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Miks tulla Tallinna Ülikooli?
■ Meie lõpetajad on edukad – 69% Tallinna Ülikooli vilistlastest töötab
tippspetsialisti või juhina.
■ Meil töötavad ja õpetavad silmapaistvad teadlased ja õppejõud kodu- ning
välismaalt. Tallinna Ülikoolis on Eesti üks kõrgemaid välismaalastest
akadeemiliste töötajate osakaal (11,5%).
■ Meie üliõpilastel on võimalus läbida osa õpingutest välismaa ülikoolides
ja õppida välisüliõpilastega külg külje kõrval ka siinsamas Eestis. Tallinna
Ülikoolil on 43 partnerülikooli ja ligi 400 Erasmus + partnerlepingu.
■ Meie kaasaegses kesklinna kampuses on avarad aatriumid ja
auditooriumid, spordisaalid, kinosaal, tele- ja filmistuudio, õpikeskus,
helistuudio, teater, tõlkeklass ja palju muud põnevat! Külasta meie
kampust virtuaalselt: virtuaaltuur.tlu.ee.
■ Meie ülikoolis on kõrvuti Eesti pikima ajalooga õpetajakoolituse
traditsioonid ning moodsaim filmi- ja meediakool Baltikumis. Tallinna
Ülikoolis omandad rahvusvahelisel tasemel kõrghariduse loomingulises
ja vabas õhkkonnas.
Klikka pildile ja vaata ringi Tallinna Ülikooli linnakus!
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Kuidas valida eriala, mis teeb õnnelikuks?

Vaata videot

Kõige sagedamini valitakse õpitav eriala lähtuvalt oma huvidest. Aga kas
oled ka mõelnud, millistel ametikohtadel saaksid kõrgkoolis õpitud
teadmisi hiljem edukalt kasutada? Jagame kolm soovitust, et eriala
valimine lihtsam oleks.
1. Tutvu õppekavaga ja võimalusel räägi mõne selle eriala tudengiga. Ära
langeta otsust ainult eriala lühikirjeldusele tuginedes. Vali õppekava, mille kohta
sa oled võimalikult palju uurinud.
Õppekava on dokument, kus on kirjas eriala sisu, õpiväljundid ehk omandatavad
teadmised ja oskused ning nimekiri õppeainetest, mis õpingute jooksul tuleb
läbida.
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2. Vali eriala, mis pakub sulle huvi ja on kooskõlas sinu oskuste, kogemuste
pagasiga, iseloomu ja väärtustega.
Mõtle ka sellele, kas kujutad ennast sellel erialal töötamas? See ei pruugi
esmapilgul olla kõige tähtsam küsimus, sest ülikoolis õppimine ja inimesed,
kellega koos õpid, avardavad seda pilti oluliselt, kuid põgus teadmine tuleb
kasuks.
3. Tee oma otsus ise. Küsi vajadusel nõu pereliikmetelt, õpetajatelt, juba
ülikoolis õppivatelt tuttavatelt, ülikoolide karjäärinõustajatelt. Aga lõplik otsus
langeta siiski iseseisvalt. Vahel võib ka „kõhutunne“ sind õigele teele juhtida.
Rohkem kasulikku infot leiad Tallinna Ülikooli kodulehelt tlu.ee/sisseastumine.
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Mis on õppekava ja miks peaks seda enne õppima
asumist uurima?
Huvipakkuva eriala kohta saad hulgaliselt kasulikku infot õppekavast. Ka sellist,
mida eriala kirjeldusest ei leia.
Õppekava kirjeldab detailselt, mida õpingutest oodata. Kirjas on eesmärgid,
õpiväljundid ja mis kõige olulisem, ka õppeainete loetelu, millest erialaõpingud
koosnevad. Õppekava ülevaate leiad vastava eriala veebilehelt.
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Õppekavaga tutvumiseks leiad iga eriala alt sellele vastava lingi, millele
vajutades suunatakse sind Tallinna Ülikooli õppeinfosüsteemi (ÕIS).
Õppekava uurides pööra tähelepanu järgnevale:
1. Eesmärgid - miks seda õppekava üldse õpetatakse?
2. Õpiväljundid - mida õppekava läbinud inimene peab oskama ja teadma?
3. Õppeained, mida õppekava sisaldab (jagunevad kohustuslikeks, valik- ja
vabaaineteks).
Õppeaine ees olevale koodile klikkides saad tutvuda aine sisu, eesmärgi,
õpiväljundite, kohustusliku ja soovitusliku kirjandusega.
Kõigest räägitakse lähemalt siis, kui õppima asud. Esialgu on oluline tutvuda
õppekava ning selles sisalduvate ainetega, et võiksid kindel olla, et teed teadliku
erialavaliku. Igal aastal on õppekava sisseastujale pisut erinev.
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Kuidas ühendada õpingud ja töö?

