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Sissejuhatus 
 
Rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus (ingl International Standard Classification of Education, 
ISCED) on vahend rahvusvaheliselt võrreldava haridusstatistika kogumiseks, koondamiseks 
ja analüüsimiseks. ISCED  on üks ÜRO rahvusvahelistest majandus- ja sotsiaalvaldkonna 
klassifitseerimise süsteemidest ning alus õppekavade ja nendega seotud kvalifikatsioonide 
liigitamiseks vastavalt haridustasemetele ja -valdkondadele. ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri 
Organisatsioon (UNESCO) töötas ISCEDi välja 1970. aastate keskel ning seda on mitu korda 
ajakohastatud, sh 2011. ja 2013. aastal. 

 
2011. aastal tehti muudatused, mis käsitlesid eelkõige õppekavade tasemeid (ISCED-P), ning võeti 
esmakordselt kasutusele kvalifikatsioonidel põhinev haridustulemuste tasemete liigitus (ISCED-A). 
2013. aasta muudatused keskendusid õppevaldkondadele (ISCED-F). ISCEDi muudetakse 
riikidevaheliste kokkulepetega ning muudetud versiooni kinnitab ametlikult ÜRO peaassamblee. 

 
Selles väljaandes kirjeldatakse ISCEDi haridus- ja koolitusvaldkondade liigituse 2013. aasta 
versiooni (ISCED-F 2013) kõigi õppekavarühmade sisu. Võimaluse korral esitatakse kirjelduste 
juures näiteid nii õppekavarühma kuuluvatest teemadest kui ka piirijuhtumitest, mis kuuluvad 
teistesse rühmadesse. Erandlikud näited aitavad sisult lähedasi õppekavarühmi üksteisest 
paremini eristada. 

 
Väljaande lõpus on valdkondade, õppesuundade ja õppekavarühmade loetelu. 

 
.
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00 Üldõppekavade õppevaldkond 
 
Üldõppekavad annavad isikuarenguga seotud põhiteadmisi ja -oskusi mitmesugustel teemadel, 
konkreetset õppesuunda või õppekavarühma rõhutamata või sellele spetsialiseerumata. 

 
Seda valdkonda ei tohi kasutada jääkkategooriana. Konkreetset ainet või teemat käsitlevad 
õppekavad tuleks liigitada õppevaldkonda 01–10, eriti kolmanda taseme hariduse õppekavade 
puhul, mida võib üldõppekavade hulka liigitada üksnes erandjuhul. 

 
001   Põhiõppekavade õppesuund 

 
0011     Põhiõppekavarühm 

 
Põhiõppekavad annavad õppijatele põhioskused lugemises, kirjutamises ja arvutamises ning 
põhiteadmised teistes ainetes, nt ajaloos, geograafias, loodusainetes, sotsiaalainetes, kunstis ja 
muusikas ning mõnel juhul usuõpetuses. Neid õppekavu pakutakse tavaliselt alg- ja põhihariduse 
tasemel. Sellesse kategooriasse liigitatakse ka keskhariduse taseme üldised põhiõppekavad isegi 
juhul, kui õppekava keskendub mõningal määral näiteks humanitaar-, sotsiaal- või 
loodusteadustele jms. Kutseõppekavasid liigitatakse sellesse kategooriasse üksnes erandjuhul.  
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

 
Alghariduse taseme õppekavad 
Laiad (mittespetsialiseerunud) üldõppekavad 
Põhiõppekavad  
Üldõppekavad, mis ei keskendu konkreetsele ainele 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Üldõppekavad keskhariduse tasemel (mõnes riigis põhihariduse vanemas astmes), milles 
pööratakse teatavat tähelepanu nt humanitaar-, sotsiaal- või loodusteadustele, jätmata samas 
tähelepanuta ka teisi teadmiste valdkondi. Mõnedes riikides pakutakse selliseid õppekavasid 
moodulõppena, mis tuleks samuti liigitada sellesse kategooriasse.  

 
Erandid: 

 

Õppekavad (mitte kutsehariduslikud), mida peetakse üldiseks sissejuhatavas tähenduses, aga 
milles on selge rõhk konkreetsel õppekavarühmal, õppesuunal või -valdkonnal, ei kuulu sellesse 
õppekavarühma ning liigitatakse õppe sisust lähtuvalt ühte õppevaldkondadest 01–10.  

 

002   Kirja- ja arvutusoskuse õppesuund 
 
0021     Kirja- ja arvutusoskuse õppekavarühm 

 
Kirja- ja arvutusoskuse õppekavasid pakutakse peamiselt täiskasvanutele ning nende 
eesmärk on anda põhioskused lugemises, kirjutamises ja aritmeetikas. Selle õppekavarühma 
eristamiseks rühmast 0011 „Põhiõppekavad“ võib rakendada õppijate tüüpilist vanusevahemikku.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Abiõppekavad noortele või täiskasvanutele 
Arvutusoskus 
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Kirjaoskus 
 
003   Isikuarengu õppesuund 

 
0031     Isikuarengu õppekavarühm 

 
Isikuarengu õppekavasid määratletakse, lähtudes nende mõjust õppija (vaimsele, sotsiaalsele 
jne) võimekusele. Õppekavarühm hõlmab isikuarengu õppekavasid, mis ei kuulu õppekavarühma 
0011 „Põhiõppekavad“ ega 0021 „Kirja- ja arvutusoskus“ ning mis arendavad võtmepädevusi ja 
ülekantavaid oskusi. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Ajajuhtimine 

 Argumenteerimine ja esinemine 
Avalik esinemine 
Enesehinnangu arendamine 
Enesekehtestamise koolitus 
Koostöö 
Kursused lapsevanematele 
Käitumisoskuste arendamine 
Sotsiaalne pädevus 
Suhtlusoskused 
Tööotsimiskursused 
Vaimsete võimete arendamine 

 
Kategooriasse kuuluvad: 
 
Eestvedamist käsitlevad õppekavad isikuarengu kontekstis 
 
Töökoha või tööülesannetega seotud õpe ja koolitus, kui see on seotud pigem isikuarengu, mitte 
tööalase arenguga. Ka töökohal pakutavad isikuarengu õppekavad liigitatakse nende sisust 
lähtuvalt sellesse kategooriasse.  
 
Igapäevaelus toimetulekut käsitlevad õppekavad erivajadustega inimestele 

 
Erandid 

 

Eestvedamise õpe juhtimise kontekstis ei kuulu sellesse kategooriasse ja liigitatakse 
õppekavarühma 0413 „Juhtimine ja haldus“.
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01 Hariduse õppevaldkond 
 
011   Hariduse õppesuund 

 
0111     Kasvatusteaduse õppekavarühm 

 
Kasvatusteadus käsitleb õppimise protsessi ning teadmiste edasiandmise teooriaid, meetodeid 
ja tehnikaid. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Didaktika 
Hariduse kvaliteedi hindamine ja haridusuuringud 
Kasvatusteadused 
Pedagoogiline hindamine, haridustulemuste testimine ja mõõtmine 
Õppe kavandamine 

 
Erandid 

 

Õpetajakoolituse õppekavad, mis ühendavad kasvatusteadust ja pedagoogilist praktikat, ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ning liigitatakse ühte õpetajakoolituse õppekavarühmadest (0112–
0114). 

 
0112    Koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühm 

 
Koolieelikute õpetajate koolitus käsitleb kuni 7 aastaste väikelaste õpetamise teooriaid, 
meetodeid ja praktikat formaalharidussüsteemis alushariduse tasemel. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Koolieelikute õpetajate koolitus 

Koolieelikute õpetamine (formaalharidussüsteemis) 
 
Erandid: 

 

Väljaspool formaalharidussüsteemi tegutsevate lastehoidjate koolitus ei kuulu sellesse 
õppekavarühma ja liigitatakse õppekavarühma 0922 „Lastehoid ja noorte teenused“. 

 
0113     Klassiõpetaja koolituse õppekavarühm 

 
Klassiõpetaja koolitus käsitleb teooriaid, meetodeid ja praktikat, mille abil antakse ligikaudu 5–
15 aastastele lastele põhioskused lugemises, kirjutamises ja matemaatikas ning põhiteadmised 
teistes ainetes, nt ajaloos, geograafias, sotsiaalainetes jne ning pannakse alus elukestvale 
õppele.  Aineõpetus peaks saama vähem tähelepanu kui õppekavarühmas 0114 „Aineõpetajate 
koolitus“. Eripedagoogika alane koolitus kuulub sellesse õppekavarühma, samuti lugemise ja 
kirjutamise põhioskuste õpetamine täiskasvanutele ning sisserändajatele nende emakeeles või 
esimeses keeles. 
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Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Hariduslike erivajadustega laste õpetaja koolitus  
Klassiõpetaja koolitus 
Põlisrahvaste õpetajate koolitus 
Õpetamine algkoolis 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Täiskasvanutele kirjaoskuse ja arvutamise algteadmiste õpetamine 

Õpetaja abi (abiõpetaja) koolitus 
 

 
Erandid: 

 

Aineõpetajate koolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma isegi juhul, kui õppe sihtrühm on algkooli 
või põhikooli vanemate astmete õpilased, ja liigitatakse rühma 0114 „Aineõpetaja koolitus“. 

