
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kes on kursusevanem ja 

mida ta teeb? 

Kursusevanem on üliõpilane, kes on valitud enda kursuse 

poolt seda esindama. Kursusevanem aitab kaasa sellele, et 

ülikoolis veedetud aeg oleks tema kursuse tudengitele 

maksimaalselt kasulik ja rikastav. Antud eesmärgi täitmiseks 

kursusevanem: 

● Nõustab oma kursusekaaslaseid lihtsamates 

õppekorraldusega seotud küsimustes ning kui enda 

teadmistest jääb väheks, oskab suunata õige inimese 

juurde 

● Vahendab oma kursusele vajalikku ja kasulikku infot 

● Kogub oma kursusekaaslastelt õppe kohta tagasisidet 

ning edastab seda õppejõududele ja 

üliõpilasesindajatele, et aidata kaasa hariduse 

kvaliteedi tõstmisele 

 

Kursusevanem kui 

üliõpilasesindaja 

Kursusevanem ei ole oma tegevuses üksi, kuna ta kuulub 

Tallinna Ülikooli üliõpilasesindajate hulka. Kes on 

üliõpilasesindajad? Kui oled puutunud keskkoolis kokku 

õpilasesindusega, siis peaks see teema olema sulle laias 

laastus tuttav. Tallinna Ülikoolis õpib natuke alla 9000 



tudengi, kes moodustavad ühe üliõpilaskonna. Et nende kõigi 

arvamust võetaks ülikooli juhtimisel arvesse, valib 

üliõpilaskond enda seast üliõpilasesindajad, kes  esindavad 

ja kaitsevad üliõpilaste huve ning aitavad muuta ülikooli 

paremaks. Kuna tudengeid on palju ning nad õpivad 

erinevates instituutides, toimub üliõpilaste esindamine 

mitmetasandiliselt: 

● Üliõpilaskonna volikogu on nagu üliõpilaste 

Riigikogu. See valitakse kevadistel vabadel valimistel, 

kus saavad kandideerida ja hääletada kõik Tallinna 

Ülikooli üliõpilased. Volikogu tegeleb üleülikooliliste 

tudengeid puudutavate probleemide lahendamisega. 

 

● Üliõpilaskonna juhatus on volikogu poolt valitud 

neljaliikmeline organ, mis koordineerib kõigi 

üliõpilasesindajate tööd ning proovib igapäevaselt 

tudengite elu paremaks teha, osaledes erinevates 

töörühmades ja ülikooli otsustuskogudes, korraldades 

üritusi jne. 

 

● Üliõpilasnõukogud on nagu üliõpilaste kohalikud 

omavalitsused instituutides. Need valitakse sügisestel 

vabadel valimistel, kus saavad kandideerida ja 

hääletada kõik vastava instituudi üliõpilased. 

Üliõpilasnõukogud esindavad enda instituudi 

tudengeid ning lahendavad nendega seonduvaid 

probleeme. Üliõpilasnõukogud korraldavad tavaliselt 

ka erinevaid pidusid ja erialaüritusi. 

 



● Kursusevanemad valitakse vabalt valitud ajal 

(tavaliselt esimese semestri alguses) kursuse liikmete 

seast ja poolt. Kursusevanemad esindavad enda 

kursuse tudengeid ning aitavad lahendada nendega 

seotud probleeme. 

 

Kui panna üliõpilaste esindamisega tegelevad inimesed ühele 

joonisele, siis võiks see välja näha järgmiselt: 



Nooled tähistavad info liikumist üliõpilasesindajate ja 

tavatudengite vahel. Nagu jooniselt näha, on 

kursusevanematel kõige vahetum kontakt tavatudengite ning 

nende probleemidega. Kursusevanematel on seega väga 

oluline roll tudengite ideede ja murede vahendamisel teistele 

üliõpilasesindajatele, et nemad saaksid omakorda aidata leida 

lahendusi.  

Peamine kursusevanemate partner on üliõpilasnõukogud. 

