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Õppevaldkondade koefitsiendid 
 
1. Haridusvaldkonna koefitsient 
1.1 Haridusvaldkonna koefitsient on 1,5. 
1.2 Haridusvaldkonna õppesuundade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt: 

1.2.1 gümnaasiumi humanitaarainete õpetaja 1,2; 
1.2.2 gümnaasiumi loodusteaduste ja reaalainete õpetaja 2,0; 
1.2.3 põhikooli humanitaarainete õpetaja 1,3; 
1.2.4 põhikooli loodusteaduste ja reaalainete õpetaja 1,8. 

1.3 Haridusvaldkonna õppekavade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt: 
1.3.1 muusikaõpetaja 3,6; 
1.3.2 kunstiõpetaja  3,6; 
1.3.3 oskusainete õpetaja (sh tööõpetus, kehaline kasvatus) 1,9. 

 
2. Humanitaaria ja kunsti valdkonna koefitsient 
2.1 Humanitaaria ja kunsti valdkonna koefitsient on  1,1. 
2.2 Humanitaaria ja kunsti valdkonna kunstide õppesuuna koefitsient on 5,0.  
2.3 Humanitaaria ja kunsti valdkonna õppekavade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt: 

2.3.1 laulu eriala                                                               6,0; 
2.3.2 lavakunst                                                                           6,0; 
2.3.3 usuteadus                                                                                                            1,0. 
 

3. Sotsiaalteaduse, ärinduse ja õiguse valdkonna koefitsient 
3.1. Sotsiaalteaduse, ärinduse ja õiguse valdkonna koefitsient on 1,1. 
3.2. Sotsiaalteaduse, ärinduse ja õiguse valdkonna õiguse õppesuuna koefitsient on 1,0. 
3.3. Sotsiaalteaduse, ärinduse ja õiguse valdkonna psühholoogia õppekavade koefitsient  on 1,3. 

 
4. Loodus- ja täppisteaduse valdkonna koefitsient 
4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna koefitsient on 2,1. 

 
5. Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna koefitsient 
5.1. Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna koefitsient on 2,0. 
5.2. Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna õppekavade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt:  

5.2.1. materjalitehnoloogia 2,1; 
5.2.2. arhitektiõpe 4,2; 
5.2.3. ehitus- ja tsiviilrajatised 2,3. 

 



6. Põllumajanduse valdkonna koefitsient  
6.1. Põllumajanduse valdkonna koefitsient on  2,1. 
6.2. Põllumajanduse valdkonna veterinaaria õppesuuna koefitsient on 4,2. 
6.3. Põllumajanduse valdkonna metsatööstuse õppekavade koefitsient on 2,0. 
 
7. Tervise ja heaolu valdkonna koefitsient 
7.1. Tervise ja heaolu valdkonna koefitsient on 1,1. 
7.2. Tervise ja heaolu valdkonna õppekavade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt:  

7.2.1. arstiõpe, hambaarstiõpe 4,2; 
7.2.2. proviisoriõpe 2,1; 
7.2.3. füsioteraapia 2,0. 

 
8. Teeninduse valdkonna koefitsient   
8.1. Teeninduse valdkonna koefitsient on 2,0; 
8.2. Teeninduse valdkonna keskkonnakaitse õppesuuna koefitsient on 2,1; 
8.3. Teeninduse valdkonna õppekavade koefitsiendid diferentseeritakse järgmiselt:  

8.3.1. transporditeenindus 1,1; 
8.3.2. laevajuhtimine 3,0; 
8.3.3. lennuliikluse juhtimine 8,0; 
8.3.4. õhusõiduki juhtimine 18,0.  
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