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VASTUVÕTU AJAKAVA 2020. AASTAKS 

 
 

1. Talvine vastuvõtt rakenduskõrgharidusõppe ja kutseõppe õppekavadel 
 

1.1. Vastuvõtt toimub rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele ja kutseõppe tasemeõppe 

õppekavadele.  

1.1.1. Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele on kandideerimise eeldus eesti keele 

oskus vähemalt B2-tasemel. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2. Avaldusi ja eeskirja lisas 1 sätestatud dokumente on võimalik esitada: 

1.2.1. SAISis 11.11.2019 – 28.11.2019 ööpäev läbi, avalduste vastuvõtt lõpeb 

28.11.2019 kell 16.00; 

1.2.2. kõrgkoolis 25.11.2019 – 28.11.2019 kell 10.00 – 16.00 (Tallinnas, aadressil 

Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12). 
 

1.3. Vastuvõtutestile, vastuvõtuvestlusele ja -katsetele registreerumine toimub 

11.11.2019 – 28.11.2019 SAISi kaudu pärast avalduse esitamist. 
 

1.3.1. Vastuvõtutest rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel toimub 

ajavahemikul 11.11.2019 – 28.11.2019, iga kandidaat saab SAISi kaudu 

ajavahemiku vastuvõtutesti sooritamiseks pärast avalduse kinnitamist. 

1.3.1.1. Vastuvõtutesti tulemused avalikustatakse hiljemalt 02.12.2019 SAISis. 

1.3.2. Vastuvõtuvestlused ja -katsed toimuvad ajavahemikul 04.12.2019 – 06.12.2019, 

iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad 

vastuvõtuvestluse ja -katse sooritamiseks pärast avalduse esitamist. 

1.3.2.1. Vastuvõtuvestluste ja -katsete tulemused avalikustatakse 10.12.2019 kell 

16.00 SAISis.   
 

1.4. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 10.12.2019 kell 16.00 SAISis. 
 

1.5. Kandidaat on kohustatud oma õppima tulekust kõrgkoolile teada andma hiljemalt 

15.12.2019 SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee. 
 

1.6.  Kandidaat on kohustatud REV õppekohale (kutseõppe tasemeõppe õppekavade REV 

õppekohad) õppima tulekust kõrgkoolile teada andma hiljemalt 10.01.2020 SAISis või 

e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee.  
 

1.7. Eesti keele oskuse hindamine kutseõppe õppekavadel toimub 07.01.2020. 
 

1.8. Vastuvõetud ja õppima asumist kinnitanud kandidaadid immatrikuleeritakse 

24.01.2020.  
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2. Suvine vastuvõtt rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe 

õppekavadel 

 

 
2.1. Avaldusi ja eeskirja lisas 1 sätestatud dokumente on võimalik esitada: 

2.1.1. SAISis  15.06.2020 – 03.07.2020 ööpäev läbi, avalduste vastuvõtt lõppeb 

03.07.2020 kell 16.00; 

2.1.2. Kõrgkoolis 30.06.2020 – 03.07.2020 kell 10.00 – 16.00 (Tallinnas, aadressil 

Kännu 67 ja Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12). 
 

2.2. Vastuvõtutestile, vastuvõtuvestlusele ja -katsetele registreerumine toimub 

15.06.2020 – 03.07.2020 SAISis peale avalduse kinnitamist. 
 

2.2.1. Vastuvõtutest (rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimisel) toimub 

ajavahemikul 15.06.2020 – 03.07.2020, iga kandidaat saab SAISi kaudu 

ajavahemiku vastuvõtutesti sooritamiseks peale avalduse kinnitamist. 

2.2.1.1. Vastuvõtutesti tulemused avalikustatakse hiljemalt 06.07.2020 kell 16.00 

SAISis. 
 

2.2.2. Vastuvõtuvestlus ja -katsed toimuvad ajavahemikul 08.07.2020 – 14.07.2020, 

iga kandidaat saab SAISi kaudu konkreetsed kuupäevad ja kellaajad 

vastuvõtuvestluse ja -katsete sooritamiseks peale avalduse kinnitamist. 

2.2.2.1. Vastuvõtuvestluse ja -katsete tulemused avalikustatakse 17.07.2020 kell 

16.00 SAISis. 
 

2.3. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 17.07.2020 kell 16.00 SAISis. 
 

2.4. Kandidaat on kohustatud õppima tulekust kõrgkoolile teada andma hiljemalt 

22.07.2020 SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee.  
 

2.5. Eesti keele oskuse hindamine toimub perioodil 10.08.2020-19.08.2020. 
 

3.5.1 Eesti keele oskuse hindamise tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 19.08.2020  

e-posti teel. 
 

2.6. Vastuvõetud ja õppima asumist kinnitanud kandidaadid immatrikuleeritakse 

21.08.2020.  
 

4. Suvine vastuvõtt kutseõppeõppe õppekavadel  

4.1 Avaldusi ja eeskirja lisas 1 sätestatud dokumente on võimalik esitada: 
 

4.1.1. SAISis  06.07.2020 – 06.08.2020 ööpäev läbi, avalduste vastuvõtt lõppeb 06.08.2020 kell 

16.00; 

4.1.2. Kõrgkoolis 03.08.2020 – 06.08.2020 kell 10.00 – 16.00 (Tallinnas, aadressil Kännu 67 ja 
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Kohtla-Järvel, aadressil Lehe 12). 
 

4.2. Vastuvõtuvestlusele registreerumine toimub 06.07.2020 – 06.08.2020 SAISis peale 

avalduse kinnitamist. 
 

4.3. Vastuvõtuvestlus toimub ajavahemikul 10.08.2020 – 12.08.2020, iga kandidaat saab SAISi 

kaudu konkreetsed kuupäeva ja kellaaja vastuvõtuvestluse  sooritamiseks peale avalduse 

kinnitamist. 

4.3.1 Vastuvõtuvestluse ja katsete tulemused avalikustatakse 14.08.2020 kell 16.00 SAISis. 
 

4.4. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 14.08.2020 kell 16.00 SAISis. 
 

4.5. Kandidaat on kohustatud RE õppekohale õppima tulekust kõrgkoolile teada andma 

hiljemalt 19.08.2020 SAISis või e-posti aadressil vastuvott@ttk.ee.  

4.6. Kandidaat on kohustatud REV õppekohale (kutseõppe tasemeõppe õppekavade REV 

õppekohad) õppima tulekust kõrgkoolile teada andma hiljemalt 26.08.2020 SAISis või e-posti 

aadressil vastuvott@ttk.ee.  
 

4.7. Eesti keele oskuse hindamine toimub perioodil 10.08.2020-31.08.2020. 
 

4.7.1. Eesti keele oskuse hindamise tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 31.08.2020 e-posti 

teel. 
 

4.8. Vastuvõetud ja õppima asumist kinnitanud kandidaadid immatrikuleeritakse RE 

õppekohtadele 21.08.2020 ja REV õppekohtadele 28.08.2020. 
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