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Kõrghariduse esimese ja teise astme 2023/2024. õppeaasta vastuvõtueeskiri 

 

Vastu võetud kõrgharidusseaduse paragrahvi 13 lõike 1, Tartu Ülikooli seaduse paragrahvi 23 lõike 
4 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 12 lõike 2 punkti 5 alusel. 

I. Üldsätted 
1. Kõrghariduse esimese ja teise astme 2023/2024. õppeaasta vastuvõtueeskirjaga (edaspidi: 

eeskiri) reguleeritakse üliõpilaskandidaatide vastuvõttu Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) 
rakenduskõrgharidusõppesse, bakalaureuseõppesse, integreeritud bakalaureuse- ja 
magistriõppesse (edaspidi: kõrghariduse esimene aste) ning magistriõppesse (edaspidi: 
kõrghariduse teine aste) päeva- ja sessioonõppes 2023/2024. õppeaastal. 

2. Üliõpilaskandidaat on ülikooli tasemeõppesse kandideeriv isik. Välisüliõpilaskandidaat on 
üliõpilaskandidaat, kellel ei ole Eesti kodakondsust, pikaajalise elaniku elamisluba ega alalist 
elamisõigust. 

3. 2023/2024. õppeaastal ei saa ülikooli kandideerida Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene 
kodanik, kellel ei ole Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt võimalik taotleda pikaajalist viisat 
või elamisluba õppimiseks või kellel ei ole kehtivat õiguslikku alust õppekavajärgse 
nominaalse õppeaja lõpuni Eesti Vabariigis viibida. 

4. Üliõpilaskandidaat peab 
4.1. olema omandanud nõutava haridustaseme või kvalifikatsiooni; 
4.2. täitma keeleoskuse nõuded; 
4.3. olema läbinud eeldusained, kui need on kõrghariduse teise astme õppekavas kehtestatud; 
4.4. omama töökogemust, kui see on kõrghariduse teise astme õppekavas kehtestatud; 
4.5. esitama tähtaja jooksul avalduse ja muud eeskirjas nõutud dokumendid; 
4.6. täitma vastuvõtutingimused või vastuvõtu eritingimused. 

5. Vastuvõtt toimub avaliku konkursi korras vastavalt rektori kehtestatud ajakavale. 
6. Ühe õppekava kohta kuulutatakse välja üks konkurss või mitu konkurssi õppevormi, eriala või 

õppetöö toimumise asukoha põhjal. 
7. Üliõpilaskandidaat võib esitada avalduse kandideerimiseks kahel konkursil kõrghariduse 

esimeses astmes ja kahel konkursil kõrghariduse teises astmes. 
8. Ülikoolil on õigus mitte alustada õppetööd õppekavade puhul, mille alusel õppima asumist on 

vastuvõtu ajakavas määratud tähtaja jooksul kinnitanud vähem kui kümme kandidaati, ja 
erialade puhul, mille õppima asumist on sama tähtaja jooksul kinnitanud vähem kui viis 
kandidaati. Õppetöö alustamata jätmiseks esitab dekaan vastuvõtu juhtkomisjonile 
põhjendatud taotluse kolme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtu ajakavas kehtestatud 
õppimatuleku kinnitamise tähtpäeva. Õppetöö alustamata jätmise otsuse teeb vastuvõtu 
juhtkomisjon kolme tööpäeva jooksul. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 
vähemalt kaks kolmandikku juhtkomisjoni koosseisust. Otsusest teavitatakse kandidaate ning 
see avaldatakse veebiaadressidel www.ut.ee/sisseastumine ja www.ut.ee/admissions. 
Üliõpilaskandidaat, kes oli loobunud talle pakutud teisest õppekohast ja valinud õppekava, 
mille alusel õppetööd ei alustata, võetakse vastu sellele teisele õppekohale. 
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9. Tartu Ülikooli avaliku konkursiga loetakse samaväärseks konkurss, mille on korraldanud 
lepingupartneriks olev ülikool koostöölepingu alusel, mis käsitleb ühisõppekava või piiriülese 
ühisõppekava põhimõtetega õppekava. Ülikool kontrollib üliõpilaskandidaadi vastavust 
punktis 4.1 nimetatud tingimustele. 

10. Välisüliõpilaskandidaat, kes on eelneva haridustaseme omandanud välisriigis, tasub 
sisseastumisdokumentide menetlemise tasu 100 eurot (sisaldab käibemaksu) isiku kohta. Tasu 
tuleb maksta vastuvõtu ajakavas kehtestatud avalduste esitamise tähtpäevaks. 
Sisseastumisdokumentide menetlemise tasu ei tagastata, välja arvatud õppimatuleku 
kinnitanud kandidaadile juhul, kui õppetööd ei alustata punktis 8 nimetatud põhjusel. 

11. Sisseastumisdokumentide menetlemise tasust on vabastatud välisüliõpilaskandidaat, kes  
11.1. kandideerib, et asuda õppima sama õppekava alusel, mille alusel ta on eelmisel aastal 

vastu võetud, ja on esitanud nõutud kandideerimisdokumendid ülikoolile paberkandjal 
või  

11.2. on olnud immatrikuleeritud ülikooli samale õppeastmele 2020/2021. õppeaastal või 
hiljem. 

12. Ülikoolis on vastuvõtt korraldatud 
12.1. lävendipõhiselt; 
12.2. paremusjärjestuse alusel; 
12.3. eritingimustel. 

13. Lävend on vastava õppekava vastuvõtutingimuste täitmisel saadud väikseim punktisumma, 
mis tagab üliõpilaskandidaadi vastuvõtmise. 

14. Üliõpilaskandidaatide paremusjärjestus kujuneb vastava õppekava vastuvõtutingimuste 
täitmisel saadud punktide alusel. 

15. Vastuvõtu eritingimus (edaspidi: eritingimus) on kriteerium, mille täitmisel võetakse 
üliõpilaskandidaat vastu, arvestamata õppekava vastuvõtutingimusi. 

16. Õppekavade vastuvõtutingimused ja eritingimused kehtestatakse eeskirja lisades 1 ja 2. 
17. Vastuvõtu- ja eritingimuste täitmist hinnatakse punktides. Suurim võimalik punktisumma on 

100. 
18. Igale vastuvõtutingimusele on määratud protsentuaalne osakaal suurimast võimalikust 

punktisummast. Üliõpilaskandidaadi punktisumma (p) arvutatakse järgmiselt: 
vastuvõtutingimuse tulemus (a) korrutatakse vastava protsentuaalse osakaaluga (b), mitme (n) 
vastuvõtutingimuse korral korrutised liidetakse ning summa jagatakse 100-ga. 
Valem: p = (a1 · b1 + a2 · b2 + … + an · bn ) / 100. Punktisumma ümardatakse sajandiku 
täpsusega. 

19. Eritingimuste täitmisel arvestatakse üliõpilaskandidaadile suurim võimalik punktisumma, 
välja arvatud juhul, kui kandidaat täidab punktis 73.1.2 kehtestatud akadeemilise testi 
eritingimuse või eeskirja lisas 1 sätestatud eritingimuse ja kandideerib, et asuda õppima 
õppekava alusel, millele on kehtestatud lävend. Sellisel juhul arvestatakse kandidaadi 
punktisummaks lisas 1 kehtestatud lävendi punktid. 

20. Kui eritingimuste täitmise eest arvestatav punktisumma on vastuvõtutingimuste täitmise eest 
arvutatud punktisummast väiksem, läheb arvesse vastuvõtutingimuste täitmise eest arvutatud 
punktisumma. 

21. Eestikeelse õppekava puhul peab üliõpilaskandidaat tõendama eesti keele oskust vähemalt B2-
tasemel, välja arvatud punktides 23 ja 24 sätestatud juhtudel. Nõutud tasemel eesti keele oskust 
tõendab 



21.1. eesti keeles omandatud põhi-, kesk-, kutse- või kõrgharidus; 
21.2. eesti keele B2- või C1-taseme tunnistus või eesti keele teise keelena riigieksami tulemus 

vähemalt B2-tasemel; 
21.3. organisatsiooni International Baccalaureate väljatöötatud diplomiõppekava (ingl 

International Baccalaureate, edaspidi: IB) või Euroopa Kooli vanema kooliastme 
õppekava (ingl European Baccalaureate, edaspidi: EB) eesti keele lõpueksami tulemus; 

21.4. ülikooli eesti keele kui õppekeele oskuse test. 
22. Eestikeelse õppekava puhul peab vastuvõetud üliõpilaskandidaat, kes on lõpetanud mitte-eesti 

õppekeelega kooli ja teinud eesti keele B2-taseme eksami alla 80 punktile või eesti keele teise 
keelena riigieksami alla 80 punktile, sooritama ülikoolis enne esimese aasta õppeainetesse 
registreerumist eesti keele kui õppekeele oskuse testi õppekorralduseeskirjas kehtestatud 
korras. 

23. Kõrghariduse esimeses astmes ei pea välisüliõpilaskandidaat õppekava „Infotehnoloogiliste 
süsteemide arendus“, „Keeled ja mitmekeelsus koolis“ ega „Noorsootöö“ puhul tõendama eesti 
keele oskust vähemalt B2-tasemel. Kui välisüliõpilaskandidaadil puudub eesti keele oskus 
vähemalt B2-tasemel, peab ta vastuvõtu korral õppima eesti keelt süvendatult 60 EAP mahus. 
Sellisel juhul tuleb välisüliõpilaskandidaadil tõendada vene keele oskust vähemalt B2-tasemel. 

24. Üliõpilaskandidaat, kes on läbinud 2022/2023. õppeaastal ülikooli eesti keele intensiivkursuse, 
peab eestikeelse õppekava puhul tõendama eesti keele oskust vähemalt B1-tasemel. Nõutud 
tasemel eesti keele oskust tõendab eesti keele B1-taseme eksami tunnistus või ülikooli eesti 
keele kui õppekeele oskuse test. 

25. Kui arstiteaduse (eesti keeles), eripedagoogika ja logopeedia, hambaarstiteaduse või proviisori 
õppekava üliõpilaskandidaat tõendab nõutud tasemel eesti keele oskust eesti keele teise keelena 
riigieksami või B2-taseme eksamiga, peab selle tulemus olema vähemalt 80 punkti. 

26. Võõrkeelse õppekava puhul peab üliõpilaskandidaat tõendama õppekeele oskust vähemalt B2-
tasemel. 

27. Ülikool hindab ümber järgmised vastuvõtutingimuste täitmiseks vajalikud üliõpilaskandidaadi 
õpitulemused: 
27.1. välisriigis omandatud eelmise haridustaseme õpitulemused; 
27.2. IB tulemused; 
27.3. EB tulemused; 
27.4. Scholastic Aptitude Testi (edaspidi: SAT) tulemused; 
27.5. BioMedical Admissions Testi (edaspidi: BMAT) tulemused; 
27.6. eesti keele tasemeeksami tulemused. 

28. Õppeprorektor kehtestab 
28.1. viiepunktisüsteemis saadud hinnete sajapunktisüsteemi teisendamise põhimõtted; 
28.2. punktides 27.1–27.6 nimetatud õpitulemuste ümberhindamise põhimõtted; 
28.3. punktides 23 ja 26 sätestatud keeleoskuse tõendamise võimalused.  