 
0114     Aineõpetaja koolituse õppekavarühm 

 
Aineõpetaja koolitus käsitleb peamiselt konkreetsete ainete õpetamise teooriaid, meetodeid ja 
praktikat keskhariduse tasemel või järgmistel haridustasemetel. Sellesse õppekavarühma 
kuuluvate õppekavade raames õpitakse sageli ka ainet/aineid, mida hakatakse õpetama. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Koolitaja koolitus  

Sõiduõpetaja koolitus  

Õpetajakoolitus – ettevõtlus 
Õpetajakoolitus – kehaline kasvatus 

Õpetajakoolitus – kutseõppe ained  
Õpetajakoolitus – kunst ja käsitöö  
Õpetajakoolitus – lasteaiaõpetaja 

Õpetajakoolitus – muusika 
Õpetajakoolitus – tehnikaained  
Õpetajakoolitus – teise keele õpe 
Õpetajakoolitus – teoreetilised ained, nt inglise keel, matemaatika, ajalugu 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Õppejõu ja tööjuhendaja koolitus, tööoskuste ning praktiliste ja kunstiainete õpetaja koolitus 
 
Erandid: 

 

Treenerikoolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1014 „Sport“.
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018   Hariduse interdistsiplinaarne õppesuund  
 
0188     Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad õppekavad, mille mahust suurima osa hõlmab haridus.
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02 Humanitaaria ja kunsti õppevaldkond 
 
021   Kunsti õppesuund 

 
0211     Audiovisuaalsete tehnikate ja meedia tootmise õppekavarühm 

 
Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine käsitleb raamatute, ajalehtede, raadio- ja 
telesaadete, filmi- või video-, muusikasalvestiste tootmist ning graafilise reproduktsiooni tehnikaid 
ja oskusi. See hõlmab värvitrüki meetodite, fotograafia ja arvutigraafika õppekavasid. Samuti 
kuulub sellesse kategooriasse raamatute, ajakirjade, plakatite, reklaamide jms graafilise 
kujundamise õpe.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Animatsioon 
Arvutimängude loomine 
Arvutis küljendamine 
Filmi- ja videotootmine 
Fotograafia 
Graafiline disain 
Graafiline kujundamine, küljendamine 
Graafiline reproduktsioon 
Helisalvestiste tootmine 
Helitehnika  
Illustreerimine 

 Interaktiivse meedia disain 
Kaameratöö  
Küljendamine 
Meediatehnikad 
Multimeedia tootmine 
Raadio- jaa telesaadete tootmine 
Raamatute köitmine 
Trükiettevalmistus 
Trükiladu 
Trükitoodete järeltöötlus ja köitmine 
Trükkimine 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Kompaktkirjastamine ja -küljendamine 
 
Erandid: 

 

Kompaktkirjastamise ja veebiarenduse tarkvara kasutamise õppekavad ei kuulu sellesse 
õppekavarühm aja liigitatakse rühma 0611 „Arvutikasutus“. 

 
Ajakirjandusõpe (sõnumite vormistus ja sisu) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0321 „Ajakirjandus“.
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0212     Moe-, sise- ja tööstusdisaini õppekavarühm 
 

Moe-, sise- ja tööstusdisain on kuju, vormi ja materjali loomingulise ühendamise õpe nt 
moerõivaste, tööstustoodete ja interjööride kavandamisel ja tootmisel. 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Lavakujundus 
Moedisain 
Rõivadisain 
Sisearhitektuur 
Sisekujundus 
Tööstustoodete disain 
Vaateaknakujundus  

 
Erandid: 
 
Ehitusdisaini õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0731 „Arhitektuur ja 
linnaplaneerimine“ 
 
Tööstusdisaini õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma juhul, kui rõhk on tehnilistel ainetel ja mitte 
kunstilisel disainil, ning liigitatakse sobivasse rühma õppesuunas 071 „Tehnikaalad“. 
   

Kompaktkirjastamine ja graafiline disain ei kuulu sellesse õppekavarühma ning liigitatakse rühma 
0211 „Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine“. 

 
 
0213     Kujutava kunsti ja kunstiteaduse õppekavarühm 

 
Kujutav kunst ja kunstiteadus on loomingulise eneseväljenduse visuaalsete vormide õpe, mis 
käsitleb kujutava kunsti teooriat, ajalugu ja tehnikaid ning kunstiloomega tegelemist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Graafika 
Kalligraafia 
Kunstiajalugu 
Kunstifilosoofia 
Kunstiteooria 
Maal 
Skulptuur  
Sügavtrükk 

 
Erandid: 

 

Keraamika, savitöö jms õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0214 
„Käsitöö“. 

 
Arhitektuuri õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0731 „Arhitektuur ja 
linnaplaneerimine“. 

 
Kunstiõpetaja koolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0114 „Aineõpetaja 
koolitus“.
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0214     Käsitöö õppekavarühm 
 
Käsitöö õpe hõlmab valitud käsitööala, nt juveeltoodete valmistamise, savitöö, kangakudumise, 
puunikerduse jms tehnikaid ja oskusi.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Hõbesepatöö 
Juveeltoodete valmistamine 
Kangakudumine (käsitöönduslik) 
Keraamika 
Kiviraie (käsitöönduslik) 
Klaasikunst ja klaasipuhumine 
Kullassepatöö 
Kunstkäsitöö ja rahvakunst 
Lilleseade 
Metallehistöö 
Pillide valmistamine (mitte tööstuslik) 
Pillide parandamine ja häälestamine 
Puunikerdus 
Põlisrahvaste käsitöö  
Tikkimine 

 
Erandid: 

 

Keraamikatoodete, kangaste, tikandite jms tööstusliku (suuremahulise ja mehhaniseeritud) 
tootmise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse sobivasse rühma õppevaldkonnas 
07 „Tehnika, tootmine ja ehitus“. 

 
0215     Muusika ja esituskunstide õppekavarühm 

 
Muusika ja esituskunstide õpe käsitleb muusika, kõne, liikumise, miimika, ümberkehastumise, 
improvisatsiooni ja lavakunsti põhimõtteid ja tehnikaid.  

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Ballett  
Dirigeerimine 
Draama 
Filmi- ja teatriajalugu 
Kompositsioon (muusika) 
Koreograafia 
Muusikaajalugu 
Muusika 
Muusikateadus 
Näitlemine ja lavastamine 
Tants 
Teater/teatriteadus 
Tegevuskunst  
Tsirkus 

 

Kategooriasse kuuluvad: 
 

Muusika- ja esituskunstide ajaloo ja teooria õpe 
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Erandid: 

 

Muusika ja teiste esituskunstide õpetaja koolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0114 „Aineõpetaja koolitus“. 

 
022   Humanitaaria õppesuund (v.a keeled) 

 
0221     Usundiõpetuse ja usuteaduse õppekavarühm 

 
Usundiõpetus ja usuteadus on usuliste veendumuste, mõistete, sümbolite, eneseväljenduse 
ja tekstide õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Eri usundite õpe 
Pühakirjaõpe 
Religiooniajalugu 
Usuteadus 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Lastele ja noortele suunatud õppekavad, mida tavaliselt pakutakse vaimulikes koolides või 
seminarides, kloostrites vm ning mille eesmärk on süvendada huvi usundi tõekspidamiste vastu 
ja tutvustada usundi filosoofiat, et toetada selle levikut. 

 
Erandid: 

 

Alusõppekavad, mida pakutakse vaimulikes koolides, seminarides jm, mis sisaldavad usuõpet, 
aga ei rõhuta seda ega valmista ette vaimulikuametiks, ei kuulu sellesse õppekavarühma ning 
liigitatakse rühma 0011 “Põhiõppekavad”. Islami šariaati käsitlevad õppekavad ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0421 „Õigus“. 

 
0222     Ajaloo ja arheoloogia õppekavarühm 

 
Ajaloo õppekavad käsitlevad möödunud sündmusi, eelkõige riigi, maailmajao või maailma 
poliitilist, ühiskondlikku ja majanduslikku arengut. Sellesse kategooriasse kuulub meditsiiniajaloo 
õpe, samuti teaduse ja filosoofia ajaloo õpe. Arheoloogia on vanade tsivilisatsioonide uurimine 
väljakaevamistel leitud materjali teadusliku analüüsi põhjal. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Ajalugu  
Arheoloogia 
Folkloor 
Kirjanduslugu 
Kultuurilugu 
Meditsiiniajalugu 
Teaduse ja filosoofia ajalugu 
Tehnika ajalugu 
 

Kategooriasse kuuluvad: 
 

Kunstipärandi restaureerimine ja säilitamine 
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Erandid: 
 

Keeleõppega seotud kirjanduse õpe ei kuulu õppekava sellesse õppekavarühma, vaid 
liigitatakse rühma 0232 „Kirjandus ja lingvistika“.  
 
Klassikaliste keelte (ladina jms) õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0231 
„Keeleõpe“. 
  
Kunstiajaloo õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0213 „Kujutav kunst ja 
kunstiteadus“. 
  
Muusika ja esituskunstide ajaloo õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0215 „Muusika ja esituskunstid“. 
  
Majandusajaloo ja majandusteaduse ajaloo õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0311 „Majandusteadus“.  
 

 
0223     Filosoofia ja eetika õppekavarühm 

 
Filosoofia ja eetika õpe hõlmab filosoofiat, eetikat ja sidusaineid, mis tegelevad inimelu 
mõtestamisega. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Eetika  

Filosoofia 

Loogika 

Moraal 
 
Erandid: 

 

Usundiõpetus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0221 „Usundiõpetus ja 
usuteadus“. 
  
Kunstifilosoofia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0213 „Kujutav kunst ja 
kunstiteadus“. 
 

 
023   Keele õppesuund 

 
0231     Keeleõppe õppekavarühm 

 
Keeleõpe on teise keele või võõrkeelena õpetatavate keelte struktuuri ja ülesehituse õpe (mitte 
emakeelena kõnelejatele ja mitte vilunud keelekasutajatele). See hõlmab omandatava keelega 
seotud kultuuri, kirjanduse, lingvistika ja fonteetika õpet, juhul kui see moodustab osa õppekavast. 
Kategooriasse kuulub klassikaliste või surnud keelte õpe eeldusel, et keelel ei ole emakeelena 
kõnelejaid ning selle õpe ja õppekava sisu sarnanevad pigem võõrkeeleõppega. 
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 

Foneetika 
Kirjalik tõlge  
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Klassikalised keeled 
Sisserändajate keeled 
Suuline tõlge 
Teise keele õpe, nt inglise keel teise keelena 
Viipekeel 
Viipekeele tõlge 
Võõrkeeled 

 
Kategooriasse kuuluvad: 
 
Keele ja lingvistika õpe, kui see on seotud keele omandamisega ja on osa õppekavast 

Kirjalik ja suuline tõlge 
 
Erandid: 

 

Emakeele või esimese keele õpe (sh emakeelena kõnelejate, vilunud või pädevate 
keelekasutajate õpe) isegi juhul, kui keel ei ole riigikeel (nt emakeele õppekavad  
sisserändajatele), ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0232 „Kirjandus ja 
lingvistika“.  

