
TALLINNA ÜLIKOOL 

ÕPPEKAVA 

1. Õppekava nimetus ORGANISATSIOONIKÄITUMINE 

2. Õppekava nimetus inglise 

keeles 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

3. Kõrgharidustaseme õpe magistriõpe 

4. Õppevorm(id) tsükliõpe 

5. Õppeasutus(ed) Tallinna Ülikool 

6. Õppekava maht (EAP) 120 

7. Õppe nominaalkestus 2 aastat 

8. Õppekavagrupp ärindus ja haldus 

9. Õppekava kood EHISes 1700 

10. Õppekava juht Kadi Liik 

11. Õppekeel(ed) eesti keel 

12. Õpiväljundite 

saavutamiseks vajalikud teised 

keeled 

inglise keel 

13. Õppekava esmane 

registreerimine 

22.08.2002 

14. Õppe alustamise tingimused Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav 

kvalifikatsioon. 

Spetsialiseerumisega militaarsetele ja paramilitaarsetele 

organisatsioonidele bakalaureusekraad/rakenduskõrgharidus või 

nendele vastav kvalifikatsioon; töökogemus militaarsetes ja 

paramilitaarsetes struktuurides (kaitseväe-, politsei-, päästeteenistuses 

või tolli-, maksu-, vanglaametnikuna).  

Spetsialiseerumisega tervishoiuorganisatsioonidele bakalaureusekraad/ 

rakenduskõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon, töökogemus 

tervishoiuorganisatsioonis (haiglad, perearstikeskused, ravimifirmad, 

apteegid jne). 

Vastuvõtueksami sooritamine. Vastuvõtueksam: kõigil suundadel 

vastuvõtueksam, mis koosneb kirjalikust osast ja individuaalsest 

vestlusest. 

15. Õppekava peaeriala(d) ja 

nende maht EAP 

Organisatsioonikäitumine  114 EAP 

Organisatsioonikäitumine (militaar- ja paramilitaarsed organisatsioonid) 

114 EAP 

Organisatsioonikäitumine (tervishoiuorganisatsioonide juhtimine) 114 

EAP 

16. Kõrvaleriala(d), muud 

võimalikud spetsialiseerumised 

õppekavas ja nende maht 

(EAP) 

- 

 

17. Õppekava eesmärgid Õppekava eesmärgiks on luua eeldused:  

Süsteemsete teadmiste kujunemiseks tänapäevastest 

organisatsioonikäitumise teooriatest, meetoditest ja rakendustest; 

Laiapõhjalise kompetentsuse kujunemiseks organisatsiooni 

analüüsimisel ja arendamisel ning inimressursside juhtimisel; 

Oskuste kujunemiseks uurimistöö läbiviimiseks ja uurimistulemuste 



rakendamiseks organisatsioonikäitumise valdkonnas; 

Kutseoskuste kujunemist tööks organisatsiooni personali-, arendus-, 

koolitus- või tegevjuhina; 

Erikompetentside kujunemiseks vastavalt valitud spetsialiseerumise 

suunale (spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele 

organisatsioonidele, loovmeeskondadele ning 

tervishoiuorganisatsioonidele).  

 

Õppekava toetub järgmistele põhimõtetele: 

Teaduspõhisele teadmisele ja professionaalsele praktikale; 

Erialaste oskuste rakendatavusele; 

Eetiliste põhimõtete väärtustamisele; 

Psühholoogia erialaorganisatsioonide poolt kehtestatud nõuetele 

protsessikesksele interaktiivsele õppele; 

Üliõpilase suunamisele iseseisvale infootsingule, uurimistööle ja 

enesetäiendamisele; 

Õppija individuaalsele professionaalsele arengule omandatud kogemuse 

kaudu. 

18. Õppekava õpiväljundid - on omandanud teadmised organisatsioonide ülesehitusest, 

