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Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vastuvõtueeskirja lisa 1   

  

  

  

NÕUTAVAD DOKUMENDID JA VASTUVÕTUTINGIMUSED  

   

1. Rakenduskõrgharidusõppe eestikeelsetele õppekavadele 

kandideerimine  

 

1.1  Nõutavad dokumendid  

 

1.1.1. Kandideerimisel esitab kandidaat avalduse SAISis ning alljärgnevad 

dokumendid elektroonselt SAISi kaudu või vajadusel kõrgkoolis kohapeal 

(Tallinnas, aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12). 

Kandideerimisel õe õppekavale Kuressaares, esitab kandidaat avalduse SAISis 

ning alljärgnevad dokumendid elektroonselt SAISi kaudu.  

1.1.2. Keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav 

dokument (originaal) kandidaadil, kelle kohta SAISis sellekohased sissekanded 

puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandidaadid).  
1.1.2.1.Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud 

eestikeelse tõlke originaal.  
1.1.2.2.Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta 

on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse 

omandanud välisriigis.  

1.1.3. Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal).  

1.1.4. Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud 

(originaal).  

1.1.5. Eesti keeles hariduse omandamist tõendav dokument (originaal) 

kandidaadil, kes soovib õpinguid alustada eesti keeles ja kelle kohta SAISis 

hariduse omandamist tõendavad sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat 

haridustaseme omandanud kandidaadid). 

1.1.6. Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, 

peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele 

oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal).  

1.1.6.1.„Suvine vastuvõtt“ puhul: B2-taseme tunnistuse puudumisel on 

kandidaat kohustatud läbima eesti keele oskuse hindamise.  

1.1.6.2. „Talvine vastuvõtt“ puhul: B2-taseme tunnistuse puudumise korral 

kandideerida võimalik ei ole.   



1.2. Vastuvõtutingimused 

  

1.2.1. Tervisedenduse õppekava  

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid 

Tervisedendus (180 EAP, 

EHIS kood 80997) 

 

rakenduskõrgharidusõpe 

 

nominaalne õppeaeg 

3 aastat 
 

õppetöö Tallinnas (suvi 2022) 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne 

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete 

põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi 

lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, 

matemaatika. 

5 

Vastuvõtutest 
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10). 
20 

Vastuvõtuvestlus* 

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti 

keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek 

õppetööks (5). 

30 

 Kokku 55 

   

* Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  

on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  



  

1.2.2. Hambatehniku õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  
Maksimaalsed 

võimalikud punktid  

Hambatehnik (210 EAP,  

EHIS kood 80166)  
   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne  õppeaeg  3,5  

aastat  
   

õppetöö Tallinnas (suvi 2022) 
  

Lõputunnistuse 

keskmine hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse 

õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega 

gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), 

B-võõrkeel, keemia, matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10).  
20  

Vastuvõtuvestlus*  

Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala 

tundmine (5), väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus 

(5).  

20  

Vastuvõtukatse: 

modelleerimine**  

Ajakasutus – mudeli valmistamiseks on aega 40 minutit (10), 

detailide kopeerimine – kopeerida on vaja kuue erineva detaili 

kuju, arvestades seejuures nurki, kaldeid, ümarusi, teravuste 

kopeerimist ja puhtust (15), sügavuste kopeerimine – arvesse 

võetakse nelja erineva külje sügavuse kopeerimist (15).  

40  

 Kokku  85  

* Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on 

vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus. 
**  Vastuvõtukatsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti, lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtuvestluse punktisumma 

kokku  on vähemalt 35 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde, vastuvõtutesti ja vastuvõtuvestluse punktisumma kokku jääb alla 35 punkti, 

on automaatselt konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.   



 

1.2.3. Tegevusterapeudi õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Tegevusterapeut (240 EAP, 

EHIS kood 3311)  

   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne õppeaeg 4 aastat  
   

õppetöö Tallinnas, (suvi 2022) 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete 

põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi 

lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel 

(eelistatud inglise keel), keemia, matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10).  
20  

Vastuvõtuvestlus*  

Kutsemotivatsioon (5), kutsealatundmine (5), probleemülesande 

lahendamine vestluse käigus (5), väljendusoskus eesti keeles (5), 

suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5).  

