
 
 

Õendusteaduse magistriõppekava ained täienduskoolitusena 
kevadsemestril 2022/2023 

 

 
Ainete sihtgrupp: kõrgharidusega õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
tervisekaitse spetsialistid, tervisedendajad, bioanalüütikud ja radioloogiatehnikud.  
 
 
➢ MEDITSIINIÕIGUSE ALUSED ÕENDUSJUHTIDELE (AROT.00.061) 
Maht: 4 EAP 
Hind: 200 eurot 
Vastutav õppejõud: Karolyn Krillo (MA, õigusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada teadmised õiguse olemusest ning arusaam õigusaktide regulatiivsest 
ülesandest ja õigusharude seostest. Kujundada teadmised meditsiiniõiguse reguleerimisalast ja 
meditsiini eri aspekte reguleerivatest õigusaktidest. Kujundada oskus analüüsida tervishoiukorralduse 
ja meditsiiniõiguse probleeme ning esitada ja kaitsta oma seisukohti. 
Sisu. Tervishoidu reguleerivad olulisemad õigusaktid, tervishoiuteenuse osutamise lepingu olemus, 
teenuseosutaja vastutus. 
Toimumisajad. Vt 2. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
 
➢ PROJEKTIJUHTIMINE TERVISHOIUS (MVPT.02.014) 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Vastutav õppejõud: Jane Freimann, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada teadmised projektipõhisest arendustööst ja sotsiaalsest ettevõtlusest. 
Kujundada oskused kavandada, koostada, hinnata ja kaitsta tervisevaldkonda käsitlevat ning 
ühiskonnale olulist projekti- või äriplaani. 
Sisu. Projektitöö olemus ja projektitööga seotud põhimõisted. Projekti ja äriplaani planeerimise 
põhimõtted. Riskianalüüs. Projektitaotluse ja äriplaani kirjutamine. Projekti ja äriplaani hindamise 
põhimõtted ning kriteeriumid. Projekti/äriplaani kaitsmine ja oponeerimine. 
Toimumisajad. Vt 2. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0  
 
➢ KOMMUNIKATSIOONIJUHTIMINE ÕENDUSJUHTIMISES JA -HARIDUSES (MVPT.02.012) 
Maht: 2 EAP 
Hind: 100 eurot 
Vastutav õppejõud: Tiiu Taur, MA (kommunikatsioonijuhtimine) 
Eesmärgid. Kujundada arusaam kommunikatsioonijuhtimise olulisusest organisatsiooni töös. 
Kujundada oskus eristada huvipooli ja nende kommunikatsioonivajadusi, lahendada 
kommunikatsiooniprobleeme ning rakendada kommunikatsioonijuhtimise võtteid. 
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Sisu. Ülevaade kommunikatsioonijuhtimise osatähtsusest organisatsioonis. Huvipoolte ja nende 
kommunikatsioonivajaduste kindlaksmääramine, juhtumite analüüsimine ning 
kommunikatsioonijuhtimise võtete rakendamine. 
Toimumisajad. Vt 1. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
 
➢ TERVISEÖKONOOMIKA ALUSED ÕENDUSJUHTIDELE 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Vastutav õppejõud: Janek Saluse, MA (majandusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada teadmised terviseökonoomika põhimõistest ja -meetoditest ning arusaam 
nende rakendamisest tervishoiu juhtimises ja tervisepoliitikas. 
Sisu. Terviseökonoomika põhimõisted ning nende rakendus tervishoiu juhtimises ja tervisepoliitikas. 
Põhiteadmised rahastamisest, turusuhete iseärasustest, riskist ja kindlustusest ning majanduslikust 
hindamisest tervishoius. 
Toimumisajad. Vt 1. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
 
➢ ÕENDUSJUHTIMINE (MVPT.02.015) 
Maht: 7 EAP 
Hind: 350 eurot 
Vastutav õppejõud: Ere Uibu, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada teadmised tervishoiuasutuse toimimisest ja juhtimisest, kujundada valmidus 
korraldada ja arendada õendusabi ning töötada õendusjuhina. 
Sisu. Tervisesüsteemi aktuaalsed teemad ja väljakutsed, mida vaadeldakse õendusabi korraldamise 
aspektist. Juhtimise ja eestvedamise teooriad ning organisatsiooni struktuur, juhtimistasandid ning 
juhtimise funktsioonid. Õendusjuhi pädevused, tuginedes tunnustatud pädevusmudelitele. 
Õendusjuhi eetikakoodeks. Organisatsiooni arendamine: operatiivne ja strateegiline planeerimine, 
õendusabi osutamise mudelid. Ressursside ja protsesside haldamine: koosseisude planeerimine, 
meeskonna kujundamine. Kriitiline mõtlemine ja otsuste tegemine õendusjuhi töös. 
Kvaliteedijuhtimine, töötaja soorituse hindamine, nõustamine/supervisioon. Probleemsete 
olukordade lahendamise strateegiad praktiliste harjutuste kaudu, konfliktidega toimetulemine. 
Õendusjuhtimise eriala riiklikud ja rahvusvahelised arengusuunad (infopäev partnerülikoolidega). Juhi 
tööriist: tõenduspõhine juhtimisplaan, selle kavandamine ja hindamine. Karjäärivõimalused 
õendusjuhtimises. 
Toimumisajad. Vt 2. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0  
 