Vaata videot

Rohkem kui 70% viimastel aastatel Tallinna Ülikoolis õppima asunud
tudengitest töötab. Kuidas tööd ja kooli omavahel klappima panna?
Enne õppima asumist võiksid endale esitada kaks küsimust? Esiteks, miks ma
õppima asun ning teiseks, miks just praegu? Erinevad uurimused ja igapäevaelu
ülikoolis näitavad, et tudengid, kes õpinguid sihipäraselt planeerivad,
saavutavad suurema tõenäosusega eesmärgi ning on õpingutega rohkem rahul.
Lisaks tekib neil väiksema tõenäosusega probleeme õpimotivatsiooni ja
tähtaegadega, samuti õpingute ja muu elu ühildamisega.
Millele võiks enne õppima asumist mõelda?
Esiteks aeg. Meil kõigil on ööpäevas 24 tundi. Kui uskuda ajaplaneerimise
gurusid, siis 24 tunnist umbes 10-12 kulub igapäevastele toimingutele nagu
magamine, söömine, hügieen ja punktist A punkti B liikumine. Seega on mõistlik
juba enne õppima asumist läbi mõelda, mille arvelt ma selle aja võtan. Ajutiselt
võib näiteks une arvelt aega võita, kuid pikemas vaates pole sellest kasu.
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Teiseks eelistused. Kui laual on samaaegselt mitu olulist asja, tekib küsimus,
mida teha esimese ja teisena või mis jääb sootuks tegemata. Kui üks tagab
sissetuleku ning teine uued teadmised ja ainepunktid, siis kumb jääb peale?
Kolmandaks eesmärk. Inimesed, kellel on kindel eesmärk ning arusaam, miks
nad hommikul kell 5 äratuskella kuulevad ning koolitöödega algustavad, on
suurem tõenäosus tegevustega lõpuni jõuda. Rasketel aegadel on võimalik
eesmärkidest motivatsiooni ammutada.
Räägi õppima asumisest perekonna ja kolleegidega.
Kuna koolis käimine mõjutab töötamist, sõlmi varakult selged kokkulepped
tööandja ja kolleegidega. Sinu lühemad tööpäevad või õppepuhkus võib otseselt
või kaudselt puudutada nende tööd.
Tõenäoliselt on vaja ka lähedastega midagi ümber korraldada, kuna vabale
ajale on nüüd mitu võrdväärselt olulist kandidaati. Kuigi nii ülikool kui ka töö on
tähtsad, leia aega puhkamiseks. Ületöötamine ja -õppimine ei tee head Sinu
tervisele ega ka tulemustele. Lõõgastumiseks veeda aega perekonna ja
sõpradega või tegele mõne hobiga.
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Bakalaureuseõppe erialad
Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida ligi 50 päeva- ja sessioonõppe
eriala vahel. Leia endale huvipakkuv eriala ja loe sellest lähemalt meie erialade
moodulist.

Sisseastumise ajakava
2019. aasta sisseastumise ajakava.
20. juuni - 1. juuli

28.-29. Juuni ja
1. juuli

Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev
kell 10.00-16.00, laupäeval 11.00-14.00 Tallinna
Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu
Kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma
neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi
avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse
andmeid saada ei ole võimalik.

3.-11. juuli

Sisseastumiseksamid

12. juuli

Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.