inimressursside juhtimise põhimõtetest, inimgruppides toimuvatest 

protsessidest ja nende juhtimisest, teadusliku uurimise metoodikast 

- oskab  kujundada organisatsiooni arendamiseks ja inimressursi 

juhtimiseks sobivaid motivatsioonisüsteeme, mõjutada organisatsioonis 

toimuvaid protsesse ja suunata organisatsiooni arengut 

- oskab viia läbi organisatsioonikäitumise valdkonnas empiirilisi 

teadus- ning rakendusuuringuid ja teha organisatsiooni diagnostikat, 

algatada ja viia läbi muudatusi organisatsioonis 

- oskab analüüsida ja argumenteeritult selgitada organisatsioonis ning 

inimgruppides toimuvate protsesside seaduspärasusi 

- spetsialiseerumisega militaarsetele organisatsioonidele oskab eelpool 

nimetatud oskusi rakendada militaarsetes ja paramilitaarsetes 

organisatsioonides 

- spetsialiseerumisega tervishoiuorganisatsioonidele oskab eelpool 

nimetatud oskusi rakendada meditsiiniasutustes 

- spetsialiseerumisega loovmeeskondadele oskab eelpool nimetatud 

oskusi rakendada töös loovmeeskondadega 

19. Lõpetamisel saadud diplomi 

või akadeemilis(t)e kraadi(de) 

nimetused 

Sotsiaalteaduse magister (organisatsioonikäitumine) 

Master of Arts in Social Sciences (MA) 

20. Lõpetamisel väljastatavad 

dokumendid 

Diplom ja akadeemiline õiend 

21. Õppekava ülesehituse 

lühikirjeldus 

Peaeriala: Organisatsioonikäitumine (tervishoiuorganisatsioonide 

juhtimine) 
   Üleülikoolilised ained  6/0 

   Erialane võõrkeel 0/6 

   Eriala kohustuslikud ained 42/0 

   Eriala valikained 0/12 

   Spetsialiseerumise moodul (tervishoiuorganisatsioonide juhtimine) 

24/0 

   Praktika 6/0 

   Magistritöö 24/0 
Peaeriala: Organisatsioonikäitumine (militaar- ja paramilitaarsed 

organisatsioonid) 
   Üleülikoolilised ained  6/0 

   Erialane võõrkeel 0/6 

   Eriala kohustuslikud ained 42/0 



   Eriala valikained 0/12 

   Spetsialiseerumise moodul (militaar- ja paramilitaarsed      

organisatsioonid) 24/0 

   Praktika 6/0 

   Magistritöö 24/0 

Peaeriala: Organisatsioonikäitumine  

   Üleülikoolilised ained  6/0 

   Erialane võõrkeel 0/6 

   Eriala kohustuslikud ained 42/0 

   Eriala valikained 0/12 

   Spetsialiseerumise moodul 24/0 

   Praktika 6/0 

   Magistritöö 24/0 

22. Valikuvõimalused õppekava 

läbimiseks 

Valida spetsialiseerumise tervishoiuorganisatsioonide juhtimine või 

militaarsed ja paramilitaarsed organisatsioonid vahel. 

23. Õppekava lõpetamise 

tingimused 

Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, 

sh. sooritama  kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma 

magistritöö. Üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud eesti õppekeelega kooli 

või on lõpetanud osaliselt eesti õppekeelega kooli on vaja omandada 

eesti keele oskus C1-tasemel. 

Kuni 2015/2016 sisseastunutele sätestatakse täiendavalt lõpetamise 

tingimuseks ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi 

B2-tasemel,  kaugõppe/tsükliõppe üliõpilastele Euroopa keeleõppe 

raamdokumendi B1-tasemel ja ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse 

tase. Alates 2016.a. vastuvõtust peab õppija õpingute jooksul läbima 

vähemalt ühe võõrkeelse aine. 

24. Täiendav informatsioon Õppekava kuraator Kadi Liik kadi.liik@tlu.ee 

   ÕPPEKAVA MOODULID, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 
 

Mooduli nimetus: Üleülikoolilised ained  Maht: 6 

EAP 

Eesmärgid Toetada üldpädevuste ja meeskonnatööoskuste süvendamist ning 

interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. 

Õpiväljundid Oskab töötada interdistsiplinaarse projekti meeskonnas, analüüsida enda rolli ja 

panust projekti õnnestumisel ning suudab leida ja lahendada oma erialaga seotud 

probleeme igapäevaelus seostatult teiste erialadega. 

Mooduli hindamine: Õppeainepõhiselt 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 6 EAP 

YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus  2017 K 6 

   Valiku põhimõtted: moodul on kohustuslik               

 

Mooduli nimetus: Eriala kohustuslikud ained Maht: 42 

EAP 

Eesmärgid Luua võimalused teadmiste omandamiseks organisatsioonikäitumise 

psühholoogilistest alustest ja nende kasutamise oskustest inimressursi ja 

organisatsiooni juhtimises; 



Luua oskused organisatsioonikäitumise valdkonnas empiiriliste uurimuste 

planeerimiseks, teostamiseks ja interpreteerimiseks; 

Võimaldada teadmiste ja oskuste iseseisva praktilise rakendamise superviseeritud 

kogemust. 

