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Õppekava RAHVATERVISHOID/PUBLIC HEALTH (2625) 

Magistriõpe 

2021/2022. õppeaastal sisseastunutele 

 

Õppevaldkond:  Tervis ja heaolu 

Õppekavagrupp:  Tervishoid 

    

Õppetöö keel:                   eesti 

Vajalikud teised keeled:  inglise 

Õppevorm:                       päevane õpe 

Nominaalkestus:              2 aastat 

Maht:                                120 EAP (ECTS) 

 

Antava kraadi nimetus:  Terviseteaduse magister (rahvatervishoid), 

                                          Master of Science in Health Sciences (Public Health) 

Antava kraadi lühend:    MSc (rahvatervishoid), MSc (public health) 

Lõpetamisel väljastatav dokument: Diplom 

 

Õppekava akrediteerimisperiood: tähtajatu 

Õppekava haldaja: peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 

Programmijuht: Ene Indermitte (alates 01.09.2021- ) 

 

Vastuvõtutingimused:  

Konkureerida võivad isikud, kel on bakalaureusekraad või vastav kvalifikatsioon meditsiini, 

loodus-, tervise-, sotsiaal-, matemaatika/ matemaatilise statistika või majandusteaduste 

valdkonnas. Täiendavad sisseastumistingimused sätestatakse vastuvõtueeskirjas. 

 

Õppekava eesmärgid:  

Magistriõppe eesmärgiks on anda teadmised, oskused ja kogemused asjatundlikuks 

otsustamiseks, otsuste täitmiseks ja juhtimiseks ning iseseisvaks uurimis- ja arendustööks 

tervishoiu ja rahvatervishoiu valdkondades. Õppekava läbimine võimaldab jätkata 

doktoriõpingutega, eelkõige terviseteadustes. 

 

Õpiväljundid (omandatavad teadmised, oskused ja pädevused):  

Õppekava läbinud üliõpilane: 

1) mõistab rahvastiku tervise kujunemise peamisi tegureid; 

2) tunneb erinevaid tervisesüsteeme ning (rahva)tervise valdkonnaga seotud seaduspärasusi; 

3) oskab otsida, koguda, süstematiseerida ja analüüsida erinevaid tervisega seotud andmeid 

tõenduspõhiste otsuste tegemiseks, 

4) valdab erinevaid rahvatervishoiu alaste uuringute läbiviimise põhimõtteid ja meetodeid; 

5) on võimeline planeerima ja läbi viima teaduslikke ja rakenduslikke uuringuid; 

6) oskab kasutada omandatud teadmisi otsustusprotsessides ja on võimeline töötama 

spetsialistina erinevates rahvatervishoiu valdkondades. 
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Õppekava sisu lühikirjeldus: Magistriõpe koosneb kohustuslikest üldainetest (45 EAP), 

erialaainetest (27 EAP), praktikast (12 EAP), valik- ja vabaainetest (6 EAP) ja magistritööst 

(30 EAP). Erialamoodulis käsitletakse süvendatult epidemioloogia, tervise valdkonna 

tõenduspõhisuse ja statistilise modelleerimise põhimõtteid.  Magistritöö seisneb iseseisvas 

uurimis- või arendustöös ning eeldab selle kirjalikku esitamist ja avalikku kaitsmist. 

 

Nõuded  õppekava lõpetamiseks: Õppekava lõpetamiseks on nõutav kohustuslike 

üldainete mooduli ja erialamooduli läbimine. Praktika sooritatakse rahvatervishoiu 

valdkonnas tegutsevas asutuses, uurimisinstituudis või kõrgkoolis. Vaba- ja valikaineid võib 

valida kõikidest TÜ õppekavadest, samuti teiste ülikoolide õppekavadest. Magistritöö on 

kohustuslik. 

 

 

ÕPPEKAVA  

 

Ainekood Õppeaine nimetus Maht Kontrolli  

  (EAP) vorm 

1. Üldained   45   

ARTH.02.057 Rahvatervishoiu alused 4  eksam 

ARTH.02.067 Eetilised aspektid terviseteadustes 2  arvestus 

ARTH.04.040 Tervisemõjurid 4  eksam 

ARTH.04.038 Tervisedenduse alused 4  eksam 

ARTH.03.041 Epidemioloogia ja uurimismeetodid 

terviseteadustes 

 

6  

 

eksam 

ARTH.03.029 Biostatistika meetodid rahvatervishoius 7  eksam 

ARTH.01.095 Keskkonna ja töötervishoid 4  arvestus 

ARTH.05.012 Tervishoiuökonoomika  3  arvestus 

ARTH.02.079 Tervishoiuorganisatsioon ja seadusandlus 4  eksam 

ARTH.02.080 Magistriseminar 3  arvestus 

ARTH.02.069 Teadustöö alused 4  eksam 

    

2. Erialaained    27   

ARTH.03.046 Uuringute kavandamine terviseteadustes 6  eksam 

ARTH.03.042 Tõenduspõhisus tervise valdkonnas ning   

 terviseteenuste hindamine 6  eksam 

ARTH.03.043 Nakkushaiguste epidemioloogia ja seire 4  eksam 

ARTH.03.044 Mittenakkushaiguste epidemioloogia 4  eksam 

ARTH.03.045 Statistilise modelleerimise põhimõtted 7  arvestus 

    

3. Praktika  12   

ARTH.00.038 Praktika rahvatervishoius 12 arvestus 

    

4. Vaba- ja valikained 6   

    Valikaine    

MVPT.02.007 Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs 2 arvestus 

    

5. Magistritöö  30  avalik  

ARTH.00.033 Magistritöö  kaitsmine 

 KOKKU 120  

    

 


