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PERSONALIJUHTIMISE ALUSED ÕENDUSJUHTIDELE (AROT.00.028) 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Õppejõud: Mari Nõmm, MSc (psühholoogia)  
Eesmärgid. Kujundada teadmised ja arusaam personalijuhtimise põhimõtetest ning oskus neid 
rakendada. 
Sisu. Personalijuhtimise ja talendijuhtimise mõisted; personalijuhtimise valdkonnad ja seosed 
organisatsiooni sise- ja väliskeskkonnaga; inimressursi planeerimine, personali värbamine ja valik; 
motiveerimine ja tasustamine; töötajate arendamine ja karjäärijuhtimine; personalijuhtimise trendid. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 2. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 

Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on eestikeelne. 
 
 
TÖÖÕIGUSE ALUSED ÕENDUSJUHTIDELE (AROT.00.063) 
Maht: 2 EAP 
Hind: 100 eurot 
Õppejõud: Neenu Pavel, Specialists’s Diploma (õigusteadus)  
Eesmärgid. Kujundada teadmised tööõiguse regulatsioonist ja praktikast ning oskused õiguspäraste 
otsuste tegemiseks töösuhetes nii tööandja kui ka töötajana. Kujundada valmidus arutleda töösuhete 
üle. 
Sisu. Tööõiguse olemus ja rakendusala, individuaalsed ja kollektiivsed töösuhted ning teised 
võlaõigusliku teenuse osutamise lepingud. Poolte õigused, kohustused ja vastutus. Töölepingu 
sõlmimise, muutmise ja lõpetamise kord. Töö- ja puhkeaja, puhkuste, töötasu, tööohutuse ja  
-tervishoiu õiguslik reguleerimine. Töövaidlused. Andmekaitse töösuhetes. Ravikindlustuskaitse ja 
täiskasvanute koolituse tingimused, võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 2. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on eestikeelne. 
 
 
PATSIENDIKESKSUS JA KLIINILINE TERVISEDENDUS (MVPT.02.011)  
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Õppejõud: Ere Uibu, MSc (õendusteadus) ja Kaja Põlluste, PhD (rahvatervis)  
Eesmärgid. Kujundada arusaam patsiendikeskse tervishoiu põhimõtetest ja tulemuslikkusest ning 
kujundada oskus tervishoiuteenuseid hinnata ja patsiendikeskseid teenuseid arendada. 



Sisu. Tervishoiuteenuste kvaliteet ja patsiendikeskne tervishoid: mõisted ja põhimõtted. Kliiniline 
tervisedendus, tervist edendavate haiglate terviseteenuste standardid 2 ja 3: patsientide toetamine, 
informeerimine ja sekkumine/võimestamine. Tervishoiuteenuste kasutajatelt tagasiside kogumine 
ning tulemuste kasutamine teenuste arendamiseks. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 2. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                              https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on nii eesti kui ka inglise keeles 
 
 
TERVISHOIU KVALITEEDI HINDAMINE JA JUHTIMINE (ARSK.05.014) 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Õppejõud: Kaja Põlluste, PhD (rahvatervis) 
Eesmärgid. Süvendada teadmisi kvaliteedijuhtimise põhimõtetest ja selgitada nende 
rakendusvõimalusi tervishoiuteenuse osutamisel. 
Sisu. Tervishoiuasutuse kvaliteedijuhtimise põhimõtted ning juhtimise kvaliteet; juhi ülesanded 
teenuse kvaliteedi tagamisel. Protsessijuhtimine ja protsesside kirjeldamine. Tervist edendavate 
haiglate terviseteenuste standardid 1, 4. ja 5.: juhtimispoliitika, tervisliku töökoha edendamine ning 
kliinilise tervisedendusega seotud tegevuste elluviimine ja seire. Kvaliteedijuhtimise põhimõtete 
rakendusvõimalused õenduspraktikas. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 2. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on nii eesti kui ka inglise keeles. 
 
 
HARIDUSKORRALDUS JA -ÕIGUS ÕENDUSÕPPEJÕUDUDELE (AROT.00.031) 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Õppejõud: Maie Kitsing (MA, pedagoogika) 
Eesmärgid. Kujundada oskus orienteeruda hariduskorralduses ja hariduspoliitikas ning asjakohastes 
õigusaktides nii õppeasutuse kui ka riigi tasandil. Kujundada oskus tõlgendada ja kasutada õigusakte. 
Kujundada valmidus arendada õppeasutuse tegevust.  
Sisu. Haridussüsteemid. Hariduskorraldus ja hariduspoliitika. Õiguse olemus ja üldprintsiibid. 
Õigusaktide hierarhia ja struktuur. Haridusõigusloome ja põhilised õigusaktid haridusõiguses. 
Institutsionaalne arendustöö haridusvaldkonnas.  
Toimumisajad ja -kohad.  Vt 2. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on valdavalt eestikeelne. 
 
