
Kursuseprogrammi vorm 

Ainekood : IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 

3 EAP Kontakttundide 

maht: 28 

Õppesemester:                                     

S 
Eksam 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

https://tluveebisait.wordpress.com 

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on tutvustada erinevaid sisuhaldussüsteeme 

ja nende võimalusi ning võimaldada vajalike teadmiste ja 

praktiliste oskuste omandamist veebisaitide kavandamiseks, 

loomiseks, avaldamiseks ja haldamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Domeeninime valik ja registreerimine. Veebimajutusteenused. 

Veebisaidi nõuete väljaselgitamine ja protsessi 

dokumenteerimine. Turvalisus veebisaidi loomisel. Erinevate 

aspektide (nt mitmekeelsus, teegid, tugi, responsive ehk 

dünaamiline veebidisain jt) võrdlus Eestis veebisaitidel kasutusel 

olevate sisuhaldussüsteemides (nt Wordpress, Drupal jt). 

Sisuhaldussüsteemi paigaldamine ja konfiguratsioon. 

Valmiskujunduste paigaldamine ja muutmine. Kujunduste 

kasutuslitsentsid ja võimalused. Sisu loomise kavandamine, 

konkurentide analüüs ja otsingumootoritele optimeerimine (SEO). 

Otsingumootorite võrdlus. Analüütika. Veebilehekülje 

avalikustamine, õiguslikud aspektid ja haldamine. 

Kasutusjuhendite loomine 

Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 78 (3×26) tundi. 

Sellest kontakttundidena toimub 28 tundi. 

Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinud üliõpilane:  

 oskab valida sobivat domeeninime, veebimajutusteenuse 

pakkujat;  

 oskab välja selgitada veebisaidi nõudeid;  

 oskab kavandada veebisaiti, analüüsides olemasolevaid 

veebisaite;  

 oskab valida veebisaidi loomiseks sobivaimat 

sisuhaldussüsteemi;  

 oskab sisuhaldussüsteemi paigaldada ja valida sobivat 

valmiskujundust, mida oskab vajadusel muuta;  

 oskab luua veebisaidi sisu, lähtudes otsingumootoritele 

optimeerimisest;  

 oskab dokumenteerida veebisaidi loomise protsessi, arvestada 

õiguslike ja turvalisuse aspektidega;  

 oskab koostada kasutusjuhendit veebisaidi haldamiseks 

Hindamismeetodid: Eksami hinne kujuneb iseseisvalt tehtud praktiliste ning kirjalike 



 
tööde ja rühmatööde koondtulemusena. Eksamile pääsemise 

eelduseks on aktiivne osavõtt õppetööst ja kõigi iseseisvate tööde 

esitamine. 

Õppejõud: Vanessa Vorteil 

Ingliskeelne nimetus: Website development and management 

Eeldusaine: Eeldusaine puudub. 

Kohustuslik kirjandus: 

 

.ee domeenireeglid - Eesti Interneti SA 

http://www.internet.ee/et/domeenid/ Wordpress dokumentatsioon 

- http://codex.wordpress.org/ Joomla dokumentatsioon - 

https://docs.joomla.org/ Drupal dokumentatsioon - 

https://www.drupal.org/documentation Google Analytics 

dokumentatsioon - 

https://developers.google.com/analytics/devguides/ 

 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 

 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Kontakttundides osalemine on rangelt soovituslik.  

Oluline on tähtaegadest kinnipidamine.  

Iseseisva töö nõuded Iseseisva töö käigus tuleb kinnistada läbitud materjal ja omandada 

vilumus vastavate teadmiste loominguliseks kasutamiseks.  

 

Iseseisvad tööd peavad olema esitatud etteantud tähtaegadeks. 

 

Iseseisva töö mahtu nädala kohta saab planeerida tudeng ise ehk 

on individuaalne (pidades silmas tööde tähtaegu) ja sõltub 

üliõpilase eelnevast tasemest.  

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Hinne moodustub iseseisva ja mahukama rühmatöö 

koondtulemusena. Mõlemast osavõtt on kohustuslik. Tööd saab 

esitada nii konkreetse teematunni lõpus kui ka enne järgnevat 

tundi (v.a. rühmatöö).  

Esitatakse 5 tööd, mis moodustavad hindest 80%, 3-5 liikmelistes 

rühmades tehakse keerlusem projekt, mis moodustab kogu hindest 

20%. Tööde alamosad ja töö koormuse jagavad tudengid ise enda 



tiimiliikmete vahel.  

 

Kõikide liikmete panus peab olema selgesti väljendatud. Tunnist 

puudunud liikme panus peab olema selge ja tõendatud.  