II. Avalduse ja muude dokumentide esitamine 
29. Ülikooli kandideerimiseks esitab üliõpilaskandidaat avalduse ja muud dokumendid (edaspidi: 

dokumendid) elektroonselt või paberil. Nõutud dokumentide loetelu kehtestatakse eeskirja 
lisas 3. 

30. Elektroonne avaldus ja dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis veebiaadressil 
www.sais.ee või välisüliõpilaste vastuvõtu infosüsteemis veebiaadressil 
www.estonia.dreamapply.com. Paberil avaldus ja dokumendid esitatakse Tartus ülikooli 
õppeosakonna vastuvõtutalitusse, Narva kolledžisse, Pärnu kolledžisse, Viljandi 
kultuuriakadeemiasse või ülikooli Tallinna esindusse. 

31. Elektroonselt esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud või kinnitatud 
digiallkirja või -templiga. Paberil dokumendid esitatakse 
31.1. originaali ja koopiana või 
31.2. notariaalselt või väljaandja kinnitatud ärakirjana. 

32. Dokumendid esitatakse eesti või inglise keeles. Dokumentidele, mis ei ole eesti ega inglise 
keeles, lisab üliõpilaskandidaat vandetõlgi tõlgitud või väljaandja või notari kinnitatud eesti- 
või ingliskeelse tõlke. 

33. Ülikoolil on õigus kasutada dokumentide andmete kontrollimiseks ja täpsustamiseks ülikooli 
õppeinfosüsteemi, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja andmebaasi International Baccalaureate 
Information System, teha päringuid õppeasutustele ja teistele institutsioonidele ning esitada 
haridust tõendavaid dokumente kvalifikatsiooni hindamiseks Haridus- ja Noorteameti 
akadeemilise tunnustamise keskusele (Eesti ENIC/NARIC keskus). 

34. Ülikoolil on õigus üliõpilaskandidaadi avaldus tagasi lükata, kui 
34.1. selles olevad andmed on puudulikud või ei vasta tegelikkusele; 
34.2. tema haridustase või kvalifikatsioon ei võimalda asuda õppima soovitud 

kõrgharidusastmel; 
34.3. ta on esitanud võltsitud dokumente; 
34.4. ta ei esita tähtaja jooksul kõiki nõutud dokumente; 
34.5. ta ei tasu tähtpäevaks punktis 10 sätestatud sisseastumisdokumentide menetlemise tasu. 

35. Sisseastumisel esitatud dokumente, välja arvatud lõpudokumentide originaale, ei tagastata. 
36. Kandideerimiseks vajalik info avaldatakse veebiaadressidel www.ut.ee/sisseastumine ja 

www.ut.ee/admissions. 

III. Sisseastumiseksamid 
37. Sisseastumiseksam võib olla 

37.1. ülikoolis kohapeal või elektroonilisel teel tehtav eksam, näiteks erialakatse, 
akadeemiline test või sisseastumisintervjuu; 

37.2. kirjalikult esitatav eksamitöö, näiteks motivatsioonikiri, essee või portfoolio. Kirjalikult 
esitatud eksamitöö korral on vastuvõtukomisjonil õigus teha üliõpilaskandidaadiga 
intervjuu, et täpsustada töös esitatud infot. Üliõpilaskandidaadil ei ole õigust intervjuud 
nõuda. 

38. Sisseastumiseksamite ajad ning dekaani kinnitatud nõuded sisseastumiseksamite sisu ja 
korralduse kohta avaldatakse veebiaadressil www.ut.ee/sisseastumine vastuvõtu ajakavas 
määratud kuupäeval. 

39. Kui õppekava vastuvõtutingimusena on kehtestatud mitu sisseastumiseksamit, mille hulgast 
üliõpilaskandidaat peab valima, võib ta nende hulgast valida vaid ühe. Kui sisseastumiseksam 
korraldatakse mitu korda aastas, võib üliõpilaskandidaat seda teha ainult ühel korral. 
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40. Akadeemilise testi tegemiseks tuleb registreeruda veebiaadressil www.ut.ee/sisseastumine. 
Akadeemilisele testile registreeritakse keskhariduse omandanud või 2022/2023. õppeaastal 
keskhariduse omandavad üliõpilaskandidaadid. Akadeemiline test korraldatakse vastuvõtu 
ajakavas määratud kuupäevadel. Akadeemilise testi tulemuse võib asendada 
üliõpilaskandidaadi avalduse alusel tema 2022/2023. õppeaasta jooksul sooritatud SAT 
tulemusega. Asendamiseks tuleb üliõpilaskandidaadil esitada SAT sooritamist tõendav 
dokument. 

41. Kõrghariduse teise astmesse kandideerival ja ajateenistuskutse saanud üliõpilaskandidaadil on 
õigus teha sisseastumiseksam enne sisseastumiseksamite perioodi. Taotlus koos 
ajateenistuskutse koopiaga tuleb esitada vastuvõtukomisjoni esimehele 15. juuniks 2023. 

42. Punktis 37.1 nimetatud eksamile pääsemiseks esitab üliõpilaskandidaat isikut tõendava 
dokumendi. 

43. Sisseastumiseksamil on võimalik saada kuni 100 punkti. Sisseastumiseksamit hinnatakse kuni 
sajandiku täpsusega. 

44. Sisseastumiseksami tulemus on positiivne, kui seda on hinnatud vähemalt 51 punktiga. 
45. Kui vastuvõtmiseks tuleb sooritada mitu sisseastumiseksamit, lubatakse üliõpilaskandidaat 

järgmisele eksamile juhul, kui eelmist eksamit on hinnatud vähemalt 51 punktiga. 
46. Sisseastumiseksamite tulemused avaldatakse vastuvõtu ajakavas määratud kuupäeval 

veebiaadressil www.sais.ee. 
47. Üliõpilaskandidaadil on õigus eksamitööga kohapeal tutvuda kahe nädala jooksul pärast 

tulemuse teatavakstegemist. 
48. Sisseastumiseksamite töid ei tagastata ja neid säilitatakse 2023/2024. õppeaasta alguseni. 
49. Sisseastumiseksamite tulemusi arvestatakse ainult eksami sooritamise aastal. 
50. Vastuvõtukomisjoni esimehel on 

50.1. õigus lubada mõjuval põhjusel sisseastumiseksamile ilmumata jätnud 
üliõpilaskandidaadil teha eksamit mõnel teisel ajal sisseastumiseksamite perioodil; 

50.2. kohustus eemaldada akadeemilise petturluse toime pannud üliõpilaskandidaat 
sisseastumiseksamilt ja tema eksamitööd mitte arvestada; 

50.3. õigus kohandada sisseastumiseksamit erivajadusega üliõpilaskandidaatide jaoks 
vastavalt erivajaduse iseloomule. 

51. Punktis 37.1 nimetatud eksamile ilmumata jätmise mõjuvast põhjusest peab üliõpilaskandidaat 
teavitama vastuvõtukomisjoni hiljemalt eksamipäeval. 

IV. Õppekohtade täitmine 
52. Õppekohtade arvu õppekavati või konkursiti kehtestab rektor. Rektor võib samas kehtestada 

õppekohtade arvust suurema vastuvõtuarvu, mille piires on võimalik üliõpilaskandidaate vastu 
võtta hiljemalt vastuvõtu ajakavas määratud tähtpäeval. Kui pärast seda tähtpäeva tekib veel 
täitmata õppekohti, võib nende täitmiseks vastu võtta kuni kaks korda rohkem 
üliõpilaskandidaate, kui on täitmata õppekohti. 

53. Ülikooli võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes 
53.1. lävendipõhise vastuvõtu korral täidab kõik vastuvõtutingimused ning kelle 

vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktisumma ületab eeskirja lisades 1 ja 2 
kehtestatud lävendi või on sellega võrdne; 

53.2. paremusjärjestuse alusel toimuva vastuvõtu korral täidab kõik vastuvõtutingimused ja 
kelle koht paremusjärjestuses mahub punkti 52 alusel rektori kehtestatud õppekohtade 
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arvu või vastuvõtuarvu piiresse või vastab punktis 52 kehtestatud tingimustele täitmata 
õppekohtade täitmise kohta pärast vastuvõtu ajakavas määratud tähtpäeva; 

53.3. täidab eeskirjas kehtestatud eritingimused. 
54. Vastuvõtutingimusi ei täida üliõpilaskandidaat, kelle 

54.1. sisseastumiseksamit pole hinnatud vähemalt 51 punktiga, kui õppekava 
vastuvõtutingimus on sisseastumiseksam; 

54.2. vastuvõtutingimuste punktisumma on väiksem kui 66. 
55. Kui lävendipõhise vastuvõtuga õppekava puhul jääb vabu õppekohti, täidetakse need 

paremusjärjestuse alusel. 
56. Eritingimustel vastu võetud üliõpilaskandidaadi õppekoht arvestatakse punkti 52 alusel rektori 

kehtestatud õppekohtade arvu hulka. 
57. Ülikoolil on õigus vastuvõtuotsus tühistada 

57.1. vastuvõtutalituse juhataja otsusel, kui ilmneb, et 
57.1.1. üliõpilaskandidaadi haridustase või kvalifikatsioon ei võimalda asuda õppima 

soovitud kõrgharidusastmel; 
57.1.2. Venemaa Föderatsiooni või Valgevene kodanikust üliõpilaskandidaadil ei ole 

kehtiva korra kohaselt õigust taotleda pikaajalist viisat või elamisluba 
õppimiseks või tal ei ole kehtivat õiguslikku alust õppekavajärgse nominaalse 
õppeaja lõpuni riigis viibida; 

57.1.3. üliõpilaskandidaadile ei väljastata pikaajalist viisat ega elamisluba õppimiseks; 
57.1.4. üliõpilaskandidaat on esitanud võltsitud dokumente või valeandmeid; 
57.1.5. üliõpilaskandidaat on pannud sisseastumiseksamil toime akadeemilise 

petturluse või 
57.1.6. üliõpilaskandidaadil on tähtpäevaks tasumata arveid ülikooli ees. 

57.2. vastuvõtu juhtkomisjoni otsusel õppeprorektori ettepanekul, kui üliõpilaskandidaat on 
olulisel määral eksinud üldtunnustatud käitumisnormide või akadeemiliste tavade vastu. 

58. Ülikool ei vastuta vastuvõtuotsuse tühistamisega kaasneva võimaliku varalise ega 
mittevaralise kahju eest. 

59. Ülikool teavitab vastu võetud üliõpilaskandidaate vastuvõtuotsusest veebiaadressil 
www.sais.ee või www.estonia.dreamapply.com vastuvõtu ajakavas määratud kuupäeval. 

60. Vastu võetud üliõpilaskandidaat on kohustatud teavitama ülikooli enda õppimatulekust 
veebiaadressil www.sais.ee või www.estonia.dreamapply.com või õppeosakonnale esitatava 
kirjaliku avaldusega vastuvõtu ajakavas määratud tähtaja jooksul. Ettenähtud aja jooksul 
teavitamata jätmine loetakse õppekohast loobumiseks ja vabaks jäänud õppekohta pakutakse 
paremusjärjestuses järgmisele üliõpilaskandidaadile. 

61. Vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohti täidetakse vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevani. 

62. Ülikooli vastu võetud ja õppimatuleku kinnitanud üliõpilaskandidaat immatrikuleeritakse. 
Üliõpilaskandidaat, kes ei ole Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega 
Šveitsi kodanik, peab pärast vastuvõtuotsusest teatamist ja enne võõrkeelse õppekava tasulisele 
õppekohale immatrikuleerimist maksma poole esimese semestri õppetasust vastavalt 
tasemeõppekulude hüvitamise tingimustele ja korrale. 

63. Õppima mitteasumisel või õppekohast loobumisel punktis 62 nimetatud tasu ei tagastata, välja 
arvatud juhul, kui 
63.1. ülikool tühistab vastuvõtuotsuse punkti 57.1.1 või 57.1.2 alusel; 
63.2. üliõpilaskandidaadi Eesti viisa taotlus saab negatiivse otsuse ja kandidaat tõendab seda 

http://www.sais.ee/
http://www.estonia.dreamapply.com/
http://www.sais.ee/
http://www.estonia.dreamapply.com/


kirjalikult taasesitatavas vormis dokumendiga; 
63.3. üliõpilaskandidaat immatrikuleeritakse tasuta õppekohale. 

V. Vastuvõtt kõrghariduse esimesse astmesse 
64. Kõrghariduse esimesse astmesse on õigus kandideerida keskhariduse või sellele vastava 

kvalifikatsiooniga isikul. IB läbinul on õigus kandideerida juhul, kui talle on lõpetamisel 
väljastatud diplom. 

65. Kõrghariduse esimese astme vastuvõtutingimused võivad olla 
65.1. riigieksam; 
65.2. lõputunnistuse (keskmine) hinne; 
65.3. kutsesobivus ning varasem õpi- ja töökogemus; 
65.4. sisseastumiseksam; 
65.5. SAT tulemus; 
65.6. BMAT tulemus. 

66. Kui vastuvõtutingimusena on kehtestatud eesti keele teise keelena riigieksami tulemus, võib 
selle asendada eesti keele tasemeeksami tulemusega vähemalt B2-tasemel. Kui 
üliõpilaskandidaat on omandanud eestikeelse põhihariduse, ei arvesta ülikool eesti keele teise 
keelena riigieksami või eesti keele tasemeeksami tulemust. 

67. Kui vastuvõtutingimusena on kehtestatud kitsa matemaatika riigieksami tulemus, võib selle 
asendada laia matemaatika riigieksami tulemusega. Sel juhul lisatakse laia matemaatika 
riigieksami tulemusele 16 punkti, arvestades, et suurim laia matemaatika riigieksami tulemus 
koos lisapunktidega võib olla 100 punkti. Kui vastuvõtutingimusena on kehtestatud laia 
matemaatika riigieksami tulemus, ei ole seda võimalik asendada kitsa matemaatika riigieksami 
tulemusega. Kuni 2013. aastani sooritatud matemaatika riigieksami tulemus loetakse võrdseks 
laia matemaatika riigieksami tulemusega. 

68. Eesti keele, kitsa matemaatika ja laia matemaatika riigieksami tulemused on võimalik asendada 
vastavate IB, EB või välisriigi keskhariduse omandamisel sooritatud lõpueksamite 
tulemustega. Välisriigis keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaadil on eesti keele 
riigieksami tulemus võimalik asendada kooli õppekeele või esimese võõrkeele lõpueksami 
tulemusega. 

69. Üliõpilaskandidaat, kellel puudub õppekava vastuvõtutingimusena kehtestatud riigieksami 
tulemus, võib sooritada vastuvõtutingimuse täitmiseks sisseastumiseksami, kui see on eeskirja 
lisas 1 kehtestatud. Kui üliõpilaskandidaat on nõutud riigieksami sooritanud, ei saa ta ainult 
sisseastumiseksami tulemusega kandideerida. 

70. Lõputunnistuse keskmise hinde arvutamisel lähevad arvesse gümnaasiumi riikliku õppekava 
kohustuslikud ained: eesti keel (vene või muu keel gümnaasiumis, kus eesti keelt õpitakse teise 
keelena), kirjandus, eesti keel teise keelena, B2-tasemel võõrkeel, B1-tasemel võõrkeel, kitsas 
või lai matemaatika, geograafia (loodus- või inimgeograafia), bioloogia, keemia, füüsika, 
ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika, kunst ja kehaline kasvatus. 

71. Vastuvõtu lisapunktid 
71.1. Eestikeelsete õppekavade puhul lisatakse haridus- ja teadusministri määruse „Õpilase 

tunnustamise tingimused ja kord“ alusel gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga 
lõpetanud või määruse „Kutsekeskhariduse õppekaval õppija õpingute kiitusega 
lõpetamise tingimused“ alusel kutsekeskhariduse õppekava kiitusega lõpetanud 
kandidaadi punktisummale kolm punkti. Kui kandidaat on lõpetanud nii gümnaasiumi 
medaliga kui ka kutsekeskhariduse õppekava kiitusega, lisatakse tema punktisummale 
kolm punkti. 



71.2. Ülikooli või Tartu Ülikooli teaduskooli (edaspidi: teaduskool) kursuse või vaba 
juurdepääsuga e-kursuse (edaspidi: MOOC) alates 2018/2019. õppeaastast läbinud 
üliõpilaskandidaadi punktisummale lisatakse kuni viis punkti. Kursused, mille läbimise 
eest antakse lisapunkte, määrab õppekavati õppeprorektor. Lisapunktide saamiseks 
peab kursus olema eristava hindamise korral sooritatud vähemalt hindele C, 
mitteeristava hindamise korral „arvestatud“. Lisapunktide arv võrdub kursuse mahuga 
ainepunktides. Mitme kursuse läbimise korral on suurim lisapunktide summa viis. 

72. Vastuvõtt toimub lävendipõhiselt ja paremusjärjestuse alusel eeskirja lisa 1 kohaselt. 
73. Vastuvõtt eritingimustel 

73.1. Eeskirja lisas 1 määratud õppekavade puhul võetakse eritingimustel vastu 
73.1.1. olümpiaadi või võistluse tulemuse alusel eeskirja lisas 4 kehtestatud tingimustel 

ja korras; 
73.1.2. üliõpilaskandidaat, kelle akadeemilise testi punktisumma on 65 punkti või rohkem 

ja kes on selle sooritanud vastuvõtu ajakavas määratud kuupäevadel; 
73.1.3. kuni kaksteist üliõpilaskandidaati, kes on valitud Tartu Ülikooli Akadeemilise 

Spordiklubi (edaspidi: akadeemiline spordiklubi) korraldatud konkursi 
tulemusena lisas 5 kehtestatud tingimustel ja korras. 

73.2. Peale punktides 73.1.1–73.1.3 nimetatud eritingimuste võib ülikool kehtestada 
eritingimusi eeskirja lisas 1. 

73.3. Eritingimustel vastuvõetav üliõpilaskandidaat peab vastama punktis 4 nimetatud 
tingimustele. 

73.4. Punktis 73.1.1 ja lisas 1 kehtestatud olümpiaadi või võistluse tulemuse alusel on 
üliõpilaskandidaadil õigus kandideerida juhul, kui teda ei ole varem samal alusel 
ülikooli immatrikuleeritud. 

 
VI. Vastuvõtt kõrghariduse teise astmesse 
74. Kõrghariduse teise astmesse on õigus kandideerida isikul, kellel on riiklikult tunnustatud 

bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon, välja arvatud juhul, kui üheaastases 
magistriõppekavas on kehtestatud kõrgema haridustaseme nõue. Kui kõrghariduse teise astme 
õppekavas on kandideerimiseks kehtestatud eeldusainete läbimise või varasema töökogemuse 
nõue, on õigus kandideerida nõude täitnud üliõpilaskandidaadil. 

75. Kui õppekavas on kandideerimiseks kehtestatud eeldusained ja üliõpilaskandidaat ei ole 
täitnud punktis 85 sätestatud korras määratud õppekava, taotleb ta kandideerimisavalduses 
varasemate õpingute ja/või töökogemuse vastavuse hindamist. Eeldusainete vastavuse 
hindamist on võimalik taotleda ka väljaspool vastuvõtuperioodi. 

76. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise komisjon (edaspidi: VÕTA komisjon) teeb 
otsuse üliõpilaskandidaadi varasemate õpingute ja/või töökogemuse arvestamise kohta ning 
edastab selle vastuvõtu tehnilisele komisjonile hiljemalt vastuvõtu ajakavas määratud 
kuupäeval. 

77. Kõrghariduse teise astme vastuvõtutingimused võivad olla 
77.1. eelmise õppeastme (eeldusainete) keskmine hinne; 
77.2. eelmise õppeastme lõputöö või lõpueksami hinne; 
77.3. kandideerimise aluseks olevate õpingute keskmine hinne; 
77.4. varasem õpi- ja töökogemus; 
77.5. sisseastumiseksam. 

78. Eelmise õppeastme keskmise hindena käsitatakse eestikeelsete õppekavade puhul kõigi 
positiivsete eksamitulemuste kaalutud keskmist ja võõrkeelsete õppekavade puhul kõigi 



positiivsete eksamitulemuste aritmeetilist keskmist, välja arvatud juhul, kui eeskirja lisas 2 on 
arvesse minevad eksamitulemused määratud teisiti. Kui üliõpilaskandidaat ei ole avalduse 
esitamise hetkeks eelmise õppeastme õpinguid lõpetanud, käsitatakse eelmise õppeastme 
keskmise hindena eestikeelsete õppekavade puhul avalduse esitamise semestrile eelnenud 
õppeaja positiivsete eksamitulemuste kaalutud keskmist ja võõrkeelsete õppekavade puhul 
vastavalt aritmeetilist keskmist. Keskmine hinne arvutatakse kuni sajandiku täpsusega. 

79. Vastuvõtt toimub lävendipõhiselt ja paremusjärjestuse alusel eeskirja lisa 2 kohaselt. 
Analüütilise keemia õppekava vastuvõtul arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel Euroopa 
Komisjoni programmi „Erasmus+“ meetme „Erasmus Mundus Joint Master Degrees“ 
nõudeid, mida on kirjeldatud veebiaadressil www.each.ut.ee. 

80. Vastuvõtt eritingimustel 
80.1. Eeskirja lisas 2 määratud õppekavade puhul võetakse eritingimustel vastu kuni kaksteist 

üliõpilaskandidaati, kes on valitud akadeemilise spordiklubi korraldatud konkursi 
tulemusena lisas 5 kehtestatud tingimustel ja korras. 

80.2. Peale punktis 80.1 nimetatud eritingimuse võib ülikool kehtestada eritingimusi eeskirja 
lisas 2. 

80.3. Eritingimustel vastuvõetav üliõpilaskandidaat peab vastama punktis 4 nimetatud 
tingimustele. 

81. Eestikeelsete õppekavade puhul lisatakse ühe või mitu kõrghariduse õppekava cum laude 
lõpetanud kandidaadi punktisummale kolm punkti.  