15. juuli

19. august

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul
alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise
viimane tähtaeg
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Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta
■

Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi
korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda
infosüsteemide SAIS ja DreamApply (välismaalaste vastuvõtt) kaudu.
Dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli
kampuses Narva mnt 29. Tutvu SAIS-iga

■

Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.

■

Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või
kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite
tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul
bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.

■

Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes
teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või
riigieksamiteta.

■

Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele
hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.

■

Välisriigis

omandatud

haridust

tunnustab

ülikool

lähtuvalt Eesti

ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine
võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba
enne vastuvõtuperioodi algust.
■

Õppekohad

täidetakse

sisseastumiseksamite

tulemuste

põhjal

paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute
arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on
kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise
soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
■

Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta
õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli
senat.

11

■

Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a
doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast
immatrikuleerimist).

■

Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku
apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste
avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured
lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna
Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on
akadeemilise üksuse pädevuses.

■

Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a. ja enne seda
keskkooli

lõpetanud,

kutsekoolis

ning

välismaal

keskhariduse

omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele
kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest.
■

Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.

■

Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis
kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3aastasest

bakalaureuseõppekavast

ja

magistriõppekavast.

Tutvu ka Tallinna Ülikooli Vastuvõtutingimuste ja –korraga!
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2-aastasest

Magistriõppe erialad
Tallinna Ülikooli õppima asudes saad valida üle 50 eriala vahel, vaata meie erialade
moodulit.
Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale õppima asumisel
vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav võõrkeel. Enamasti on selleks
inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni teine keel või õppekavas sätestatud
lisanõuded keeleoskusele.

Sisseastumise ajakava
2019. aasta sisseastumise ajakava.
20. juuni 1. juuli

28.-29.
Juuni ja
1. juuli

Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.0016.00, laupäeval 11.00-14.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra
maja) ja Haapsalu Kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma
neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades
riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.

3.-11. juuli Sisseastumiseksamid
Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast
vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil.
Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg on kolm päeva pärast
esimeste nimekirjade avalikustamist.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest,
kui kandidaadile õppekohta pakutakse.
Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane
19. august
tähtaeg.
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Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta
■

Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi
korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda
infosüsteemide SAIS ja DreamApply (välismaalaste vastuvõtt) kaudu.
Dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli
kampuses Narva mnt 29. Tutvu SAIS-iga

■

Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.

■

Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või
kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite
tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul
bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.

■

Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes
teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või
riigieksamiteta.

■

Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele
hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.

■

Välisriigis

omandatud

haridust

tunnustab

ülikool

lähtuvalt Eesti

ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine
võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba
enne vastuvõtuperioodi algust.
■

Õppekohad

täidetakse

sisseastumiseksamite

tulemuste

põhjal

paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute
arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on
kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise
soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
■

Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta
õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli
senat.
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■

Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a
doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast
immatrikuleerimist).

■

Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku
apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste
avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured
lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna
Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on
akadeemilise üksuse pädevuses.

■

Kandidaadil peab reeglina olema eestikeelsele magistriõppekavale
õppima asumisel vähemalt A2-tasemel omandatud õppekavas õpitav
võõrkeel. Enamasti on selleks inglise keel, kuid mõnel õppekaval on mõni
teine keel või õppekavas sätestatud lisanõuded keeleoskusele.

■

Magistriõppe vastuvõtueksami minimaalne positiivne tulemus on 70 palli.
Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud
vastuvõtutingimustele,

võivad

taotleda

varasemate

õpingute

ja

töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras
vastavalt õppekorralduse eeskirjale.

