
Mobiilsusaken õendusteaduse magistriõppe 1. aasta kevadsemestril 

 
Välismaal sooritatud õppetööd arvestatakse Tartu Ülikooli õpingute osana. Välisõpingute osa õppekavas nimetatakse 

mobiilsusaknaks. Õendusteaduse õppekaval õppides võib välisülikoolis läbida nii kohustuslikke alus- ja erialaaineid 

(sh erialapraktikat) kui ka vabaaineid. Üliõpilane, kes soovib minna välismaale õppima, võib otsida meelepärase 

välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtudes individuaalse mobiilsusakna või valida selle, mis on välja töötatud 

õendusteaduse õppetoolis (vt tabelit). Mõlemal juhul tuleb õppeplaan kooskõlastada õppekava programmijuhiga. 

 

Õendusteaduse õppekava mobiilsusaken on planeeritud 1. aasta kevadsemestrile. See tähendab, et välismaale 

minekuks peab kandideerima esimese õppeaasta sügissemestril. Kuna osakoormusega õpe kestab neli aastat ja 

võimaldab õpinguid paindlikult kavandada, siis välisõpingud  õppeaega ei pikenda. Alternatiivseid aineid saab õppida 

Ida-Soome Ülikoolis. 

 

 

Õendusteaduse magistriõppekava ained 

1. aasta kevadsemestril  

Alternatiivsed ained 

Ida-Soome Ülikoolis kevadsemestril 

Märkused 

 
MVPT.02.006 
Teadustöö metodoloogilised alused I  
(5 EAP, kohustuslik alusaine) 

Values and Knowledge Basis in Nursing 
Science (3 EAP) 
JA 
Evidence Based Health Care (2 EAP) 
 

 
Välisõpingutel tuleb läbida 
minimaalselt 15 ainepunkti 
semestris. Õppetoolis välja 
töötatud mobiilsusaken 
võimaldab läbida 1. aasta 
kevadsemestril 15–20 
ainepunkti. 
 
 
Välisõpingute ajal kogutavad 
ainepunktid, mis ületavad 
asendatavate alus- ja 
erialaainete ainepunktide 
summa, arvestatakse 
vabaaineks. 
 
 
Sügissemestril läbitud 
ainepunktid (17), millele 
lisanduvad kevadsemestril 
välisõpingutel kogutud 
ainepunktid (15–20) 
võimaldavad täita osakoormuse 
miinimumi (30) ja jätkata 2. 
aastal. 

MVPT.02.007 
Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs  
(2 EAP, kohustuslik alusaine) 

Qualitative Research (3EAP) 

AROT.00.060 Terviseökonoomika alused 
õendusjuhtidele (3 EAP, kohustuslik erialaaine) 
 

Health Care Systems (2 EAP)  

Õendusteaduse magistriõppekava aine 

2. aasta sügissemestril (ained sooritatakse 
mobiilsusaknas kevadsemestril, st semestri 

võrra varem) 

Alternatiivsed ained 

Ida-Soome Ülikoolis kevadsemestril 

MVPT.02.011 Patsiendikesksus ja kliiniline 
tervisedendus (3 EAP, kohustuslik erialaaine) 
 

Health Promotion and Management (5 EAP) 

ARSK.05.014 Tervishoiu kvaliteedi hindamine ja 
juhtimine (3 EAP, kohustuslik erialaaine) 
 

Health Impact Assessment (5 EAP) 

Õendusteaduse magistriõppekava ained 

1. aasta kevadsemestril (ained sooritatakse 
oma õppekaval ja aasta hiljem) 

Alternatiivsed ained Ida-Soome Ülikoolis 
kevadsemestril  

MVPT.02.008 Kvantitatiivsete andmete kogumine 

ja analüüs (6 EAP) 
 

 
– 

MVPT.02.012 
Kommunikatsioonijuhtimine õendusjuhtimises  
ja -hariduses (2 EAP) 

– 

 

 

Loe järgmiselt leheküljelt, kelle poole nõu ja abi saamiseks pöörduda, kui soovid õppida välisülikoolis. 

https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=28285454
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=28285454
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?MD5avain=5aa74aeb-7d36-4e29-9bc6-2218c7c558c6&OpinKohd=24738404&OnkoIlmKelp=0&OnkoIlmKelp=1&takaisin=ilmsuor.jsp&takaisin=ilmsuor.jsp&haettuOrg=-1&sortJarj=2&haettuOpas=-1&haettuOppAin=-1&haettuLk=-1&haettuOpetKiel=-1&NimiTunniste=4455041&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=0&haeOpintJaks=haeopintojaksot&haeVainIlmKelp=0&haeMyosAlemOrg=1&eHOPSopinkohtlaj=&eHOPSpaluusivu=/&eHOPSilmsuor=1&Kieli=6
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=45301964&haettuOpas=-1
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=24763290&haettuOpas=-1
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=24464350&haettuOpas=-1
https://weboodi.uef.fi/weboodi/opasopintjakstied.jsp?MD5avain=768ca402-cf1b-408e-af28-8fd3d7824755&OpinKohd=24470718&Kieli=6


 

 

 

Info ja nõu: 

Anett Kollin   
Erasmus+ programmi koordinaator meditsiiniteaduste valdkonnas       
737 5328 
anett.kollin@ut.ee 
 
 
Õppeplaani koostamine ja kooskõlastamine: 

Ere Uibu 
õendusteaduse magistriõppekava programmijuht 
737 4181 
ere.uibu@ut.ee 
 

Janne Kommusaar 
õendusteaduse assistent 
737 4181 
janne.kommusaar@ut.ee  
 
 
Õppetöö jätkamine pärast välisõpinguid: 
Ede Kärner 
MVPT õppekorralduse spetsialist 
737 4181 
ede.karner@ut.ee  
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