
Kursuseprogrammi vorm 

DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 

Maht 6 EAP Kontakttundide 
maht: 56 

Õppesemester: S Arvestus 

Aine koduleht / e-õppe 
platvorm: 

https://dti6001.wordpress.com 

Eesmärk: Kujundada valmisolek kõrgkoolis õppimiseks ja luua võimalused 
koostööks ja iseseisvaks õppimiseks läbi akadeemilise kirjutamise, 
infootsingu ja digipädevuste kujundamise. Toetada võimekust 
mõtestada digitaalsete tehnoloogiate rolli tänapäeva ühiskonnas. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Kursuse käigus käsitletavad teemad on järgmised: 

Digipädevused: ülevaade õpikeskkondadest; sotsiaalmeedia roll 
õppimise toetajana; koostöökeskkonnad ja veebirakendused; 
ideekaardid, mõistekaardid ja infograafika; esitluste koostamine; 
digipädevuste hindamine; e-portfoolio. 

Õpioskused: ülikooli õppekorraldus, õppimise planeerimine, 
ajajuhtimine, eksamiteks ja arvestusteks ettevalmistumine, 
välisõpingute võimalused. 

Kirjalik- ja suuline eneseväljendusoskus: akadeemiliste tekstide 
liigid ja kirjutamise põhimõtted; teadusartikli struktuur ja sihipärane 
lugemine; akadeemilise teksti keel ja stiil; konspekteerimine; 
üliõpilastööde vormistamine; esinemine ja ettekannete tegemine. 

Infootsing ja allikatele viitamine: infoallikate liigid; 
otsingumootorid ja päringute sõnastamine; teaduskirjanduse 
andmebaasid; allikate usaldusväärsuse hindamine; allikatele 
viitamine. 

Digitehnoloogiad ja nende roll ühiskonnas: ülevaade instituudi 
akadeemilistest suundadest ja nende tegevusest; digitehnoloogiate 
seosed ülikooli fookusvaldkondadega. 

Iseseisva töö maht on 100 tundi. Sellest 20 tundi on kavandatud 
loengupäevikute kirjutamiseks, 28 tundi 5 individuaalse ülesande 
jaoks ning 24 tundi essee kirjutamiseks. Ülejäänud 28 tundi on 
jäetud üliõpilastele iseseisvaks lugemiseks, harjutamiseks ja 
katsetamiseks kursusega seotud teemadel. 

 



Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinud üliõpilane: 

- valdab õppetöös kasutatavaid õpikeskkondi ja oskab kasutada 
õppetegevust toetavaid tehnoloogiaid; 

- oskab luua korrektselt vormistatud akadeemilist teksti kasutades 
sobilikke infoallikaid; 

- oskab kasutada kriitilise mõtlemise, lugemise, kirjutamise 
meetodeid ja strateegiaid, analüüsida argumentide sisulist külge 
ning esitada oma seisukohti nii suuliselt kui ka kirjalikult; 

- oskab enese õpinguid planeerida, end ja oma võimalusi analüüsida 
ning nendest lähtuvalt oma valikuid teha; 

- teab digitehnoloogiatega seotud teadus- ja arendustegevuse 
suundasid ning oskab arutleda digitehnoloogiate 
rakendusvõimaluste üle tänapäeva ühiskonnas. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestus põhineb loengupäevikutel, individuaalsetel ülesannetel 
ning esseel. 

Õppejõud: Vastutav õppejõud: dotsent Dr. Hans Põldoja 
 
Kaasõppejõud: 
dotsent Pille Eslon, PhD; 
professor Peeter Normak, PhD; 
professor Sirje Virkus, PhD; 
dotsent Kai Pata, PhD; 
vanemteadur Kairit Tammets, PhD; 
vanemteadur Mart Laanpere, PhD; 
lektor Anna Šeletski, PhD; 
lektor Mati Mõttus, PhD 
lektor Triinu Jesmin; 
lektor Kaire Kollom; 
nooremteadur Linda Helene Sillat; 
õppenõustaja ja -spetsialist Merily Müürsepp. 

Ingliskeelne nimetus: Studying at the University 

Eeldusaine: – 

Kohustuslik kirjandus: 

 

Õppimine kõrgkoolis. (2019). Loetud aadressil 
https://dti6001.wordpress.com 

Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri. 



Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 
töötatava kirjanduse 
loetelu, mis katab 
ainekursuse loengulist 
osa) 

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of 
the American Psychological Association (6. trükk). Washington, 
DC: American Psychological Association. 
 
Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2010). Uuri ja kirjuta. 
Tallinn: Medicina. 
 