Magistrierialasid on kolme tüüpi:
■ Erialapõhistele magistrierialadele õppima asumiseks on vajalik
bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon konkreetsel erialal.
■ Osaliselt avatud magistrierialadel nõutakse õppima asujalt eelnevat
bakalaureuseharidust

või

sellele

vastavat

kvalifikatsiooni

mõnel

nimetatud õppesuunal.
■ Avatud magistrierialadel õppima asumiseks pole oluline, millise eriala
järgi

on

eelnevalt

bakalaureusetasemel

või

sellele

vastavat

kvalifikatsiooni andval tasemel õpitud. Nendele erialadele on õppima
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oodatud kõik bakalaureusekraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni
omandanud tudengid.
Lisaks eelpool mainitud tüüpidele jagunevad magistrierialad veel ka päeva- ja
tsükliõppe erialadeks.
■

Õppida võib nii täis- kui osakoormusega.

■

Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis
kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3aastasest

bakalaureuseõppekavast

ja

magistriõppekavast.

Tutvu ka Tallinna Ülikooli Vastuvõtutingimuste ja –korraga!
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2-aastasest

Doktoriõppe erialad
Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline.
Tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante
mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid.
Tutvu doktoriõppe erialadega meie erialade moodulis.
Õppetöö toimub doktoriõppekavade järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui
ka inglise keeles. Õppekavad on avatud hariduse, humanitaar-, sotsiaal-,
loodus- ja terviseteaduste valdkonnas.

Sisseastumise ajakava
2019. aasta sisseastumise ajakava selgub aasta lõpuks.
Näitena 2018. aasta sisseastumise ajakava.
13. mai 1. juuli

Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.

3.-11. juuli Sisseastumiseksamid
Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast
vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 12. juulil.
Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg on kolm päeva pärast
esimeste nimekirjade avalikustamist.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest,
kui kandidaadile õppekohta pakutakse.
Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane
19. august
tähtaeg.
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Ülikooliõpingutest lähemalt, ka ametlikes
terminites
Teemad:
■

Mõisted

■

Mis vahe on päeva- ja tsükliõppel?

■

Mida tähendab täis- ja osakoormusega õppimine?

■

Tasuta = 30 EAPd semestris

■

Millal tuleb eestikeelsetel õppekavadel oma õpingute eest tasuda?

■

Õppekulude hüvitamine

Mõisted
Üliõpilane on isik, kes on vastu võetud (immatrikuleeritud) ülikooli tasemeõppe
õppekavale. Välisüliõpilane on üliõpilane, kellel ei ole Eesti kodakondsust,
pikaajalise

elaniku

elamisluba

ega

alalist

elamisõigust.

Ekstern on isik, kellel on õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid ja
arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Eksterni ei
immatrikuleerita

ja

tal

ei

ole

üliõpilase

staatust.

Avatud ülikooli õppija ei oma üliõpilase staatust ja õpib tasemeõppe õppekava
moodulite või üksikute õppeainete kursuseprogrammide alusel.
Ülikoolis arvestatakse õppemahtu ainepunktide alusel. Ainepunkt (EAP) on
õppetöö arvestuslik ühik. Üks EAP vastab 26 tunnile üliõpilase poolt õppeks
kulutatud tööle, sisaldades kuni 13 kontaktõppe tundi ja vähemalt 13 üliõpilase
iseseisva töö tundi.
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Mis vahe on päeva- ja sessioonõppel?
Päevaõpe on õppevorm, mille sihtrühm on üliõpilased, kellele õpingud on
põhitegevus, ning kus õppetöö toimub regulaarselt igal õppenädalal.

Sessioonõpe

(sh

kaugõpe)

on

õppevorm,

kus

õppetöö

toimub

õppesessioonidena vastavalt õppekava ja sihtrühma eripärale ning iseseisva
töö osakaal õpitulemuste saavutamisel on suurem kui päevaõppe vormis
õppivatel üliõpilastel.