Kursusevanemad võivad alati osaleda enda instituudi 

üliõpilasnõukogu koosolekutel ning on väga oodatud 

kandideerima nende liikmeks. Kursusevanemad on igati 

teretulnud kandideerima ka volikokku. 

ÜLIÕPILASKONNA KLUBID JA TEENUSED 

Üliõpilasesindajad teevad tihedat koostööd üliõpilaskonna ja 

ülikooli klubidega, mis korraldavad erinevaid üritusi ning 

pakuvad tudengitele võimalusi enda vaba aja sisustamiseks. 

Klubides on võimalik näiteks õppida väitlemist ja fotograafiat, 

teha sporti, lüüa kaasa pidude korraldamisel ja palju muud. 

Hetkel on võimalik osaleda järgmiste klubide tegevuses: 

● Fotoklubi fotoklubi@esindus.ee 

● Kultuuriklubi  klubi@esindus.ee 

● International Club ic@esindus.ee 

● Spordiklubi sport@esindus.ee 

● Ettevõtlusklubi ettevotlus@esindus.ee 

● Väitlusklubi  vaitlusklubi@esindus.ee 

● Tudengiteater teater@esindus.ee 

● Tantsutüdrukud tantsutudrukud@esindus.ee 

mailto:tantsutudrukud@esindus.ee


Lisaks vastutavad osad üliõpilasesindajad (peamiselt 

üliõpilaskonna juhatus ja nende poolt palgatud töötajad) ka 

selle eest, et üliõpilastele pakutaks erinevaid teenuseid, mis 

teevad elu ja õpinguid lihtsamaks: 

● Teadusprojektide toetamine: rahaline toetus 

tudengitele, kes soovivad teha teadust või korraldada 

teadust populariseerivaid üritusi. Vaata lähemalt: 

www.esindus.ee/teadusprojektid 

● Tudengiprojektide toetamine: rahaline toetus 

tudengitele, kes soovivad olla ühiskondlikult aktiivsed. 

Vaata lähemalt: www.esindus.ee/tudengiprojektid 

● ISIC- või ITIC-kaardi ja Eesti Üliõpilaspileti 

taotlemine: ruumis S-139 toimub üliõpilaskaartide 

taotlemine ja kätteandmine. 

● Heli- ja valgustehnika rent: ruumis S-140 asub lai 

valik heli- ja valgustehnikat, mida üliõpilased saavad 

enda ürituste jaoks soodsalt rentida. 

● Printimine: ruumis S-139 asub mugav alternatiiv 

Pilveprindile, mis ei vaja ID-kaardiga sisselogimist. 

Torka mälupulk arvutisse, prindi vajalikud materjalid 

välja ning maksa sekretärile. 

● Lastetuba: pisiperega üliõpilastel on võimalik tuua 

oma lapsed loengute ajaks lastetuppa, kus nendega 

tegelevad tudengitest vabatahtlikud. Vaata lähemalt: 

www.esindus.ee/lastetuba. 

● Meenete müük: ruumis S-139 on võimalik osta 

ülikooli tekleid ja sõrmuseid ning üliõpilaskonna logoga 

pusasid. 

http://www.esindus.ee/teadusprojektid
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Kogu info üliõpilasesindajate ja klubide kohta on leitav 

üliõpilaskonna kodulehel www.esindus.ee ning Facebooki 

lehel “Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond”. 

Kust leida informatsiooni ja 

lahendusi õppetööga 

seotud küsimustele 

Kursusevanem ei pea alati teadma kõiki vastuseid tudengite 

küsimustele. Tema oluline roll oma kursusekaaslaste 

abistamisel on tihtipeale nende suunamine info juurde, mis 

aitab neil oma probleemid ise lahendada. Väga paljudele 

õppekorralduslikele küsimustele on võimalik leida lahendus 

TLÜ kodulehelt õppeinfo rubriigist 

(http://www.tlu.ee/et/opingud/Oppeinfo). Olulised tähtajad on 

enamast kirjas akadeemilises kalendris, mis asub samuti 

ülikooli kodulehel (http://www.tlu.ee/akadeemilinekalender). 