  

30  

 Kokku  55  

   
* Vastuvõtuvestlusele ja -katsetele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  

on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  

**  Õppetöö toimub päevases õppevormis.  

  



1.2.4. Farmatseudi õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Farmatseut (180 EAP,  

EHIS kood 1477)  
   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne õppeaeg 3 aastat  
   

õppetöö Tallinnas (suvi 2022) 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete 

põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi 

lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, 

matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10).  

20  

Vastuvõtuvestlus*  
Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), 

väljendusoskus eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5).  

20  

Vastuvõtukatse:  

reaal-  ja 

 loodus- 

teaduslike  ainete 

komplekstest * 

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, 

anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega 

test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti.    

40   

Kokku  
85  

*  Vastuvõtuvestlusele ja -katsele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma 

kokku  on vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt 

konkursist välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  

 

  



1.2.5. Optometristi õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Optometrist (210 EAP,  

EHIS kood 1479)  
   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne  õppeaeg  3,5  

aastat  
   

õppetöö Tallinnas (suvi 2022) 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete 

põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi lõpetanutel 

riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele sõnavara 

kasutamise oskus (10).  
20  

Vastuvõtuvestlus*  

Kutse- ja õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus 

eesti keeles (5), suhtlemisoskus (5), 5 erinevat peast lahendamise 

matemaatikaülesannet (liitmine, lahutamine, jagamine, korrutamine, 

astendamine, juurimine), iga õige vastus annab 2 punkti (10).  

30  

 Kokku  55  

 

* Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on 

vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  
  



1.2.6. Ämmaemand  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Ämmaemand (270 EAP,  

EHIS kood 1470)  
   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne  õppeaeg  4,5  

aastat  
   

õppetöö Tallinnas (suvi 2022) 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse õppeainete 

põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega gümnaasiumi 

lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), B-võõrkeel, keemia, 

matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10).  
20  

Vastuvõtuvestlus*  

  

Kutsemotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti 

keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek 

õppetööks (5).  

30  

 Kokku  55  

 

* Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on 

vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  

  



1.2.7. Õe õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Õde (210 EAP, EHIS 

kood 1467)  

   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne  õppeaeg 3,5  

aastat  
   

õppetöö Tallinnas ja 

Kuressaares  

(talv 2021/2022) 

 

Kohtla-Järvel, Tallinnas 

ja Pärnus (suvi 2022) 
   

Lõputunnistuse keskmine 

hinne  

Keskmine hinne järgmiste  gümnaasiumi lõputunnistuse 

õppeainete põhjal: füüsika, eesti keel (vene õppekeelega 

gümnaasiumi lõpetanutel riigikeel või eesti keel võõrkeelena), 

B-võõrkeel, keemia, matemaatika.  

5  

Vastuvõtutest  
Funktsionaalne lugemisoskus (10), õigekirjaoskus ja üldkeele 

sõnavara kasutamise oskus (10).  
20  

Vastuvõtuvestlus*  

Õpimotivatsioon (5), kutseala tundmine (5), väljendusoskus eesti 

keeles (5), suhtlemisoskus (5), eetilised hoiakud (5), valmisolek 

õppetööks (5).  

30  

 Kokku  55  

   
* Vastuvõtuvestlusele lubatakse kandidaat juhul, kui sooritatud vastuvõtutesti ja lõputunnistuse keskmise hinde punktisumma kokku  on 

vähemalt 16 punkti. Kandidaat, kelle lõputunnistuse keskmise hinde ja vastuvõtutesti punktisumma kokku jääb alla 16 punkti, on automaatselt konkursist 

välja arvatud ja tal puudub edasise kandideerimise õigus.  
** Kõrgkoolil on õigus anda lisapunkt kandidaadile, kes gümnaasiumi riikliku õppekava § 11 lg 6 ja lg 9 alusel on läbinud tervishoiu- või meditsiinivaldkonna 

valikkursuse(d) ning tulemused kajastuvad gümnaasiumi lõputunnistusel. 