PEDAGOOGIKA JA SOTSIAALPEDAGOOGIKA ÕENDUSES (MVPT.02.013) 
Maht: 7 EAP 
Hind: 350 eurot 
Õppejõud: Janne Kommusaar, MSc (õendusteadus), Merle Seera, MSc (õendusteadus),  
                 Mari Kangasniemi, PhD (terviseteadused), Kaja Solom, MSc (õendusteadus), Kairit Vassil, BSc 



Eesmärgid. Kujundada arusaam õppimise ja õpetamise printsiipidest ning õppeprotsessi juhtimisest. 
Kujundada oskus rakendada pedagoogika ja sotsiaalpedagoogika põhimõtteid õenduse eri 
valdkondades. 
Sisu. Õppimise ja õpetamise psühholoogilised alused. Õpiteooriad, õpetamise mudelid. Tänapäevane 
õpikäsitus ja pedagoogika arengusuunad. Pedagoogika ja sotsiaalpedagoogika eesmärgid. 
Sotsiaalpedagoogika kesksed mõistad ning teoreetilised lähtekohad. Pedagoogiliste ja 
sotsiaalpedagoogiliste meetodite rakendamine õenduses ning õenduspedagoogikas. Õppimine ja 
õpetamine õdede õppes: õppetöö eesmärgistamine ja planeerimine, õppeprotsess. Õppetöö 
vaatlemine ja analüüsimine. Õppetöö praktiline planeerimine: tunnimudeli konstrueerimine ja 
esitlemine. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 1. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on eesti- ja ingliskeelne. 
 
 
TEADMISED, TEAVE JA TEABE ARENDAMINE ÕENDUSTEADUSES (AROT.00.040) 
Maht: 6 EAP 
Hind: 300 eurot 
Õppejõud: Janne Pühvel, MSc (õendusteadus), Gerli Usberg, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Süvendada arusaama õendusteaduse olemusest, õendusteadusliku teabe arendamisest 
ning teadmiste tähendusest õenduspraktikale. Süvendada arusaama õendusteaduse mõistetest, 
teooriatest, mudelitest ja meetoditest. Kujundada valmisolek teavet arendada. 
Sisu. Õendusteadusliku teabe arendamisega seotud põhimõisted, sh teadmiste tüübid. 
Õendusteadusliku teabe areng maailmas. Õendusteaduslike teooriate, mudelite ja meetodite mõju 
õenduspraktikale. Õendusteadusliku teooria olemus, arengustaadiumid ja tüübid. Õendusteadusliku 
teooria arendamise strateegiad ja teooria hindamise kriteeriumid. Mõisteanalüüs kui teabe 
arendamise meetod, selle koostamine ja kriitiline hindamine. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 1. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on ingliskeelne. 
 
 
ÕENDUSTEADUSE FILOSOOFILISED ASPEKTID (MVPT.02.005) 
Maht: 4 EAP 
Hind: 200 eurot 
Õppejõud: Merle Seera, MSc (õendusteadus), Mari Kangasniemi, PhD (terviseteadus) 
Eesmärgid. Süvendada teadmisi õendusteadusest ning selle filosoofilistest ja eetilistest alustest. 
Süvendada teadmisi õendusteadusliku uurimistöö eesmärkidest, õendusteaduse põhiprobleemidest 
ja arengusuundadest. Kujundada arusaam filosoofiliste seisukohtade mõjust õendusteadusliku teabe 
arengule, õenduspraktikale, -juhtimisele, -haridusele ja uurimistööle. 
Sisu. Filosoofia ning eetika põhimõisted ja -probleemid. Erinevad teaduse käsitused. Õendusteaduse 
asukoht teaduste klassifikatsioonis. Erinevate filosoofiliste suundade mõju õendusteaduse arengule. 
Õendusteaduse ja õendusteadusliku uurimistöö eesmärgid ning õendusteaduse ja -praktika seosed. 
Toimumisajad ja -kohad. Vt 1. aasta sügissemestri tunniplaani  
                                               https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus: kohustuslik õppematerjal iseseisvaks kodutööks on ingliskeelne. 