VII. Vastuvõtuga seonduvate otsuste vaidlustamine 
82. Sisseastumiseksami tulemuse vaidlustamiseks tuleb esitada õppeprorektorile kirjalik 

apellatsioon hiljemalt eksamitulemuste avaldamisele järgneval tööpäeval. Apellatsiooni 
vaatab läbi õppeprorektori moodustatud vaidluskomisjon, mille koosseisu kuuluvad vähemalt 
vastuvõtukomisjoni esimees ja vastuvõtu juhtkomisjoni liige. Komisjon teeb otsuse kolme 
tööpäeva jooksul alates apellatsiooni esitamisest. Apellatsiooni esitanud isikut teavitatakse 
otsusest viivitamata. 

83. Teiste vastuvõtuga seonduvate otsuste ja toimingute vaidlustamiseks tuleb esitada 
õppeprorektorile kirjalik apellatsioon viie tööpäeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest 
või toimingu tegemisest. Õppeprorektor võib saata apellatsiooni läbivaatamiseks ja 
otsustamiseks vastuvõtu juhtkomisjonile, kes teeb seda rektori kehtestatud korras. 
Õppeprorektor või komisjon teeb otsuse seitsme tööpäeva jooksul alates apellatsiooni 
esitamisest. Üliõpilaskandidaati teavitatakse otsusest viivitamata. 

VIII. Rakendussätted 
84. Dekaan kinnitab hiljemalt 1. detsembril 2022 nõuded sisseastumiseksamite sisu ja korralduse 

ning muude vastuvõtutingimuste sisu kohta. Akadeemilise testi sisu ja korralduse kinnitab 
õppeprorektor hiljemalt 1. detsembril 2022. 

85.  Õppekavade puhul, kus on kehtestatud eeldusained õppima asumiseks, avaldatakse 
sellekohane info ülikooli veebilehel. VÕTA komisjon määrab hiljemalt 1. detsembril 2022 
õppekavad, mis vastavad kõrghariduse teise astme õppekavas kandideerimiseks kehtestatud 
eeldusainete nõuetele ja mille lõpetanud ei pea taotlema eeldusainete hindamist. 

86. Õppeprorektor 
86.1. kehtestab hiljemalt 1. detsembril 2022 

86.1.1. punktis 28 sätestatud ümberhindamise põhimõtted ja keelenõuded; 
86.1.2. teaduskooli kursused ja MOOC-id, mille läbinud üliõpilaskandidaadid saavad 

lisapunkte; 

http://www.each.ut.ee/


86.2. moodustab hiljemalt 1. veebruaril 2023 komisjoni, kelle ülesanne on hinnata sportlaste 
eritingimustel vastuvõtmise konkursi kandidaate; 

86.3. moodustab hiljemalt 9. juunil 2023 
86.3.1. dekaanide esildiste alusel vastuvõtukomisjonid, kelle ülesanne on korraldada 

sisseastumiseksamid, arvutada üliõpilaskandidaatide eelmise õppeastme 
keskmine hinne, hinnata ümber välisriigis kesk- või kõrghariduse omandanud 
üliõpilaskandidaatide õpitulemused ja hinnata kõrghariduse teise astme 
vastuvõtutingimuste täitmist; 

86.3.2. tehnilise komisjoni, kelle ülesanne on korraldada avalduste ja dokumentide 
vastuvõttu. 

87. Rektor 
87.1. kehtestab hiljemalt 1. detsembril 2022 vastuvõtu ajakava; 
87.2. kehtestab hiljemalt 1. detsembril 2022 õppekohtade arvu ja vastuvõtuarvu õppekavati ja 

konkursiti; 
87.3. moodustab hiljemalt 1. veebruaril 2023 vastuvõtu juhtkomisjoni, mis koosneb vähemalt 

kaheksast liikmest ning mille ülesanne on jälgida eeskirja täitmist ja langetada otsuseid 
eeskirjas reguleerimata küsimustes. 



  

 
LISA 1 

 
KÕRGHARIDUSE ESIMESE ASTME VASTUVÕTUTINGIMUSED 

 
I. Päevaõpe 

 
1. Kasutatud lühendid 

Bak − bakalaureuseõppekava 
Rak − rakenduskõrghariduse õppekava 
Int − integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppekava 
SE – sisseastumiseksam 
RE – riigieksam 

 
H – lõputunnistuse hinne 
SAT – Scholastic Aptitude Test 
BMAT – BioMedical Admissions Test 
O – olümpiaad või võistlus (eeskirja punkti 73.1.1 kohaselt) 
A – akadeemiline test (eeskirja punkti 73.1.2 kohaselt) 
S – akadeemilise spordiklubi konkurss (eeskirja punkti 73.1.3 kohaselt) 

 
2. Konkursid ja vastuvõtutingimused 

 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 
 

Konkurss 

 
Õppe- 
tase 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) 

Osa- 
kaal 
% 

Vastuvõtutingimus(t)e 
asendamine eeskirja 

punkti 69 kohaselt 

Osa- 
kaal 
% 

Vastuvõtt 
eritingimustel 

2.1. HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND 

2.1.1. Tartu Ajalugu Bak 80,0 Erialakatse – SE 60 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
2.1.2. Tartu Ajalugu (kunstiajaloo eriala) Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40 

     Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena saavutanud üleriigilisel ajaloo-
olümpiaadil 1.–10. koha või ajalooalaste uurimistööde konkursil 1.–3. koha 

2.1.3. Tartu Eesti ja soome-ugri keeleteadus Bak 80,0 Erialakatse – SE 25 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 75 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 
võtnud osa üleriigilise emakeele-, eesti keele teise keelena, soome keele või 
lingvistikaolümpiaadi lõppvoorust 



  

 
2.1.4. Tartu Kirjandus ja kultuuriteadused Bak 80,0 Erialakatse – SE 30 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 70 
Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 

) 1) võtnud osa üleriigilise emakeele-, vene keele võõrkeelena, saksa keele, inglise 
keele, soome keele, lingvistika-, eesti kirjanduse, rahvaluule-, filosoofia-, ajaloo-, 
usundiõpetuse, ühiskonnaõpetuse või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust või 
ajalooalaste uurimistööde konkursist; 
2) tulnud üleriigilisel gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistlusel vähemalt ühe keele 
arvestuses kümne parima hulka 

2.1.5. Tartu Filosoofia Bak 80,0 Erialakatse – SE 60 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena* – RE 40 

Matemaatika (kitsas)* – RE 40 
* arvesse läheb parem tulemus  

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise 
filosoofiaolümpiaadi lõppvoorust 

2.1.6. Tartu Romanistika (hispaania keele ja 
kirjanduse eriala) 

Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
    Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 
2.1.7. Tartu Skandinaavia keeled ja 

kultuurid (taani keele ja 
kirjanduse eriala) 

Bak 80,0   

2.1.8. Tartu Antiikkeeled ja -kultuurid Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 

) 1) võtnud osa üleriigilise emakeele-, vene keele võõrkeelena, vene keele 
emakeelena, saksa keele, inglise keele, soome keele, lingvistika-, eesti kirjanduse, 
rahvaluule-, filosoofia-, ajaloo-, usundiõpetuse või ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 
lõppvoorust; 
2) tulnud üleriigilisel gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistlusel vähemalt ühe keele 
arvestuses kümne parima hulka 

2.1.9. Tartu Inglise keel ja kirjandus Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Ei 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 



  

 
2.1.10. Tartu Romanistika (prantsuse keele ja 

kirjanduse eriala) 
Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 
Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kes 
1) on gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise prantsuse keele olümpiaadi 
lõppvoorust; 
2) tõendavad prantsuse keele oskust järgmiste eksamitulemustega: 
a) prantsuse keele riigieksam – vähemalt B2-tase (aastatel 1997–2013 sooritatud 
eksamil vähemalt 66 punkti); 
b) Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) – vähemalt B2-tase 

2.1.11. Tartu Saksa keel ja kirjandus Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena võtnud 
osa üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoorust 

2.1.12. Tartu Religiooniuuringud ja teoloogia Bak 80,0 Erialakatse – SE 100  Jah – O, A, S 
2.1.13. Tartu Semiootika ja kultuuriteooria Bak 80,0 Erialakatse – SE 50 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 50 
2.1.14. Tartu Vene ja slaavi filoloogia Bak 80,0 Erialakatse – SE 75 Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 25 
Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 
võtnud osa üleriigilise vene keele emakeelena või vene keele võõrkeelena 
olümpiaadi lõppvoorust 

2.1.15. 
2.1.16. 
2.1.17. 

Viljandi 
Viljandi 
Viljandi 

Kultuurikorraldus  
Muusika 
Pärandtehnolooga 
(ringtehnoloogia eriala) 

Rak 
Rak 
Rak 

– 
– 
– 

Erialakatse – SE 100  Ei 

2.1.18. Viljandi Etenduskunstid (tantsuõpetaja, 
lavastaja, näitleja ja koreograafi 
eriala) 

Rak – Erialakatse – SE 
Lõputunnistuse keskmine hinne 

70 
30 

 Ei 



  

 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
 

Konkurss 

 
Õppe- 
tase 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) 

Osa-
kaal 
% 

Vastuvõtutingimus(t)e 
asendamine eeskirja 

punkti 69 kohaselt 

Osa-
kaal 
% 

Vastuvõtt 
eritingimustel 

2.2. SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND 

2.2.1. 
2.2.2. 

