
 

 

 

 

 

 

VABAKUULAJAKS LUBAMISE AVALDUS  
                                  ____________________ 

            (kuupäev) 

 

Palun lubada mind vabakuulajaks Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi TTK või kõrgkool) 

____________________________ õppekavale _____________ õppeaasta _________ 

semestriks. 

 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Aadress (sh linn/vald, maakond)  

Telefon  

E-post  

 

Soovin _____________ õppeaasta ____________semestril läbida vabakuulajana järgmised  
           (jooksev/eelseisev õppeaasta)                    (kevad ja/või sügis) 

õppeained: 

 

Õppeaine kood  
 

ÕISi järgi 

https://ttk.ois.ee/subject   

Õppeaine nimetus 
 

ÕISi järgi 

https://ttk.ois.ee/subject)  

 Maht (EAP) 

 

ÕISi järgi 

https://ttk.ois.ee/subject) 

Õppeaine sooritamise 

ajavahemik, algus ja 

lõpp (lähtuvalt kõrgkoolis 

vastaval semestril pakutavatest 

võimalustest) 
    

    

    

    

    

    
* tabelisse võib ridasid vastavalt vajadusele juurde teha 

 

Olen tutvunud kõrgkooli eksternina või vabakuulajana õppimise üldtingimustega (kinnitatud 

kõrgkooli rektori 24.01.2018 käskkirjaga nr 1-4/10/2018 ja nõus selles toodud tingimustega. Saan 

aru, et juhul, kui mind lubatakse vabakuulajana õppima, siis olen sõlminud õppeteenuste lepingu 

ja kohustun seda täitma.  

 

Lugupidamisega 

 

/Nimi/ 

Allkiri ja kuupäev või digitaalselt allkirjastatud 

 

 

TÄIDAB AKADEEMILINE ÜKSUS 

 

Lubada õppima vabakuulajana JAH/EI  

 

 

 

 

Rektor/Õppeprorektor    Keskuse/õppetooli/õppeosakonna juht 

Allkiri ja kuupäev     Allkiri ja kuupäev 

https://ttk.ois.ee/subject
https://ttk.ois.ee/subject
https://ttk.ois.ee/subject


 

 

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI VABAKUULAJANA  

ÕPPIMISE ÜLDTINGIMUSED 
 

               Käesolevad üldtingimused on kehtestatud rektori käskkirjaga  nr 1-4/10/2018  

 

1. Sissejuhatus 

1.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (edaspidi kõrgkool) osutab 

erineva sisuga õppeteenuseid tervise ja heaolu 

õppevaldkonnas. Käesolevad üldtingimused reguleeri-vad 

kõrgkooli ja vabakuulajana õppiva isiku (edaspidi 

vabakuulaja) vahelisi suhteid ja on kohustuslikud 

täitmiseks. Vabakuulajana õppetööle lubamiseks esitab 

isik avalduse.  

1.2 Kõrgkooli ja vabakuulajai vaheline õppeteenuste 

osutamise leping loetakse sõlmituks ja see jõustub hetkest, 

kui avaldus viseeritakse kõrgkooli poolt positiivse 

resolutsiooniga „lubada vabakuulajaina õppima“. 

Nimetatud juhul loetakse poolte allkirjastatud avaldus 

õppeteenuste osutamise lepinguks (edaspidi ka leping), 

ning vabakuulaja loetakse lepingus nimetatud semestri(te)l 

vastavalt kõrgkooli vabakuulajaiks. Käesolevad 

üldtingimused on sõlmitud lepingu lahutamatu osa.  

1.3 Kõrgkoolil on õigus avaldust mitte rahuldada, kui avaldus 

on esitatud vähem kui 14 kalendripäeva enne vastava 

semestri algust või kui isiku eelnev haridus ei võimalda 

soovitud aineid läbida ja sooritada või kui isik soovib 

läbida aineid, mille eeldusained on tal läbimata. Kõrgkool 

ei pea keeldumist põhjendama. Juhul, kui isikut õppima ei 

lubata, siis lepingut poolte vahel sõlmituks ei loeta ning 

kõrgkoolile avaldusega seoses õiguslikke tagajärgi ei 

tulene. 

2. Lepingu objekt 

2.1 Lepingu objektiks on kõrgkooli poolt osutatav õppeteenus 

ning selle osutamiseks vajalike õppekulude hüvitamise 

tingimused ja määrad. 

2.2 Õppeteenust osutatakse isikule lepingus märgitud 

semestril poolte vahelises lepingus, üldtingimustes, 

õppekorralduseeskirjas ning siseeeskirjades sätestatud 

tingimustel ja korras. 

