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Eksam 
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platvorm: 
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Eesmärk: Anda üldised teadmised infosüsteemide valdkonnast ja sellega 
seotud probleemistikust ning esmased oskused infosüsteemide 
analüüsist ja modelleerimisest. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

• Infohalduse eesmärgid ja probleemid. Info kvaliteedi 
hindamine. 

• Infosüsteemi mõiste. 

• Äriprotsessid ja infosüsteem. Protsesside modelleerimine 

• Andmed infosüsteemis 

• Erinevad modelleerimistehnikad 

• Inimene ja infosüsteem 

Praktikumides lahendatakse loenguteemadega seotuid ülesandeid. 
Semestri jooksul tehakse üks miniprojekt. 

Õpiväljundid: 

 

• tunneb ära infosüsteemi ja selle elemendid ning toimimise 
põhimõtted; 

• omab ettekujutust põhilistest kasutatavatest tehnoloogiatest; 

• teab infosüsteemi elutsüklit; 

• mõistab andmehaldust; 

• tunneb modelleerimiskeele UML põhitehnikaid. 

Hindamismeetodid: 

 

Eksam. Aine sooritamiseks on vaja teha miniprojekt ja kontrolltöö. 
Lõpphinde annab punktide kogusumma: miniprojekti sisu ja 
kaitsmine (40%), kontrolltöö punktid (40%), praktikumis tehtud 
tööde punktid (20%). 

Kirjalik kontrolltöö on valikvastustega test loengute ja 
harjutustundide materjalide põhjal.  

Eksam seisneb projekti kaitsmises ja kursuse teemadega seotud 
küsimustele vastamises. 

Õppejõud: Jelena Vendelin 

Ingliskeelne nimetus: Introduction to Information Systems 

Eeldusaine: - 



Kohustuslik kirjandus: 

 

Iseseisva lugemise materjaliks on loengute tekstid. Soovitatav 
(kuid mitte eksamil kontrollitav) on täiendav iseseisev lugemine, 
nii kvaliteetseid IT-blogisid kui ka ülikooli akadeemilise 
raamatukogu e-ajakirju kasutades. 

Asenduskirjandus: 

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

Igas loengutekstis on viited teemaga seotud olulisele kirjandusele. 
Tudeng, kes ei saa loengus osaleda, saab iseseisvalt teema läbi 
töötada, lugedes loenguteksti ja loengutekstis viidatud kirjandust. 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Praktikumides osalemine on soovitav. Kirjalik kontrolltöö 
sooritatakse arvutiklassis. Seda on võimalik teha 2 korda, 
arvestatakse viimast hinnet. 

Eksamile pääsemise eelduseks on hiljemalt eksamisessiooni 
alguseks esitatud iseseisev töö ja sooritatud kontrolltöö. 

Iseseisva töö nõuded Projekti võib teha üksinda või kahekesi. Kirjeldused ja projekti 
osade esitamise tähtajad avaldatakse jooksvalt moodle-keskkonnas. 
Lahendused laetakse üles samuti moodles. Kodutöö etappide 
esitlemine ja arutelu toimub vastavalt ajakavale. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid või 
arvestuse sooritamiseks 
vajalik miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse.  

Tähtajaks üleslaetud iseseisva töö lahenduse eest on võimalik saada 
kuni 40 punkti. 

Kodutöö etapi esitlemist hinnatakse kuni 5 punktiga, teiste 
praktikumides tehtud harjutuste ja testide sooritamisi kuni 2 
punktiga.  

Kirjaliku kontrolltöö (testi) maksimaalne punktide arv on 40. 

Lõpphinne moodustub punktide summast järgmiselt: 

• A – suurepärane, 91100 punkti 
• B – väga hea, 8190 punkti 
• C – hea, 7180 punkti 
• D – rahuldav, 6170 punkti, 
• E – kasin, 5160 punkti 
• F – mitterahuldav, vähem kui 51 punkti 

 



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

Loengud on neljapäeviti kell 12:15 

 

  Loeng Praktikum 

05.09.2019 Infosüsteemid tänapäeva 
globaalses äris 

Info kvaliteedi hindamine 

12.09.2019 Äriprotsessid ja koostöö Modelleeritava ettevõtte valik. 
Protsesside kaardistamine. 
Kontekstidiagramm 

19.09.2019 Protsesside modelleerimine. 
Objektide seisundite määramine 

Protsessi joonistamine 
tegevusdiagrammiga. 
Seisundidiagrammid 

26.09.2019 Infosüsteemid, organisatsioonid 
ja strateegia 

Infovajaduste väljaselgitamine. 
Süsteemi sõnalise üldvaate koostamine. 
Objektid, tegutsejad 

03.10.2019 Infosüsteemide eetilised ja 
sotsiaalsed aspektid 

Kolme nädala praktikumides tehtud töö 
tulemuste esitlemine ja arutelu 

10.10.2019 IT infrastruktuur Infosüsteemi eesmärkide määramine. 
Protsessi diagrammi täiendamine 

17.10.2019 Tarkvara kasutusjuhud Kasutusjuhtude määratlemine ja 
joonistamine. Kasutusjuhtude 
kirjeldamine 

31.10.2019 Andmed, informatsioon ja 
teadmus 

Valminud projektide osade esitlemine 
ja arutelu 

07.11.2019 Andmehaldus ja 
kontseptuaalmudel 

Kontseptuaalmudeli koostamine 

14.11.2019 Andmemudeli koostamine Andmemudeli koostamine 

21.11.2019 Erinevad infosüsteemide 
rakenduste liigid 

Andmemudelite täiendamine ja 
esitlemine 

28.11.2019 Infosüsteemi arenduse 
tööprotsessid 

Andmetabelid ja päringud 

05.12.2019 Projektide esitlused CRUD maatriks, tabelite ja päringute 
täiendamine 

12.12.2019 Projektide esitlused Kontrolltöö 
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