McMillan, K., & Weyers, J. (2011). Õppimine kõrgkoolis: tudengi 
käsiraamat. Tallinn: Archimedes. 
 
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Arvestusele pääsemiseks peavad olema esitatud kõik 
loengupäevikud, individuaalsed ülesanded ja essee. 

Iseseisva töö nõuded Loengupäevikud: 
• Loengupäevik 1: Rakendusinformaatika (tähtaeg 

13.09.2019) 
• Loengupäevik 2: Inimese ja arvuti interaktsioon (tähtaeg 

20.09.2019) 
• Loengupäevik 3: Haridustehnoloogia (tähtaeg 11.10.2019) 
• Loengupäevik 4: Matemaatika ja matemaatika didaktika 

(tähtaeg 18.10.2019) 
• Loengupäevik 5: Infoteadused (tähtaeg 25.10.2019) 

 
Ülesanded: 

• Ülesanne 1: Teadusartikli kokkuvõtte koostamine (tähtaeg 
21.10.2019, õppejõud Pille Eslon) 

• Ülesanne 2: Mõistekaardi koostamine instituudi 
akadeemiliste suundade kohta (tähtaeg 01.11.2019, õppejõud 
Hans Põldoja) 

• Ülesanne 3: Digipädevuste eneseanalüüs (tähtaeg 
22.11.2019, õppejõud Kairit Tammets) 

• Ülesanne 4: Erasmus välisõpingute planeerimine (tähtaeg 
29.11.2019, õppejõud Merily Müürsepp) 

• Ülesanne 5: Esitluse koostamine (tähtaeg 13.12.2019, 
õppejõud Hans Põldoja) 

 
Kursuse kokkuvõtva ülesandena koostavad üliõpilased 
kirjandusallikatel põhineva essee (põhiteksti maht ca 1000 sõna + 
kasutatud allikate viited). Essee eesmärgiks on esitada autori 
nägemus sellest, kuidas tema õpitav eriala on seotud ühega viiest 
Tallinna Ülikooli fookusvaldkonnast. 
 
Essee esialgse versiooni esitamise tähtaeg on 18.11.2019. 



Üliõpilased saavad esialgse versiooni tagasiside hiljemalt 
02.12.2019. Parandatud versioon tuleb esitada 09.12.2019. 
 
Konsultatsioon toimub kontakttundides või läbi elektrooniliste 
suhtlusvahendite. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Arvestuse sooritamiseks vajalik miinimumtase: 

• 5 loengupäevikut on esitatud ja õppejõu poolt arvestatuks 
loetud; 

• 5 individuaalset ülesannet on esitatud ja õppejõu poolt 
arvestatuks loetud; 

• essee on esitatud ja hinnatud õppejõu poolt arvestatuks 
loetud. 

Iseseisvad tööd ei tohi sisaldada plagiaati. Plagiaadiks loetakse 
teiste autorite teoste osade (laused, teksti põhiideed, visuaalsed 
materjalid, vms) esitamist oma töös nii, et need on ilma korrektse 
akadeemilise viitamiseta omistatud töö esitajale. Teise autori teksti 
sõnasõnalt kordamist loetakse plagiaadiks nii originaalkeeles kui 
tõlgitult. Vajadusel tuleb teise autori sõnastus esitada tsitaadina 
(jutumärkides) koos korrektse akadeemilise viitega. 

Esmakordse plagiaadijuhtumi puhul tehakse üliõpilasele hoiatus ja 
plagiaati sisaldav ülesanne tuleb uuesti esitada. Teistkordse 
plagiaadijuhtumi puhul sama üliõpilase poolt loetakse arvestus 
mittesooritatuks (vt Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskiri § 21 lg 
23). 

Informatsioon kursuse 
sisu kohta, kursuse 
jaotumine teemade 
kaupa sh 
kontakttundide ajad 

Kontakttunnid toimuvad reedeti kell 8.15–9.45 ja 10.15–11.45 
ruumis A-543. Läbitavad teemad loengute kaupa: 
 
06.09.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja: 
Sissejuhatus kursusesse. eDidaktikum õpikeskkonna kasutamine. 
Teised õppetöös kasutatavad keskkonnad ja Tallinna Ülikooli 
digitaalsed teenused. 
 
kell 10.15–11.45, Peeter Normak: 
Rakendusinformaatika akadeemilise suuna tutvustus. 
 
 
13.09.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja ja Merily Müürsepp: 
Õppekorraldus Tallinna Ülikoolis. Õppekorralduse eeskiri, 
akadeemiline kalender, õppekava ülesehitus, õppekorralduslike 
juhtumite lahendamine. 
 
kell 10.15–11.45, Mati Mõttus: 
Inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna tutvustus. 