➢ ÕPPEMEETODID ÕENDUSES (AROT.00.069) NB! VEEBIKURSUS! 
Maht: 3 EAP 
Hind: 150 eurot 
Vastutav õppejõud: Janne Kommusaar, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada oskus valida ja rakendada õppemeetodeid, lähtudes õpikeskkonnast ning 
õdede põhi- ja täiendusõppe eripärast. 
Sisu. Auditoorse ja iseseisva õppetöö vormid ning meetodid. Juhendite ja õppematerjalide 
koostamine. Õppematerjalide ja -vahendite ning õpitegevuste ettevalmistamine. Digitaalsete 
õppematerjalide loomine ja autorikaitse nõuded. Iseseisva õppimise toetamine. E-õppe korraldamine 
ning digitaalsed õpikeskkonnad. Juhendamine ja tagasisidestamine. Ainekursus arendab õppimise ja 
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õpetamisega seotud oskusi, nagu enesejuhtimine, koostöö, tagasisidestamine, akadeemilise teksti 
lugemine ja kirjutamine, esinemine, loovus ning digipädevused. 
Toimumisajad. Vt 2. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
 
➢ ÕENDUSE DIDAKTIKA (MVPT.02.016) 
Maht: 7 EAP 
Hind: 350 eurot 
Vastutav õppejõud: Janne Kommusaar, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Kujundada teadmised õendushariduse korraldusest ja arengusuundadest. Kujundada 
arusaam õpetamise kvaliteedi mõjust õenduspraktikale ja selle kvaliteedile. Kujundada valmidus 
õppeprotsessi elluviimiseks alates planeerimisest kuni hindamiseni ning valmidus isiklikuks erialaseks 
arenguks. 
Sisu. Õendushariduse arengusuunad ja korraldus. Õppeaine kavandamine: ainekava ja iseseisva töö 
juhendi koostamine. Õpitulemuste hindamine: hindamise viisid, kriteeriumid ja vahendid. Õpetamise 
kvaliteedi ning tulemuslikkuse analüüs ja hindamine. Tagasiside kavandamine õppijale ja õppejõule. 
Õppejõu erialane areng, selle toetamine ja hindamine õpimapi abil. Õppejõu eetika, tööülesanded 
ning koostöö haridusorganisatsioonis. Rahvusvaheline arendus- ja koostöö, selle tähendus õpetamise 
kvaliteedile ning õppejõu professionaalsele arengule. Ainekursusel käsitlevad teemad toetuvad WHO 
(2016) dokumendile "Nurse Educator Core Comptences". 
Toimumisajad. Vt 2. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0  
 
➢ PATSIENDIÕPETUS – INFORMEERIMISEST PARTNERLUSENI (MVPT.02.022) NB! VEEBIKURSUS! 
Maht: 2 EAP 
Hind: 100 eurot 
Vastutav õppejõud: Merle Seera, MSc (õendusteadus  
Eesmärk. Süvendada teadmisi patsiendiõpetusest kui tõenduspõhisest lähenemisest praktikas, mis 
toetab patsienti parimate tervisetulemite saavutamisel, rakendades asjakohaseid patsiendiõpetuse 
meetodeid. 
Sisu. Patsiendiõpetuse teoreetilised ja eetilised aspektid. Patsient täiskasvanud õppijana. Patsiendi- ja 
perekesksus patsiendiõpetuses. Erinevad patsiendiõpetuse sekkumised. Patsiendiõpetuse tulemuste 
hindamine. 
Toimumine. Iseseisev e-õpe Moodle’i õpikeskkonnas. Veebikontaktid Zoomis 6. märtsil kell 16.15–
18.00 (sissejuhatav seminar) ning 5. mail kell 14.15–18.00 (lõpuseminar). 
Märkus. Toimumine ei kajastu õendusteaduse magistriõppe tunniplaanides. Registreerimise tähtaeg – 
16. veebruar 2023 
 
