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Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 

Akadeemiline kalender 2016/2017 õppeaasta 

  

2016/2017 õppeaasta sügissemester 

2016 aasta 

29.08   2016/2017 õppeaasta  ja sügissemestri algus 

29.08 / 30.08   AVAAKTUS Tallinn / Kohtla-Järve 

15.09 2015/2016 õppeaasta õppetööalaste liikumiste lõpp, õppurite staatuse 

fikseerimine, augustis ja septembris immatrikuleeritud õppurite üleviimine 

järgmisele kursusele 

29.08 – 04.09  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine 

29.08 – 11.09 Sügissemestri valik- ja vabaainete deklareerimine 

12.09 – 22.09 Õpilaste õppetoetuse taotluste esitamine 

20.09 Üliõpilaste vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtaeg 

28.09 Üliõpilaste tulemusstipendiumi taotluste esitamise tähtaeg 

16.10   Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli aastapäev 

01.11 – 22.12 Talvine vastuvõtt 

31.10. – 04.11 Rahvusvaheline nädal 

22.11 Lõputööde kaitsmis- ja lõpueksamikomisjonide esimeeste ja liikmete  

kinnitamine kõrgkooli nõukogus 

21.12 – 03.01 Õppurite puhkus* 

2017 aasta 

29.12 Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine 

05.01 – 06.01 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 

16.01 – 19.01 Lõputööde kaitsmine ja lõpueksamite toimumine 

13.01 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine 
(talvine vastuvõtt) 

26.01 / 27.01 LÕPUAKTUS Kohtla-Järve / Tallinn 

29.01   Sügissemestri lõpp 

 



 

 

2016/2017 õppeaasta kevadsemester 

30.01 Kevadsemestri algus 

30.01 – 05.02  Lõputöö ja lõpueksami deklareerimine 

30.01 – 12.02  Kevadsemestri valik- ja vabaainete deklareerimine 

15.02 Sügissemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste likvideerimise 

tähtaeg ning üliõpilaste õppekoormuse ja -mahu fikseerimine, jaanuaris 

immatrikuleeritud üliõpilaste üleviimine järgmisele kursusele 

15.02 – 25.02 Õpilaste õppetoetuse taotluste esitamine 

20.02 Üliõpilaste vajaduspõhise eritoetuse taotlemise tähtaeg 

27.02 Üliõpilaste tulemusstipendiumi taotluste esitamise tähtaeg 

01.03 – 31.03  2017/2018 õppeaasta planeerimine 

15.03 Avatud uste päev 

11.04 – 18.05 Kevadine vastuvõtt 

22.05   Lõputöö kaitsmisele ja lõpueksamile lubatute käskkirja avalikustamine 

25.05 – 26.05  Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 

05.06 – 08.06  Lõputööde kaitsmise ja lõpueksamite toimumise nädal 

15.06/16.06  LÕPUAKTUS Tallinn / Kohtla-Järve 

18.06  Kevadsemestri lõpp 

19.06 – 02.07  Õppeaasta järelnädalad, õppevõlgnevuste likvideerimine 

03.07 – 13.08  Õppurite puhkus* 

01.06 –  20.07 Suvine vastuvõtt 

07.08 – 25.08 Riigikeele testimine ja suvekoolid (kevadine ja suvine vastuvõtt) 

14.08 – 27.08  2016/2017 õppeaasta eelnädalad, õppevõlgnevuste likvideerimine 

28.08 Kevadsemestri õppetööalaste liikumiste ja õppevõlgnevuste 

likvideerimise lõpp ning üliõpilaste õppekoormuse ja -mahu fikseerimine 

25.08 Vastuvõetute immatrikuleerimise käskkirja avalikustamine 
(kevadine ja suvine vastuvõtt) 

03.09   2016/2017 õppeaasta lõpp 

* õppetöö korraldusest tulenevalt võib õppuri puhkus paikneda mõnel teisel ajaperioodil 

 