Tartu 
Tallinn 

Õigusteadus 
Õigusteadus 

Bak 
Bak 

90,0 
90,0 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

50 
50 

 Jah – O, A 

2.2.3. Tartu Ajakirjandus ja 
kommunikatsioon 

Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Motivatsioonikiri – SE 

Erialakatse – SE 

10 
30 
60 

Motivatsioonikiri – SE 
Erialakatse – SE 

 

30 
70 

Jah – O, S 

2.2.4. Tartu Infoühiskond ja sotsiaalne 
heaolu 

Bak 80,0 Ühiskonnateaduste test – SE 
Erialakatse – SE 

40 
60 

 Jah – O, A, S 

2.2.5. Tartu Psühholoogia Bak 80,0 Akadeemiline test – SE 
Erialakatse – SE 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

30 
40 
15 
15 

 Ei 

2.2.6. Tartu Majandusteadus Bak 85,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

40 
60 

 Jah – O, A, S 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 
1) võtnud osa üleriigilise majandus- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorust; 
2) kuulunud konkursil „Eesti parim õpilasfirma“ kolme parima hulka 
tulnud võistkonda 

2.2.7. Tartu Ettevõttemajandus (inglise 
keeles) 

Bak – Erialakatse – SE 
Motivatsioonikiri – SE 

40 
60 

 Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.2.8. Tartu Riigiteadused Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40 Erialakatse – SE  100 Jah – O, A, S 

Erialakatse – SE 60 
Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on gümnaasiumiõpilasena 
võtnud osa üleriigilise matemaatika-, ajaloo- või ühiskonnaõpetuse olümpiaadi 
lõppvoorust 

2.2.9. Tartu Eripedagoogika ja logopeedia Bak 80,0 Erialakatse – SE  
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 

30 
40 

 Jah – O, A, S 

Matemaatika (kitsas) – RE 30 
  



  

2.2.10. Tartu Klassiõpetaja Int 80,0 Erialakatse − SE 30 
35 
35 

 Ei 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 

Matemaatika (kitsas) – RE 
2.2.11. Tartu Koolieelse lasteasutuse õpetaja Bak 80,0 Erialakatse – SE 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

60 
20 
20 

 Ei 

2.2.12. Tartu Humanitaar- ja sotsiaalainete 
õpetamine põhikoolis 

Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE  

Erialakatse – SE 

40 
30 
30 

Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

2.2.13. Tartu Loodus- ja reaalainete 
õpetamine põhikoolis 

Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas)* – RE 

Erialakatse* – SE 
* valida tuleb kahest üks 

50 
50 
50 

Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 

2.2.14. Pärnu Ettevõtlus ja projektijuhtimine Rak 80,0 Erialakatse – SE 100  Jah – O, A, S 
2.2.15. Pärnu Turismi- ja hotelliettevõtlus Rak 80,0 Erialakatse – SE 100 

 

 Jah – O, S 

2.2.16. Narva Noorsootöö Bak – Erialakatse − SE 100  Ei 
2.2.17. Narva Keeled ja mitmekeelsus koolis Bak – Sisseastumisintervjuu − SE 100  Jah – O 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on tulnud 
1) maakondlikul õpilaste uurimistööde konkursil kolme parima hulka; 
2) Narva kolledži emakeelepäeva kõnevõistlusel kolme parima hulka 

2.2.18. Narva Infotehnoloogiliste süsteemide 
arendus 

Rak – Erialakatse – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

70 
30 

 Jah – O 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide võetakse vastu ka need, kes on tulnud maakondlikul õpilaste 
uurimistööde konkursil kolme parima hulka 

 
 
  



  

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss Õppe- 

tase 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) 

Osa-
kaal 
% 

Vastuvõtutingimus(t)e 
asendamine eeskirja 
punkti 69 kohaselt 

Osa-
kaal 
% 

Vastuvõtt 
eritingimustel 

2.3. MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND 

2.3.1. Tartu Arstiteadus (inglise keeles) Int – Motivatsioonikiri – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE  

BMAT  

15 
15 
70 

 Ei 

     Nõutav on BMAT tulemus vähemalt 3 punkti nii  
esimese kui ka teise osa eest   

  

2.3.2. Tartu Arstiteadus (eesti keeles) Int – Akadeemiline test – SE 20  Ei 
2.3.3. Tartu Hambaarstiteadus Int – Füüsika ja keemia sisseastumiseksam – SE 30   
     Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 

Sisseastumisintervjuu – SE 
30 
20 

  

     Võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle füüsika ja keemia 
sisseastumiseksami tulemus on parem. 
Eritingimustel võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on 11. või 12. klassi õpilasena 
tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi 
lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulka 

2.3.4. Tartu Proviisor Int – Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 30  Ei 
     Keemia sisseastumiseksam – SE 50   
     Sisseastumisintervjuu – SE 20   

     Võrdsete punktide korral eelistatakse üliõpilaskandidaati, kelle keemia 
sisseastumiseksami tulemus on parem. 
Eritingimustel võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on 11. või 12. klassi õpilasena 
tulnud üleriigilise bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi 
lõppvoorus üldpingereas kümne parima hulka 

  



  

2.3.5. Tartu Kehaline kasvatus ja sport Bak – Kehalised katsed – SE 50   Jah – S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena* – RE 50   

Erialakatse* – SE 50   
* valida tuleb kahest üks    

Kehalistel katsetel arvestatakse üliõpilaskandidaadile lisapunkte järgmiselt: 
) 1) 30 punkti – aastatel 2021–2023 Eesti või muu riigi rahvuskoondisesse kuulumine 

mis tahes vanuseklassis olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel või Euroopa 
meistrivõistlustel ning aastatel 2021–2023 saavutatud 1. koht Eesti või muu riigi 
täiskasvanute, juunioride või noorte meistrivõistlustel; 

) 2) 20 punkti – aastatel 2021–2023 saavutatud 2. koht Eesti või muu riigi täiskasvanute, 
juunioride või noorte meistrivõistlustel; 

) 3) 10 punkti – aastatel 2021–2023 saavutatud 3. koht Eesti või muu riigi täiskasvanute, 
juunioride või noorte meistrivõistlustel. 

)  
) Eritingimustel võetakse vastu üliõpilaskandidaat, kes on saavutanud 

1) 1.–3. koha täiskasvanute Euroopa karika- või meistrivõistlustel, maailma karika- 
või meistrivõistlustel või olümpiamängudel; 
2) 1.–3. koha aastatel 2021–2023 juunioride või noorte Euroopa karika- või 
meistrivõistlustel, maailma karika- või meistrivõistlustel või Euroopa noorte 
olümpiapäevadel 

 

2.3.6. Tartu Füsioteraapia Bak – Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

50 
50 

 Jah – S 

Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kes on 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise 
bioloogia-, keemia-, füüsika- või matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus üldpingereas 
kümne parima hulka 

 
 
 

  



  

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss Õppe- 

tase 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) 

Osa- 
kaal 
% 

Vastuvõtutingimus(t)e 
asendamine eeskirja 
punkti 69 kohaselt 

Osa- 
kaal 
% 

Vastuvõtt 
eritingimustel 

2.4. LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND 
2.4.1. Tartu Arvutitehnika Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40  Jah – O, A, S 
     Matemaatika (kitsas) – RE 60 
     või 

Programmeerimise sisseastumiseksam – SE 
või 

Erialakatse – SE 

 
100 

 
100 

     Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 
võetakse vastu ka need, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 
55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti ja kes on 
1) lõpetanud ülikooli MOOC-i „Programmeerimise alused“ kontrollitud oludes 
lõpphindamisega ja saanud positiivse tulemuse või 
2) sooritanud ülikooli kursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ arvestustöö vähemalt 
90% tulemusele 

     
     

2.4.2. Tartu Füüsika, keemia ja 
materjaliteadus 

Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 
Matemaatika (kitsas) – RE 

40 
60 

 Jah – O, A, S 

2.4.3. Tartu Geograafia Bak 80,0 või  
2.4.4. Tartu Geoloogia ja 

keskkonnatehnoloogia 
Bak 80,0 Erialakatse – SE 100 

 
2.4.5. Tartu Bioloogia ja elustiku kaitse Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40  Jah – O, A, S 
2.4.6. Tartu Geenitehnoloogia Bak 80,0 Matemaatika (kitsas) – RE 60 
     või 

Bioloogia ja geenitehnoloogia 
sisseastumiseksam – SE 

või 
Erialakatse – SE 

 
 

100 
 

100 
2.4.7. Tartu Informaatika Bak 90,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40  Jah – O, A, S 
     Matemaatika (kitsas) – RE 

või 
Programmeerimise sisseastumiseksam – SE 

60 
 

100 
     Peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate üliõpilaskandidaatide 

võetakse vastu ka need, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on vähemalt 
55 punkti või kitsa matemaatika riigieksami tulemus vähemalt 71 punkti ja kes on 
1) lõpetanud ülikooli MOOC‑i „Programmeerimise alused“ kontrollitud oludes 
lõpphindamisega ja saanud positiivse tulemuse või 
2) sooritanud ülikooli kursuse „Tehnoloogia tarbijast loojaks“ arvestustöö vähemalt 
90% tulemusele 



  

2.4.8. Tartu Matemaatika Bak 80,0 Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 40  Jah – O, A, S 
2.4.9. Tartu Matemaatiline statistika Bak 85,0 Matemaatika (kitsas) – RE 60 
2.4.10. Tartu Loodusteadused ja tehnoloogia 

(inglise keeles) 
Bak  Motivatsioonikiri – SE 

Sisseastumisintervjuu – SE 
Matemaatika – H/RE 

Bioloogia* – H/RE 
Füüsika* – H/RE 
Keemia* – H/RE 

* valida tuleb kolmest üks 

20 
30 
30 
20 
20 
20 

 Jah – O, S 

  
Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna eestikeelsete õppekavade puhul (punktid 2.4.1–2.4.9) võetakse peale eeskirja punktis 73 kehtestatud eritingimustele vastavate 
üliõpilaskandidaatide vastu ka need, kes on 
1) gümnaasiumiõpilasena võtnud osa üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust või alates 2020. aastast 

üleriigilise maateaduste olümpiaadi lõppvoorust või 
2) 11. või 12. klassi õpilasena saanud teaduskooli füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest 

 
  



  

II. Sessioonõpe 
3. Kasutatud lühendid 

Bak − bakalaureuseõppekava 
Rak − rakenduskõrghariduse õppekava 
SE – sisseastumiseksam 
RE – riigieksam 

 
H – lõputunnistuse hinne 
O – olümpiaad või võistlus (eeskirja punkti 73.1.1 kohaselt) 
A – akadeemiline test (eeskirja punkti 73.1.2 kohaselt) 
S – akadeemilise spordiklubi konkurss (eeskirja punkti 73.1.3 kohaselt) 

 
4. Konkursid ja vastuvõtutingimused 

 
 

Jrk nr 
Õppe- 

töö 
asukoht 

 
Konkurss Õppe- 

tase 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 

 
Vastuvõtt eritingimustel 

 
4.1. 

 
HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND 

4.1.1. Viljandi Kogukonnaharidus ja huvitegevus Rak Erialakatse – SE 100 Jah – O, A 
4.1.2. Viljandi Pärandtehnoloogia (ehituse eriala) Rak Erialakatse – SE 100 Ei 
4.1.3. Viljandi Pärandtehnoloogia (metallitöö eriala) Rak    
4.1.4. Viljandi Muusika (koolimuusika eriala) Rak    

 
 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss Õppe- 

tase 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 

 
Vastuvõtt eritingimustel 

4.2. SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND 

4.2.1. Tartu Eripedagoogika ja logopeedia Bak Erialakatse – SE 30 Jah – O, A, S 
Eesti keel või eesti keel teise keelena – H/RE 40 

Matemaatika − H/RE* 
* arvesse läheb kitsa matemaatika riigieksam 

30 

Kandideerimiseks peab vastuvõtutingimuseks olev 
lõputunnistuse hinne olema vähemalt 4 või riigieksami tulemus 
vähemalt 60 punkti 

4.2.2. Narva Ettevõtlus ja digilahendused Rak Erialakatse – SE 40 Ei 
Sisseastumisintervjuu – SE 60 

4.2.3. Tartu Kutseõpetaja Bak Erialakatse ning varasem õpi- ja töökogemus – SE 
Lõputunnistuse keskmine hinne 

60 
40 

Ei 

  



  

4.2.4. Tartu Koolieelse lasteasutuse õpetaja Bak Kirjalik test eesti keeles ja matemaatikas – SE 
Erialakatse – SE 

40 
60 

Ei 

4.2.5. Narva Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses 
õppekeskkonnas 

Bak Sisseastumisintervjuu – SE 100 Ei 

4.2.6. Tartu Infokorraldus Rak Erialakatse – SE 100 Jah – O, A, S 
4.2.7. Pärnu Ettevõtlus ja projektijuhtimine 

(osakoormusega õpe) 
Rak Motivatsioonikiri − SE 100 Jah – O, A, S 

4.2.8. Pärnu Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus Rak Erialakatse – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

50 
50 

Jah – O, A, S 

4.2.9. 
 

