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Kinnitatud TTÜ nõukogu 18.12.2017 otsusega nr 55
Muudetud TTÜ nõukogu 17.04.2018 otsusega nr 55 (jõustunud 19.04.2018)
Õppekulude hüvitamise tasumäärad üliõpilastele ja eksternidele 2018/2019. õppeaastaks
1. Õppeaine 1 EAP tasumäär (v.a lõputöö juhendamine) alates 2017/2018. õa vastu võetud esimese ja
teise astme üliõpilastele osakoormusega või tasulises õppes õppides.
Eesti- ja
Ingliskeelsed
venekeelsed
õppekavad
Õppekava
õppekavad
(tasumäär
(tasumäär
eurodes)
eurodes)
1.1 Inseneriteaduskonna õppekavad (v.a. Euroopa arhitektuur)
40
55
Euroopa arhitektuur
91,67
1.2 Majandusteaduskonna õppekavad

1.3
1.4
1.5

Bakalaureuseõpe
Magistriõpe (v.a avaliku sektori innovatsioon ja evalitsemine**)
Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad
Loodusteaduskonna õppekavad
Eesti Mereakadeemia õppekavad

45/44*
50/49*

55
55/50*

40
40
40

100
55
-

*madalamat tasumäära kohaldatakse 2017/2018. õa immatrikuleeritud üliõpilastele bakalaureuseõppe
õppekaval avalik haldus ja riigiteadused ning magistriõppe õppekavadel avaliku sektori juhtimine ja
innovatsioon ning tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused.
**rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude
hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel
sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i Komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus
lepingule.
2. Alates 2017/2018. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad eestikeelsel õppekaval
täiskoormusega ega täida semestris õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu, kohaldatakse
õppekulude hüvitamisel koormusnõudest puudujäävas mahus tasumäära 40 eurot EAP kõikidel
õppekavadel, v.a avaliku sektori innovatsiooni ja e-valitsemise õppekava ning Euroopa arhitektuuri
õppekava. [jõustunud 19.04.2018]
3. Õppeaine 1 EAP tasumäär (v.a lõputöö juhendamine) enne 2017/2018. õa vastu võetud eesti- ja
venekeelsetel õppekavadel õppivatele esimese ja teise astme üliõpilastele osakoormusega või tasulises
õppes õppides.
3.1

3.2

Õppekava
Inseneriteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe
Bakalaureuseõpe, integreeritud õpe, magistriõpe
Majandusteaduskonna õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe
Bakalaureuseõpe (v.a avalik haldus ja riigiteadused,
õigusteadus, halduskorraldus)
Avalik haldus ja riigiteadused; halduskorraldus
Õigusteadus

Tasumäär eurodes
33
35
35
45
35
44

Magistriõpe (v.a avaliku sektori juhtimine ja
innovatsioon, personalijuhtimine, haldusjuhtimine)
Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon,
personalijuhtimine, haldusjuhtimine

50
47

2
3.3
3.4
3.5

Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad
Loodusteaduskonna õppekavad
Eesti Mereakadeemia õppekavad
Rakenduskõrgharidusõpe
Magistriõpe

35
35/30*
35
38

*madalamat tasumäära kohaldatakse enne 2013/2014. õa immatrikuleeritud üliõpilastele
4. Õppeaine 1 EAP tasumäär (v.a lõputöö juhendamine) enne 2017/2018. õa vastu võetud ingliskeelsetel
õppekavadel õppivatele üliõpilastele osakoormusega või tasulises õppes õppides.
4.1

4.2

4.3
4.4

Õppeaste/õppekava
Inseneriteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe, magistriõpe (v.a Euroopa arhitektuur)
Euroopa arhitektuur
Majandusteaduskonna õppekavad
Bakalaureuseõpe (v.a õigusteadus)
Õigusteadus
Magistriõpe (v.a tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused,
tehnoloogiaõigus, töö- ja organisatsioonipsühholoogia, avaliku sektori
innovatsioon ja e-valitsemine**)
Töö- ja organisatsioonipsühholoogia, tehnoloogiaõigus
Tehnoloogia valitsemine ja digitaalsed muutused
Infotehnoloogia teaduskonna õppekavad (v.a küberturbe
tehnoloogiad)
Loodusteaduskonna õppekavad