 

Täpsed juhendid antakse vastava teema tunnis ja tehakse 

kättesaadavaks kursuse blogis: https://tluveebisait.wordpress.com 

 

Iga ülesande kirjaliku esituse hindamisel lähtutakse järgmistest 

nõuetest:  

 kursusel osaleja on julgenud postitada oma töö avalikku 

keskkonda tundmata piinlikkust ja häbi oma töö üle;  

 tema postitus sisaldab analüütilist ja reflekteerivat komponenti;  

 on vastavuses antud nädala teemaga;  

 vastab ülesandes esitatud küsimustele;  

 sisaldab üliõpilase originaalseid ideid ning demonsteerib 

lugemismaterjalidest arusaamist;  

 postituses sisalduvad viited on korrektselt vormistatud. 

 

NB! Töö hinnet alandatakse juhul kui postitus on esitatud 

tähtajast hiljem. Eriolukordade puhul on üliõpilasel õigus 

kokkuleppel õppejõuga uueks etteantud tähtajaks postitust 

muuta/täiendada ja anda kordushindamisele. 

 

Hindamine moodustub vastavalt:  

1) A (suurepärane) – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline 

õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset 

ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine; 

2) B (väga hea) – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, 

mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov 

kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste 

osas võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised 

eksimused; 

3) C (hea) – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida 

iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. 

Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub 

ebakindlus ja ebatäpsus; 

4) D (rahuldav) – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, 

mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine 

tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid 

ja ebakindlus; 

5) E (kasin) – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate 

õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja 

oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes 

olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus; 

6) F (puudulik) – õppija on omandanud teadmised ja oskused 

miinimumtasemest madalamal tasemel. 



Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh kontakttundide 

ajad 

Kuupäevad ja teemad nädalate kaupa: 

 

13.09 (12.15-13.45 + 14.15-15.45) - Kursuse tutvustus. Projektide 

tutvustus ja valimine.  Ajaveebide ülesseadmine. 

Veebimajutusteenuste võimalused ja võrdlus. Veebisaidi nõuete 

väljaselgitamine ja protsessi dokumenteerimine. Veebisaidi 

kavandamine. Sisuloome kavandamine. 

 

Töö 1 tähtaeg 19.09 

 

20.09 (12.15-13.45 + 14.15-15.45) - Sisuloome kavandamine. 

Veebisaidi taaskavandamine.  Domeeninime valik ja 

registreerimine. Sisuhaldussüsteemi paigaldamine ja 

konfiguratsioon. Erinevate aspektide (nt mitmekeelsus, teegid, 

tugi, responsive ehk dünaamiline veebidisain jt) võrdlus Eestis 

veebisaitidel kasutusel olevate sisuhaldussüsteemides (nt 

Wordpress jt). Edasiarenduste tegemine valitud 

sisuhaldussüsteemides (kohandatud postituse tüübid, eraldi malli 

lehed). 

 

Töö 2 tähtaeg 26.09 

 

27.09 (12.15-13.45 + 14.15-15.45 + 16.15-17.45) - 

Edasiarenduste tegemine valitud sisuhaldussüsteemides 

(kohandatud postituse tüübid, eraldi malli lehed). Graafika ja muu 

meedia ettevalmistamise veebisaitide jaoks.  

Kujunduste kasutuslitsentsid ja võimalused. Valmiskujunduste 

paigaldamine ja muutmine. Arendustöötuba. 

 

Töö 3 tähtaeg 31.10. 

 

01.11 (12.15-13.45) – Analüütika võimalused. Kasutatavus. A/B 

testimine. Ligipääsetavus. Otsingumootorite nõuded 

veebisaitidele. Otsingumootorite võrdlus. Otsingumootoritele 

optimeerimine (SEO).  

 

 

15.11 (12.15-13.45 + 14.15-15.45) - Otsingumootorite nõuded 

veebisaitidele. Otsingumootorite võrdlus. Otsingumootoritele 

optimeerimine (SEO). Veebilehekülje avalikustamine, õiguslikud 

aspektid ja haldamine. Kasutusjuhendid. Turvalisus.  

 

Töö 4-5 tähtaeg 28.11. 

 

29.11 (12.15-13.45 + 14.15-15.45) - Rühmaprojekti tegemine. 

Rühmaprojekti testimine. Parenduste tegemine.  

 

Mahuka rühmatöö tähtaeg 03.12 



06.12 (12.15-13.45 + 14.15-15.45) - Valdkonnapõhine seminar. 

Veebisaitide esitlemine. Kursuse kokkuvõte. Konsultatsioon. 

 25.10 – tundi ei toimu. Seda nädalat kasutavad 

akadeemilise kalendri reeglitest tulenevalt üliõpilased oma 

planeeringu kohaselt. 

 29.11 ja 06.12 on osalemine kohustuslik.  

 Tööd peaksid olema esitatud 28.11.2018 ja rühmatöö 

hiljemalt 03.12. 

 Tunniplaanis võib toimuda muudatusi ja sellest 

teavitamine toimub kursuse kodulehel: 

https://tluveebisait.wordpress.com 

 

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate 

Instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja:  

Vanessa Vorteil 

Kuupäev: 16.08.2018 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Õppenõustaja ja 

–spetsialist:  

Merily Müürsepp 

Kuupäev: 16.08.2017 

 


