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Kõrgharidustaseme õpete õpiväljundid 
 
1.1. Bakalaureusekraadi saamiseks peab bakalaureuseõppe üliõpilane:  
– omama süsteemset ülevaadet õppesuuna põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest; 
– oskama ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid; 
– mõistma õppesuuna erinevate erialade rakendusalasid; 
– tundma eriala teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme; 
– oskama sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi; 
– oskama kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning 
seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada; 
– oskama eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid tehnoloogiaid ning 
meetodeid, muu hulgas olema valmis osalema meeskonnatöös ja seda juhtima; 
– valdama tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; 
– olema oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid 
probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema; 
– olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja 
väärtuste mitmekesisusse; 
– oskama teaduslikke, ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvesse võttes hinnata teadmiste rolli 
ning oma erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnas; 
– olema suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama ning 
ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.  
 
1.2. Bakalaureuseõppe õppekava lõpetamisel saavutatavad õpiväljundid on kooskõlas 
kvalifikatsiooniraamistiku kuuendal tasemel kirjeldatud üldnõuetega.  
 
2.1. Bakalaureusekraadi saamiseks peab rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane:  
– omama süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja 
uurimismeetoditest; 
– oskama ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid erinevate erialade rakendusalades; 
– tundma eriala aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi; 
– oskama sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi; 
– oskama kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning 
seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada; 
– oskama eriala ülesannete lahendamisel etteantud raamides valida ja kasutada sobivaid 
meetodeid ja tehnoloogiad ning etteantud informatsiooni põhjal modelleerida ja/või hinnata 
võimalikke tagajärgi; 
– näitama initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja 
meeskonnatööoskusi nende elluviimisel; 
– valdama tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid; 
– olema oma õppekeeles ja eestikeelsel õppekaval vähemalt ühes võõrkeeles võimeline 
erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes 
osalema; 
– olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja 
väärtuste mitmekesisusse; 



– oskama ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja 
tagajärgi ühiskonnale; 
– olema suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, olles valmis tegutsema oma 
kutsealal spetsialisti ülesannetes või ettevõtjana; 
– olema suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.  
 
2.2. Rakenduskõrgharidusõppe õppekava lõpetamisel saavutatavad õpiväljundid on kooskõlas 
kvalifikatsiooniraamistiku kuuendal tasemel kirjeldatud üldnõuetega.  
 
3.1. Magistrikraadi saamiseks (sealhulgas bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud 
õppekavade lõpetamisel) peab üliõpilane:  
– omama süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi õppesuuna mõistetest, teooriatest ja 
uurimismeetoditest; 
– tundma eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi; 
– omama süvendatud teadmisi eriala mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas; 
– oskama ära tunda ja luua interdistsiplinaarseid seoseid; 
– oskama erialaga seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt ära tunda ja 
sõnastada ning suutma neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes 
kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajaduse korral teiste valdkondade 
teadmisi; 
– oskama eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja 
tehnoloogiad ning modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi; 
– oskama oma tegevust eriala probleemide ja/või uurimisküsimuste lahendamisel kriitiliselt 
hinnata; 
– olema valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures 
algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi; 
– olema pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel; 
– olema oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid 
probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid suuliselt ja kirjalikult esitama ja 
argumenteerima ning osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste 
sellekohastes aruteludes; 
– olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja 
väärtuste mitmekesisusse; 
– oskama tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, olema teadlik oma tegevuse eetilistest 
aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskama anda põhjendatud 
hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes; 
– oskama hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning 
valdama iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid; 
– olema võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses, tegutsema oma ala 
spetsialisti ja arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.  
 
3.2. Magistriõppe õppekava lõpetamisel (sealhulgas integreeritud bakalaureuse- ja 
magistriõppe õppekavade lõpetamisel) saavutatavad õpiväljundid on kooskõlas 
kvalifikatsiooniraamistiku seitsmendal tasemel kirjeldatud üldnõuetega.  
 
4.1. Doktorikraadi saamiseks peab üliõpilane:  
– omama laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma uurimisvaldkonnas ning sügavaid 
ja ajakohaseid teadmisi uurimisvaldkonna kitsamas osas; 



– mõistma olemasolevate uurimisvaldkonna siseste ja valdkondadevaheliste teadmiste ja 
uurimismeetodite tähendust ja ulatust, et neid vajaduse korral laiendada, ümber hinnata ja 
sõnastada; 
– oskama iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida, sünteesida ja hinnata uusi ja keerulisi 
erialaspetsiifilisi ideid ning loovalt ja teadusliku täpsusega identifitseerida ja formuleerida 
uurimisküsimusi; 
– valdama oma uurimisvaldkonna uurimismetoodikaid; 
– oskama iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas, 
sealhulgas uurimistöös, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist 
ning strateegiliste otsuste tegemise võimet; 
– oskama algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid, mis 
viivad uute teadmiste ning protseduuriliste lahendusteni; 
– oskama anda teaduseetilisi hinnanguid, saama aru teaduse võimalustest ja piirangutest, 
teaduse ühiskondlikust rollist ning inimeste vastutusest teadussaavutuste kasutamisel; 
– suutma analüüsida sotsiaalseid norme ja suhteid, neile vastata ning tegutseda vajaduse 
korral nende muutmiseks; 
– olema võimeline suuliselt ja kirjalikult esitama teadussuuna ja oma uurimistööga 
seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid nii erialaspetsialistidest 
auditooriumile kui ka erialaväliste inimestega suhtlemisel, argumenteerima ning osalema 
sellekohastes aruteludes oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles, sealhulgas 
avaldama originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates 
teadusväljaannetes või kunstide erialadel loometöid rahvusvahelisele auditooriumile; 
– oskama identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste või oskuste järele ning toetama teiste 
õppimist nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil; 
– olema pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel.  
 
4.2. Doktoriõppe õppekava lõpetamisel saavutatavad õpiväljundid on kooskõlas 
kvalifikatsiooniraamistiku kaheksandal tasemel kirjeldatud üldnõuetega. 


