
Lisa 1 

 

Tallinn 20… 

 
KINNITATUD  

nõukogu 22.05.2018 otsusega nr  6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÕPPEKAVA NIMETUS 
 

EHIS kood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

Õppeasutus TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL 

Õppeasutuse kood 70003980 

Õppekava nimetus ÕPPEKAVA NIMETUS 

Õppekava nimetus inglise keeles NAME OF THE CURRICULUM 

Kõrgharidustaseme õpe rakenduskõrgharidusõpe 

Õppekava kood EHIS - es number 

Andmed õppekaval õppe läbiviimise õiguse 
kohta 

Õppekava kuulub “õppekavagrupi nimetus” 
õppekavagruppi, milles on antud õigus õpet läbi 
viia. Vabariigi Valitsuse pp.kk.aaaa määrus nr 
number. 

Õppekava esmane registreerimine pp.kk.aaaa 

Õppeasutuses õppekava versiooni 
kinnitamise kuupäev 

Õppekava on heaks kiitnud ... õppekava nõukogu 
pp.kk.aaaa. 

Õppekava on heaks kiitnud Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkooli nõukogu pp.kk.aaaa otsusega nr .... 

 
 

Õppe valdkond tervis ja heaolu 

Õppesuund tervis 

Õppekavagrupp tervishoid/meditsiin 

Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende 
maht (EAP) õppekava nimetus ja maht 

Kõrvaleriala (d), muud võimalikud 
spetsialiseerumised õppekavas ja nende 
maht (EAP) 

kõrvalerialasid ja spetsialiseerumist õppekaval ei 
ole 

Õppevormid päevane õpe, tsükliõpe jms 

Õppe nominaalkestus ... aastat 

Õppekava maht Euroopa 
ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP):  

Kohustuslike ainete maht (EAP)  



 3 

Valikainete maht (EAP)  

Õppekeel eesti keel 

Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud 
teised keeled inglise keel, vene keel 

Õppe alustamise tingimused 
gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus 
kutsekeskhariduse omandamise kohta või 
nendele vastav kvalifikatsioon 

Õppekava eesmärk 

 
 
Õppekava õpiväljundid 
 

1.     
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 
Õppekava täitmise tingimused  
Õppekava sisaldab: 
... moodulit (... EAP) 
 
Mooduli nimetus   ... EAP 
Mooduli nimetus   ... EAP 
 
Praktika maht     ... EAP 
Lõputöö/lõpueksami maht  ... EAP 
Valikainete maht   ... EAP 
 
 
 

Valikuvõimalused õppekava läbimiseks   valikute kirjeldus (sh valikained, 
lõputöö/lõpueksam etc) 

Õppekava lõpetamise tingimused 
õppekava täitmine täies mahus ja positiivsele 
hindele sooritatud lõpueksam või kaitstud 
lõputöö 

Lõpetamisel saadava diplomi nimetus rakenduskõrghariduse diplom 
Diploma of professional higher education 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid 
rakenduskõrghariduse diplom, selle juurde 
kuuluv akadeemiline õiend ja ingliskeelne 
Diploma Supplement 
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Edasiõppimise võimalused magistriõpe 

Pääs tööturule 

On omandanud õpiväljundid ......... töötamiseks. 
Õe põhiõppe õppekava 
Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on alus 
juurdepääsuks Euroopa Liidu ja Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi tööturule. 
Kvalifikatsioon kuulub automaatsele 
tunnustamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ artiklile 21, 
kuna õppekava vastab artiklis 31 ja lisas V 
punktis 5.2.1 esitatud koolituse 
miinimumnõuetele ja diplom on loetletud lisas V 
punktis 5.2.2. Diplomi omanikule on antud õe 
kutse Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 6.  
tasemel. 
Ämmaemanda õppekava 
Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on alus 
juurdepääsuks Euroopa Liidu ja Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi tööturule. 
Ämmaemanda kvalifikatsioon kuulub 
automaatsele tunnustamisele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ 
artiklile 21, kuna ämmaemanda õppekava vastab 
artiklis 40 ja lisas V, punktis 5.5.1 esitatud 
koolituse miinimumnõuetele ja diplom on 
loetletud lisas V punktis 5.5.2. Lisaks, kuna 
ämmaemanda õppekava sisaldab täiel määral ka 
õe õppekava, kuulub ämmaemanda 
kvalifikatsioonis sisalduv õekvalifikatsioon 
automaatsele tunnustamisele vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ 
artiklile 21, kuna õppekava vastab artiklis 31 ja 
lisas V punktis 5.2.1 esitatud koolituse 
miinimumnõuetele. Diplomi omanikule on antud 
ämmaemanda kutse Eesti kvalifikatsiooni-
raamistiku 6. tasemel. 

Lisainfo  
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........................................... ÕPPEKAVA SELETUSKIRI 

Alates ........  õppeaastast on ............................... õppekavasse sisse viidud järgmised muudatused:  

 

1.     

2.    

3.    

 

 

 

............................ õppekavas ei ole muudetud õppekava nimetust, õppe alustamise tingimusi, 
õppe nominaalkestust ja mahtu, õppekeelt, spetsialiseerumisvõimalusi, õppekava sisu liigitust 
(õppekavarühma, grupi muutus).  
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LÕPETAJATE OODATAV TEGEVUSVALDKOND 

Tööturu väljavaated, võimalused edasiõppimiseks. 

ÕPPEKAVA ALUSED JA PRAKTIKA KORRALDUS 

Seadusandlus, kutsestandard, õppekava taust, Euroopa või maailma standardid. 

Praktika korralduse lühikirjeldus, võimalikud praktikabaasid.  

ÕPPEKAVALE JA ÕPPETÖÖ KVALITEEDILE ESITATAVAD NÕUDED  

Nõuded õppekeskkonnale, ressursside jätkusuutlikkus, õppejõudude kvalifikatsioon, tagasiside, 
õppekava arendus. 
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ÕPPEKAVA MOODULID JA AINED, NENDE EESMÄRGID JA ÕPIVÄLJUNDID 

 
Mooduli nimetus:  
 

Maht: ... EAP 
 

Eesmär(k)(gid) 1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Õpiväljundid 1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

   

Eesmärk  

Õpiväljundid 1.   
2.  

Kood Õppeaine nimetus Maht 

   

Eesmärk(k)(gid) 1.    
2.  

Õpiväljundid 1.    
2.  
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Mooduli nimetus:  
Valikained 

Maht: ... EAP 
 

Mooduli hindamine: Moodulit hinnatakse õppeainepõhiselt. 

Õppeained 

Kood Õppeaine nimetus Maht 

   

   

   

   

   

 