Mida tähendab täis- ja osakoormusega õppimine?
Ülikoolis toimub täis- ja osakoormusega õpe. Üldjuhul immatrikuleeritakse
tudeng esimesel õppeaastal täiskoormusega õppesse.
Täiskoormusega õppimine tähendab, et üliõpilane täidab iga õppeaasta kohta
õppekava 75-100% ulatuses, sooritades 45-60 ainepunkti (EAPd) aastas. Kui
üliõpilane ei täida uue õppeaasta alguseks täiskoormusega õppimise nõudeid,
viiakse ta üle osakoormusega õppesse.
Osakoormusega õppimine tähendab, et üliõpilane täidab iga õppeaasta kohta
õppekava 50–75% ulatuses ehk 30–45 ainepunkti aastas. Alla osakoormuse
piiri õppijad eksmatrikuleeritakse, kuid neil on võimalik aineid läbida
eksternõppes, kus koormusele piire ei seata, ja lõpetadagi ülikool eksternina.
Täiskoormusega õppimine annab hulga eeliseid: on eeldus tasuta õppimiseks,
võimaldab taotleda riiklikku õppetoetust ning konkureerida erinevatele
stipendiumitele. Iga õppeaasta lõppedes määrab ülikool eelneva õpiaja
tulemuste põhjal üliõpilase õppekoormuse järgmiseks õppeaastaks.
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Tasuta kõrgharidus - kellele ja millistel tingimustel?

Vaata videot

Enamikele ülikooli astuvatele tudengitele on õpingud tasuta. Oluline on
aga meeles pidada, et tasuta õppimiseks on kõrgkoolid seadnud teatud
tingimused. Vaata videot ja saad teada, millega peaksid arvestama.
Tuleb meeles pidada, et õppimine on tasuta ainult õppekava nominaalkestuse jooksul
ja sel juhul, kui algavaks semestriks on täidetud keskmiselt 30 EAPd iga õpitud
semestri kohta.
Kui ainepunkte sooritatakse vähem või langetakse osakoormusesse, siis on ülikoolil
õigus nõuda õppekulude hüvitamist.
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Millal tuleb eestikeelsetel õppekavadel õpingute
eest tasuda?
Tasuta ei saa ülikoolis õppida siis, kui:
1. õpid osakoormuses ehk täidad õppekava 50–75% ulatuses, õppides
15–22,5 ainepunkti semestris. Alla osakoormuse piiri õppijad
eksmatrikuleeritakse, kuid sellisel juhul on sul võimalik aineid läbida
eksternõppes, valides sealjuures endale sobiva õppekoormuse, ja
lõpetadagi ülikool eksternina.
2. asud teist korda samal haridusastmel ülikooli õppima ning sinu
viimastest tasuta õpingutest (mis on kas lõpetatud või oled õppinud üle
poole nominaalajast) pole veel möödas kolmekordset nominaalaega
(alates sisseastumisest).
3. oled sama eriala / õppekava kahe viimase aasta jooksul pooleli jätnud
(oled sealt eksmatrikuleeritud).
4. Sul on tegemata rohkem kui 6 EAPd.

Õppekulude hüvitamine
Õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilaselt, kes (ÕKE § 10):
1. õpib eestikeelsel õppekaval või senati otsusega määratud võõrkeelsel
õppekaval, nominaalkestuse jooksul, täiskoormusega õppes ja on algavaks
semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt
täitmisele kuuluva õppemahu või sellest kuni 6 EAP-d vähem;
2. õpib õppesuunal või õppekaval, millel õppimiseks on ülikooli ning Haridus- ja
Teaduministeeriumi vahel sõlmitud tulemuslepingus kokkulepitud käesoleva
lõike punktis 1 sätestatust erinevad nõuded;
3. õpib doktoriõppes;
4. ei täida käesoleva lõike punktis 1 sätestatud nõudeid, kuid jätkab sama
õppekava järgi õppimist vähemalt osakoormusega ja on: keskmise, raske või
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sügava puudega isik; alla 7- aastase lapse või puudega lapse vanem või
eestkostja. Sel juhul ei nõuta osalist õppekulude hüvitamist vabastuse aluseks
olevate semestrite eest vabastuse aluseks olevate semestrite jooksul;
5. ei täida käesoleva lõike punktis 1 sätestatud õppekava täitmise mahu nõuet,
kuna on õppinud vähemalt kolm kuud välisriigi õppeasutuses, milles sooritatud
õpinguid arvestab õppeasutus vähemalt 15 EAP mahus õppekava täitmise
osana. Sel juhul ei nõuta osalist õppekulude hüvitamist välisriigis õppimise ja
sellele järgneva semestri eest välisriigis õppimise ja sellele järgneva semestri
jooksul;
6. üliõpilaskonna juhatusse ja üliõpilasnõukogu juhatusse valitud perioodi jooksul
ei täida käesoleva lõike punktis 1 sätestatud õppekava täitmise mahu nõudeid.
Üliõpilane ei hüvita õppekulusid juhatusse kuulutud semestrite eest juhatusse
kuulutud semestrite jooksul;
7. õpib võõrkeelsel õppekaval õpingute nominaalkestuse jooksul ja ei registreeri
end välisülikoolis õppimise semestril Tallinna Ülikooli õppeainete kuulajaks
ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks;
8. on kaitsnud lõputöö või sooritanud lõpueksami negatiivsele tulemusele;
9. õpib võõrkeelsel õppekaval nominaalkestusele järgneva kahe semestri jooksul
ning ta on lepingus ettenähtud mahus õppekulud hüvitanud. Akadeemilisel
puhkusel viibitud aeg ei pikenda õppekulude hüvitamise sissenõudmise algust;
10. vastab käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 6 ja 7 sätestatule, kuid õpib
nominaalkestuse jooksul magistriastme õpetajakoolituse õppekaval, mille
lõpetamisel

