
 

INT7156.DT INFO- ja TEADMUSJUHTIMISE PRAKTIKA 

Maht: 6 EAP Orienteeriv 

kontakt-

tundide maht: 6 

Õppesemester: S2 Eksam 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=19281 

Eesmärk Info- ja teadmusjuhtimise praktika eesmärgiks on kinnistada 

õppeprotsessis omandatud teoreetilisi teadmisi organisatsioonist ja 

organisatsiooni infoprotsessidest, rakendades neid teadmisi 

konkreetse organisatsiooni info- ja teadmusprotsesside 

analüüsimisel. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Praktikaaja vältel täidab üliõpilane praktika juhendis ettenähtud 

praktikaülesanded. Praktika alguses koostab üliõpilane koos 

praktikabaasi juhendajaga individuaalkava, mis peegeldab 

tööülesandeid ja nende täitmise tähtaegu. Praktika kava lisatakse 

aruandele. 

Üliõpilane koostab praktika käigust analüüsiva aruande-ülevaate. 

Praktika kaitsmine toimub komisjoni ees selleks eelnevalt 

kokkulepitud ajal. Praktika kaitsmisel osalevad võimaluse korral ka 

praktikabaaside-poolsed juhendajad.  

 

Kaitsmissõnavõtus annab üliõpilane lühiülevaate praktikabaasiks 

valitud organisatsioonist, iseloomustades selle olemust, eesmärke ja 

organisatsioonikultuuri; käsitleb põhjalikumalt praktika käigus 

täidetud ülesandeid; esitab oma hinnangud ja kommentaarid, sh 

õpingute käigus saadud teadmiste rakendamise või vajakajäämise 

osas. 

Õpiväljundid Praktika läbinud üliõpilane: 

- oskab analüüsida organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise 

erinevaid võimalusi ja tehnoloogiaid; 

- tunneb erinevaid infoallikaid ja oskab neid kasutada; 

- oskab määratleda organisatsiooni töötajate infovajadusi. 

Hindamismeetodid Eksam. 

Koondhinne moodustatakse 1) praktikabaasis üliõpilasele antud 

hindest ning 2) praktika kirjaliku aruande ja 3) suulise esituse 

hinnetest. 

Õppejõud Lektor Silvi Metsar, MA (Inf.Sc.) 

Ingliskeelne nimetus Internship in Information- and Knowledge Management  

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=19281


Eeldusaine: Kohustulikud erialaained. 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Praktika juhend. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

- 

 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Positiivse tulemusega praktika sooritamine. 

 

Iseseisva töö nõuded Praktikaülesannete täitmine. 

Praktika kirjalik aruanne, kaitsekõne. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Eksam. 

Kasutatakse kujundavat hindamist. 

Hinne moodustub: 

1) praktikabaasis üliõpilasele antud hindest, 2) praktika kirjaliku 

aruande ja 3) suulise esituse hinnetest. 

 

Hindamiskriteeriumid (aruanne ja suuline esitus): 

1. sisu (argumentatsiooni selgus ja põhjalikkus) 

2. ülesehitus (struktuur ja sisuesitus) 

3. sõnastus ja stiil 

4. vormistus 

 

A (suurepärane) – Tekst on üldistav, analüütiline, loov ja 

isikupärane, mõtted on esitatud selgelt ja veenvalt. Tekst on 

liigendatud, samas terviklik; ülesehitus on loogiline ja sidus. Tekst 

on esitatud heas akadeemilises stiilis, sõnavara on ulatuslik, 

lausestus mitmekülgne, stiili- ega keelevigu ei esine. Vormistus on 

korrektne. 

 

B (väga hea) – Tekst on tervik, ülesehitus loogiline. Sõnavara ja 

lausestus on korrektne, kuid esinevad mõned stiili- ja/või kirjavead. 

Vormistus on korrektne. 

 

C (hea) – Teksti ülesehitus on loogiline, kohati on üleminekud 

hüppelised. Tekst on üldsõnaline, esineb stiili-ja keelevigu. 



Vormistus on korrektne. 

 

D (rahuldav) – Teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa 

puudub. Kasutatakse läbivalt nii argi- kui teaduskeelt, erinevad 

stiilid ja sõnavara on segunenud. Vormistuses esineb puudujääke. 

 

Hindamiskomponentide osakaal koondhinde kujunemisel: 

- praktikaorganisatsioonis antud hinne 33,4% 

- praktika aruanne 33,3% 

- suuline esitus (kaitsmissõnavõtt) 33,3% 

  

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

kontakttundide ajad 

Auditoorne tegevus: 

 

Neljapäev, 19.09.19 kl 12.15–13.45 

Sissejuhatus ainesse. Praktikabaaside valik. Aruande koostamine. 

Aruandlus- ja kaitsmisprotseduuri tutvustamine. 

Õppetegevus jätkub Moodle’is. Link:  

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=19281 

 

Laupäev, 07.12.19 kl 12.15–15.45 

Praktika arutelu ja kaitsmine. 

 

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate 

Instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja:  

Silvi Metsar 

Kuupäev: 16.08.19 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 

–spetsialist:  

Merilin Tohver 

Kuupäev: 22.08.2019 
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