 
 
20.09.2019 kell 8.15–9.45, Pille Eslon: 
Akadeemiline kirjutamine: teksti liigid, teema valik ja sõnatamine, 
teksti sisukomponendid ja struktuur. 
 
Kell 10.15–11.45, Kaire Kollom: 
Õpioskused. 
 
 
27.09.2019 kell 8.15–9.45 ja 10.15–11.45, Hans Põldoja: 
Infoallikate liigid. Otsingumootorid ja päringute sõnastamine. 
Teaduskirjanduse andmebaasid. Allikate usaldusväärsuse 
hindamine. Allikatele viitamine. 
 
 
04.10.2019 kell 8.15–9.45, Pille Eslon: 
Teadusartikli struktuur, sihipärane lugemine, kokkuvõtte 
sõnastamine. 
 
kell 10.15–11.45, Mart Laanpere: 
Haridustehnoloogia akadeemilise suuna tutvustus. 
 
 
11.10.2019 kell 8.15–9.45, Pille Eslon: 
Akadeemilise teksti keel ja stiil: teksti keerukus, esituslaadi  sujuvus 
ja loogika, keeleline korrektsus. 
 
kell 10.15–11.45, Anna Šeletski: 
Matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna 
tutvustus. 
 
 
18.10.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja: 
Teadmuse visualiseerimise vahendid: ideekaardid, mõistekaardid, 
infograafika. 
 
kell 10.15–11.45, Sirje Virkus: 
Infoteaduste akadeemilise suuna tutvustus. 
 
 
01.11.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja, Pille Eslon: 
Konsultatsioon, ootused esseedele. 
 
kell 10.15–11.45, ülikooli fookusvaldkondade seminarid: 

• Haridusuuendus (Kairit Tammets, Kaire Kollom) 
• Digi- ja meediakultuur (Hans Põldoja, Linda Helene Sillat) 
• Kultuurilised kompetentsid (Pille Eslon) 
• Terve ja jätkusuutlik eluviis (Triinu Jesmin) 



• Ühiskond ja avatud valitsemine (Peeter Normak) 
 
 
08.11.2019 kell 8.15–9.45, Pille Eslon: 
Tagasiside teadusartiklite kokkuvõtetele. 
 
kell 10.15–11.45, ülikooli fookusvaldkondade seminarid: 

• Haridusuuendus (Kairit Tammets, Kaire Kollom) 
• Digi- ja meediakultuur (Hans Põldoja, Linda Helene Sillat) 
• Kultuurilised kompetentsid (Pille Eslon) 
• Terve ja jätkusuutlik eluviis (Triinu Jesmin) 
• Ühiskond ja avatud valitsemine (Kai Pata) 

 
 
15.11.2019 kell 8.15–9.45, Pille Eslon: 
Keeleressursid Internetis: Õigekeelsussõnaraamat, Eesti keele 
käsiraamat, Keeleabi, Keeleveeb, tesaurus, terminisõnastikud, 
automaattõlke rakendused. 
 
kell 10.15–11.45, Kairit Tammets: 
Digipädevused. Õppija personaalse ja professionaalse arengu 
esitamine veebis, e-portfoolio. 
 
 
22.11.2019 kell 8.15–9.45, Merily Müürsepp: 
Välismaal õppimine ja üliõpilaselu. 
 
kell 10.15–11.45, Pille Eslon: 
Esseede analüüs: teksti keerukus. 
 
 
29.11.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja: 
Esseede analüüs: allikatele viitamine. 
 
kell 10.15–11.45, Pille Eslon: 
Esseede analüüs: esituslaadi sujuvus ja loogika. 
 
 
06.12.2019 kell 8.15–9.45, Hans Põldoja: 
Esitluste koostamine ja avalik esinemine. 
 
kell 10.15–11.45, Pille Eslon: 
Esseede analüüs: keeleline korrektsus. 
 
 
13.12.2019 kell 8.15–9.45 ja 10.15–11.45: 
Esseede ettekanded, kokkuvõte kursusest. 
 
 



Arvestus toimub viimases kontakttunnis 13.12.2019. 

 

Õppeainet kureeriv 
üksus: 

Digitehnoloogiate 
instituut 

Kursuseprogrammi 
koostaja:  

Hans Põldoja 

Kuupäev: 05.09.2019 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 
–spetsialist:  

Merily Müürsepp 

Kuupäev: 05.09.19 

 