Pärnu Turismi- ja hotelliettevõtlus Rak  Erialakatse – SE 100 Jah – O, S 

4.2.10. Pärnu Disainmõtlemine ja digiturundus 
(osakoormusega õpe) 

Bak Motivatsioonikiri – SE 100 Jah – O, A, S 

4.2.11. Tallinn Õigusteadus (osakoormusega õpe) Bak Motivatsioonikiri – SE  
Eesti keel või eesti keel teise keelena – H/RE  

Matemaatika − H/RE* 
* arvesse läheb kitsa matemaatika riigieksam 

50 
25 
25 

Jah – O 

4.2.12. Tartu Psühholoogia (osakoormusega õpe) Bak Akadeemiline test – SE 
Erialakatse – SE 

Eesti keel või eesti keel teise keelena – RE 

30
50 
20 

Ei 

Eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemuse 
puudumisel läheb selle asemel arvesse akadeemilise testi 
tulemus 



  

LISA 2 
 

KÕRGHARIDUSE TEISE ASTME VASTUVÕTUTINGIMUSED 
 

I. Päevaõpe 
 
 

1. Kasutatud lühendid 
SE – sisseastumiseksam 
EAP – ainepunkt 
S – akadeemilise spordiklubi konkurss (eeskirja punkti 80.1 kohaselt) 

 
2. Konkursid ja vastuvõtutingimused 

 
 

Jrk nr 
Õppe- 

töö 
asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

 
2.1. 

 
HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND 

2.1.1. Tartu Ajalugu – Eelmise õppeastme keskmine hinne 50 Jah – S 
Erialakatse – SE 50 

2.1.2. 
2.1.3. 

Tartu 
Tartu 

Keeleteadus  
Tõlkeõpetus (kirjaliku tõlke eriala) 

80,0 
80,0 

Erialakatse − SE 100 Jah – S 

2.1.4. Tartu Võõrkeeleõpetaja 80,0 Erialakatse − SE 100 Jah – S 
2.1.5. Tartu Euroopa keeled ja kultuurid (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 40 Ei 

Essee – SE 40 
Erialakatse − SE 20 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.1.6. Tartu Filosoofia (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 

Essee – SE 
Erialakatse – SE 

30 
40 
30 

Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.1.7. Tartu Semiootika (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 50 Jah – S 

Erialakatse − SE 50 
Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 



  

 
2.1.8. Tartu ja 

Viljandi 
Folkloristika ja pärandirakendused (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 

Erialakatse − SE 
50 
50 

Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

2.1.9. Tartu Eesti keel ja soome-ugri keeled (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 
Erialakatse – SE 

 

50 
50 

Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
 
 
 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

 
2.2. 

 
SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND 

2.2.1. Tartu Õigusteadus – Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseeksam – SE 30 Ei 
Eristavalt hinnatud eeldusainete (v.a 

bakalaureuseeksam) seitsme parima tulemuse 
aritmeetiline keskmine hinne 

70 

Eeldusained on õiguse entsüklopeedia, riigiõigus, Euroopa Liidu 
õigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse 
üldosa, lepinguõigus ja asjaõigus ning bakalaureuseeksam (kokku 
60 EAP-d) 

2.2.2. Tartu Psühholoogia – Erialakatse − SE 
Eelmise õppeastme keskmine hinne 

70 
30 

Ei 

2.2.3. Tartu Infotehnoloogiaõigus (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 
Erialakatse – SE 

50 
50 

Ei 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. 
Minimaalne nõutav haridustase on nelja-aastase nominaalse 
õppeajaga õppekava alusel omandatud bakalaureusekraad või 
sellele vastav kvalifikatsioon (vähemalt 240 EAP mahus) 
õigusteaduses 

2.2.4. Tartu Rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud 
(inglise keeles) 

– Motivatsioonikiri – SE 100 Ei 
Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 



  

 
2.2.5. 
 
2.2.6. 

Tallinn 
 
Tartu 

Rahvusvaheline õigus ja inimõigused 
(inglise keeles)  
Poliitika ja valitsemine digiajastul 
(inglise keeles) 

– 
 

– 

Motivatsioonikiri – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

50 
50 

Ei 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

2.2.7. 
2.2.8. 

Tartu 
Tartu 

Matemaatiline majandusteadus (inglise keeles)  
Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine  
(inglise keeles) 

– 
– 

Motivatsioonikiri – SE 60 Jah – S 
Eelmise õppeastme keskmine hinne 40 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.2.9. Pärnu Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine 

(inglise keeles) 
– Motivatsioonikiri – SE 

Sisseastumisintervjuu – SE 
50 
50 

Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.2.10. Tartu Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud – Motivatsioonikiri – SE 70 Jah – S 

(inglise keeles) Eelmise õppeastme keskmine hinne 30 
 Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

2.2.11. Narva Vene keele õpetamine võõrkeelena (vene keeles) – Erialakatse – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

40 
60 

Ei 

Nõutav on vene keele oskus vähemalt B2-tasemel 
 
 
 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

2.3. MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND 

2.3.1. Tartu Rahvatervishoid – Erialakatse − SE 100 Ei 
2.3.2. Tartu Füsioteraapia – Erialakatse – SE 60 Jah – S 

Eelmise õppeastme keskmine hinne 40 
2.3.3.  Tartu Kliiniline toitmine (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 

Sisseastumisintervjuu – SE 
50 
50 

Ei 

    

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
 



  

 
 

Jrk nr 
Õppe- 

töö 
asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

2.4. LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND 
2.4.1. Tartu Bioloogia ja ökoinnovatsioon 75,0 Eelmise õppeastme keskmine hinne 100 Jah – S 
2.4.2. Tartu Füüsika 75,0 
2.4.3. Tartu Geograafia 75,0 
2.4.4. Tartu Geoloogia 75,0 
2.4.5. Tartu Keemia 75,0 
2.4.6. Tartu Matemaatika ja statistika 75,0 
2.4.7. Tartu Biomeditsiin 75,0 
2.4.8. Tartu Molekulaarsed bioteadused 75,0 
2.4.9. Tartu Andmeteadus – Motivatsioonikiri 50 Jah – S 

Eelmise õppeastme keskmine hinne 50 
2.4.10. Tartu Analüütiline keemia (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 40 Ei 

Erialakatse – SE 20 
Eelmise õppeastme keskmine hinne 40 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. 
Vastuvõtul arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel Euroopa 
Komisjoni programmi „Erasmus+“ meetme „Erasmus Mundus 
Joint Master Degrees“ nõudeid, mida on kirjeldatud veebiaadressil 
www.each.ut.ee 

2.4.11. Tartu Arvutitehnika ja robootika (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 60 Jah – S 
Eelmise õppeastme keskmine hinne* 

Erialakatse – SE* 
* valida tuleb kahest üks 

40 
40 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. 
Erialakatse on kohustuslik kõigile, kes ei ole lõpetanud Eestis 
eeldusainete nõuetele vastavat õppekava (nimekiri avaldatakse 
ülikooli kodulehel) 

 
  

http://www.each.ut.ee/


  

 
2.4.12. Tartu Biotehnika (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 50 Jah – S 
2.4.13. Tartu Informaatika (inglise keeles) – Eelmise õppeastme keskmine hinne 50 
2.4.14. Tartu Rakenduslik mõõteteadus (inglise keeles) –   

2.4.15. Tartu Tarkvaratehnika (inglise keeles) – Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.4.16. Tartu Kindlustus- ja finantsmatemaatika (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 

Eelmise õppeastme keskmine hinne 
60 
40 

Jah – S 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
2.4.17. Tartu Linnastunud ühiskonna geoinformaatika – Motivatsioonikiri – SE 50 Jah – S 

(inglise keeles) Eelmise õppeastme keskmine hinne 50 
 Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

2.4.18. Tartu Materjaliteadus ja tehnoloogia (inglise keeles) – Eelmise õppeastme keskmine hinne 30 Jah – S 
Motivatsioonikiri – SE 30 

Erialakatse – SE 40 
Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 

 
 
 
  



  

II. Sessioonõpe 
3. Kasutatud lühendid 

SE – sisseastumiseksam 
EAP – ainepunkt 
S – akadeemilise spordiklubi konkurss (eeskirja punkti 80.1 kohaselt) 

 
4. Konkursid ja vastuvõtutingimused 

 
 

Jrk nr 
Õppe- 

töö 
asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

 
4.1. 

 
HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKOND 

4.1.1. Tartu Kultuurikorraldus 80,0 Motivatsioonikiri – SE 50 Jah – S 
Erialakatse – SE 50 

4.1.2. Tartu Võõrkeeleõpetaja (inglise keele õpetaja eriala) 80,0 Erialakatse – SE 100 Jah – S 
4.1.3. Tartu Eesti keele ja kirjanduse õpetaja 80,0 Erialakatse – SE 100  Jah – S 

    Nõutav on eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel   
4.1.4. Viljandi Kunstide ja tehnoloogia õpetaja (ettevõtlusõpetaja, 

kunstiõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja, pilliõpetaja, 
tehnoloogiaõpetuse õpetaja, üldhariduskooli 
muusikaõpetaja eriala) 

– Erialakatse – SE 100 Ei 

4.1.5. Viljandi Kultuuripärandi loovrakendused –    
4.1.6. Tartu Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia 80,0 Motivatsioonikiri – SE 

Erialakatse – SE 
60 
40 

Jah – S 

4.1.7. Tartu Religiooniuuringud ja teoloogia 85,0 Eelmise õppeastme keskmine hinne 100 Jah – S 
4.1.8. Tartu Kirjandus- ja teatriteadus – Erialakatse – SE 100 Jah – S 
4.1.9. Tartu Semiootika ja kultuuriteooria 80,0 Motivatsioonikiri – SE 

Erialakatse − SE 
50 
50 

Jah – S 

  



  

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

4.2. SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND 

4.2.1. Tartu Õigusteadus (osakoormusega õpe) – Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseeksam 30 Ei 
4.2.2. Tallinn Õigusteadus (osakoormusega õpe) – Eristavalt hinnatud eeldusainete (v.a 

bakalaureuseeksam) seitsme parima tulemuse 
aritmeetiline keskmine hinne 

70 

    Eeldusained on õiguse entsüklopeedia, riigiõigus, Euroopa 
Liidu õigus, haldusõigus, karistusõigus, tsiviilõiguse üldosa, 
võlaõiguse üldosa, lepinguõigus ja asjaõigus ning 
bakalaureuseeksam (kokku 60 EAP-d) 

4.2.3. Tartu Euroopa õpingud – Eelmise õppeastme keskmine hinne 
Erialakatse – SE 

25 
75 

Jah – S 

4.2.4. Tartu Strateegiline juhtimine (osakoormusega õpe) – Erialakatse – SE 70 Ei 
Juhtimiskogemus – SE 30 

4.2.5. Tartu Kaasaegne majandus – Eelmise õppeastme keskmine hinne 30 Ei 
Erialakatse – SE 70 

4.2.6. Tartu 
Tartu 

Haridustehnoloogia (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 50 Ei 
Erialakatse – SE 50 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
Nõutav on 
1) bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja 
vähemalt 5-aastane erialane töökogemus õpetamisülesandeid 
täitval ametikohal või ametikohal, mille raames juhitakse või 
nõustatakse õpetamisülesandeid täitvaid töötajaid või 
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 

4.2.7. Tartu 
Tartu 

Digiühiskonna juhtimine (inglise keeles) – Motivatsioonikiri – SE 50 Ei 
Erialakatse – SE 50 

Nõutav on inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel 
Nõutav on bakalaureuse- või magistrikraad ning vähemalt  
5-aastane töökogemus erialaga seotud valdkonnas 

4.2.8. Tartu Põhikooli mitme aine õpetaja – Eelmise õppeastme keskmine hinne 30 Jah – S 
Erialakatse – SE 70 

4.2.9. Tartu Haridusinnovatsioon – Motivatsioonikiri – SE 
Erialakatse – SE 

50 
50 

Jah – S 

  



  

4.2.10. 
 