  



2. Rakenduskõrgharidusõppe ingliskeelsele õppekavale kandideerimine 

2022 aastal ei toimu* 

 

2.1. Nõutavad dokumendid 

 

2.1.1. Kandideerimisel esitab kandidaat avalduse ning alljärgnevad dokumendid 

elektroonselt SAISi, muu kõrgkooli kinnitatud elektroonilise süsteemi kaudu või 

vajadusel kõrgkoolis kohapeal (Tallinnas, aadressil Kännu 67).  

2.1.2. Keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav 

dokument (originaal) kandidaadil, kelle kohta SAISis sellekohased sissekanded 

puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud kandidaadid).  

2.1.2.1 Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta on 

nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse omandanud 

välisriigis.  

2.1.3. Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal). 

2.1.4. Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud 

(originaal). 

2.1.5.  Tunnistus inglise keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal). 

Aktsepteeritavad tunnistused: Cambridge keeletest, IELTS keeletest, TOEFEL 

keeletest, Innove Cambridge Assessment English C1 Advanced.



2.2 Vastuvõtutingimused  

 

2.2.1 Assistant Pharmacist õppekava 

Õppekava  Vastuvõtutingimus  Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Assistant Pharmacist (180 

EAP,  EHIS kood 214475)  

   

rakenduskõrgharidusõpe  

   

nominaalne õppeaeg 3 aastat  

   

õppetöö Tallinnas  

2022 aastal ei toimu* 

 

Vastuvõtuvestlus 
Kutsemotivatsioon, valmisolek õppetööks (5), kutseala tundmine (5), 

väljendusoskus inglise keeles (5), suhtlemisoskus (5).  

20  

Vastuvõtukatse:  

reaal-  ja  loodus- 

teaduslike  ainete 

komplekstest  

Testis hinnatakse üldiseid teadmisi keemiast, botaanikast, 

anatoomiast ja füsioloogiast. Test on arvutipõhine valikvastustega 

test, milles on 40 küsimust. Iga õige vastus annab ühe punkti.  

40   

Kokku  
60 



 

3. Kutseõppe tasemeõppe õppekavadele kandideerimine  

   

3.1. Nõutavad dokumendid  

   

3.1.1. Kandideerimisel esitab kandidaat avalduse SAISis ning alljärgnevad 

dokumendid elektroonselt SAISi kaudu või vajadusel kõrgkoolis kohapeal 

(Tallinnas, aadressil Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12).  

3.1.2. Keskhariduse/põhihariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni olemasolu 

tõendav dokument (originaal) kandidaadil, kelle kohta SAISis sellekohased 

sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat haridustaseme omandanud 

kandideerijad).  

3.1.2.1.Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud 

eestikeelse tõlke originaal.  

3.1.2.2. Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse kohta 

on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on hariduse 

omandanud välisriigis.  

3.1.3. Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal).  

3.1.4. Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud 

(originaal).  

3.1.5. Eesti keeles hariduse omandamist tõendav dokument (originaal) 

kandidaadil, kes soovib õpinguid alustada eesti keeles ja kelle kohta SAISis 

hariduse omandamist tõendavad sissekanded puuduvad (enne 2004. aastat 

haridustaseme omandanud kandidaadid).  

3.1.6. Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, 

peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele 

oskuse kohta vähemalt B1-tasemel.  

 

3.1.6.1.B1-taseme tunnistuse puudumisel on kandidaat kohustatud läbima eesti 

keele oskuse hindamise.  

3.1.7. Tõend tööandjalt (erialase töökogemuse tõendamiseks) põhiharidusega 

hooldustöötaja õppekavale kandideerijal.  

3.1.8. Kandidaat, kes kandideerib töökohapõhisesse õppesse kutseõppe 

õppekavale, peab esitama kutsealal töötamist tõendava dokumendi (tõend 

tööandjalt).  

3.1.9. Eeskirja lisas 2 sätestatud avalduste vastuvõtu perioodidel ja ajavahemikul 

13.06 – 18.08 kõrgkool duplikaate ei väljasta.  