 
0232     Kirjanduse ja lingvistika õppekavarühm 

 
Kirjandus ja lingvistika on emakeelena kõnelejate, vilunud või pädevate keelekasutajate 
keeleõpe. See hõlmab ka kirjandust ja lingvistikat ning võib, aga ei tarvitse sisaldada keele 
struktuuri ja ülesehituse õpet. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Emakeel 
Esimene keel 
Kirjandus 
Lingvistika 
Loovkirjutamine 
Põliskeeled 

 
Kategooriasse kuuluvad: 
 
Esimese keelena (emakeelena) õpetatavad keeled isegi juhul, kui tegu ei ole riigikeelega (nt 
emakeele või esimese keele õppekavad sisserändajatele) 
 
Kohalikud või piirkondlikud keeled, kui tegu on riigis olulise vähemusrahvuse esimese keelega ja 
õpe on mõeldud vähemalt pädevale keelekasutajale 
 
Võrdlev kirjandusteadus 
 
Üldkeeleteadus  
 
Üldine kirjandusteadus (mitte ühendatuna konkreetse keele õppega)
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Erandid: 

 

Keeleõpe ei kuulu sellesse õppekavarühma juhul, kui keelt õpetatakse võõrkeele või teise 
keelena, ning liigitatakse rühma 0231 „Keeleõpe“. 

  

Kirja- ja arvutusoskuse õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0021 
„Kirja- ja arvutusoskus“.  
 
Viipekeele õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0231 „Keeleõpe“. 
 

 
028   Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppesuund 

 
0288    Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed õppekavad, mille mahust suurima osa 
moodustavad kunst ja humanitaaria.
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03 Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe õppevaldkond 
 
031   Sotsiaal- ja käitumisteaduste õppesuund 

 
0311     Majandusteaduse õppekavarühm 

Majandusteadus käsitleb majanduspoliitikat, majandusteooriat ja majandusotsuste tegemist. 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

Majandusajalugu 
Majandusteadus 
Poliitiline ökonoomia 
Ökonomeetria 

 
Erandid: 

 

Majandusõpe, mille rõhuasetus on äriõppel, ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
õppesuunda 041 „Ärindus ja haldus“. Kodumajanduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 1011 „Koduteenindus“. 

 
0312     Poliitikateaduse ja kodanikuõpetuse õppekavarühm 

 
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus käsitlevad valitsemist ning poliitilisi põhimõtteid või tegevust.  
Sellesse kategooriasse kuulub kodanikuõiguste ja -kohustuste õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Avalik haldus ja riigiteadused 
Inimõigused 
Kodanikuõpetus 
Poliitika ajalugu 
Politoloogia  
Rahu- ja konfliktiuuringud 
Rahvusvahelised suhted 

 
Erandid: 

 

Poliitilise ökonoomika õpe ei kuulu sellesse õppekavarühm ja liigitatakse rühma 0311 
„Majandusteadus“. 

 
0313     Psühholoogia õppekavarühm 

 
Psühholoogia käsitleb psüühilisi protsesse ja inimkäitumist individuaalsetest erinevustest, 
kogemustest ja keskkonnast tulenevalt. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Kognitiivne psühholoogia 
Psühhoanalüüs
Psühholoogia 
Psühhoteraapia
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0314     Sotsioloogia ja kulturoloogia õppekavarühm 
 
Sotsioloogia ja kulturoloogia käsitlevad inimeste käitumist rühmades ning seoses ühiskonnaga. 
Sellesse kategooriasse kuuluvad etnoloogia ja sotsiaalantropoloogia ning samuti inimgeograafia 
õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Demograafia/rahvastiku-uuringud 

Etnoloogia  

Kriminoloogia 

Kultuurigeograafia 

Kultuuriuuringud 

Soouuringud 

Sotsiaalantropoloogia 

Sotsioloogia  
 
Erandid: 

 

Sotsiaalse heaolu õppekavad, mille rõhuasetus on praktilisel sotsiaaltööl, ei kuulu sellesse 
õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0923 „Sotsiaaltöö ja nõustamine“.  

 
Loodusgeograafia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0532 „Maateadus“. 
 

 
032   Ajakirjanduse ja teabe õppesuund 

 
0321     Ajakirjanduse õppekavarühm 

 
Ajakirjandusõpe hõlmab ajakirjanduse teooriat ja praktikat kui osa massikommunikatsiooni 
valdkonnast.  Ajakirjandus käsitleb sõnumite vormistust ja sisu. Sellesse kategooriasse kuuluvad 
uudisajakirjandus, arvamusartiklite ja olemuslugude kirjutamine jms. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Ajakirjandus 
Massikommunikatsioon (vormistus ja sisu) 
Raadioajakirjandus 
Toimetamine 
Teave (vormistus ja sisu) 
Uudisajakirjandus  

 
Erandid: 

 

Massikommunikatsiooni tehnikate õpe (nt trükiste ning raadio- või telesaadete tootmine) ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0211 „Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia 
tootmine“.  

 

Trükiste küljendamise ja kujundamise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
„Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine“. 
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Suhtekorralduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0414 „Turundus ja 
reklaam“.  

 
 
0322     Raamatukogunduse, teabe ja arhiivinduse õppekavarühm 

 
Raamatukogunduse, teabe ja arhiivinduse  õpe hõlmab teabe valiku, hankimise, korrastamise 
ja säilitamise ning info kasutamise hõlbustamise meetodeid. Sellesse kategooriasse kuuluvad 
museoloogia ja raamatukogunduse õppekavad. 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Arhiivindus 
Dokumendihaldus 
Infoteadus 
Kuraatoriõpe 
Museoloogia  
Museoloogilise info haldus  
Raamatukogundus 
 

 
Erandid: 

 

Kunstiväärtuste restaureerimine ja säilitamine ei kuulu sellesse õppekavarühm ning liigitatakse 
rühma 0222 „Ajalugu ja arheoloogia“. 

 
038   Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe interdistsiplinaarne õppesuund 

 
0388     Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja teabe interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed õppekavad, mille mahust suurima osa 
moodustavad sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave.
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04 Ärinduse, halduse ja õiguse õppevaldkond 
 
041   Ärinduse ja halduse õppesuund 

 
0411     Majandusarvestuse ja maksunduse õppekavarühm 

 
Majandusarvestus ja maksundus käsitleb finantstehingute tegemist, kontrolli ja 
dokumenteerimist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Auditeerimine 
Majandusarvestus 
Maksuarvestus  
Maksuhaldus 
Raamatupidamine 

 
Erandid: 

 

Maksuõiguse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0421 „Õigus“. 
 
0412     Rahanduse, panganduse ja kindlustuse õppekavarühm  

 
Rahanduse, panganduse ja kindlustuse õpe käsitleb finantstegevuse ja -teenuste 
kavandamist, juhtimist, korraldust ja kontrolli. See hõlmab organisatsioonide, institutsioonide ja 
üksikisikute finantsvahendite järelevalvet ja kontrolli ning finantsteenuste pakkumist ettevõtetele 
ja üksikisikutele. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Investeeringute analüüs 
Investeeringud ja väärtpaberid 
Kindlustus 
Pangandus ja rahandus 
Pangatelleriõpe 
Pensionikindlustus 
Rahandusteooria 
Sotsiaalkindlustus 
Väärtpaberitega kauplemine 

 
Erandid: 

 

Kindlustusmatemaatika ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0542 „Statistika“. 
 
0413     Juhtimise ja halduse õppekavarühm 

 
Juhtimine ja haldus käsitleb organisatsioonide ja institutsioonide funktsioonide ja tegevuse 
kavandamist, suunamist ja käigushoidmist. Sellesse kategooriasse kuuluvad juhtimist, majandust, 
rahandust jms käsitlevad juhtimise õppekavad juhul, kui nende rõhuasetus on juhtimisel ja 
haldusel. 
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Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Büroojuhtimine 
Ettevõtlus 
Ettevõtluse algkursused 
Haldus 
Hariduskorraldus 
Juhtimisteadus 
Koolitusprotsessi juhtimine  
Logistiline juhtimine 
Organisatsiooniteooria ja -käitumine 
Personalijuhtimine 
Personalitöö 
Tarneahela juhtimine 
Tervishoiu juhtimine  
Tööjõu juhtimine 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Eestvedamise õpe juhtimise kontekstis 
 
Erandid: 

 

Eestvedamise koolitus isikuarengu kontekstis ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0031 „Isikuareng“. 

 
Halduse õpe kontoritöö tähenduses ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0415 
„Sekretäri- ja kontoritöö“. 

 
0414   Turunduse ja reklaami õppekavarühm 

 
Turundus ja reklaam käsitleb organisatsioonide ja/või üksikisikute vahelise kaupade ja teenuste 
vahetuse edendamist ning tarbijakäitumist ja tarbijate vajadusi. See hõlmab tootearenduse, 
hinnakujunduse, levitamise, müügiedenduse ja müügi rolli ettevõtte tootlikkuse maksimeerimisel.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Müük 

Reklaam 

Suhtekorraldus  

Tarbijakäitumine 

Turundus 

Turu-uuringud 
 

 
0415   Sekretäri- ja kontoritöö 

 
Sekretäri- ja kontoritöö hõlmab haldusega seotud protsesside ja tegevuste, kontoritehnoloogia 
ning sekretäri-, masinakirja- ja arvutioskuste õpet. Spetsialiseeritud sekretäritöö õppekavad 
(kakskeelsed, meditsiini, õiguse, majandusarvestuse suunitlusega vms) kuuluvad sellesse 
kategooriasse juhul, kui õppekava eesmärk on sekretäritöö, mitte eriettevalmistusega assistentide 
õpe. 
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Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Andmesisestus 
Haldus- ja sekretäriteenused 
Kiirkiri 
Kontoritehnika kasutamine 
Kontoritöö 
Masinkiri 
Sekretäritöö  
Sekretäritöö õigusbüroos 
Sekretäritöö meditsiiniasutuses 
Telefonioperaatori töö  
Vastuvõtutöötaja koolitus 
Võõrkeelne sekretäritöö 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Sekretäritöö üldõppekavad, mis muuhulgas sisaldavad arvutiõpet 
 
Erandid: 
 
Eraldi õppekavad, mis käsitlevad eritarkvara kasutamist, ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0611 „Arvutikasutus“. 
 