Tasumäär eurodes
43*
91,67
55
52
55

47
43
48*
43*

*kehtib ainult osakoormusega õppides
**rahvusvahelisel ühisõppekaval avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine toimub õppekulude
hüvitamine ning ülikoolidevaheline arveldamine õppetasude osas vastavalt partnerülikoolide vahel
sõlmitud konsortsiumilepingule ning EL-i Komisjoni ja konsortsiumi vahel sõlmitud Erasmus Mundus
lepingule
5. Väljastpoolt Euroopa Liitu ning õppekaval Euroopa arhitektuur õppivad üliõpilased maksavad
ainepunktide eest enne immatrikuleerimist kahe semestri tasu ulatuses ja arvestusega, et semestris
deklareeritakse õppeaineid vähemalt 30 EAP mahus. EAP tasu arvestus toimub vastavalt kehtestatud
tasumääradele.
51 Õppeaastatel 2013/2014 kuni 2016/2017 (edaspidi varasem periood) eestikeelsele
majandusteaduskonna (v.a logistika bakalaureuse) õppekavale immatrikuleeritud täiskoormusega
õppivale üliõpilasele, kes ei täida semestris õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu,
kohaldatakse õppekulude osalisel hüvitamisel nominaalkoormusest puudujäävas mahus
õppekavajärgset ainepunkti hinda ülikooli sisseastumisaastaga seotud tasumäära järgi. [jõustunud
19.04.2018]
6. Õppekaval küberturbe tehnoloogiad õppivad üliõpilased maksavad semestritasu 1200 eurot
sõltumata deklareeritud ainepunktide arvust.
7. Lõputöö ja -eksamite tasumäärad üliõpilastele
7.1 Lõputöö ja bakalaureuseeksami EAP tasumäär on 50% vastava õppekava EAP tasumäärast (v.a
õppekaval Euroopa arhitektuur õppivad üliõpilased ja eksternid).
7.2 TTÜ Eesti Mereakadeemia õppekavade lõpueksamite EAP tasumäär on 50 % TTÜ Eesti
Mereakadeemia EAP tasumäärast.
8. Sisseastumisdokumentide läbivaatamistasu
8.1 Sisseastumisdokumentide ühekordne läbivaatamistasu välisüliõpilasele on 100 eurot.
9. Tasumäärad eksternidele
9.1 Eksternile, kelle lõputöö on valminud TTÜ-poolse juhendajata või üliõpilasena TTÜ õppejõu või
teadustöötaja juhendamisel või lõpueksami sooritamisel kohalduvad alljärgnevad tasumäärad:

3
9.1.1 bakalaureusetöö ja -eksam 100 eurot;
9.1.2 rakenduskõrgharidusõppe lõputöö ja -eksam 160 eurot;
9.1.3 magistritöö ja inseneriõppe lõputöö ning -eksam 300 eurot;
9.1.4 doktoritöö 0 eurot.
9.2 Eksternile, keda on juhendanud TTÜ õppejõud või teadustöötaja kuid, kes ei ole juhendamise eest
tasunud, kohaldatakse tasumäära, mis on võrdne samal õppeaastal vastu võetud sama
kõrgharidusastme üliõpilase lõputöö juhendamise tasumääraga.
9.3 TTÜ Eesti Mereakadeemia õppekavade eksternidele kohaldatav lõpueksami tasumäär on sama, mis
nendel õppekavadel vastaval õppeaastal vastu võetud üliõpilase lõpueksami tasumäär.
10. Õppekulude hüvitamine ja võlgnevused [jõustunud 19.04.2018]
10.1 Üliõpilasel, kes õpib eestikeelsel õppekaval täiskoormusega ega täida semestris õppekava kohaselt
täitmisele kuuluvat õppe mahtu, tekib õppekulude hüvitamise kohustus koormusnõudest puudujäävas
mahus õppekorralduse eeskirja alusel. Üliõpilasel, kes õpib eestikeelsel õppekaval osakoormusega või
tasulises õppes, tekib õppekulude hüvitamise kohustus TTÜ ja üliõpilase vahel sõlmitud õppekulude
hüvitamise lepingu alusel. Õppekulude hüvitamise lepingu tüüptingimused kinnitab rektor.
10.2 Üliõpilasele esitatakse õppekorralduse eeskirjast või õppekulude hüvitamise lepingust tulenevalt
arve õppekulude hüvitamiseks (õppeteenustasu maksmiseks) üks kord semestris. Arve tasumise
tähtajaks on kümme kalendripäeva arve esitamisest.
10.3 Õppeteenustasu maksmisega viivitamisel nõutakse üliõpilaselt viivist 0,06% tähtajaks tasumata
summalt iga viivitatud kalendripäeva eest.
10.4 Juhul kui punktis 10.2 nimetatud arvet ei tasuta tähtaegselt, pikendatakse õppeteenustasu kohta
esitatud arve tasumise tähtaega kolm kalendrikuud üliõpilase avalduse alusel.
10.5 Laekumata õppeteenustasust tulenev võlanõue üliõpilase vastu loovutatakse kas täielikult või
osaliselt kolmandale isikule või nõutakse see sisse kohtu kaudu.
11. Õppekavadesse mittekuuluvate õppeainete õppimine on tasuline. Rektoril on õigus võimaldada
üliõpilastel neid õppeaineid õppida tasuta.