4.2.11. 

Tartu 
 
Tartu 

Kaasav haridus (koolieelse lasteasutuse õpperühm, 
osakoormusega õpe) 
Kaasav haridus (üldhariduse õpperühm, 
osakoormusega õpe) 

– 
 

– 

Erialakatse – SE 100 Ei 
 

Nõutav on 
1) magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon või  
4-aastase nominaalajaga õpetajakoolituse õppekaval 
omandatud rakenduskõrgharidus, bakalaureusekraad või 
sellega võrdsustatud kvalifikatsioon (240 EAP mahus);  
2) õpetaja või eripedagoogi ametikohal töötamise kogemus 
vähemalt viis aastat; 
3) õpingute ajal töötamine õpetaja, haridusasutuse juhi, 
eripedagoogi või muu tugispetsialistina (juhi või muu 
tugispetsialistina töötades on vajalik õpingute ajal ka õpetaja 
või eripedagoogi ülesannete täitmine) 

4.2.12. 
4.2.13.  
 
 

Tartu 
Tartu 
 
 

Eripedagoogika ja logopeedia (eripedagoogika eriala)  
Eripedagoogika ja logopeedia (logopeedia eriala) 

– 
– 

Erialakatse – SE  
Eeldusainete keskmine hinne* 

 Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseeksam* 
Kirjalik sisseastumiseksam – SE* 

* valida tuleb kolmest üks 

60 
40 
40 
40 

Ei 

    Eeldusained on eripedagoogika bakalaureuseõppekavasse 
kuuluvad erivajadustega laste psühholoogia alused, 
tunnetuspsühholoogia, arengupsühholoogia ning kohustuslik 
suuna- ja erialamoodul (kokku 60 EAP-d) 

 

4.2.14. Narva Keeleõpetaja mitmekeelses koolis – Motivatsioonikiri – SE 30 Ei 
Sisseastumisintervjuu – SE 70 

4.2.15. Tartu Ajakirjandus ja kommunikatsioon – Erialakatse – SE 100 Jah – S 
4.2.16. Tartu Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs – 
4.2.17. Tartu Juhtimis- ja digikommunikatsioon (osakoormusega 

õpe) 
 Erialakatse – SE   

100  

1000100 
Jah – S 

    Nõutav on 
1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ning 
vähemalt 3-aastane töökogemus keskastme või 
tippspetsialistina koos juhtimisülesannete täitmisega või 
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 

 

 

4.2.18. Tartu Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu – Motivatsioonikiri – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

50 
50 

Jah – S 

4.2.19. 
4.2.20. 

Pärnu 
Pärnu 

Teenuste disain ja juhtimine 
Persoonibrändipõhine ettevõtlus (osakoormusega õpe) 

– 
– 

Essee − SE 70 Jah – S 
Eelmise õppeastme keskmine hinne 30 

4.2.21. Pärnu Inimesekeskne sotsiaalne innovatsioon 
(osakoormusega õpe) 

– Erialakatse – SE 100 Ei 



  

4.2.22. Tartu Rakenduslik käitumisteadus (osakoormusega õpe) – Erialakatse – SE 100 Ei 

    Nõutav on 
1) bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase koos 
vähemalt 5-aastase töökogemusega omandatud erialal või 
käitumisteadustega seotud valdkonnas või 
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 

 

4.2.23. Tartu Muutuste juhtimine ühiskonnas – Motivatsioonikiri – SE 
Sisseastumisintervjuu – SE 

50 
50 

Ei 

4.2.24. 
 

Tartu 
 

Ettevõtlikkus majanduspoliitika kujundamises 
(inglise keeles) 

– Motivatsioonikiri – SE 
Erialane töökogemus – SE 

70 
30 

Ei 

    Nõutav on 
1) majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad ja vähemalt 5-
aastane töökogemus või  
2) majandus- ja ärindusalane magistrikraad või  
3) muu bakalaureuse- või magistrikraad ja vähemalt 5-aastane 
töökogemus erialaga seotud valdkonnas, kus on vaja 
süvendatud teadmisi majanduspoliitikate kujundamisest 

 

4.2.25. Tartu 
 

Kaasaegne finantsjuhtimine (osakoormusega õpe) – Motivatsioonikiri – SE 
Erialane töökogemus – SE 

70 
30 

Ei 

    Nõutav on 
1) majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad ja vähemalt  
5-aastane töökogemus või  
2) majandus- ja ärindusalane magistrikraad või  
3) muu bakalaureuse- või magistrikraad ja vähemalt 5-aastane 
töökogemus erialaga seotud valdkonnas, kus on vaja 
süvendatud teadmisi finantsjuhtimises 

 

4.2.26. Tartu Kaasaegne turundus (osakoormusega õpe)  
 

– Motivatsioonikiri – SE 
Erialane töökogemus – SE 

70 
30 

Ei 

    Nõutav on 
1) majandus- ja ärindusalane bakalaureusekraad ja vähemalt  
5-aastane töökogemus või  
2) majandus- ja ärindusalane magistrikraad või  
3) muu bakalaureuse- või magistrikraad, vähemalt 5-aastane 
töökogemus erialaga seotud valdkonnas, kus on vaja 
süvendatud teadmisi turunduses 
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4.3. MEDITSIINITEADUSTE VALDKOND 

4.3.1. Tartu Õendusteadus (osakoormusega õpe) – Erialane kirjalik töö – SE 50 Ei 
Erialakatse − SE 50 

4.3.2. Tartu Kehaline kasvatus ja sport – Erialakatse − SE 50 Jah – S 
Eelmise õppeastme keskmine hinne 50 

 
 
 

 
Jrk nr 

Õppe- 
töö 

asukoht 

 
Konkurss 

 
Lävend 

 
Vastuvõtutingimus(ed) Osakaal 

% 
Vastuvõtt 

eritingimustel 

 
4.4. 

 
LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND 

4.4.1. Tartu Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja – Erialakatse − SE 100 Jah – S 
4.4.2. Tartu Matemaatika- ja informaatikaõpetaja – 
4.4.3. Tartu Infotehnoloogia mitteinformaatikutele (osakoormusega – Motivatsioonikiri – SE 60 Jah – S 

õpe) Kandideerimise aluseks olevate õpingute keskmine 
hinne 

40 

 Nõutav on 
1) bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon 
informaatikast erineval alal ja vähemalt kaheaastane 
töökogemus või 
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 
informaatikast erineval alal 



 

LISA 3 
 
NÕUTUD DOKUMENTIDE LOETELU KÕRGHARIDUSASTMETE KAUPA 

 
I. Kõrghariduse esimene aste 
1. Kõrghariduse esimesse astmesse kandideerimisel esitab üliõpilaskandidaat avalduse 

elektroonselt veebiaadressil www.sais.ee või www.estonia.dreamapply.com või paberil. 
Kui kandideerimiseks vajalikud andmed ei ole ülikoolile kättesaadavad sisseastumise 
infosüsteemi kaudu riiklikest registritest, esitab üliõpilaskandidaat ka järgmised 
dokumendid: 
1.1. keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega. Välisriigis keskhariduse 

omandanud üliõpilaskandidaat esitab keskharidust tõendava dokumendi puudumisel 
esmalt tõendi õpitulemuste kohta ja hiljemalt 1. novembril 2023 keskharidust 
tõendava dokumendi; 

1.2. isikut tõendav dokument või selle koopia; 
1.3. nime muutmist tõendav dokument, kui üliõpilaskandidaat on nime muutnud; 
1.4. riigieksamitunnistus, kui õppekava vastuvõtutingimus on riigieksam; 
1.5. eesti keele B2- või C1-taseme tunnistus eesti keele teise keelena riigieksami tulemuse 

asendamiseks; 
1.6. dokument eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on 

eestikeelne; 
1.7. dokument inglise keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on 

ingliskeelne; 
1.8. dokument vene keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on venekeelne 

või vene keele oskust tuleb tõendada eeskirja punkti 23 kohaselt; 
1.9. dokument prantsuse keele oskuse kohta eeskirja lisas 1 kehtestatud tasemel, kui 

üliõpilaskandidaat soovib eritingimustel kandideerida romanistika õppekava 
prantsuse keele ja kirjanduse erialale; 

1.10. BMAT sooritamist tõendav dokument, kui õppekava vastuvõtul arvestatakse selle 
testi tulemust; 

1.11. SAT sooritamist tõendav dokument, kui üliõpilaskandidaat taotleb akadeemilise testi 
tulemuse asendamist SAT tulemusega või õppekava vastuvõtul arvestatakse SAT 
tulemust; 

1.12. olümpiaadist või võistlusest osavõtmist tõendav diplom või tõend, kui 
üliõpilaskandidaat kandideerib eeskirja punkti 73.1.1 alusel või lisas 1 määratud 
eritingimustel; 

1.13. spordialaliidu kinnitus sportlike saavutuste kohta, kui kehalise kasvatuse ja spordi 
õppekava üliõpilaskandidaat taotleb eritingimustel vastuvõttu või 
sisseastumiseksami lisapunkte eeskirja lisas 1 määratud tingimustel; 

1.14. ülikooli või teaduskooli kursuse või MOOC-i läbimist tõendav tunnistus, kui 
üliõpilaskandidaat taotleb lisapunkte kursuse või MOOC-i läbimise eest või 
eritingimustel vastuvõttu MOOC-i läbimise eest eeskirja lisas 1 määratud 
tingimustel; 

1.15. curriculum vitae ja/või töökogemust tõendav dokument, kui õppekava puhul on 
kandideerimise eeldus varasem töökogemus või hinnatakse kandideerimisel 
varasemat töökogemust;  

http://www.sais.ee/
http://www.estonia.dreamapply.com/


 

1.16. Eesti ENIC/NARIC keskuse koostatud haridustausta kirjeldus, kui 
üliõpilaskandidaat on rahvusvahelise kaitse saaja või taotleja või sarnases olukorras 
olev isik ega saa täielikult või osaliselt esitada muid haridustaset tõendavaid 
dokumente. 