Büroo juhtimine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0413 „Juhtimine ja 
haldus“. 
 
Hotelli vastuvõtutöötaja õppekava ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1013 
„Majutamine ja toitlustamine“.  
 

 
0416     Hulgi- ja jaekaubandus 

 
Hulgi- ja jaekaubandus käsitleb kaupade ja teenuste ostu ja müüki, sh aktsiatega kauplemist, 
hinnakujundust, kahjuennetust, müügisüsteeme ja -protsesse. See hõlmab hulgi- ja 
jaekaubandusettevõtete tegevuse ja arengusuundade õpet ning kinnisvara ja omandi müügi õpet.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Aktsiatega kauplemine 
Hulgikaubandus  
Jaekaubandus 
Kinnisvaraäri 
Laomajandus  
Oksjonimüük 
Ost 
Tarbijateenused 
Tooteesitlustehnikad 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Hoonete ja omandi ostu ja müügi õpe 
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0417     Tööoskuste õppekavarühm 
 
Tööoskuste õpe käsitleb käsitleb tööelu struktuuri ja funktsioone. See hõlmab peamiselt 
personalikoolituse õppekavasid, mis on seotud töökoha ja tööülesannetega. 

 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 
Ametiühingud (üldine) 
Ettevõttekultuur 
Kliendi vajadused 
Klienditeenindus 
Kvaliteedikindlustus 
Organisatsiooni töökorraldus 
Tööelu arendamine  
Tööga kohanemise kursused 

 
Kategooriasse kuulub:  
 
Töökoha või tööülesannetega seotud personalikoolitus 

 
Erandid: 
 
Töökoha või tööülesannetega seotud koolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma, kui see on 
seotud pigem isikuarengu kui tööalase arenguga, ja liigitatakse rühma 0031 „Isikuareng“. 
 
Personalikoolitus, mida saab liigitada mõnesse teise õppekavarühma, ei kuulu sellesse rühma ja 
liigitatakse sobivasse rühma (nt tehnilised kvaliteedikindlustuse õppekavad liigitatakse 
õppesuunda 071 „Tehnikaalad“). 
 
Töökeskkonna alased õppekavad liigitatakse õppekavarühma 1022 „Töötervishoid ja -kaitse“. 
  

Peamiselt kolmanda taseme õppekavad, mis käsitlevad tööelu üldiselt, sh tööturgu, 
sotsiaalpartnereid, tööstuspsühholoogiat jms, ei kuulu sellesse õppekavarühma ning liigitatakse 
õppesuunda 031 „Sotsiaal- ja käitumisteadused“. 
 
 

042   Õiguse õppesuund 
 
0421     Õiguse õppekavarühm 

 
Õiguse õpe hõlmab ühiskondliku korra hoidmise põhimõtteid ja menetlusi, sh õiguse 
asjatundjate, nt advokaatide või kohtunike väljaõpet.  
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Kohtupraktika 
Kriminaalõigus 
Notaritöö  
Põlisrahvaste õigus 
Tsiviilõigus 
Tööõigus 
Õigusajalugu 
Õigusteadus 
Äriõigus 
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Erandid: 
 

Kohtusekretäri ja õigusassistendi õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0415 „Sekretäri- ja kontoritöö“. 

 
Politseinike väljaõpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1032 
„Vara- ja isikukaitse“. 
 

 
048   Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppesuund  

 
0488     Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed õppekavad, mille mahust suurima osa 
moodustavad ärindus, haldus ja õigus. 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Ärinduse ja halduse õpe, kus ei pöörata eritähelepanu ühelegi õppesuuna 041 
õppekavarühmale. 

 
Erandid: 

 

Ärinduse õppekavad, kus pööratakse eritähelepanu mõnele õppesuuna 041 „Ärindus ja haldus“ 
õppekavarühmadest (juhtimine, haldus, turundus jne), liigitatakse vastavalt spetsialiseerumisele. 
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05 Loodusteaduste, matemaatika ja statistika õppevaldkond 
 
051   Bioloogia ja sellega seotud teaduste õppesuund 

 
0511     Bioloogia 

 
Bioloogia on kõigi elusorganismide struktuuri, funktsiooni, paljunemise, kasvu, arengu ja 
käitumise õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Bioloogia 
Botaanika 
Entomoloogia 
Geneetika 
Mükoloogia 
Rakubioloogia 
Zooloogia 
 

Erandid: 
 

Keskkonnateaduste, s.o elusorganismide ja keskkonna vaheliste seoste õpe ei kuulu sellesse 
õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0521 „Keskkonnateadused“.  

 

Elusorganismide keemiliste protsesside õpe (biokeemia, toksikoloogia, farmakoloogia jms) ei 
kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0512 „Biokeemia“. 

 
 
0512     Biokeemia 

 
Biokeemia käsitleb elusorganismide keemiat, sh orgaanilist keemiat. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Biokeemia 
Geenitehnoloogia 
Geeniuuringud 
Farmakoloogia 
Koekultuuride tehnoloogia 
Kohtukeemia ja -bioloogia  
Rakutehnoloogia 
Toksikoloogia 
Viroloogia 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Biotehnoloogia
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052   Keskkonna õppesuund 
 
0521     Keskkonnateaduste õppekavarühm 

 
Keskkonnateadused käsitlevad organismide omavahelisi suhteid ja suhteid keskkonnaga. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Keskkonnateadus 

Ökoloogia 
 
Erandid: 

 

Bioloogia ja toksikoloogia õpe kui kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse õppesuunda 051 
„Bioloogia ja sellega seotud teadused“. 

 
 
0522     Looduskeskkonna ja eluslooduse õppekavarühm 

 
Looduskeskkonna ja eluslooduse õpe käsitleb seoseid elusorganismide vahel 
looduskeskkonnas looduskaitse seisukohast. Kategooria hõlmab looduskaitsealade loomist ja 
haldamist, et säilitada nende algset looduslikku seisundit. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Elusloodus 
Looduskaitse 
Looduskaitsealade haldamine ja loodushoid  
 

Erandid:  
 
Põllumajanduse, aianduse ja metsanduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
sobivasse rühma õppevaldkonnas 08 „Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria“. 
 
Jahinduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0821 „Metsandus“.  

 
 
053   Füüsikaliste loodusteaduste õppesuund 

 
0531     Keemia 

Keemia käsitleb aineid ja elemente ning nende muundumise seaduspärasusi.  

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

Anorgaaniline keemia 

Füüsikaline keemia 

Orgaaniline keemia 
 
Erandid: 

 

Biokeemia ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0512 „Biokeemia“.
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0532     Maateaduse õppekavarühm 
 
Maateadus käsitleb maa, sh hüdrosfääri ja atmosfääri koostist ja struktuuri. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Geodeesia 

Geograafia 

Geoloogia 

Geomaatika 

Geotehnoloogia 

Klimatoloogia 

Loodusgeograafia 

Meteoroloogia 

Okeanograafia 

Seismoloogia 
 
Erandid: 

 

Inimgeograafia ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0314 „Sotsioloogia ja 
kulturoloogia“. Mullateadus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0811 
„Põllundus ja loomakasvatus“. 

 
 
0533     Füüsika õppekavarühm 

 
Füüsika käsitleb aine ja energia omadusi ja vastasmõju. Kategooria hõlmab astronoomia ja 
kosmoseteaduste õpet. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Astrofüüsika  

Astronoomia 

Füüsika 

Keemiline füüsika 

Kosmoseteadus  

Meditsiiniline füüsika 

Optika 
 
Erandid: 

 

Optomeetria ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0914 „Meditsiinidiagnostika- 
ja ravitehnoloogia“. 

 
 
054   Matemaatika ja statistika õppesuund 
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0541     Matemaatika õppekavarühm 
Matemaatika hõlmab abstraktsete deduktiivsete süsteemide õpet. Kategooriasse kuuluvad ka 
algebra, aritmeetika, geomeetria, matemaatiline analüüs ning puhas ja rakendusmatemaatika.   
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 
Algebra  
Arvutusmatemaatika 
Geomeetria 
Matemaatika  
Operatsioonianalüüs 
 

0542     Statistika õppekavarühm 
 
Statistika käsitleb arvandmete kogumist, kirjeldamist, korrastamist ja analüüsi. Kategooriasse 
kuuluvad tõenäosusteooria ja kindlustusmatemaatika. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Kindlustusmatemaatika 

Rakendusstatistika 

Tõenäosusteooria 

Uuringudisain 

Valimite koostamine 
 
Kategooriasse kuulub: 

 

Matemaatiline (teoreetiline) statistika 
 
Erand: 

 

Demograafia / rahvastiku-uuringud ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0314 „Sotsioloogia ja kulturoloogia“. 

 
 
058   Loodusteaduste, matemaatika ja statistika interdistsiplinaarne õppesuund 

 
0588     Loodusteaduste, matemaatika ja statistika interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed ja üldõppekavad, mille mahust suurima 
osa hõlmavad loodusteadused, matemaatika ja statistika.
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06 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
õppevaldkond  
 
061   Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppesuund 

 
0611     Arvutikasutuse õppekavarühm 

 
Arvutikasutus hõlmab arvutite ning tarkvara ja rakenduste kasutamist eri otstarvetel.  Sellised 
õppekavad on tavaliselt lühikese kestusega.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Arvutikasutus 
Andmetöötlustarkvara kasutamine 
Internetikasutus  
Kompaktkirjastamise tarkvara kasutamine 
Tabelarvutustarkvara kasutamine 
Tekstitöötlustarkvara kasutamine 
 

 
0612     Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm 

 
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus käsitleb tarkvararakenduste loomist, käitamist ja 
integreerimist. Kategooriasse kuulub meediarakenduste õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Andmebaaside haldamine  

Arvutihaldus 

Arvutivõrgu disain 

Arvutivõrkude seadistamine ja hooldus 

Infotehnoloogia haldamine 

Infoturve 

Meediarakendused 

Veebidisain 

Võrguhaldus 
 

 
0613     Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm  

 
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs käsitleb arvutisüsteemide ja -keskkondade 
disaini ja arendamist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Arvutisüsteemide analüüs 

Arvutisüsteemide disain 
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Arvutiteadus 

Informaatika 

Operatsioonisüsteemid 

Programmeerimine  

Programmeerimiskeelte arendamine 

Tarkvara programmeerimine 

Tarkvaraarendus 

 

Erandid: 

Arvutitehnika (riistvara) õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0714 

„Elektroonika ja automaatika“.  