  

  

  

  

  



3.2. Vastuvõtutingimused  

    

3.2.1. Hooldustöötaja õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  
Kriteeriumid  

(maksimaalsed võimalikud punktid)  

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Hooldustöötaja (EHIS kood 135737)   

(RE ja REV õppekohad)  

   

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik vähemalt põhihariduse 

olemasolu)  
   

nominaalne õppeaeg 2 aastat  

 Toimub suvel 

õppetöö Tallinnas eesti keeles / Kohtla-Järvel vene keeles 

(statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm)  
   

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine 

õppevorm) (oktoober 2021) 

Vastuvõtuvestlus  

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine  

(6); väljendusoskus eesti keeles (8);  

valmisolek õppetööks (5). 
22 

 Kokku  22 

  *Venekeelsel õppekaval ei rakendu eestikeelse väljendusoskuse punkt lähtuvalt Vastuvõtueeskirja 

punktile 5.3   



 

3.2.2. Erakorralise meditsiini tehniku õppekava 

Õppekava  Vastuvõtutingimus  
Kriteeriumid  

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Erakorralise meditsiini tehnik (EHIS kood 135757)  

(RE ja REV õppekohad)  
   

   

kutseõppe  tasemeõpe  (neljas  kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)  
   

nominaalne õppeaeg 1 aasta, 

õppetöö Tallinnas eesti keeles - toimub talvel 

(statsionaarne õpe, koolipõhine õppevorm) (talv 

2021/2022) 
  

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine 

õppevorm)  

Vastuvõtuvestlus*  

Õpimotivatsioon (6); kutseala tundmine 

sh kutse-eetika (5); väljendusoskus eesti 

keeles (5);  valmisolek õppetööks (4).  
20  

Vastuvõtukatse  

I Elustamine   

Juhendite järgimine (2); tegevuskiirus (3)   

II Ülesanne  

Tähelepanu, loogika, matemaatika (10)  
  

  

15  
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3.2.3. Lapsehoidja õppekava  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  
Kriteeriumid  

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Lapsehoidja (EHIS kood 129237)   

(RE ja REV õppekohad)  

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)  
   

nominaalne õppeaeg 1 aasta  
   

õppetöö Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, 

koolipõhine õppevorm)  
  

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine 

õppevorm)  
   

Vastuvõtuvestlus  
Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine 

(6); väljendusoskus eesti keeles (6);  

valmisolek õppetööks (5). 
20  
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3.2.4. Abivahendispetsialist  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  
Kriteeriumid  

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Abivahendispetsialist (EHIS kood 140845)    

(RE õppekohad)  

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)  

   

nominaalne õppeaeg 1 aasta  
   

õppetöö toimub eesti keeles (statsionaarne õpe, 

töökohapõhine õppevorm)  
2022 aastal vastuvõttu ei toimu* 

Vastuvõtuvestlus  

Õpimotivatsioon (3); kutseala tundmine 

sh kutse-eetika (8); väljendusoskus eesti 

keeles (6);  valmisolek õppetööks (3).   

   
   

20  

 Kokku  20  

   

   

  



 

 

3.2.5. Tegevusjuhendaja  

Õppekava  Vastuvõtutingimus  
Kriteeriumid  

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid  

Tegevusjuhendaja (EHIS kood 151998)    

(RE ja REV õppekohad)  

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu)  

   

nominaalne õppeaeg 1 aasta  
   

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, 

koolipõhine õppevorm)  

  

õppetöö eesti keeles (statsionaarne õpe, töökohapõhine 

õppevorm) (oktoober 2021) 

  

Vastuvõtuvestlus  

Õpimotivatsioon (3); kutseala 

tundmine (6); väljendusoskus eesti 

keeles (8);  valmisolek õppetööks (3). 