2. Alla 18-aastase välisüliõpilaskandidaadi vastuvõtul võib ülikool nõuda vanema või 
eestkostja notariaalselt tõestatud nõusolekut alaealise õppima asumiseks ja kinnitust selle 
kohta, et ta on teadlik alaealise piiratud teovõimega seotud piirangutest. 

 
II. Kõrghariduse teine aste 
3. Kõrghariduse teise astmesse kandideerimisel esitab üliõpilaskandidaat avalduse 

elektroonselt veebiaadressil www.sais.ee või www.estonia.dreamapply.com või paberil. 
Kui kandideerimiseks vajalikud andmed ei ole ülikoolile kättesaadavad sisseastumise 
infosüsteemi kaudu riiklikest registritest, esitab üliõpilaskandidaat ka järgmised 
dokumendid: 
3.1. eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend. Välisriigis kõrghariduse 

omandanud üliõpilaskandidaat esitab eelmise õppeastme diplomi ja akadeemilise 
õiendi puudumisel esmalt tõendi õpitulemuste kohta ning hiljemalt 1. novembril 
2023 diplomi ja akadeemilise õiendi; 

3.2. isikut tõendav dokument või selle koopia; 
3.3. nime muutmist tõendav dokument, kui üliõpilaskandidaat on nime muutnud; 
3.4. diplom ja akadeemiline õiend, täienduskoolituse tunnistus või vormikohane 

varasema töökogemuse kirjeldus, kui üliõpilaskandidaat taotleb eeldusainete 
hindamist; 

3.5. tõend varasemate õpingute ja/või töökogemuse vastuvõtutingimustele vastavuse 
kohta, kui üliõpilaskandidaat on enne vastuvõtuperioodi taotlenud instituudist või 
kolledžist eeldusainete hindamist; 

3.6. dokument eesti keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on 
eestikeelne; 

3.7. dokument inglise keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on 
ingliskeelne; 

3.8. dokument vene keele oskuse kohta vähemalt B2-tasemel, kui õppekava on 
venekeelne; 

3.9. curriculum vitae ja/või töökogemust tõendav dokument, kui õppekava puhul on 
kandideerimise eeldus varasem töökogemus või hinnatakse kandideerimisel 
varasemat töökogemust; 

3.10. Eesti ENIC/NARIC keskuse koostatud haridustausta kirjeldus, kui 
üliõpilaskandidaat on rahvusvahelise kaitse saaja või taotleja või sarnases olukorras 
olev isik ega saa täielikult või osaliselt esitada muid haridustaset tõendavaid 
dokumente. 

http://www.sais.ee/
http://www.estonia.dreamapply.com/


 

LISA 4 
 
OLÜMPIAADIDE JA VÕISTLUSTE TULEMUSTE ALUSEL ERITINGIMUSTEL 
KANDIDEERIMISE TINGIMUSED JA KORD 

 
1. Eeskirja lisas 1 määratud õppekavade puhul võetakse eritingimustel olümpiaadi või 

võistluse tulemuse alusel vastu üliõpilaskandidaat, kes on 
1.1. 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise aineolümpiaadil, välja arvatud ajaloo-

olümpiaadil, lõppvoorus 11. või 12. klassi arvestuses viie parima hulka ja kelle koht 
üldpingereas on esikümnes; 

1.2. 11. või 12. klassi õpilasena tulnud üleriigilise ajaloo-olümpiaadil lõppvoorus 11. või 
12. klassi arvestuses vähemalt ühel teemal kahe parima hulka ja kelle koht selle teema 
üldpingereas on esikümnes; 

1.3. 11. või 12. klassi õpilasena osalenud rahvusvahelisel aineolümpiaadil; 
1.4. 11. või 12. klassi õpilasena saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil 1.–

3. preemia; 
1.5. 11. või 12. klassi õpilasena saavutanud keskkonnaalaste uurimistööde konkursil 1.–

3. koha; 
1.6. 11. või 12. klassi õpilasena saavutanud ajalooalaste uurimistööde konkursil uurimistöö 

kategoorias 1.–3. koha; 
1.7. 11. või 12. klassi õpilasena saavutanud Eesti kesk- ja põhikoolide meistrivõistlustel 

väitluses või Eesti kesk- ja põhikoolide meistrivõistlustel venekeelses väitluses 
võistkondade arvestuses 1. koha või individuaalarvestuses 1.–3. koha; 

1.8. 11. või 12. klassi õpilasena kuulunud võistlusel „Eesti parim õpilasfirma“ 1. koha 
saavutanud võistkonda; 

1.9. 11. või 12. klassi õpilasena kuulunud Euroopa statistikavõistluse Eesti võistlusvoorus 
1. koha saavutanud võistkonda; 

1.10. saavutanud saatesarjas „Rakett 69“ 1.–3. koha. 
2. Ülikool arvestab eritingimustel vastuvõtul osalemist järgmistel olümpiaadidel ja võistlustel: 

2.1. Eesti olümpiaadid ja võistlused ning nende korraldajad: 
2.1.1. ajaloo-olümpiaad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts; 
2.1.2. ajalooalaste uurimistööde konkurss Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts; 
2.1.3. bioloogiaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.4. eesti keele teise keelena olümpiaad Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool; 

 2.1.5. Eesti kesk- ja põhikoolide 
meistrivõistlused väitluses 

Eesti Väitlusselts; 

2.1.6. Eesti kesk- ja põhikoolide 
meistrivõistlused venekeelses 
väitluses 

Eesti Väitlusselts; 

2.1.7. Eesti õpilaste teadustööde riiklik 
Konkurss 

SA Eesti Teadusagentuur; 

2.1.8. emakeeleolümpiaad (eesti keel 
emakeelena) 

Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool; 

2.1.9. Euroopa statistikavõistluse Eesti 
eelvoor 

Statistikaamet / Haridus- ja 
Teadusministeerium / Haridus- ja 
Noorteamet / Tartu Ülikool; 

2.1.10. filosoofiaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.11. füüsika lahtine võistlus Tartu Ülikool; 



 

2.1.12. füüsikaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.13. geograafiaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.14. informaatikaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.15. inglise keele olümpiaad Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool; 
2.1.16. keemia lahtine võistlus Tartu Ülikool; 
2.1.17. keemiaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.18. keskkonnaalaste uurimistööde 

konkurss 
SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus; 

2.1.19. eesti kirjanduse olümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.20. konkurss „Eesti parim õpilasfirma“ SA Junior Achievement Eesti; 
2.1.21. lingvistikaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.22. maateaduste olümpiaad Tallinna Tehnikaülikool; 
2.1.23. majandusolümpiaad SA Junior Achievement Eesti; 
2.1.24. matemaatika lahtine võistlus Tartu Ülikool; 
2.1.25. matemaatikaolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.26. prantsuse keele olümpiaad Tallinna Ülikool; 
2.1.27. rahvaluuleolümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.28. saksa keele olümpiaad Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool; 
2.1.29. saatesari „Rakett 69“ Eesti Rahvusringhääling; 
2.1.30. soome keele olümpiaad Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool; 
2.1.31. usundiõpetuse olümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.32. vene keele emakeelena olümpiaad Tartu Ülikool; 
2.1.33. vene keele võõrkeelena olümpiaad Tallinna Ülikool; 
2.1.34. ühiskonnaõpetuse olümpiaad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts; 
2.1.35. üleriigiline gümnaasiumiõpilaste 

tõlkevõistlus 
Elva Gümnaasium; 

2.2. rahvusvahelised olümpiaadid ja võistlused: 
2.2.1. Balti geograafiaolümpiaad BGEO; 
2.2.2. Balti keemiaolümpiaad BChO; 
2.2.3. Balti informaatikaolümpiaad BOI; 
2.2.4. Euroopa füüsikaolümpiaad EuPhO; 
2.2.5. Euroopa geograafiaolümpiaad EGEO; 
2.2.6. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss; 
2.2.7. Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad EUSO; 
2.2.8. Euroopa õpilasfirmade võistlus JA-YE Europe; 
2.2.9. matemaatikavõistlus „Balti tee“; 
2.2.10. rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad IAAO; 
2.2.11. rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad IBO; 
2.2.12. rahvusvaheline filosoofiaolümpiaad IPO; 
2.2.13. rahvusvaheline füüsikaolümpiaad IPhO; 
2.2.14. rahvusvaheline geograafiaolümpiaad IGEO; 
2.2.15. rahvusvaheline informaatikaolümpiaad IOI; 
2.2.16. rahvusvaheline keemiaolümpiaad IChO; 
2.2.17. rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad INEPO; 
2.2.18. rahvusvaheline lingvistikaolümpiaad ILO; 
2.2.19. rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad IMO; 

2.3. õppeosakonna vastuvõtutalituse juhataja otsusel olümpiaad või võistlus, mis on 
korraldatud punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud olümpiaadi või võistluse asendamiseks. 



 

LISA 5 
 
SPORTLASTE ERITINGIMUSTEL VASTUVÕTMISE KONKURSI 
TINGIMUSED JA KORD 

 
1. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi: spordiklubi) korraldab konkursi, et 

valida välja kuni kaksteist sportlast, kes saavad eeskirjas sätestatud korras eritingimusel 
asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesel või teisel astmel. 

2. Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on 
rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda. 

3. Spordiklubi kuulutab konkursi oma veebilehel sport.ut.ee välja hiljemalt 1. veebruaril 2023. 
Avaldusi võetakse vastu 20. veebruarist 10. märtsini 2023. Konkursi tulemustest 
teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2023. 

4. Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 
4.1. konkursil osalemise avaldus; 
4.2. spordialaliidu kinnitus kandidaadi sportlike tulemuste kohta; 
4.3. motivatsioonikiri, milles kandidaat annab ülevaate oma senisest sportlikust tegevusest, 

esitab kavandatud sportlikud eesmärgid ja põhjendab avalduses märgitud õppekava 
valikut; 

4.4. eelmise õppeastme lõpetamist tõendav dokument koos hinnetelehega või juhul, kui 
kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud konkursiaasta suvel, siis õppetulemuste 
väljavõte; 

4.5. õppekeele oskust tõendav dokument; 
4.6. isikut tõendava dokumendi koopia. 

5. Kandidaat võib lisaks esitada rahvusliku olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja. 
6. Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist, 

õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjoni koosseisu 
kinnitab õppeprorektor. 

7. Komisjon arvestab kandidaatide hindamisel ja otsuse tegemisel järgmist: 
7.1. kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal; 
7.2. tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega; 
7.3. valmisolek esindada spordiklubi; 
7.4. Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine; 
7.5. sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes 

motivatsioonikirjast ja eelmise õppastme lõpetamist tõendavast dokumendist koos 
hinnetelehega. 

8. Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu. Kandidaadil ei ole õigust intervjuud nõuda. 

https://sport.ut.ee/
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