Õpiväljundid Suudab seostada teadmisi igapäevase praktikaga ja tulla toime keeruliste 

olukordade lahendamisega; 

On võimeline analüüsima tööalaseid situatsioone psühholoogia ja 

organisatsioonikäitumise vaatenurgast; 

Oskab teoreetilisi teadmisi ja mudeleid üle kanda praktilisse tegevusse; 

Oskab läbi viia teadusuuringuid organisatsioonikäitumise valdkonnas ja saadud 

tulemusi adekvaatselt tõlgendada ja rakendada. 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt (õppeainete lõpus eksamitel ja arvestustel). 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 42 EAP 

IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 2017 K 3 

PSO7002.LT Juhtimise alused 2016 S 5 

PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 2016 S 5 

PSO7004.LT Personalijuhtimine 2017 K 5 

PSO7005.LT Motiveerimine ja rahulolu. Stress 2017 S 5 

PSO7006.LT Magistriseminar 2018 K 4 

PSO7027.LT Uurimismeetodite seminar 2017 K 4 

PSO7054.LT Teadusliku uurimistöö alused 2016 S 4 

PSO7063.LT Karjääri planeerimine ja juhtimine 2016 S 3 

PSO7106.LT Organisatsiooniteooria 2017 K 4 

   Valiku põhimõtted: kõik ained on kohustuslikud 

 

Mooduli nimetus: Eriala valikained Maht: 12 

EAP 

Eesmärgid Toetada magistrandi enesearengut ja võimaldada tulenevalt magistritöö teemast ja 

professionaalsetest huvidest täiendavaid lisateadmisi.  

Õpiväljundid Omab teadmisi, mis toetavad magistrandi enese- ja karjääri arengut või on 

täiendavalt vajalikud uurimistööks. 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt (õppeainete lõpus eksamitel ja arvestustel).  

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Valikained vähemalt 12 EAP 

LTI7002.LT Välispraktika 2018 K 9 

PSO7026.LT Organisatsiooni ressursside arvestamise erikursus 2016 S 4 

PSO7028.LT Töösuhete eriseminar 2017 S 4 

PSO7037.LT Läbirääkimised 2017 K 4 

PSO7047.LT Eriseminar 2017 S 4 

PSO7067.LT Uurimistöö eriseminar 2017 K 4 

PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia 2016 S 4 



   Valiku põhimõtted: valikul lähtub üliõpilane oma sügavast huvist või magistritöö temaatikast  
 

 

Mooduli nimetus: Erialane võõrkeel Maht: 6 

EAP 

Eesmärgid Arendada üliõpilase erialase võõrkeele oskust. 

Õpiväljundid Üliõpilane mõistab ja koostab erialaseid võõrkeelseid tekste, oskab oma seisukohti 

võõrkeeles ladusalt väljendada. 

Mooduli hindamine: Õppeainepõhiselt 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Valikained vähemalt 6 EAP 

LCE6451.HT Erialane inglise keel I 2017 S 6 

LCE6452.HT Erialane inglise keel II 2017 S 6 

LCE6453.HT Erialane inglise keel III 2017 S 6 

LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 2017 S 6 

   Valiku põhimõtted: valikul lähtub üliõpilane oma keeletasemest 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumise moodul Maht: 24 

EAP 

Eesmärgid Võimaldada täiendavalt omandada erialaseid teadmisi sõltuvalt varasemate 

õpingute profiilist, professionaalsetest huvidest ja magistritöö temaatikast. 

Õpiväljundid Omandatud on täiendavad erialased teadmised, mis toetavad tervikliku kompetentsi 

kujunemist organisatsioonikäitumise valdkonnas; 

Olemasolevate valdkondadega seotud teadmiste ja /või ametialase praktika 

laienemine. 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt (õppeainete lõpus eksamitel ja arvestustel). 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 24 EAP 

PSO7022.LT Aja juhtimine 2016 S 4 

PSO7049.LT Reklaamipsühholoogia 2018 K 4 

PSO7051.LT Organisatsiooni suhted sidusrühmadega 2017 K 4 

PSO7053.LT Tööturg ja tööhõive 2016 S 4 

PSO7060.LT Personalitöö eriseminar 2017 K 4 

PSO7062.LT Sotsiaalse kompetentsuse eriseminar 2017 S 4 

   Valiku põhimõtted: kõik ained on kohustuslikud 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumise moodul (militaar- ja paramilitaarsed organisatsioonid) Maht: 24 

EAP 

Eesmärgid Toetada kompetentside kujunemist tööks äärmuslikes olukordades ja tööks 

äärmuslikult käituvate inimestega. 

