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Õppesemester:   S Eksam 

Eesmärk: Õppeaine eesmärk on anda ülevaade infotehnoloogia juhtimise 

elukutse ning sellekohase mõistesüsteemi kujunemisloost, aga samuti 

teadmised infotehnoloogia juhtimise metoodikatest ja vahenditest 

ning kujundada nende kasutamise oskuseid. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö 
sisu kirjeldus 
vastavuses 
iseseisva töö 
mahule) 

Sissejuhatus õppeainesse. IT-juhi kontseptsiooni kujunemine. IT-juht 

kui projekti- ja projektiportfellijuht. IT-juhtimisel kasutatavad 

koostöövahendid (Jira, Confluence, Office365, Slack jne), sh nende 

kasutamine rahvusvahelistes konsortsiumites (kultuurieripärade jmt 

arvestamine). Süsteemianalüüsivahendite kasutamine IT-juhtimises. 

Tehnoloogiatrende kujundavad institutsioonid ja nende järgimine. 

Juhtumianalüüsid eritüübiliste ettevõtete puhul (näiteks 

mikroettevõte, suurettevõte, IT-juhtimise teenust pakkuv ettevõte). 
Eksam on kirjalik ning koosneb: 

1) Individuaalne ülesanne (50%). 

2) Rühmatöö üliõpilaste poolt valitud teemal (50%). 

Õpiväljundid: 

 

Õppeaine edukalt läbinu: 

1. Teab IT-juhi kutsekäsitluse kujunemislugu. 

2. Omab ülevaadet IT-juhile olulistest projektijuhtimise ning 

projektiportfelli juhtimise metoodikatest ja võtetest.  

3. Oskab kasutada juhtimisel enim rakendatavaid koostöö- ja 

analüütikavahendeid.  

4. Teab IT-juhtimise valdkonna arengut rahvusvaheliselt ning 

Eestis suunanud olulisemaid institutsioone, standardeid, 

raamistikke, strateegiaid, arengukavu, arengusuundumusi ja 

visioone. 

5. Mõistab IT-juhtimise eripära eritüübiliste ettevõtete puhul. 

Hindamismeetodid: 

 

Kirjalik eksam. Eksamitöö on kaheosaline: 1) IT-juhtimise mingi 

aspekti analüütiline käsitlus ning selle esitlus (individuaalne töö); 2) 

IT-juhtimise mingi valdkonna käsitlus (rühmatööd üliõpilaste poolt 

valitud teemadel). 

Õppejõud: Peeter Normak, mõnda teemat käsitleb külalislektor, vastava 

valdkonna tippspetsialist. 

Ingliskeelne 
nimetus: 

Introduction to the Specialty 



Eeldusaine: Puudub 

Kohustuslik 
kirjandus: 

Kutsestandard, IT juht, tase 7. 

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10699432/ 

Iga õppuse lõpus õppejõu poolt iseseisvaks tööks antav 

kirjandusloetelu. 

Asenduskirjandus: - 

Õppetöös osalemise 
ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Õppetööle saavad registreeruda kõik soovijad.  

Eksami (rühmatööde esitlused) sooritamine toimub 4. jaanuaril 2020 

eksamitöö esitluse vormis; esitlus peab olema ette valmistatud kas 

MS Powerpoint või OO Impress abil. 

Iseseisva töö 
nõuded 

1) Loengus kodutööna antud ülesannete täitmine; 2) eksamitööde 

(individuaalse ja rühmatöö) koostamine ja esitlemine hiljemalt. 

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

1.kriteerium (individuaalse eksamitöö hindamine) 

A – eksamitöö on kõikide hinnatavate parameetrite (kõikide oluliste 

aspektide olemasolu, käsitluse loogilisus ja ammendatus, on 

sisuliselt korrektne, väga hea keelekasutusega) osas laitmatu ning 

selle esitlus suurepärane (arusaadav ja huvitav, tehniliselt hästi 

teostatud, elav diskussioon auditooriumiga, kuulajaile suur 

lisaväärtus).  

B – eksamitöös on üksikud probleemid; esitlus on väga hea. 

C – eksamitöös on üksikud puudused, esitlus on hea. 

D – eksamitöö on üksikute suurte puudustega, esitlus on rahuldav. 

E – eksamitöö käsitleb mitteolulist probleemi ning selle esitlus on 

nõrk. 

2.kriteerium (rühmatöö hindamine) 

A – eksamitöö on kõikide hinnatavate parameetrite (kõikide oluliste 

aspektide olemasolu, käsitluse loogilisus ja ammendatus, on 

sisuliselt korrektne, väga hea keelekasutusega) osas laitmatu ning 

selle esitlus suurepärane (arusaadav ja huvitav, tehniliselt hästi 

teostatud, elav diskussioon auditooriumiga, kuulajaile suur 

lisaväärtus).  

B – eksamitöös on üksikud probleemid; esitlus on väga hea. 

C – eksamitöös on üksikud puudused, esitlus on hea. 



D – eksamitöö on üksikute suurte puudustega, esitlus on rahuldav. 

E – eksamitöö käsitleb mitteolulist probleemi ning selle esitlus on 

nõrk. 

Eksami sooritamiseks peavad selle mõlemad osad olema sooritatud. 

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

Auditoorne õppetöö toimub auditooriumis S-322 järgmiselt: 

R, 06.09   

 Kell 14:15-17:15. Sissejuhatus ainekursusesse. IT-juhi 

kontseptsiooni kujunemine Eestis ja rahvusvaheliselt. IT-juht 

kui projekti- ja projektiportfellijuht. 

L, 21.09  

 Kell 10:15-13:45. Projekti- ja portfellijuhtimise valitud 

teemad. 

P, 06.10  

 Kell 14:00-17:15. IT-juhtimisel kasutatavad koostöövahendid 

(näiteks Jira, Confluence, Office365, Slack jne), sh nende 

kasutamine rahvusvahelistes konsortsiumites 

(kultuurieripärade jmt arvestamine). 

Süsteemianalüüsivahendite kasutamine IT-juhtimises.  

P, 03.11 

 Kell 14:00-17:15. Tehnoloogiatrende kujundavad 

institutsioonid ja nende järgimine. Juhtumianalüüsid 

eritüübiliste ettevõtete puhul (näiteks mikroettevõte, 

suurettevõte, IT-juhtimise teenust pakkuv ettevõte). 

P, 01.12  

 Kell 14:00-17:15. Seminar: üliõpilaste ettekanded 

individuaalsete ülesannete teemadel. 

 

Õppeainet kureeriv üksus: Digitehnoloogiate instituut 

Kursuseprogrammi koostaja  Peeter Normak 

Kuupäev: 13.08.2019 

 