omandatakse

põhikooli

ja/või

gümnaasiumi

aineõpetaja

kvalifikatsioon.

Õppekulude hüvitamist nõutakse üliõpilaselt, kes:
1. õpib

eestikeelsel

õppekaval,

õppekava

nominaalkestuse

ajal

täiskoormusega õppes ja on algavaks semestriks sooritanud vajalikust
õppemahust rohkem kui 6 EAPd vähem. Näiteks: II semestri lõpus
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sooritatud ainete hulk peab olema 60 EAP- 6 EAPd. Kui tegelikult on
sooritatud 52 EAPd, siis peab tasuma 2 EAP eest (60-6-52=2)
2. õpib eestikeelsel õppekaval pärast nominaalkestuse lõppemist
täiskoormusega õppes ja ei ole algavaks semestriks täitnud
kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele
kuuluvat

õppe

ainepunktide

mahtu.

mahus

Hüvitist

senati

nõutakse

kehtestatud

sooritamata
osalise

jäänud

õppekulude

hüvitamise määra alusel;
3. õpib eestikeelsel õppekaval osakoormusega õppes. Hüvitist nõutakse
semestri õpingukavasse registreeritud õppeainete mahu alusel;
4. õpib võõrkeelsel õppekaval;
5. on

varem

samal

õppeastmel

õppinud

vähemalt

poole

nominaalkestusest õppekulusid hüvitamata ning uute õpingute
alustamisest ei ole möödunud kolmekordne, bakalaureuse- ja
magistriõppe

integreeritud

nominaalkestus.

Hüvitist

õppekavadel
nõutakse

kahekordne

semestri

õppekava

õpingukavasse

registreeritud õppeainete mahu ja kehtestatud ainepunktitasu alusel;
6. on kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti immatrikuleeritud
samale õppekavale. Hüvitist nõutakse semestri õpingukavasse
registreeritud õppeainete mahu ja senati kehtestatud ainepunktitasu
alusel.
7. õpib osakoormusega õppes pärast õppekava nominaalkestuse lõppu
ja ei registreeri end semestri alguses ühegi õppeaine kuulajaks.
Üliõpilane tasub administreerimistasu senati poolt kehtestatud määras.
Eksternid

hüvitavad

õppekulud

semestri

õpingukavasse

registreeritud

ainepunktitasu alusel. Lõputöö eest täismahus tasumine annab õiguse ülikool
lõpetada kahe semestri jooksul. Pärast kaitsmistähtaja lõppemist on eksternil
õigus kaitsta samal teemal lõputöö ühe õppeaasta jooksul,

