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Õppeprorektori 08.12.2020 korraldusega nr 227 

kehtestatud „Võõrkeele oskuse tõendamise 

tingimused ja kord“ muutmine  

 
 
 

Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja § 16 lõike 4, Tallinna Ülikooli põhikirja § 17 lg 3 

punkti 1 ja punkti 4 ning rektori 18. mai 2021 käskkirja nr 17 punkti 4.1. alusel:  

 

 

1. muudan õppeprorektori 08.12.2020 korraldusega nr 227 kehtestatud “Võõrkeeleoskuse 

tõendamise tingimused ja kord” järgnevalt: 

 

1.1. muudan punkti 1.5. ja sõnastan järgnevalt: 

“Rektori määratud õppevaldkonda juhtival rektoraadi liikmel on õigus põhjendatud 

juhtudel aktsepteerida käesolevas korras kirjeldamata keeleoskuse tõendamise 

tingimusi ja tõendeid. Erandjuhtude menetlemiseks esitab vastuvõtuspetsialist või 

akadeemilise üksuse esindaja põhjendatud esildise koos tõendusdokumentidega 

rektori määratud õppevaldkonda juhtivale rektoraadi liikmele läbi 

dokumendihaldussüsteemi WebDesktop.” 

 

1.2. muudan punkti 3.2. ja sõnastan järgnevalt: 

„3.2. Inglise keel B2 taseme tõendamine 

 

Jrk Tõendi nimetus Liik Minimaalne 

aktsepteeritav 

tulemus 

Kehtivus 

vastuvõtutingi

muste täitmisel  

3.2.1. The International English 

Language Testing System 

(IELTS)*** 

akadeemiline 6,0      

(5,5 punkti iga 

osaoskus) 

2 aastat 

3.2.2. Cambridge English 

Qualifications: B2 First*** 

 169 

(169 punkti iga 

osaoskus)  

2 aastat 

3.2.3. Cambridge English 

Qualifications: C1 

Advanced*** 

 169 

(169 punkti iga 

osaoskus) 

2 aastat 



 

 

3.2.4. Cambridge English 

Qualifications: C2 

Proficiency*** 

 169 

(169 punkti iga 

osaoskus) 

2 aastat 

3.2.5. Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL)*** 

internetipõhine 72 

(lugemine 18, 

kuulamine 17, 

kõne 20, 

kirjutamine 17) 

2 aastat 

3.2.6. Pearson Test of English 

(PTE)*** 

akadeemiline 59 

(59 punkti iga 

osaoskus) 

2 aastat 

3.2.7. Enne 2014. a. sooritatud inglise 

keele riigieksam 

 80 10 aastat 

3.2.8. Alates 2014. a. sooritatud 

inglise keele riigieksam 

 85 10 aastat 

3.2.9. International Baccalaureate (IB) 

tunnistus 

Inglise keele A 

HL tase 

5 10 aastat 

3.2.10. International Baccalaureate (IB) 

tunnistus 

Inglise keele B 

HL tase 

6 10 aastat 

3.2.11. Tallinna Ülikooli keeletest 

väliskandidaatidele* 

 52 punkti 2 aastat 

3.2.12. Tartu Ülikooli keeletest 

väliskandidaatidele* 

 Sooritatud 2 aastat 

3.2.13. Eesti kõrgkoolis sooritatud 

inglise keele B2 taseme 

ainekursus või eksam*/** 

 Minimaalne 

positiivne 

sooritus 

5 aastat 

3.2.14. Üliõpilaskandidaadid, kelle 

varasem haridustase või -aste on 

läbitud täielikult inglise keeles 

EL/EMP riikides või Šveitsis, 

Ameerika Ühendriikides, 

Austraalias, Kanadas, Uus-

Meremaal, Ühendkuningriigis 

 Keeleoskuse 

tõendina 

arvestatakse 

lõpu-

dokumentidele 

tehtud märget 

õppekeele kohta 

või  õppeasutuse 

väljastatud 

tõendit. 

Tähtajatu 

3.2.15. Leedu 

üldkeskharidusdokumendil, 

gümnaasiumi lõputunnistusel 

inglise keele tulemus* 

 70     punkti 10 aastat 

 

3.2.16. Läti üldkeskharidusdokumendil, 

gümnaasiumi lõputunnistusel 

inglise keele tulemus* 

 Hindele „A“, 

„B“ või vähemalt 

B2 tasemele 

vastav inglise 

keele riigieksami 

10 aastat 



 

 

sooritus 

3.2.17. Soome 

üldkeskharidusdokumendil, 

gümnaasiumi lõputunnistusel 

inglise keele tulemus* 

Pitkaoppimäära Cum laude 

approbatur 

10 aastat 

* Tõendamist ei ole võimalik kasutada eestikeelse õppekava vastuvõtutingimuste 

täitmiseks. 

** TLÜ humanitaarteaduste instituudil on õigus tõendamisel nõuda täiendavaid dokumente 

ning otsustada ainekursuse vastavuse üle B2 taseme nõuetele. 

*** Osaoskuste nõude täitmist ei nõuta TLÜ ühiskonnateaduste instituudi eestikeelsetele 

bakalaureuse õppekavadele kandideerimisel.” 

 

 

2. Korraldus jõustub tavapärases korras. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Helen Joost 

õppevaldkonna juht 

 

 

Koopia: õppejuhid ja õppenõustajad-spetsialistid, õppeosakond 

 
 

Koostas: Grete Mai Keert, 6409135 