   
  

  

  

  

20  
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3.2.6. Sterilisatsioonitehnik  

Õppekava Vastuvõtutingimus 
Kriteeriumid 

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid 

Sterilisatsioonitehnik (EHIS kood 160377) 

(RE õppekohad) 

kutseõppe tasemeõpe (neljas kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu) 

 

nominaalne õppeaeg 1 aasta 
 

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, 

koolipõhine õppevorm) 
2022 aastal vastuvõttu ei toimu* 

Vastuvõtuvestlus 

Õpimotivatsioon (3); kutseala 

tundmine sh kutse-eetika (8); 

väljendusoskus eesti keeles (6);  

valmisolek õppetööks (3). 

 

 

20 
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3.2.7. Hambaraviassistent  

Õppekava Vastuvõtutingimus 
Kriteeriumid 

(maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid 

Hambaraviassistent (EHIS kood 196437) 

(RE õppekohad) 

kutseõppe tasemeõpe (viies kvalifikatsioonitase, 

kandideerimiseks vajalik keskhariduse olemasolu) 

 

nominaalne õppeaeg 2 aastat 
 

õppetöö toimub Tallinnas eesti keeles (statsionaarne õpe, 

töökohapõhine õppevorm) (suvi 2022) 

Vastuvõtuvestlus 

Õpimotivatsioon (3); kutseala 

tundmine (8); väljendusoskus eesti 

keeles (4);  valmisolek õppetööks (6). 

 

 

21 
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4. Terviseteaduse õppekavale kandideerimine  
  

4.1. Nõutavad dokumendid  

4.1.1. Kandideerimisel esitab kandidaat avalduse SAISis ning alljärgnevad 

dokumendid elektroonselt SAISi kaudu või vajadusel kõrgkoolis 

kohapeal (Tallinnas, aadressil Kännu 67).  

4.1.2. Õe või ämmaemanda rakenduskõrghariduse diplom või sellele 

vastava kvalifikatsiooni olemasolu tõendav dokument (originaal) koos 

akadeemilise õiendiga.  

4.1.2.1.Võõrkeelsete dokumentide korral on nõutav notariaalselt kinnitatud 

eestikeelse tõlke originaal.  

4.1.2.2.Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang kvalifikatsiooni vastavuse 

kohta on nõutav juurdepääsuks õpingutele kandidaadil, kes on 

hariduse omandanud välisriigis.  

4.1.3. Isikutunnistus (ID-kaart) või pass (originaal).  

4.1.4. Nimemuutmist tõendav dokument kandidaadil, kes on nime muutnud 

(originaal).  

4.1.5. Kirjalik arendusprojekti ideekavand. 

4.1.6. Kandidaat, kes on varasemalt hariduse omandanud mõnes muus keeles, 

peab eesti keeles õpingute alustamiseks esitama tunnistuse eesti keele 

oskuse kohta vähemalt B2-tasemel (originaal). 

4.1.7. Hinnetelehe puudumise korral pöörduda eelnevalt lõpetatud haridusasutuse 

poole vähemalt kaks kuud enne dokumentide vastuvõtmise algust. Eeskirja lisas 

2. sätestatud avalduste vastuvõtu perioodidel ja ajavahemikul 13.06 – 18.08 

kõrgkool duplikaate ei väljasta. 

 



 

4.2. Vastuvõtutingimused  
  

4.2.1. Terviseteaduse õppekava  

Õppekava Vastuvõtutingimus Kriteeriumid (maksimaalsed võimalikud punktid) 

Maksimaalsed 

võimalikud 

punktid 

 

Terviseteadus (90 EAP, 

EHIS kood 194200) 

 

magistriõpe 

 

nominaalne õppeaeg 1,5 

aastat 

 

õppetöö Tallinnas 

Lõputunnistuse 

keskmine hinne 

Kaalutud keskmine hinne rakenduskõrghariduse akadeemilisel 

õiendil (diplomi lisa) 
5 

Arendusprojekti 

ideekavand 

Probleemikäsitlus (5), informatsioonikasutus (5), projekti visioon, 

missioon ja peamised tegevused (5), koostöövalmidus (5), 

enesereflektsioon (5) 

25 

Vastuvõtuvestlus 
Õpimotivatsioon (3-5), analüüsioskus  (3-5), valmisolek kutse- või 

eriala arendustöö juhtimiseks (3-5), valmisolek õppetööks (3-5) 
20 

Kokku  50 

   
 