 

Õppekavad, mis käsitlevad arvutirakenduste kasutamist, ei kuulu sellesse õppekavarühma ning 

liigitatakse rühma 0611 „Arvutikasutus“.  Andmebaaside ja võrgu disain ja haldus ei kuulu 

sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0612 „Andmebaaside ja võrgu disain ja 

haldus“. 
 
 
0619     Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppekavarühm, mujal 
liigitamata 

 
Kategooriasse liigitatakse infotehnoloogia õpe, mis ei sobitu teistesse õppekavarühmadesse: 

Tehisintellekt 

 

068   Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppesuund 
 
0688     Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed õppekavad, mille mahust suurima osa 
moodustab informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT).
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07 Tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkond  
 
071   Tehnikaalade õppesuund  

 
0711     Keemiatehnoloogia ja -protsesside õppekavarühm 

 
Keemiatehnoloogia ja -protsessid on selliste toodete ja protsesside kavandamine, disain ja 
arendamine, mis hõlmavad keemilisi ja füüsikalisi muutusi. Kategooriasse kuulub keemiatööstuse 
seadmete ja kontrollsüsteemide projekteerimine.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Keemiatehnika 
Laboritehnika 
Masinate ja seadmete käitamine (töötlemine) 
Nafta-, gaasi-, naftasaaduste töötlemine 
Protsessitehnika 
Protsessitehnoloogia  

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Laboritehnika õpe, kui selle rõhuasetus ei ole erialasel rakendusel. 
 
Erandid: 

 

Laboritehnika õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma, kui rõhuasetus on erialasel rakendusel 
(bioloogia, meditsiin vms), ning liigitatakse sobivasse rühma (0914 vms). Biotehnoloogia ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0512 „Biokeemia“. 

 
Õppekavad, mille rõhuasetus on konkreetse materjali tootmisel, ei kuulu sellesse õppekavarühma 
(nt õpe, mille rõhuasetus on paberitöötlemisel, liigitatakse rühma 0722 „Materjalide töötlemine 
(klaas, paber, plast ja puit)“.  

 
 
0712     Keskkonnakaitsetehnoloogia õppekavarühm 

 
Keskkonnakaitsetehnoloogia  käsitleb prügi ja jäätmete minimeerimise ja reostuse vältimise 
protsesse. Kategooria hõlmab õppekavasid, mis käsitlevad vee-, õhu-, pinnase- jms kontrolli. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Energiatõhusus 
Keskkonnatehnika 
Keskkonnakaitsetehnoloogia 
Mürasaaste kontroll 
Taaskasutus 
Tööstusjäätmete kontroll 
Veereostuse kontroll  
Õhusaaste kontroll 

 

Erandid: 
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Toidu-, vee- jms hügieeninõudeid käsitlevad õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 1021 „Prügi ja heitvete käitlemine“.  
Jäätmekäitluse ja veevarustusega seotud ehitus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0732 „Ehitus ja tsiviilrajatised“. 

 
 
0713     Elektrienergia ja energeetika õppekavarühm 

 
Elektrienergia ja energeetika käsitleb elektrisüsteemide ja -seadmete ehitust, ekspluatatsiooni, 
parandamist ja vigade diagnostikat kodumajapidamistes, äri- ja tööstusettevõtetes. Kategooriasse 
kuulub elektrivõrkude õhuliinide ja maakaablite ehitus ja ekspluatatsiooni. Energeetika käsitleb 
energiatootmist.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Elektrienergia tootmine 
Elektriliinide paigaldamine ja ekspluatatsioon 
Elektriseadmed 
Elektriseadmete remont 
Elektritööde õppekavad 
Elektrotehnika 
Energeetika  
Energia tootmine 
Gaasivõrgud 
Kliimaseadmed 
Kliimatehnika 
Külmutusseadmed 
Kütteseadmed 
Päikeseenergia 
Tuuleenergia 
Tuuma-, hüdro- ja maasoojusenergia 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Kütte-, kliima- ja külmutusseadmete paigaldus, rikete diagnostika ja parandamine 
 
Erandid: 

 

Liikurite elektrisüsteemide õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0716 
„Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika“. 

 
 
0714     Elektroonika ja automaatika õppekavarühm 

 
Elektroonika ja automaatika käsitleb elektroonikaseadmete, -masinate ja -süsteemide 
projekteerimist, ehitust, arendamist, ekspluatatsiooni ja järelevalvet. Kategooriasse kuulub 
arvutite ja sideseadmete ehitus. 
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 
Andmetöötlustehnoloogia 
Arvutiparandus 
Arvutitehnika 
Digitehnoloogia 
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Elektroonika 
Elektroonikaseadmete hooldus 
Kontrollsüsteemide tehnika 
Raadioelektroonika 
Robootika 
Sidesüsteemid 
Sidevahendite hooldus 
Sidevahendite seadistamine 
Telekommunikatsioonitehnoloogia 
Teleri- ja raadioparandus 
Võrgutehnoloogia 

 
Erand: 

 

Arvutiteadus (tarkvara ja rakenduste arendamine) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0613 „Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs“. 

 
 
0715     Mehaanika ja metallitöö õppekavarühm 

 
Mehaanika ja metallitöö  käsitleb masinate, mehaaniliste seadmete ja süsteemide ning 
metallitoodete projekteerimist, disaini, arendamist, tootmist, ekspluatatsiooni ja järelevalvet. 
Kategooria hõlmab kaupu ja teenuseid tootvate seadmete projekteerimist ja ekspluatatsiooni. 
Õppe keskmes on masinad, mehaanilised süsteemid ja metallitooted.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Hüdraulika 
Insenerimehaanika 
Keevitamine  
Lehtmetallitöö 
Lukksepatöö ja seifiparandus 
Metalli treimine ja masintöötlemine 
Metallivalu ja valuvormide valmistamine 
Metallurgia 
Peenmehhaanika 
Relvaehitus 
Tehnikaalad 
Terase tootmine 
Tööriistade ja matriitside valmistamine 
 

 
Erand: 

 

Mootorliikurite mehaanika ja tehnika õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0716 „Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika“. 

 

 

0716     Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika õppekavarühm 
 
Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika õpe hõlmab mootorliikurite, sh pinnasetöö- 
ja põllumajandusmasinate projekteerimist, arendamist, tootmist, ekspluatatsiooni, rikete 
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diagnostikat, parandamist ja hooldust. Tüüpiline on metallkonstruktsioonide ja mootorite õppe 
ühendamine.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Avioonika 
Keretööd 
Laevaehitus 
Laevandustehnika 
Lennukite ekspluatatsioon 
Lennundustehnika 
Liikuriehitus ja parandus 
Liikurite värvimistööd 
Mootorrattatehnika 
Mootorsõidukite elektritööd 
Mootorsõidukite tehnika 
Plekitööd 
Raudteetehnika parandus ja hooldus 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Liikurite elektrisüsteemide õpe 
 
Erandid: 

 

Mootorita liikurite tootmine ja parandus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0715 „Mehaanika ja metallitöö“ (nt jalgrattad) või 0722 „Materjalide töötlemine (klaas, paber, 
plast ja puit)“ (nt mootorita paadid). 

 
 
0719     Tehnikaalade õppekavarühm, mujal liigitamata  

 
Kategooriasse kuuluvad mujal liigitamata tehnikaalade õppekavad: 

Nanotehnoloogia 

 
 
072   Tootmise ja töötlemise õppesuund 

 
0721     Toiduainete töötlemise õppekavarühm 

 
Toiduainete töötlemine käsitleb toiduainete ja jookide töötlemist ja pakendamist ning toiduainete 
tootmiseks ja tarnimiseks kasutatavaid seadmeid ja menetlusi.  

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Kondiitritööstus 
Lihatöötlemine 
Lihunikutöö 
Maiustused 
Pagaritöö 
Piimatooted 
Toiduainete ja jookide töötlemine 
Toiduainete säilitamine 
Toidutehnoloogia 
Tubakatöötlemine 
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Veinitootmine  
Õllepruulimine 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Toiduainete käitlemine ja hügieen 
 
Erandid: 
 
Toitlustuse õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1013 „Majutamine 
ja toitlustamine“.  
 
Toitumisteadus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 051 „Bioloogia ja sellega 
seotud teadused“.  

 
 
0722     Materjalide töötlemise (klaas, paber, plast ja puit) õppekavarühm 

 
Materjalide töötlemine hõlmab käsitleb klaasist, paberist, plastist, puidust või muudest 
materjalidest, näiteks kivist, savist, kunstmaterjalidest jms toodete valmistamist. Sellesse 
kategooriasse kuuluvad õppekavad keskenduvad pigem konkreetsele materjalile kui üldistele 
tehnilistele teadmistele. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Keraamika (tööstuslik) 
Klaasitöö (tööstuslik) 
Kummitoodete valmistamine 
Mööbli valmistamine 
Paadiehitus (mootorita paadid) 
Paberitootmine ja -töötlemine 
Plasttoodete valmistamine 
Puidu mehaaniline töötlemine ja treimine 
Puidutehnoloogia 
Puusepatöö (mööbel) 
Puutöö 
Tisleritöö 
Tööstuslik teemantide tootmine 

 

Erandid: 
 

Metallitöö õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0715 „Mehaanika ja 
metallitöö“. 

 
Ehituspuusepa ja -tisleritöö õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0732 
„Ehitus ja tsiviilrajatised“. 
 
Keemilist töötlemist käsitlevad üldised õppekavad ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0711 „Keemiatehnoloogia ja -protsessid“. 
 
Trükkimise ja raamatuköitmise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0211 
„Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine“. 
 



- 36 -  

Käsitöö õppekavad (klaasikunst, puunikerdus jms) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0214 „Käsitöö“. 