Väga oluline dokument on ka õppekorralduse eeskiri (ehk 

ÕKE), mille järgi toimub kogu Tallinna Ülikooli õppetöö. 

Sellest peavad lähtuma nii õppejõud kui ka üliõpilased. 

Õppekorralduse eeskiri on leitav eespool mainitud õppeinfo 

rubriigist. 

Ülikoolis on palju erinevaid inimesi, kes nõustavad tudengeid 

ning lahendavad nende probleeme. Järgnev ülevaade aitab 

sul leida sobivaima inimese, kelle poole pöörduda. 

  

http://www.esindus.ee/
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● Tuutor: õppetöö ja õppekorraldusega seotud 

küsimused. Tegu on tudengiga, kes on saanud 

väljaõppe teiste tudengite nõustamiseks. Tuutor sobib 

hästi just esmakursuslaste nõustamiseks, kes ei tea 

milliseid aineid millal valima peab jne. Tuutor oskab 

vajadusel suunata ka teiste nõustajate juurde. Vaata 

lähemalt: www.esindus.ee/tuutor 

● Õppenõustaja ja -spetsialist: jooksvad õppetööd 

puudutavad küsimused. Õppenõustaja ja -spetsialist 

on olulisim nõustaja, kes aitab enda instituudi 

tudengeid õppekorralduslikes küsimustes (tunniplaan, 

õppetööle registreerumine, õppematerjalid, VÕTA, 

õppejõudude vastuvõtuajad, info loengute toimumise 

ja ärajäämise kohta jne). Vaata lähemalt: instituudi 

kodulehelt kontaktide alajaotusest. 

● Ülikooli akadeemiline nõustaja: üldised õppimist ja 

õppetöö korraldust puudutavad küsimused 

(akadeemiline kalender, õppekoormused, 

akadeemiline puhkus, külalisüliõpilasena õppimine 

jne). Vaata lähemalt: 

www.tlu.ee/et/career/akadeemiline-noustamine 

● Ülikooli karjäärinõustaja Kaisa Linnamägi: karjääri 

planeerimine ja kõhklused erialavaliku osas. Tema 

poole saab pöörduda, kui on vaja arutleda oma 

tulevikuplaanide üle, koostada CV’d või kandideerida 

edukalt tööle. Vaata lähemalt: 

http://www.tlu.ee/et/career/karjaarinoustamine 

● Ülikooli psühholoog Ivi Niinep: raskused õppetöös 

ja isiklikus elus. Nõustab psühholoogiliste probleemide 

puhul, näiteks kui inimene tunneb end läbipõlenuna, 

http://www.tlu.ee/et/career/karjaarinoustamine
http://www.tlu.ee/et/career/karjaarinoustamine
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segaduses, masenduses jne. Vaata lähemalt: 

www.tlu.ee/et/career/psyhholoog 

● Erivajadustega üliõpilaste kontaktisik Ivi Niinep: 

erivajadustega üliõpilaste probleemid ülikoolis 

õppimisel. Toetab puudega üliõpilast õppetöös 

osalemisel, eksamite ja arvestuste sooritamisel, 

õppevahendite hankimisel. Vaata lähemalt: 

www.tlu.ee/et/career/erivajadusega-oppija 

● Välisõpingute ja välisüliõpilaste spetsialistid: 

välisõpingutega seonduv ja Eestis õppivate 

välisüliõpilaste nõustamine. Vaata lähemalt: 

www.tlu.ee/et/oppeosakond/oppeosakonna-kontaktid 

● Akadeemilise raamatukogu erialareferendid ehk 

ainespetsialistid: erialase kirjanduse leidmine ning 

ligipääs teadusandmebaasidele. Juhendavad 

tudengeid raamatukogus ning aitavad leida sobivaid 

allikaid teadustööks. Vaata lähemalt: 

www.tlulib.ee/index.php/et/erialainfo 

● Üliõpilaskonna juhatuse liikmed: probleemid 

üliõpilaste õiguste rikkumisega, mida saab lahendada 

ülikooli tasemel. Samuti nõustamine üliõpilaselamute, 

õppekorralduse, õppe- ja teadustöö ning 

sportimisvõimaluste osas. Nende poole võib julgelt 

pöörduda igasuguste murede ja ideedega. Vaata 

lähemalt: www.esindus.ee/inimesed 

● Üliõpilasnõukogud: probleemid üliõpilaste õiguste 

rikkumisega, mida saab lahendada instituudi tasemel. 

