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Arengu- ja tegevuskava
2020-2025

https://www.nooruse.ee//dokumendid/ARENGUKAVA2020.pdf

https://www.nooruse.ee//dokumendid/tegevuskava.pdf

https://www.nooruse.ee//dokumendid/ARENGUKAVA2020.pdf
https://www.nooruse.ee/dokumendid/tegevuskava.pdf
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e • Erakorralise

meditsiinitehnik

(1 aasta)

• Hooldustöötaja

(2 aastat)

• Tegevus-
juhendaja

(1 aasta)

• Lapsehoidja

(1 aasta)

• Massöör

(2 aastat,  
tasuline)

• Podoloog

(2 aastat,   
tasuline)
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e • Õde

(3,5 aastat)

• Ämmaemand

(4,5 aastat)

• Radioloogia-
tehnik

(3,5 aastat)

• Bioanalüütik

(3,5 aastat)

• Füsioterapeut

(3 aastat; 
osakoormusega
õpe tasuline)

• Tervisekaitse-
spetsialist

(3 aastat) 
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e • Terviseteadus

(1,5 aastat)

• Radiograafia

(kiiritusravi)        
(2 aastat; tasuline, 
eestlastele
stipendiumid)



2022/2023 vastuvõtust

Suvel ja talvel avatakse kokku 642 (2021.a 515; 2020.a 503) õppekohta 

(sh 118 talvel – õde; osakoormusega FT; lapsehoidja)

Suvise vastuvõtu tulemus:

Kutseõpe 212 kohta 465 avaldust /2,2

Kõrghariduse 1. aste 276kohta 1561 avaldust /5,7

Kõrghariduse 2. aste 36 kohta 65 avaldust /1,8



2022 esimene poolaasta tegevused
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• Edukas rahvusvahelise radiograafia magistriõppekava
kordusekspertiis – tähtajatu õppeõigus kiiritusravi suunal

• Akadeemiline test, mille miinimumlävend kõrgkooli
kandideerimisel oli 30% akadeemilise testi
maksimumsooritusest

• Konsensuslepe (2022/23 õa lisandus õe õppekaval 26 kohta –
kokku vastuvõtt 234; järgmine 2023/24 õa 260)

• Leppe teised erialad 2023/24 (RT, BA, FT) 78 -102



2022 esimene poolaasta tegevused
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• Uus kutseõppe tase 5 
õppekava – podoloog

• Spetsialist, kelle töö on 
seotud jala (jalalaba) 
tervise, selle säilitamise 
ja taastamisega 

Foto: M. Kaljuorg



2022 esimene poolaasta tegevused
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• Tervisliku ülikoolilinnaku kuldmärgis. 
Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Föderatsiooni (FISU) 
algatatud tervisliku ülikoolilinnaku (Healthy 
Campus) programmi tunnustus (05.07.22-05.07.23)

• Regionaalsed õpped (Tallinn – PERHradioloogiatehnik, ITK 
radioloogiatehnik, LTKradioloogiatehnik, Astangufüsioterapeut; Ida-
Viru Keskhaiglaradioloogiatehnik ja bioanalüütik; Narva haigla
hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja; Rakvere LVlapsehoidja; 
Viljandi haiglaõde)



2022 esimene poolaasta tegevused
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• Arutelud kutsehariduse, kõrghariduse ja teadustegevuse
rahastamise teemadel

Kõrgharidus õppekoha maksumus 2021 2022

Tartu Tervishoiu Kõrgkool 2 955 € 2 895 €

HTM keskmine 5 722 € 5 940 €

*Allikas: Haridussilm, HTM 

Kutseharidus 2022. aastal TTHKK õppekoht 1914 EUR 

(2667 EUR 2021) ja HTM keskmine 2022. aastal 4076 EUR



Plaanid ja tegevused 2022/2023

• Institutsionaalse akredtieerimise tagasiside aruanne

• Mikrokraadid (sügissemestrist alates avatud kuus): 
Perekonna elukvaliteet ja tervisenõustamine (16 EAP); 
Sissejuhatus kliinilisse keemiasse ja  hematoloogiasse (17 
EAP); Molekulaardiagnostika (21,5 EAP); Kliinilised 
mikrobioloogia baasteadmised ja –oskused (21,5 EAP); 
Toiduohutus (8 EAP); Veekvaliteet (7 EAP)  
Kevadsemestril veel kaks: Töötervishoid (22,5 EAP); 
Tervishoiu valdkonna kvaliteedijuhtimine ja 
eestvedamine (12 EAP)                                           
Rohkem infot: https://www.nooruse.ee/et/koolitused/mikrokvalifikatsioonid

Kontakt: Kersti Sõgel, arendusjuht, meiliaadress kerstisogel@nooruse.ee 10

https://www.nooruse.ee/et/koolitused/mikrokvalifikatsioonid


Plaanid ja tegevused 2022/2023

• Füsioteraapia magistriõppekava

• Koostöö (haiglad; ülikoolid; rakenduskõrgkoolid)

• Teaduse hea tava ja teadustegevuse rahastamine

• Kutsehariduse maine ja sisu

• Praktikant (praktikakohad) – tulevane kolleeg või lihtsalt 
kohustus

• Kõrghariduse rahastamine                   

TERVISHOIUALASE HARIDUSE     
RAHASTAMINE
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Muu info

• Lõputööd ja magistritööd veebis kõrgkooli
raamatukogu lehel
https://nooruse.webriks.ee/index.asp?action=124

• Hea nõu blogi
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-
oppimine/heanou
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https://nooruse.webriks.ee/index.asp?action=124
https://www.nooruse.ee/et/korgkoolis-oppimine/heanou


13

• https://www.nooruse.ee/konverents

https://www.nooruse.ee/konverents


Aitäh!
Kirjutage: ullapreeden@nooruse.ee või helistage: 54005833



Ilusat sügist!
Foto: K. Audova


