Informaatika õppekaval (IAPM) võimalik praktika sooritamiseks läbida kas Erialapraktika või
Õpetamispraktika.


ITX004P Erialapraktika 5 EAP



ITX829P Õpetamispraktika 5 EAP

Erialapraktika eesmärkideks on siduda tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, et
kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundid. Toetada ja täiendada
üliõpilase olemasolevaid erialaoskusi ning luua võimalused uute oskuste õppimiseks.
Tutvustada
üliõpilasele
ettevõtte/organisatsiooni
igapäevatööd,
töökorraldust,
sisekorraeeskirju, kvaliteedi- ja tööohutusega seonduvaid aspekte. Toetada üliõpilase
tööharjumuse, sotsiaalsete hoiakute ja väärtuste kujunemist, oskus nii iseseisvaks tööülesannete
täitmiseks kui ka meeskonnas ning pakkuda materjali projektide, uurimus- või lõputöö
kirjutamiseks.
Erialapraktika praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane ise. Praktikapakkumistega saab tutvuda
Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna kodulehel, vajadusel abistab koha
leidmisel eriala praktika kuraator.
Üldjuhul koosneb erialapraktika sooritamine järgnevatest sammudest:
1. Praktika koha leidmine ja ettevõttega praktika ülesande kokku leppimine
2. Praktika plaani esitamine ja allkirjastamine ettevõttepoolse juhendaja ja praktikandi
3.
4.
5.

6.

poolt. See peab olema tehtud enne praktikale asumist.
Praktika avalduse esitamine ÕIS-is
Praktika tegemine ettevõttes piisavas mahus (vähemalt 1 kuu täistööajaga tööd)
Praktika tõendi ja aruande esitamine ning vajadusel muude praktika sooritamist
tõendavate
dokumentide
esitamine
Praktika aruanne peab olema esitatud aegsalt enne kaitsmisi. Praktika aruanne
saadetakse üldjuhul tutvumiseks ka ettevõttepoolsele juhendajale.
Praktika kaitsmine seminari vormis peale tõendi ja aruande aktsepteerimist

Kõik dokumendid esitatakse praktika keskkonna kaudu ained.ttu.ee-s, Vajalikud vormid on
kättesaadavad praktika keskkonnas. ÕIS-is tehakse ainult avaldus, sinna midagi muud lisada
pole vaja.
ained.ttu.ee keskkonnas ainele registreerimisel tuleb sisestada registreerimisvõti kujul
aastanumber+semestritähis (S - sügissemester, K - kevadsemester), näiteks kevadsemestril
2018 aastal kehtiv võti – 2018K.
Varasema töökogemuse olemasolul saab praktika arvestatud ka juhul kui on täidetud järgmised
tingimused:
-

vähemalt 3 kuule täistööajaga tööle vastav erialane töökogemus õppeperioodi jooksul;
praktika plaani asemel tuleb esitada töökogemuse kirjeldus, mis peab saama praktika
kuraatori nõusoleku enne järgnevate sammude tegemist.

Õpetamispraktika läbimiseks on vajalik õppejõuga kokku leppida kursus, mille juures
õppepraktikat tehakse, ülesanded, mida on vaja õppetöös täita. Praktika arvestamine toimub
sarnaselt erialapraktikale lihtsustatud korras. Vajalikud vormid ja selgitused on praktika
keskkonnas.