Samuti nõustamine erinevatel õppetööalastel 

teemadel ning ettepanekute edastamine õppetöö 

paremaks muutmiseks. Vaba aja sisustamine erialaste 

http://www.tlulib.ee/index.php/et/erialainfo
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ürituste ning sama valdkonna tudengitega. Vaata 

lähemalt: www.esindus.ee/mis-on-un 

● Üliõpilaskonna International Club ja selle tuutorid: 

välistudengite, ennekõike vahetusüliõpilaste 

nõustamine ning abi uue keskkonnaga kohanemisel. 

Samuti õppekorralduslikud ja sotsiaalsed küsimused 

ning vaba aja sisustamine. Vaata lähemalt: 

www.esindus.ee/ic 

Ülevaade olulisematest 

õppekorralduse teemadest 

ÕPPEKOORMUSED 

Tallinna Ülikoolis saab õppida täiskoormusel ja osakoormusel. 

Esimese õppeaasta alguses saab üliõpilane määrata ise oma 

õppekoormuse, kuid alates teisest õppeaastest langetab 

otsuse juba ülikool, lähtuvalt tudengi seni läbitud EAP-de 

hulgast. 

Täiskoormusega õppes kogub üliõpilane iga õppeaasta 

lõpuks kumulatiivselt õppekavajärgseid õppeaineid vähemalt 

22,5 EAP ulatuses iga semestri kohta (e. pärast 2 semestrit  

vähemalt 45 EAP-d, pärast 4 semestrit  vähemalt 90 EAP-d 

jne).  

Osakoormusega õppes kogub üliõpilane iga õppeaasta 

lõpuks kumulatiivselt õppekavajärgseid õppeaineid 15-22 

http://www.esindus.ee/mis-on-un
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EAP-d iga semestri kohta (e. pärast 2 semestrit vähemalt 30 

EAP-d, pärast 4 semestrit vähemalt 60 EAP-d). 

TASUTA ÕPPIMINE 

Tasuta on võimalik õppida ainult täiskoormusel ja õppe 

nominaalkestuse jooksul. Nominaalkestus on aeg, mis kulub 

õppekava täitmiseks nii-öelda õiges tempos ehk siis kui igal 

õppeaastal sooritatakse 60 ainepunkti eest aineid. 

Nominaalkestused on ära märgitud kõikides õppekavades. 

Bakalaureuseõppes on nominaalkestus tavaliselt 3 aastat 

ning magistriõppes 2 aastat. 

Tasuta õppimiseks on vaja sooritada igas semestris 30 

ainepunkti. Seda arvutatakse kumulatiivselt, mis tähendab, 

et kui oled näiteks ülikoolis õppinud juba kolm semestrit, siis 

iga semestri kohta peab olema tehtud 30 EAPd ehk 

konkreetsel juhul kokku 90 EAPd. See, kas 90 EAPd tuleb 

kokku 30+30+30 või 28+36+26 pole oluline.  

Kuna üliõpilastel võib juhtuda ettearvamatusi, on tasuta 

õppimisel ka väike ainepunktide varu, mis andeks antakse: 

kõikide semestrite peale kokku on lubatud sooritamata jätta 

kuni 6 ainepunkti. Esimesel semestril oleks seega viimane piir 

tasuta õppimiseks 24 ainepunkti, teisel semestril 54, 

kolmandal 84 jne. Kui sooritamata jääb rohkem kui 6 

ainepunkti, tuleb iga üle piiri oleva punkti eest maksta 

ülikoolile 10 eurot trahviraha. Kui lõpetad õpingud 

nominaalajaga, saad trahviraha hiljem avalduse alusel tagasi. 