 
 
0723     Tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamise ning naha töötlemise õppekavarühm  

 
Tekstiili, rõivaste ja jalatsite valmistamine ning naha töötlemine hõlmab tekstiili, tekstiili- ja 
nahktoodete, rõivaste jms esemete ja jalatsite valmistamist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Jalatsite valmistamine 
Karusnahatoodete valmistamine 
Ketramine 
Kingsepatöö 
Nahatootmine 
Nahatöötlemine 
Polsterdustööd/mööblikatete valmistamine 
Rõivaste valmistamine 
Rõivatööstus 
Rätsepatöö 
Sadulsepatöö 
Tekstiilitööstus 
Tööstuslik kudumine 
Villatöötlemine  
Õmblemine 
 

Erandid: 
 
Käsitöö õppekavad (kudumine, tikkimine jms) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0214 „Käsitöö“.  

 
 
0724     Kaevandamise ja rikastamise õppekavarühm 

 
Kaevandamine ja rikastamine käsitleb maapõuest mineraalide, nafta ja gaasi kaevandamise 
planeerimist, väljatöötamist ja suunamist. 
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 
Mineraalide kaevandamine 
Mineraalide tehnoloogia 
Nafta ja gaasi kaevandamine 
Nafta ja gaasi puurimine 
Söekaevandamine 
Toorme kaevandamine 
 

Erandid: 
 
Metallitöö tehnika õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0715 „Mehaanika ja 
metallitöö“.  

 
Geoloogia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0532 „Maateadus“. 
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073   Arhitektuuri ja ehituse õppesuund 
 
0731     Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavarühm 

 
Arhitektuuri õpe käsitleb ehituskunsti, -teadust ja ehitiste projekteerimise tehnikaid. See hõlmab 
nii ehitamise praktilisi aspekte, nt tugevusõpetust, funktsionaalsust ja majanduslikku tõhusust kui 
ka esteetilisi kaalutlusi. Linnaplaneerimine käsitleb linnade sihipärast kasvu ja parendamist nii 
funktsionaalsest kui ka esteetilisest seisukohast. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Arhitektuur 
Arhitektuuriline linnakujundus ja -planeerimine 
Ehitiste arhitektuur 
Ehitiste projekteerimine 
Kartograafia/maamõõtmine 
Kogukonna arendamine 
Linna- ja maapiirkondade planeerimine 
Linnaliste piirkondade planeerimine 
Linnaplaneerimine 
Maastikuarhitektuur 
Mõõdistamine 

 
Erandid: 

 

Sisekujundus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0212 „Moe-, sise- ja 
tööstusdisain“.Geomaatika ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0532 
„Maateadus“. 

 
Parkide ja aedade kujundamine ja rajamine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0812 „Aiandus“. 
 
 
0732     Ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm  

 
Ehitus hõlmab avalike, äri-, tööstus- ja eluhoonete ehitamise ja ekspluatatsiooni ning hoonete 
elementide valmistamise teadust, tehnoloogiat ja tehnikat. Tsiviilrajatiste õpe käsitleb 
suurehitiste ja süsteemide, sh transpordi-, veevarustus-, kanalisatsioonisüsteemide jms  
projekteerimist, testimist ja nende ehituse juhtimist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Doki- ja sadamatehnika 
Ehitus 
Ehitusalpinism 
Ehituslikud metallkonstruktsioonid (ehitus) 
Ehitusseadmed  
Ehitustehnika 
Ehitustehnoloogia 
Krohvimine ja pahteldamine 
Maalritöö ja tapeetimine 
Majaehitus 
Müürsepa- ja plaatimistöö 
Müürsepatöö 
Puusepa- ja tisleritöö (ehitus) 
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Põranda- ja seinaplaatide paigaldamine 
Põrandakatte paigaldamine 
Sillaehitus 
Tee-ehitus 
Torustiku- ja torulukksepatöö 
Tsiviilehitus 
Veetehnika ja -tehnoloogia 
Veevarustus ja kanalisatsioonitehnika 
Ventilatsioon 

 
Erandid: 

 

Elektrisüsteemi paigaldamine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0713 
„Elektrienergia ja energeetika“. Ka kütte-, kliima- ja külmutusseadmete paigaldamine ja 
parandamine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0713 
„Elektrienergia ja energeetika“. 
 
 
078   Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppesuund 

 
0788     Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed või üldõppekavad, mille mahust suurima 
osa moodustavad tehnika, tootmine ja ehitus.
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08 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria 
õppevaldkond 
 
081   Põllumajanduse õppesuund 

 
0811     Põllunduse ja loomakasvatuse õppekavarühm 

 
Põllundus ja loomakasvatus käsitleb põllukultuuride kasvatamist, põllu- ja karjamaade harimist 
ja saagikoristust ning loomade karjatamist ja kasvatamist.  Kategooria hõlmab 
põllumajandusettevõtete juhtimist ja käitamist ning töötlemata taime- ja loomakasvatussaaduste 
tootmist.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Agronoomia ja taimekasvatus 
Hobuste aretus 
Koerte aretus 
Köögiviljakasvatus 
Lambakasvatus 
Linnukasvatus 
Loomakasvatus 
Mullateadus 
Põllumajandusteadus 
Puuviljakasvatus 
Põllumajandusettevõtte juhtimine 
Riisikasvatus 
Rukki- ja nisukasvatus 
Seakasvatus 
Suhkrurookasvatus 
Taimekasvatus 
Talupidamine 
Viinamarjakasvatus 
Viljakasvatus 
 

Kategooriasse kuuluvad: 
 
Mullaviljakuse ja niisutustehnikate õpe 
  

Intensiivkultuuride, nt puu- ja köögiviljakasvatuse õpe 

 Erandid: 
 
Veinitootmise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0721 „Toiduainete 
töötlemine“.   
 
Ratsutamise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1014 „Sport“. 
 
 
0812     Aianduse õppekavarühm 
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Aiandus käsitleb aiandustehnoloogiat ja aiapidamist, lillekasvatust, taimekasvatusmeetodeid 
kasvuhoones, taimede ettekasvatamist, maastikuhooldust jms. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Aiahooldus 
Aiandusvõtted 
Haljastus 
Lillekasvatus 
Taimede ettekasvatamine 
Turbakasvatus  

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 
Linnaparkide ja -aedade ning koduaedade kavandamine ja rajamine 
Aianduse õppekavad, mis ühendavad lille- ja köögiviljakasvatust 
 
Erandid: 

 

Toiduks kasutatavate taimede (nisu, riis, puuvili, köögivili jms) kasvatamise õpe ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0811 „Põllundus ja loomakasvatus“. 

 
Mullateaduse, mullaviljakuse ja niisutustehnikate õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0811 „Põllundus ja loomakasvatus“. 

 
Looduskaitsealade haldamise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0522 
„Looduskeskkond ja elusloodus“. 

 
Maastikuarhitektuuri õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0731 „Arhitektuur ja linnaplaneerimine“. 

 
 
082   Metsanduse õppesuund 

 
0821     Metsanduse õppekavarühm 

 
Metsandus käsitleb metsakultuuride rajamist, metsakasvatust, -raiet ja -majandamist. 
Kategooriasse kuulub jahinduse õpe. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Jahindus  
Metsamajandus 
Metsandus 
Metsatööstus 
Palkide lõikamine 
Puude langetamine  
Puusöe tootmine 

 
Erandid: 

 
Looduskaitsealade haldamise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0522 
„Looduskeskkond ja elusloodus“. 
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Puidutehnoloogia (saetööstus jms) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0722 
„Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)“. 
 
 
083   Kalanduse õppesuund 

 
0831     Kalanduse õppekavarühm 

Kalandus käsitleb kalade ja teiste mereandide aretust, kasvatust ja püüki. 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

Kalaaretus 
Kalamajandid 
Kalandusteadus ja -tehnoloogia 
Koorikloomade aretus  
Mereannikasvatus 
Pärlikasvatus 
Vesiviljelus 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Kalapüügilaevade käitamise õpe 
 
Erandid: 

 

Kalade tööstuslik töötlemine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0721 
„Toiduainete töötlemine“. 

 
084   Veterinaaria õppesuund 

 
0841     Veterinaaria õppekavarühm 

 
Veterinaaria käsitleb loomade haiguste ja vigastuste ennetamist, diagnostikat ja ravi ning 
loomade üldist hooldust. Kategooria hõlmab loomakliinikutes ravi saavate haigete, vigastatud ja 
tervisehäiretega loomade hoolduse ning veterinaariateadlaste assistentide õpet. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Loomatervishoid 
Loomade paljunemine (teadus) 
Loomade kunstlik seemendamine 
Veterinaari assisteerimine 
Veterinaarmeditsiin 
Veterinaarõendus 
Veterinaaria  

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Loomade paljunemine kui teadussuund 
 
Erandid: 

 

Loomade aretamise õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0811 
„Põllundus ja loomakasvatus“.
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088   Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne 
õppesuund 

 
0888     Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed või üldõppekavad, mille mahust suurima 
osa moodustavad põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria.
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09 Tervise ja heaolu õppevaldkond 
 
091   Tervise õppesuund 

 
0911     Hambaravi õppekavarühm 

 
Hambaravi käsitleb hammaste ja igemete haiguste ja defektide diagnoosimist, ravi ja ennetust. 
Kategooria hõlmab hambaproteeside ja ortodontiliste seadmete disaini, valmistamist ja 
parandamist ning hambaarstiassistendi õpet.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Hambaarsti assisteerimine 
Hambaarstiõendus 
Hambaravitehnika 
Hambatehnika 
Odontoloogia 
Ortodontia  
Stomatoloogia 
Suuhügieen 
Suukirurgia 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Hammaste tervishoiu õpe  
 
0912     Meditsiini õppekavarühm 

 
Meditsiin käsitleb inimeste haiguste ja vigastuste ennetamise, diagnostika, hoolduse ja ravi 
põhimõtteid ja protseduure ning tervishoidu üldiselt. Põhimõtteliselt hõlmab õppekavarühm arstide 
väljaõpet.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Anesteesia 
Arstiteadus 
Arstiõpe 
Gerontoloogia 
Günekoloogia 
Kirurgia 
Kohtumeditsiin 
Kohtupatoloogia 
Pediaatria 
Perearstiõpe  
Psühhiaatria 
Üldmeditsiin 
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0913     Õenduse ja ämmaemanduse õppekavarühm  
 
Õendus hõlmab haigete, puuetega või tervisehäiretega inimeste tervishoidu ning arstide ja teiste 
meditsiini- ja tervishoiutöötajate abistamist patsientide diagnoosimisel ja ravimisel. Õenduse 
õppes pööratakse peatähelepanu tervise hoidmisele ja taastamisele haiguste ja taastusravi ajal. 
Kategooria hõlmab vanurite ja puuetega inimeste tervishoidu. Ämmaemandus hõlmab lapseootel 
naiste jälgimist, hooldamist ja nõustamist raseduse ja sünnituse ajal ning sünnitusjärgsel perioodil. 
Õpe hõlmab ka vastsündinu eest hoolitsemist ja imetamisnõustamist . 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Eakate hooldamine 
Eriõendus 
Imiku hügieen (õendus)  
Psühhiaatriline õendus  
Puuetega inimeste hooldamine 
Sanitar-hooldaja õpe 
Tervishoiu õppekavad 
Õendus 
Ämmaemandus 

 
Kategooriasse kuuluvad: 

 

Hoolduse õppekavad, mis hõlmavad nii tervishoidu kui ka sotsiaalhoolekannet, nt eakate 
hooldamine 

 
Erandid: 
 
Veterinaarõendus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0841 „Veterinaaria“. 
 
