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Tallinna Ülikool on: 









 
Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 
 Õppekavaarendus on pidev protsess, 
mille aluseks on eelkõige õppevaldkonna 
tulevikuvajaduste analüüs ja hindamine, 
mida sidustatakse õppijate ootuste ja 
vajadustega ning tööandjate ja tööturu 
vajadustega. 
Õppekavade arendamine pädevustest ja 
nende saavutamiseks vajalikest 
õpiväljunditest lähtuvalt. 



Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 

Erialased pädevused (teadmised, oskused ja 
hoiakud)  
- võimaldavad õppijatel ära tunda oma 
valdkonna uurimisprobleeme ja -suundi 
tulevikus ning probleemide 
lahendamisvõimalusi.  

- viitavad võimele toime tulla pidevalt 
muutuvas keskkonnas, mitterutiinsete ja 
abstraktsete tööprotsessidega, võtta vastu 
otsuseid, töötada grupis, aru saada 
dünaamilistest süsteemidest, ning tegutseda 
üha laienevas geograafilises ja ajahorisondis. 



 
Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 
 TLÜ infoteaduse õppekavasid Eestis iseloomustab: 
- unikaalsus, järjepidevus ja uuenduslikkus, 

mis lähtub rahvusvahelistest 
suundumustest infoteaduse valdkonnas; 

- interdistsiplinaarsus, paindlik 
õppekorraldus ja -vormid (nt päevaõpe, e-
õpe, kombineeritud õpe, tsükliõpe), mis 
võimaldavad õppetöös osaleda ka 
töötavatel inimestel või nendel, kellel on 
kõrgharidustee jäänud pooleli. 



 
Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 
 Õppekavaga toetatakse üliõpilase: 
- erialaste teadmiste omandamist, mis toetuvad 
teadustegevuse uuematele suundadele ning tööturu 
vajadustele;   

- üldpädevuste arendamist selliselt, et lõpetaja 
pädevused on vastavuses Kõrgharidusstandardis 
kõrgharidusastmele kehtestatud õpiväljunditega; 

- interdistsiplinaarset õpikogemust; 
- rahvusvahelist õpikogemust; 
- võõrkeele oskuse omandamist; 
- digioskuste kujunemist.  

 



 
Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 
 Näiteks:  
NMC Horizon Report series in areas 
including global higher education, K-12 
education, libraries, and museums; 
Marchionini, E. G., & Moran, B. B. 
(2012). Informational Professionals 2050: 
Educational Possibilities and Pathways. 
University of North Carolina at Chapel 
Hill; 
  

 







Infoteaduse õppekavad 
2013-15 
- BA infoteadus 2 valikmooduliga: 

- Raamatukogu- ja infotöö 
- Veebisisu loomine ja korraldus 

- MA infoteadus 4 
spetsialiseerumismooduliga: 

- Info- ja teadmusjuhtimine 
- Dokumendihaldus 
- Digitaalraamatukogundus 
- Dokumentaalse kultuuripärandi 
haldamine 

- MA Digital Library Learning 
- PhD Informatsiooni- ja 
kommunikatsiooniteadused 
 



Infoteaduse õppekavad 
2016 
- BA infoteadus  
- MA infoteadus 2 valikmooduliga: 

- Info- ja dokumendihaldus 
- Info- ja haridustehnoloogia 

- MA Digital Library Learning 
- PhD Infoühiskonna tehnoloogiad 



Infoteaduse BA 
Õppekava moodulid Mooduli maht 

kohustuslik/valik EAP 

Üleülikoolilised ained 18/0 

Eriala kohustuslikud ained 90/0 

Eriala valikained 0/24 

Praktika 6/0 

Erialane võõrkeel 6/0 

Vabaained 0/24 

Bakalaureusetöö 12/0 



Õppekava moodulid Mooduli maht 

kohustuslik/valik EAP 

Üleülikoolilised ained 6/0 

Eriala kohustuslikud ained 36/12 

Valikmoodul 24/0 

Praktika 6/0 

Erialane võõrkeel 6/0 

Vabaained 0/6 

Magistritöö 24/0 

Infoteaduse MA 



Infoteaduse akadeemilise 
suuna õppekavad ja 
õppekavaarendus 
Panustamine ühisõppekavadesse teiste 
TLÜ instituutidega: 
- Open Society Technologies MA 
õppekava koos Ühiskonnateaduste 
instituudiga 

- Digitaalhumanitaaria kõrvalaine koos 
Humanitaarteaduste instituudiga 



Tere tulemast! 



 
 
 
 
 
 
Küsimused, kommentaarid, lisainfo: 
aira.lepik@tlu.ee 
http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-
instituut 
 

Tänud! 


