037.FK
Arvutigraafika
3
   Valiku põhimõtted:Mooduli läbimine on kõikidele üliõpilastele kohustuslik.

Mooduli nimetus: Vabaained
Maht: 15 EAP
Eesmärgid
Luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks. 
Õpiväljundid
Üliõpilane on omandanud spetsiifilistest õpihuvidest lähtuvalt teadmisi ja oskusi, mis toetavad isikupärast arengut valitud spetsialiseerumissuunal.


Hindamine
Hindamine toimub õppeainepõhiselt eksamil või arvestusel.
   Valiku põhimõtted:Vabaained on üliõpilase poolt valitavad Tallinna Ülikooli või teiste kõrgkoolide tasemeõppe kavadest. Vabaainete moodulisse on soovituslik valida aineid, mis aitavad saavutada ülikooli poolt nõutavat keeletaset ja kursuseid, mis arendavad tudengi oskustebaasi loomemajanduse ettevõtetes.

Mooduli nimetus: Bakalaureusetöö
Maht: 12 EAP
Eesmärgid
Luua võimalus omandatud teadmiste, oskuste ja kogemuse rakendamiseks ristmeedialises loome- ja arendusprotsessis.
Õpiväljundid
Õppekava läbinud üliõpilane:
- kavandab vähemalt kolme väljundplatvormi kaasavat innovatiivset ristmeedia lahendust, defineerib nende innovatiivsust ning väljavaateid nii kultuurilistes kui ka majanduslikes taustsüsteemides;
- teostab oma loomingulistele ideedele põhinevaid ristmeedia produktsioone reaalsetes oludes;
- planeerib ja viib läbi oma uurimistööd arvestades muuhulgas eetilisi aspekte ning esitab selle tulemusi.
Hindamine
Bakalaureusetööd hindab komisjon avalikul kaitsmisel.