Hambaarstiõendus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0911 „Hambaravi“. 
  

Laste hooldamine (v.a tervishoid) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0922 
„Lastehoid ja noorte teenused“.  

 
Eakate hooldamine (v.a tervishoid) ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0921 
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine. 
 
 
0914     Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia õppekavarühm  

 
Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia käsitleb haiguste ja puuete diagnostikaks ja raviks 
kasutatavat tehnoloogiat. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Kiirabitehnika 
Kuuldeaparaatide tehnika 
Meditsiiniline laboritehnika 
Optomeetriatehnika 
Proteesimistehnika  
Radioloogiatehnika 
Radioteraapia 
Röntgenoloogia  
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Erandid: 
 
Laboritehnika ei kuulu sellesse õppekavarühma, kui õppe põhitähelepanu ei ole meditsiinilisel 
laboritehnikal. Üldine laboritehnika kuulub õppekavarühma 0711 „Keemiatehnoloogia 
ja -protsessid“. Laboritehnika, mille puhul põhitähelepanu on teistel rakendusaladel (bioloogia, 
keemia, füüsika jne), liigitatakse sobivasse õppekavarühma (0511, 0531, 0533 jne). 
 
Hambatehnika ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0911 „Hambaravi“. 

 
 
0915     Teraapia ja taastusravi õppekavarühm 

 
Teraapia ja taastusravi käsitleb ajutise või püsiva puude tõttu vähenenud teovõimega inimeste 
tavapärase füüsilise seisundi taastamist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Dietoloogia  
Füsioteraapia 
Kõneravi  
Ravimassaaž 
Taastusravi 
Tegevusteraapia 
Toitumisnõustamine 

 
Erandid: 

 

Psühhoteraapia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0313 „Psühholoogia“. 
 
Toitumisteaduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühm ja liigitatakse õppesuunda 051 „Bioloogia 
ja sellega seotud teadused“. 
 
 
0916     Farmaatsia õppekavarühm 

 
Farmaatsia käsitleb ravimeid ja nende mõju inimestele. Kategooria hõlmab ravimite 
valmistamist, väljastamist ja manustamist.  

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Farmaatsia  

Ravimite väljastamine 
 
Erandid: 

 

Farmakoloogia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0511 „Bioloogia“. 
 
 
0917     Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm 

 

Traditsiooniline ja täiendav meditsiin ning teraapia hõlmab 
alternatiivmeditsiini. Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga 
õppekavad: 

Ajurveeda meditsiin 
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Aroomiteraapia  
Holistiline ravi 
Homöopaatiline ravi 
Nõelravi ja ida meditsiin 
Ravimtaimed 
Taimeravi 
Traditsiooniline (nt hiina) meditsiin 
 

 
092   Heaolu õppesuund 

 
0921     Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm 

 
Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine käsitleb eakate ja puudega inimeste 
tervishoiuga mitteseotud hooldust. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Eakate hooldamine (mitte meditsiiniline) 
Puudega täiskasvanute hooldamine (mitte meditsiiniline) 
Täiskasvanute isikuhooldus 

 
Erandid: 

 

Eakate ja puudega inimeste tervishoid ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0913 „Õendus ja ämmaemandus“. 

 
 
0922     Lastehoiu ja noorte teenuste õppekavarühm 

 
Lastehoid ja noorte teenused käsitlevad laste ja noorte arendamist ja tervishoiuga 
mitteseotud hooldamist. Kategooria hõlmab kooliõpilaste ja noorte puhkuse ja vaba aja tegevuste 
kui sotsiaalteenuste õpet.  
 
Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

 
Laste vaba aja tegevused  
Lastehoid 
Noorsootöö  
Noorte teenused 
Puudega laste tervishoiuga mitteseotud hooldamine 
Päevahoid 

 
Erandid: 
 

Koolieelikute õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0112 „Koolieelikute 
õpetajate õpe“. 
 

Laste tervishoiu õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0913 „Õendus ja 
ämmaemandus“. 

 
 
0923     Sotsiaaltöö ja nõustamise õppekavarühm 
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Sotsiaaltöö ja nõustamine käsitleb kogukondade, rühmade ja üksikisikute heaoluvajadusi ja 
sobivaid viise nende vajaduste rahuldamiseks. Põhitähelepanu on sotsiaalsel heaolul 
rõhuasetusega sotsiaalpoliitikal ja sotsiaaltööl.  

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Alkohol, tubakas, narkootikumid (teavitamine) 
Alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise alane nõustamine 
Karjäärinõustamine 
Kriisiabi 
Kriminaalhooldus 
Kutsesuunitlus 
Pere- ja abielunõustamine 
Sotsiaalpoliitika 
Sotsiaaltöö 
Sotsiaaltöö (heaolu) 
Vägivald ja väärkohtlemine (teavitamine) 
Ühiskonnateooria (rakenduslik)  

 
Erandid: 
 
Sotsioloogia ja ühiskonnateaduse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0314 
„Sotsioloogia ja kulturoloogia“.  
 
Õppekavad, mis ühendavad tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (nt eakate hooldamine), ei kuulu 
sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0913 „Õendus ja ämmaemandus“. 

 
 
098   Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppesuund 

 
0988     Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse kuuluvad interdistsiplinaarsed ja üldõppekavad, mille mahust suurima 
osa moodustavad tervishoid ja heaolu.
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10 Teeninduse õppevaldkond 
 
101   Isikuteeninduse õppesuund 

 
1011     Koduteeninduse õppekavarühm 

 
Koduteenindus  käsitleb erinevaid koduteenuseid, nt majapidamine, puhastusteenindus, 
pesupesemine, õmblustöö jms. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Aknapesu 
Hooldustööd, majapidamine ja koduteenindus 
Keemiline puhastus 
Kodumajandus 
Kodundus 
Korstnapühkimine 
Näputöö (kodune) 
Pesupesemine 
Puhastusteenindus 
Tavanditeenused 
Toiduvalmistamine (kodune) 
Õmblustöö (kodune) 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Puhastusteenindus isegi juhul, kui õpe käsitleb koolide, haiglate, tehaste jms puhastustöid. 
 
Erandid: 

 

Hoonete ekspluatatsioon ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0732 „Ehitus ja 
tsiviilrajatised“. 

 
 
1012     Juuksuritöö ja iluteeninduse õppekavarühm 

Juuksuritöö ja iluteenindus käsitleb juuste ja keha hooldamist kosmeetilistel eesmärkidel. 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 

Fitness ja kehakaalu alandamine 
Iluteenused 
Juuksuritöö 
Kosmetoloogia (jumestamine) 
Maniküür 
Meestejuuksur 
Pediküür 
 

 
1013     Majutamise ja toitlustamise õppekavarühm  

 
Majutamine ja toitlustamine käsitleb toidu, jookide, majutuse ja nendega seotud teenuste 
pakkumist hotellides, restoranides jms. 
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Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad: 
 

Ettekandjatöö ja baariteenindus  
Hotelli- ja restoraniteenused 
Hotelliteenused 
Hotelli vastuvõtutöötaja koolitus 
Kiirtoidu valmistamine 
Kokandus (restoranides ja hotellides) 
Majutusteenused 
Toidu serveerimine 
Toitlustamine 

 
Erandid: 
 
Tööstuslik toiduainete töötlemine ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0721 
„Toiduainete töötlemine“.  
 

Üldine vastuvõtutöötaja koolitus ei kuulu õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0415 „Sekretäri- ja 
kontoritöö“. 

 
 
1014     Spordi õppekavarühm 

 
Sport käsitleb valitud spordiala tehnikaid ja oskusi. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Kohtunike ja teiste spordiametnike koolitus  

Treenerikoolitus 

Valitud spordiala tehnikad ja oskused 
 
Kategooriasse kuuluvad: 
 
Ratsutamise õpe 
Malemängu õpe 

 
Erandid: 

 

Kooli kehalise kasvatuse õpetaja koolitus ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 
0114 „Aineõpetaja koolitus“. 

 
Fitness ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 1012 „Juuksuritöö ja 
iluteenindus“. 
 
 
1015     Reisimise, turismi ja vaba aja veetmise õppekavarühm  

 
Reisimise ja turismi õpe käsitleb turismisihtkohtade ja sündmuste turundamist ja reklaami. 
Kategooria hõlmab piletite müügi ja broneerimise õpet. Vaba aja veetmise õpe käsitleb 
üksikisikute ja rühmade puhkust ja vaba aja tegevusi. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
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Alpinism  
Giidi, rühmajuhi töö 
Lennujaamateenindajate koolitus 
Puhkus ja vaba aeg 
Reisikorraldusteenused 
Reisimine ja turism 
Reisiteenused 
Seiklusturism 
Turismikorraldus 

 
Kategooriasse kuulub: 

 

Turistidega suhtlemise baaskoolitus  
 
Erandid: 

 

Kooliõpilaste puhkust ja vaba aja tegevusi käsitle õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0922 „Lastehoid ja noorte teenused“.   