Kui sooritad semestris vähem kui 22,5 ainepunkti eest aineid, 



langed osakoormusesse ning siis on tarvis maksta juba 

kõikide ainepunktide eest ning seda raha hiljem tagasi ei saa. 

AINETESSE REGISTREERUMINE JA REGISTREERINGU 

KUSTUTAMINE 

Elektrooniline registreerimine kursusele on võimalik 

akadeemilises kalendris määratud perioodil. 4 päeva 

pärast selle perioodi lõppu saab veel instituudi büroos 

avalduse alusel registreerida ja registreeringut kustutada. 

Registreerimisega võtab tudeng ka kohustuse sooritada selles 

aines eksam/arvestus. 

Osad õppekavas olevad ained ei toimu igal semestril ning 

isegi mitte igal õppeaastal. Instituudi kodulehel on 

tunniplaanide rubriigis olemas õppekavaversioonide 

nominaaljaotused, kus on täpselt kirjas mis õppeaasta mis 

semestril mingi aine toimub. 

Isegi kui üliõpilane ei registreeri end ühegi kursuse kuulajaks, 

peab ÕISis siiski esitama tühja õpingukava, vastasel juhul 

alustatakse eksmatrikuleerimine.  

EKSAMITE SOORITAMINE  

Kõik eksamile pääsemise ja arvestuse sooritamise tingimused 

(näiteks eelnevate kontrolltööde sooritamine vms) peavad 

olema kirjas vastava aine kursuseprogrammis. 

  



Loengutest osavõtt ei saa olla eksamile või arvestusele 

lubamise tingimus ega hinde kujunemise alus. Kui seda 

reeglit rikutakse, on põhjust võtta ühendust aine eest 

vastutava õppejõu ning vajadusel ka üliõpilasnõukoguga. 

Seminaridest/praktikumidest osavõtu kohustuse määratleb 

õppejõud kursuseprogrammis. 

Ühes aines saab eksamit/arvestust teha 2 korda (põhieksam 

ja järeleksam). Pärast kahekordset eksami/arvestuse 

läbikukkumist tuleb kogu aine uuesti sooritada. Ühes aines 

pakutakse välja 3 eksamiaega (kaks põhieksami aega ja üks 

järeleksami aeg). Vähemalt üks põhieksami aegadest on 

reeglina sessi ajal ning järeleksami aeg järgmise semestri 

vahenädalal. 

Positiivset hinnet saab samuti parandada (kokkuleppel 

õppejõuga). Kirja läheb ainult viimane sooritus, isegi siis kui 

see on esialgsest kehvem. 

Eksamile/arvestusele peab tudeng end ise ÕISis 

registreerima. 

Juhul tudeng on end kirja pannud, kuid siiski 

eksamile/arvestusele minna ei saa, siis on oluline end 1 

tööpäev enne eksami toimumist nimekirjast maha tõmmata. 

Registreerimise korral mitte kohale ilmumisel läheb selle 

eksami sooritusena kirja "mitteilmunud" ning tuleb sooritada 

järeleksam. 

 

 



AINETE KORDUSKUULAMINE 

Kursuse korduskuulajaks peab end registreerima siis, kui ei 

ole õnnestunud eksamit/arvestust 2 korraga positiivselt ära 

teha. 

Korduskuulamine on kohustuslik ainult õppekavas 

kohustuslike ainete puhul. Kui aine ei ole kohustuslik ning 

selle tegemata jätmine ei ohusta õppekava täitmist, ei pea 

seda tegelikult uuesti sooritama. 

Kursuse korduskuulamiseks tuleb üliõpilasel registreerida end 

õppeinfosüsteemis õppeaine kuulajaks korduskuulajana. 

Ainekursust on võimalik uuesti tasuta kuulata üks kord 

nominaalkestuse ja sellele järgneva kahe semestri jooksul. 