Õpiväljundid Süvendatud teadmised militaar- ja paramilitaarpsühholoogiast; 

Oskus hinnata ekstreemsete situatsioonide võimalikke riske. 



Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt (õppeainete lõpus eksamitel ja arvestustel). 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 24 EAP 

PSO7034.LT Kriisiabi 2016 S 4 

PSO7036.LT Antisotsiaalne käitumine 2017 S 6 

PSO7038.LT Militaar- ja paramilitaarpsühholoogia 2016 S 4 

PSO7039.LT Juurdluspsühholoogia 2017 S 4 

PSO7046.LT Hälbiva käitumise psühholoogia 2017 K 6 

   Valiku põhimõtted: kõik ained on kohustuslikud 

 

Mooduli nimetus: Spetsialiseerumise moodul (tervishoiuorganisatsioonide juhtimine) Maht: 24 

EAP 

Eesmärgid Toetada teadmiste ja oskuste omandamist tervishoiuorganisatsioonides toimuvate 

protsesside analüüsimiseks ja juhtimiseks ning toetada kompetentside kujunemist 

suhtlemiseks erivajadustega inimestega. 

Õpiväljundid Oskavad arvestada tervishoiuorganisatsiooni spetsiifikaga inimressursi- ja 

organisatsioonijuhtimisel; 

Oskus suhtlemissituatsioonides arvestada inimeste erivajaduste ja emotsionaalsete 

seisunditega. 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt (õppeainete lõpus eksamitel ja arvestustel). 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 24 EAP 

PSO7034.LT Kriisiabi 2016 S 4 

PSO7042.LT Nõustamise alused 2018 K 6 

PSO7043.LT Tervishoiukorraldus 2016 S 4 

PSO7046.LT Hälbiva käitumise psühholoogia 2017 K 6 

PSO7052.LT Tervishoiukorralduse rakenduslikud aspektid 2017 S 4 

   Valiku põhimõtted: kõik ained on kohustuslikud 

 

Mooduli nimetus: Praktika Maht: 6 

EAP 

Eesmärgid Toetada oskuste omandamist teoreetiliste teadmiste iseseisvaks rakendamiseks 

rahvusvahelistes organisatsioonides. 

Õpiväljundid Oskab teoreetilisi teadmisi ja mudeleid praktikas rakendada.  

Oskab analüüsida praktilist tööd organisatsioonikäitumise valdkonnas.  

Oskab rühmatööna analüüsida erialaste rakenduslike probleemide tekkepõhjuseid ja 

lahendamise võimalusi. 

Oskab multikultuursete ja rahvusvaheliste organisatsioonide eripäradega kaasnevaid 
probleeme märgata, analüüsida ja töökorraldusel arvestada. 

Oskab erialaseid rakenduslikke ideid sõnastada, esitada ja kaitsta. 

Teab rahvusvaheliselt kasutatavat erialast inglise keelset terminoloogiat. 

 



Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt.  

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

EAP 

 Kohustuslikud ained 6 EAP 

PSO7048.LT Kutsepraktika 2017 S 6 

   Valiku põhimõtted: moodul on kohustuslik               

 

Mooduli nimetus: Magistritöö 2018 K Maht: 24 

EAP 

Eesmärgid Luua võimalused ja toetada uurimistöö läbiviimise ja akadeemilise teksti 

kirjutamise oskuste kujunemist organisatsioonikäitumise valdkonnas. 

Õpiväljundid Oskab teaduskirjandust kriitiliselt analüüsida. 

Oskab uurimistööd planeerida ja läbi viia. 

Suudab koostada läbiviidud uurimistöö põhjal uurimistöö tulemusi kajastava töö 

vastavalt teadustöö publitseerimisele esitatavate rahvusvahelistele nõuetele.  

Oskab oma uurimistulemusi avalikult esitada ja kaitsta. 

Oskab uurimistulemusi tõlgendada ja rakendada. 

 

Hindamine Magistritöö hindamine toimub avalikul kaitsmisel. 

 