➢ KVALITATIIVSETE ANDMETE KOGUMINE JA ANALÜÜS (MVPT.02.007) 
Maht: 2 EAP 
Hind: 100 eurot 
Vastutav õppejõud: Mari Kangasniemi, PhD (terviseteadused) 
Eesmärgid. Süvendada teadmisi kvalitatiivsetest andmekogumise ja -analüüsi meetoditest, 
kvalitatiivse uurimistöö eetikast ja usaldusväärsuse tagamisest. Arendada oskust kvalitatiivseid 
andmeid analüüsida. 
Sisu. Kvalitatiivse uurimistöö põhimõtted. Kvalitatiivse uurimistöö usaldusväärsuse tagamise 
põhimõtted ja uurimiseetika põhiprobleemid. Kvalitatiivsete andmete kogumise põhimõtted ja 
meetodid. Kvalitatiivsed andmeanalüüsi meetodid. Sisuanalüüs – induktiivne ja deduktiivne 
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lähenemine. Kvalitatiivse uurimistöö usaldusväärsus ja eetika. 
Toimumisajad. Vt 1. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
Märkus. Aine toimub nii eesti kui ka inglise keeles. 
 
➢ TEADUSTÖÖ METODOLOOGILISED ALUSED (I OSA) (MVPT.02.006) 
Maht: 5 EAP 
Hind: 250 eurot 
Vastutav õppejõud: Ere Uibu, MSc (õendusteadus) 
Eesmärgid. Süvendada teadmisi teadustöö põhimõtetest, nõuetest ja etappidest ning peamistest 
uurimistöö tüüpidest õendusteaduses. Praktiliste kirjalike ülesannete kaudu arendada oskust otsida 
teaduslikke kirjandusallikaid, neid kriitiliselt hinnata ja oma uurimistöös kasutada. 
Sisu. Kirjalike ülesannete kaudu õpitakse rakendama teadusliku uurimistöö (sh teaduskeele) 
põhimõtteid ja saavutatakse arusaamine uurimistöö protsessist, etappidest ning uurimistöö 
tüüpidest. Seminari aruteludes omandatakse arusaam uuritavate või uuritava materjali valiku 
printsiipidest lähtuvalt uurimisplaanist ning uurimistöö usaldusväärsuse tagamise põhimõtetest. 
Praktikumides harjutatakse kirjandusallikate otsingut teadusandmebaasides. Harjutatakse 
kirjandusallikate kriitilist hindamist kontroll-lehtede alusel ja oma hinnangute argumenteerimist 
seminaris. Individuaalselt koostatakse kirjanduse ülevaade.  
Toimumisajad. Vt 1. aasta kevadsemestri tunniplaani https://tervis.ut.ee/et/sisu/tunniplaan-0 
 
 
REGISTREERIMISINFO 

1. Kevadsemestri ainetele registreerumise tähtajad: 
- 1. aasta ainetele – 2. veebruar 
- 2. aasta ainetele – 9. veebruar 
- Ainele „Patsiendiõpetus – informeerimisest partnerluseni“ – 16. veebruar 

2. Registreerimiseks saatke e-kiri meiliaadressile ede.karner@ut.ee   
3. Lisage kirjale oma kontaktandmed (mobiiltelefoni number, e-posti aadress) 

 
LISAINFO 

1. Täpsema infoni ainete, korralduse ja tunniplaanide kohta jõuate siit: 
https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis  

2. Aine läbimisel väljastatakse õppijale elektroonselt tunnistus, hinneteleht ja ainekava. Soovi 
korral saab õppija paberdokumendid. 

3. 2023/2024. õppeaasta sügissemestril täienduskoolitusena pakutavad ained: 
- AROT.00.028 Personalijuhtimise alused õendusjuhtidele (3 EAP) 
- AROT.00.063 Tööõiguse alused õendusjuhtidele (2 EAP) 
- MVPT.02.011 Patsiendikesksus ja kliiniline tervisedendus (3 EAP) 
- ARSK.05.014 Tervishoiu kvaliteedi hindamine ja juhtimine (3 EAP)  
- AROT.00.032 Hariduskorraldus ja -õigus õendusõppejõududele (3 EAP) 
- MVPT.02.005 Õendusteaduse filosoofilised aspektid (4 EAP)  
- AROT.00.040 Teadmised, teave ja teabe arendamine õendusteaduses (6 EAP) 
- MVPT.02.013 Pedagoogika ja sotsiaalpedagoogika õenduses (7 EAP)  

 
Kontaktisik: Ede Kärner õppekorralduse spetsialist, täienduskoolituse programmijuht 
                       tel 737 4181 või 5398 0826, e-post ede.karner@ut.ee 
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