AINETE HINDAMINE  

Eksamite puhul kasutatakse eristavat hindamist ehk 

vastavalt tulemusele hinnatakse tähtedega A-F. Positiivse 

sooritusena lähevad kirja hinded A-E. Ainete lõpphinnete 

põhjal arvutatakse tudengi kaalutud keskmine hinne, mis 

läheb arvesse õppetoetuste ja stipendiumide määramisel ning 

reimmatrikuleerimisel. Ka tulemus „F“ viib alla üliõpilase 

kaalutud keskmise hinde, mis mõjutab õppetoetuste ja 

stipendiumide saamist ja reimmatrikuleerimist. Cum laude 

määramisel negatiivsed sooritused arvesse ei lähe ning 

kaalutud keskmine hinne F-idest seega ei alane. 

Arvestuste puhul kasutatakse mitteeristavat hindamist ehk 

hindeid ei panda. Tulemus „P“ tähendab „passed“ ja 

märgitakse tudengi õppekaardil positiivselt sooritatud 



arvestuse tulemusena („arvestatud“). Kui aine sooritati 

negatiivsele tulemusele, läheb kirja Mittearvestatud ehk „MA“. 

Kaalutud keskmist hinnet arvestatakse õppetoetuste ja 

stipendiumide määramisel, reimmatrikuleerimisel, vabanenud 

RE õppekohtade kandideerijate pingerea koostamisel, cum 

laude väljaandmisel jne. Seda arvutatakse kas kogu õpingu 

aja või semestri kohta. Keskmine hinne saadakse kõigi 

vaadeldaval perioodil sooritatud õppeainete hinnete ja 

ainepunktide korrutiste summa jagamisel antud perioodil 

sooritatud ainete ainepunktide kogusummaga. Arvestusel 

saadud tulemust ja ainepunkte kaalutud keskmise hinde ja 

keskmise hinde arvutamisel ei vaadata. 

VALEM: 

(aine ainepunktid * aines saadud hinne) + (aine ainepunktid... 

ainepunktide kogusumma vaadeldaval perioodil 

Ideid ja mõtteid kursuse elu 

korraldamiseks  

● Kas sinu kursusel on ühine infokanal, kus saab 

arutada kursusele olulisi teemasid ning vahetada 

omavahel infot? Kui sinu kursuse põhiline suhtlus 

toimub Facebookis, siis kas kõigil sinu 

kursusekaaslastel on Facebooki konto?  Kas info 

jõuab kõigi sinu kaaslasteni? Ühtne suhtluskoht aitab 

hoida kursust ühtsena ning tudengeid informeerituna. 



  

● Kas sinu kursusel on kordumakippuvaid küsimusi, 

mida sinult tihti uuritakse? Võiksid koondada need 

ühte kohta koos vastustega. 

● Kursusevanem ei pea olema õppekorralduse eeskirja 

spetsialist, kuid õppekorralduse eeskiri peaks olema 

iga tudengi aabits. Sinu roll on seda neile meelde 

tuletada. 

● Milliseid üritusi võiks kursusega korraldada? Kes sinu 

kursuselt oleks huvitatud aitama kaasa kursuse ühtse 

tunde loomisele ja mõne vahva ettevõtmise 

korraldamisele? Kuidas neid inimesi kaasata ja üles 

leida? 

● Ülikoolis ja linnas toimub palju üliõpilasüritusi 

(öölaulupidu, rebaste ristimine, Peda Folk, erinevad 

debatid jne). Oleks vahva kui sinu kursus oleks ühtne 

ja lõbus kamp, kes saab sellistel üritustel tihti koos 

käia. Võid edastada kursusele ürituste kutseid ning 

nendega koos osaleda. 

● Sul on võimalik oma kursusekaaslaseid mõjutada, et 

nad tahaksid lisaks õppimisele ka muidu tudengielust 

osa saada ning et ülikooliaeg oleks neile võimalikult 

huvitav. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