3. Lepingu pooled 

3.1 Õppeteenuse osutaja on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool. 

3.2 Õppeteenuse saaja (tellija) on lepingus nimetatud isik ehk 

vabakuulaja.  

4. Kõrgkool kohustub:  

4.1 osutama isikule lepingus märgitud semestril ja selles 

nimetatud ainetes õppeteenust rakenduskõrgharidusõppe 

õppekava raames kuni 22 EAP ulatuses ühes semestris, 

tingimusel et isik on õppeteenuste eest kohaselt tasunud ja 

täitnud kõiki kehivaid kõrgkooli nõudeid; 

4.2 tagama isikule, lepingu kehtivusajaks, õppetöös 

osalemiseks vajalike õiguste ja kohustuste laienemise 

vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning kõrgkooli 

nõuetele. 

5. Vabakuulaja kohustub: 

5.1 tasuma õppeteenus(t)e eest vastavalt tasumäärale (vt 

üldtingimuste p 6.1 ja 6.2) esitatud arve alusel ja arvel 

määratud maksetähtajaks. Maksetähteagadest 

mittekinnipidamine on lepingu ennetähtaegse lõpetamise 

aluseks; 

5.2 täitma kõrgkooli siseeeskirju ja järgima kõiki õppetöö 

korraldamiseks kehtestatud nõudeid ja tingimusi; 

5.3 teavitama lepingus deklareeritud õppeainest loobumise või 

deklareerimise muule ajale üleviimise soovist kuni 

deklareeritud õppeaine teise kontakttunni toimumiseni (e-

õppes toimuvate õppeaine puhul ühe nädala jooksul peale 

aine algust) e-posti teel oppeosakond@ttk.ee. Hiljem 

esitatud sooviavaldusi ei arvestata; 

5.4 teavitama kõrgkooli oma andmete muutumisest 10 

(kümne) tööpäeva jooksul elektronposti aadressil 

oppeosakond@ttk.ee. 

6. Õppeteenuse osutamise maksumus 

6.1 Ühe rakenduskõrgharidusõppe euroopa ainepunkti (EAP) 

maksumus on 50 eurot. 

6.2 Õppeteenuse eest tasumine toimub ainepunkti hinna alusel 

vastavalt lepingus deklareeritud EAPde mahule. Arve 

õppeteenuse osutamise eest esitatakse isikule 1 (ühe) 

nädala jooksul lepingu jõustumisest. 

6.3 Õppeteenustasu võlgnevuste korral on kõrgkoolil õigus 

jätta sooritatud õppeainete tulemused õppeinfosüsteemi 

(ÕIS) sisestamata ja õpingukaart väljastamata kuni 

õppeteenustasu võlgnevuse likvideerimiseni. 

6.4 Lepingus deklareeritud õppeaine(te) loengu(te)s 

mitteosalemise korral ja/või kolmekordsel õppeaine 

mittesooritamisel tasutud õppeteenustasu ei tagastata. 

Nimetatud juhul tuleb isikul aine sooritamiseks esitada 

uus õppeteenusele lubamise avaldus.  

7. Lepingu kehtivus 

7.1 Leping sõlmitakse ja see jõustub vastavalt üldtingimuste 

punktile 1.2.  

7.2 Leping lõpeb lepingus sätestatud kuupäeval või kõrgkooli 

akadeemilises kalendris märgitud semestri lõpukuupäeval 

sõltuvalt sellest kumb saabub enne.   

7.3 Pooltel on õigus leping ennetähtaegselt lõpetada 

vastastikusel kokkuleppel. 

7.4 Poolel on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui teine 

pool rikub oluliselt lepingust tulenevaid kohustusi. Pool 

teavitab rikkuvat poolt lepingu rikkumisest kirjalikult ning 

annab talle vähemalt 15-päevase tähtaja rikkumise 

lõpetamiseks.  

7.5 Lepingu rikkumisega seotud teated edastatakse poole 

elektronposti aadressil. 

7.6 Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kuulu lõpetamise 

hetkeks isiku poolt juba tasutud maksed tagastamisele, 

välja arvatud kui pooled lepivad teisiti kokku.  

8. Lepingu muud tingimused 

8.1 Lepingu täitmisel tekkinud erimeelsused püütakse 

lahendada kokkuleppe teel, selle mittesaavutamisel 

lahendatakse vaidlus kohtus. 

8.2 Lepingus või üldtingimustes reguleerimata küsimuste 

lahendamisel juhindutakse seadusest ja kõrgkooli 

eeskirjadest. 
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