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Täienduskoolitused
Täienduskoolitused jagunevad laias laastus 
kaheks:
-Avatud registreerimisega koolitused – 

teema ja õppekava pakub välja ülikool
-Tellimuskoolitus asutusele / ettevõttele 

– teema ja õppekava on koostatud 
vastavalt tellija vajadustele. 



Täienduskoolitused
Täienduskoolituse aluseks saab võtta kas 
tasemeõppekavades olevaid õppeaineid või 
aktuaalsetel teemadel eraldi 
täienduskoolituse jaoks loodud 
õppeaineid, nagu näiteks:
-Kasutajakeskse e-teenuse loomine
-Kasutajakogemuse hindamine
-Interaktiivsete veebiseminaride läbiviimine
-Infotöö korraldamine
-Õppevideode loomine
-Õppeasutuse digiküpsuse hindamine
-Suur-, ava- ja linkandmed



Mikrokraadid

Niisamuti võib mikrokraad koosneda nii 
tasemeõppekava õppeainetest kui 
mikrokraadi jaoks eraldi loodud 
õppeainetest / täienduskoolitustest. 

Omavalitsustöötajatele suunatud 
mikrokraadi puhul saaks õppeainete sisu 
kujundamisel arvestada kohalike 
omavalitsuste spetsiifikaga.



Mikrokraadid (2)

Näide 1: mikrokraad, mis koosneb Avatud 
ühiskonna tehnoloogia õppekava 
õppeainetest:
-E-valitsuse õiguslikud alused
-Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine 

organisatsioonis
-Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik 

valitsemine
-E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks



Mikrokraadid (3)

Näide 2: mikrokraad, mille võiks koostada 
järgmistest Infotehnoloogia juhtimise 
õppekava õppeainetest:
-Infotehnoloogia strateegiline juhtimine
-IT infrastruktuuri arendamine
-Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine
-Infoturbe- ja riskihaldus
-IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid
-IKT-hanked ja lepingud
-Personalijuhtimine



DTI tasemeõppekavad BA:

- Informaatika
- Infoteadus 
- Matemaatika, 

majandus-matemaatika ja 
andmeanalüüs



DTI tasemeõppekavad 
MA:

- Infoteadus
- Haridustehnoloogia
- Informaatikaõpetaja
- Infotehnoloogia juhtimine
- Matemaatikaõpetaja



DTI tasemeõppekavad 
inglise keeles MA:

- Inimese ja arvuti interaktsioon
- Interaktsioonidisain
- Digitaalsed õpimängud
- Avatud ühiskonna tehnoloogiad



KOV vajadused uuringu 
järgi
- Õigusalased koolitused
- Digivahendite kasutus oma igapäevases töös
- Mõjude hindamine
- Registrid ja andmebaasid
- Avalik esinemine
- Analüüside koostamine
- Avalikud teenused ja nende korraldamine
- Protsessi ja muudatuste juhtimine
- Enesejuhtimine ja aja planeerimine
- Teenusdisain



KOV vajadused uuringu 
järgi (2)
- KOV korraldus ja ülesanded
- Meeskonnatöö
- Strateegiline juhtimine
- Nõustamisoskus
- Kaasamise koolitused
- Riigihangete läbi viimine
- Suhtlemisoskused
- Kvaliteedijuhtimine



KOV vajadused ja TLÜ 
koostöömehhanismid
- KOV esindajate / ekspertide kaasamine:

- Ülikooli kogudesse
- Õppekavade õppetegevusse

- KOV-i poolt magistritöö teemade pakkumine
- (teemad veebruariks 2022, tulemus juunis 

2023)
-  KOV esindajad interdistsiplinaarsete 

mikrokraadide väljatöötamise töörühmadesse
- Täienduskoolituste teemade sõelumine ja 

koolituste korraldamine



Kontakt

Kersti Maidra

kersti.maidra@tlu.ee
+ 372 640 9428
https://www.tlu.ee/dt 
https://www.tlu.ee/dt/taienduskoolitused



Tallinna Ülikoolis 

omandad 

rahvusvahelisel tasemel 

kõrghariduse

loomingulises ja vabas 

õhkkonnas.