 
 
102   Hügieeni ja töötervishoiu õppesuund 

 
1021     Prügi ja heitvete käitlemise õppekavarühm 

 
Prügi ja heitvete käitlemine hõlmab inimeste tervist mõjutavate valdkondade nagu toidu 
hügieeninõuete, veevarustuse, reovee ja prügi ning tänavapuhastusega seotud avalikke 
teenuseid. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Avalik hügieen  
Hügieeninõuded 
Jäätmete kogumine 
Jäätmete / heitvee käitlemine 
Prügi käitlemine  
Tänavapuhastus 
Veevarustus (teenus) 
 
 

1022     Töötervishoiu ja -kaitse õppekavarühm  
 
Töötervishoid ja -kaitse  hõlmab töökohaga seotud keskkonnategurite kindlakstegemist, 
hindamist ja kontrolli. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  

Ergonoomika (töötervishoid ja -kaitse) 
Stressijuhtimine 
Tervishoid ja ohutus töökohal 
Tööalane heaolu 
Töökaitse 
Töökeskkond 
Tööohutus 
Töötervishoid ja -hügieen 
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Tööturvalisus 
Erandid: 
 
Kutserehabilitatsiooni ja tegevusteraapia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse 
rühma 0915 „Teraapia ja taastusravi“.   
 
Tööõiguse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0421 „Õigus“.  
 

Ergonoomika õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma juhul, kui peatähelepanu on tehnilistel 
aspektidel, ning liigitatakse sobivasse õppekavarühma õppesuunas 071 „Tehnikaalad“.  

 
 
103   Turvateenuste õppesuund 

 
1031     Sõjanduse ja riigikaitse õppekavarühm 

 
Sõjandus ja riigikaitse käsitleb sõjanduse ja kaitsega seotud avalikke teenuseid, et anda 
väljaõpet sõjanduse põhimõtete ja praktika alal. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Kaitseväelase õpe 
Kaitseuuringud 
Mereväelase õpe 
Sõjandus 
Sõjandusteooria  
Õhuväelase õpe 

 
Erandid: 

 

Sõjaväelaste õpe mittesõjalistel õppekavadel liigitatakse vastavalt õppekava sisule. 

 

 

1032     Vara- ja isikukaitse õppekavarühm 
 
Vara- ja isikukaitse käsitleb vara- ja isikukaitsega seotud avalikke teenuseid. Kategooria hõlmab 
politseinike, korrakaitsetöötajate, päästeametnike ja tuletõrjujate õpet. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Avalik kord 
Ihukaitsja õpe  
Konstaabliõpe 
Korrakaitse 
Tollindus 
Tuletõrje 
Tuletõrjetehnika 
Turva- ja kahjuennetus 
Turvateenistus 
Vanglaametniku õpe 

 
Erandid: 

 

Õiguse õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0421 „Õigus“. 
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Kriminoloogia õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja liigitatakse rühma 0314 
„Sotsioloogia ja kulturoloogia“. 
 

 
104   Transporditeenuste õppesuund 

 
1041     Transporditeenuste õppekavarühm 

 
Transporditeenused hõlmavad laevade, rongide, lennukite ja teiste transpordivahendite 
käitamist, navigeerimist ja juhtimist. 

 

Sellesse kategooriasse liigitatakse järgmise põhisisuga õppekavad:  
Kraana- ja veoauto juhtimine 
Laeva käitamine 
Laevandus 
Lendamine ja navigeerimine 
Lennuki juhtimine 
Lennujuhtimine 
Lennuohutus 
Maanteesõidukite käitamine 
Navigatsioonitehnikad 
Pardameeskonna õpe 
Postiteenused 
Raudteeside 
Sõidukijuhtimine 
Transporditeenused 
Õhu-, raudtee-, maanteeside jms 
 

Erandid: 
 
Telefoni- ja internetiteenuste õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ning liigitatakse rühma 0714 
„Elektroonika ja automaatika“. Telefonioperaatori õpe ei kuulu sellesse õppekavarühma ja 
liigitatakse rühma 0415 „Sekretäri- ja kontoritöö“. 

 
 
108   Teeninduse interdistsiplinaarne õppesuund 

 
1088     Teeninduse interdistsiplinaarne õppekavarühm 

 
Sellesse kategooriasse liigitatakse õppekavad, mille mahust suurima osa hõlmab teenindus.



Lisa I 
ISCED-F 2013 

 

Õppevaldkonnad Õppesuunad Õppekavarühmad  

Üldõppekavad Põhiõppekavad Põhiõppekavad 

 Kirja- ja arvutusoskus Kirja- ja arvutusoskus 

 Isikuareng Isikuareng 

Haridus Haridus Kasvatusteadus 

  Koolieelikute õpetajate koolitus 

  Klassiõpetaja koolitus 

  Aineõpetajate koolitus 

 

Hariduse 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Hariduse interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

Humanitaaria ja kunstid 
Kunstid 
 

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia 
tootmine 

  Moe-, sise- ja tööstusdisain 

  Kujutav kunst ja kunstiteadus 

  Käsitöö 

  Muusika ja esituskunstid 

 Humanitaaria Usundiõpetus ja usuteadus 

  Ajalugu ja arheoloogia 

  Filosoofia ja eetika 

 Keel Keeleõpe 

  Kirjandus ja lingvistika 

 

Humanitaaria ja kunsti 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Humanitaaria ja kunsti 
interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Sotsiaalteadused, 
ajakirjandus ja infolevi 

Sotsiaal- ja 
käitumisteadused 

Majandusteadus 

 Poliitikateadus ja kodanikuõpetus 
 

 Psühholoogia 

 Sotsioloogia ja kulturoloogia 

  

 Ajakirjandus ja teave Ajakirjandus 

 
  

Raamatukogundus, teave, arhiivindus 

 Sotsiaalteaduste, 
ajakirjanduse ja teabe 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Sotsiaalteaduste, ajakirjanduse ja 
teabe interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 
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Ärindus, haldus ja õigus 
Ärindus ja haldus 
 

Majandusarvestus ja maksundus 

  Rahandus, pangandus ja kindlustus 

  Juhtimine ja haldus 

  Turundus ja reklaam 

  Sekretäri- ja kontoritöö 

  Hulgi- ja jaekaubandus 

  Tööoskused 

 Õigus Õigus 

 

Ärinduse, halduse ja 
õiguse 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Ärinduse, halduse ja õiguse 
interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Loodusteadused, 
matemaatika ja 
statistika 

Bioloogia ja sellega 
seotud teadused 
 

Bioloogia 

 Biokeemia 

 Keskkond Keskkonnateadused 

  Looduskeskkond ja elusloodus 

 
Füüsikalised 
loodusteadused 

Keemia 

 Maateadus 

 Füüsika 

 Matemaatika ja 
statistika 

Matemaatika 

 Statistika 

 

Loodusteaduste, 
matemaatika ja 
statistika 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Loodusteaduste, matemaatika ja 
statistika interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

Informatsiooni-  
ja kommunikatsiooni-
tehnoloogiad 

Informatsiooni-  
ja kommunikatsiooni- 
tehnoloogiad 

Arvutikasutus 

Andmebaaside ja võrgu disain ning 
haldus 

Tarkvara ja rakenduste arendus ning 
analüüs 

Informatsiooni- ja 
kommunikatsiooni-
tehnoloogia 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Tehnika, tootmine ja 
ehitus 

Tehnikaalad 
 
 

Keemiatehnoloogia ja -protsessid 

 Keskkonnakaitsetehnoloogia 

 Elektrienergia ja energeetika 

 Elektroonika ja automaatika 

 Mehaanika ja metallitöö 

 
Mootorliikurid, laevandus ja 
lennundustehnika 
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 Tootmine ja töötlemine 
 

Toiduainete töötlemine 

 
Materjalide töötlemine (klaas, paber, 
plast, puit) 

 
Tekstiili, rõivaste, jalatsite 
valmistamine ning naha töötlemine 

 Kaevandamine ja rikastamine 

 Arhitektuur ja ehitus 
 

Arhitektuur ja linnaplaneerimine 

 Ehitus ja tsiviilrajatised 

 

Tehnika, tootmise ja 
ehituse 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Tehnika, tootmise ja ehituse 
interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Põllumajandus, 
metsandus, kalandus ja 
veterinaaria 

Põllumajandus 
 

Põllundus ja loomakasvatus 

Aiandus 

Metsandus Metsandus 

Kalandus Kalandus 

Veterinaaria Veterinaaria 

Põllumajanduse, 
metsanduse, 
kalanduse ja 
veterinaaria 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Põllumajanduse, metsanduse, 
kalanduse ja veterinaaria 
interdistsiplinaarne õppekavarühm 

Tervis ja heaolu Tervis Hambaravi 

  Meditsiin 

  
Õendus ja  
ämmaemandus 

 
 
 

Meditsiinidiagnostika- ja 
ravitehnoloogia 

  Teraapia ja taastusravi 

  Farmaatsia 

 
 
 

Traditsiooniline ja täiendav meditsiin 
ning teraapia 

 
Heaolu 
 

Eakate ja puudega täiskasvanute 
hooldamine 

  Lastehoid ja teenused noortele 

  Sotsiaaltöö ja nõustamine 

 

Tervise ja heaolu 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Tervise ja heaolu interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

Teenindus Isikuteenindus 
 
 

Koduteenindus 
 

Juuksuritöö ja iluteenindus 
 

Majutamine ja toitlustamine 
 

Sport 

Reisimine, turism ja vaba aja veetmine 
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Hügieen ja 
töötervishoid 

Prügi ja heitvete käsitlemine 

  Töötervishoid ja -kaitse 

 Turvateenused Sõjandus ja riigikaitse 

  Vara- ja isikukaitse 

 Transporditeenused Transporditeenused 

 

Teeninduse 
interdistsiplinaarne 
õppesuund 

Teeninduse interdistsiplinaarne 
õppekavarühm 

 

 