hüvitades

lõputöötasu. Uue teema valimisel toimub õppekulude hüvitamine ainepunktitasu
alusel.
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Tallinna Ülikoolist
■ Tallinna Ülikool on suurim humanitaarteadusi õpetav ülikool Tallinnas ja
suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis.
■ Meil õpib ligi 8000 üliõpilast (neist 7,3% välismaalased) ja töötajaid on ligi
900 (sh üle 400 akadeemilise töötaja).
■ Ülikooli linnakus asub kuus instituuti:
■ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
■ Digitehnoloogiate instituut
■ Haridusteaduste instituut
■ Humanitaarteaduste instituut
■ Loodus- ja terviseteaduste instituut
■ Ühiskonnateaduste instituut
■ Lisaks on meil kolledžid, mis asuvad Haapsalus ja Rakveres.

Fookusvaldkonnad
Ülikooli arengukava järgi on meie visioon olla targa eluviisi eestvedaja ja
kujundaja Eestis. Meil on viis valdkonnaülest teaduspõhist fookusvaldkonda.
■ Haridusuuendus
■ Digi- ja meediakultuur
■ Kultuurilised kompetentsid
■ Terve ja jätkusuutlik eluviis
■ Ühiskond ja avatud valitsemine
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Võta meiega ühendust!
Kui sul tekib küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis
õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.
E-post: vastuvott@tlu.ee
Telefon: 6409 135
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Võta ühendust meie üliõpilassaadikutega!
■ Tallinna Ülikooli Üliõpilassaadikute esindusmeeskond on püsiv kogu
aktiivsetest üliõpilastest, kes on huvitatud Tallinna Ülikooli esindamisest
ülikoolisiseselt ja -väliselt.
■ Meie üliõpilassaadikuid on sul võimalus kohata erinevatel ülikoolisisestel
ja -välistel sündmustel, nagu haridusmessid, avatud uste päev,
koolikülastused, infotunnid, webinarid.
■ Üliõpilassaadikud õpivad erinevates instituutides ning on kursis ülikoolielu
puudutavate küsimustega. Vajadusel suunavad nad sinu küsimuse edasi
õigele kontaktile. Sul on võimalus küsida nõu nii sisseastumise, õppetöö
kui ka ülikoolielu kohta.
Tallinna Ülikooli üliõpilassaadikud

Loe siit, miks on Tallinna Ülikooli saadikute Plaan A, leia saadikute kontakt ning
võta julgelt ühendust!
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Saa teada oma eriala!
Kas soovid leida eriala, mis teeb Sind õnnelikuks? Tahad teada, millises
valdkonnas oled ise tugev või siis seda, kuidas teised on oma valikuid teinud ja
kuidas ülikool on nende karjäärile kaasa aidanud? Saa seda kõike teada TLÜ
digitaalse karjäärinõustajaga!
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Sobiv õppimisviis igaühele
■ Soovid astuda üliõpilaste ridadesse – Sinu jaoks on tasemeõpe päevaja tsükliõppe vormis.

tlu.ee/sisseastumine

■ Aeg on piiratud? Ülikoolis saad läbida ka üksikuid meelepäraseid
õppeaineid. tlu.ee/avatud
■ Otsid sisukat ning tõsiseltvõetavat alternatiivi koolitusturul pakutavatele
programmidele? Aasta Ülikoolis võib olla sinu jaoks.

https://www.tlu.ee/aastaylikoolis
■ Enesetäiendamiseks ja professionaalsuse tõstmiseks sobivad hästi
ülikooli täienduskoolitused. tlu.ee/koolitus
■ Soovid ülikoolis õppida juba gümnaasiumi ajal? Tule Õpilasakadeemia
kursustele! tlu.ee/akadeemia
■ Kahtled erialavalikus? Pea nõu Tallinna Ülikooli karjääri- ja
nõustamiskeskuse spetsialistidega. tlu.ee/career
■ Soovid end täiendada rahvusvahelises suve- või talvekoolis? Osale
kursustel. summerschool.tlu.ee, winterschool.tlu.ee

LOE

ÜLIKOOLIST
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MEIE
INIMESTEST
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Soovime Sulle
edu eriala valimisel ja
ülikooli astumisel!

Leia meid sotsiaalmeediast:
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