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Arstiteaduskonda sisseastumise tingimused 

 

Lugupeetud [   ] 

 

Kirjutasite, et õpite Tallinna Inglise Kolledžis International Baccalaureate (IB) õppekava järgi. 

Te ei õpi koolis füüsikat, kuid Tartu Ülikooli arstiteaduskonda sisseastumiseks on vaja sooritada 

kombineeritud keemia ja füüsika eksam. Sel ajal, kui alustasite õpet IB õppekaval ja valisite 

õppeained (2019. a kevadel), niisugust nõuet ei olnud. Leidsite, et uute vastuvõtutingimuste 

rakendamine Teie suhtes ei ole õigustatud ja palusite hinnangut ülikooli tegevusele. 

 

Mõistame Teie olukorda. Siiski pole paraku alust nõuda ülikoolilt sisseastumistingimustes 

erandite tegemist.  

 

Põhiseaduse § 37 lõike 1 järgi on küll igaühel õigus haridusele, sh kõrgharidusele, kuid 

kõrghariduse kättesaadavusele on õigus seada suuremaid piiranguid. On tavapärane, et kõrgkooli 

võetakse vastu vaid need õpilased, kes täidavad sisseastumistingimused. See on lubatud ka 

põhiseaduse kohaselt. 

 

Põhiseaduse § 38 sätestab nii teaduse ja selle õpetuse vabaduse (akadeemiline vabadus) kui ka 

ülikoolide institutsionaalse autonoomia. See tähendab, et kõrgkoolid on oma õppe- ja teadustöö 

korraldamisel sõltumatud. Riik võib kõrgkoole põhjendatud ulatuses kontrollida, kuid seejuures 

ei või teha ettekirjutusi õppe- ja teadustöö sisu kohta, kuna nii moonutataks kõrgkooli 

autonoomiat.  

 

Kõrgharidusseaduse (KHaS) järgi on kõrgharidustaseme õppe alus õppekava, milles määratakse 

kindlaks muu hulgas õppe alustamise tingimused (KHaS § 3 lg 2). Kõrgkool kehtestab ja 

avalikustab seadust arvestades kõrgharidustaseme õppesse vastuvõtu tingimused, sealhulgas 

õppekeele taseme miinimumnõuded (KHaS § 12 ja § 13 lg 1).  

 

Niisiis kehtestab ülikool sisseastumistingimused konkreetse õppekava nõudeid arvestades. Tartu 

Ülikoolist selgitati õiguskantsleri nõunikule, et ülikool muutis arstiteaduskonna 

sisseastumistingimusi, pidades silmas õppe läbiviimist. Õppejõud täheldasid, et üliõpilaste 

teadmised keemias ja füüsikas ei ole õppetööks nõutud tasemel, kuigi nad olid riigieksamid (nt 

matemaatikas) teinud väga hästi. On mõistetav, et kui teadmised keemias ja füüsikas on eriala 

õppimise seisukohast olulised, siis on põhjendatud seada ka sisseastumise tingimuseks nende 

ainete oskus vähemalt gümnaasiumi õppekava tasemel.  
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Tartu Ülikool kui rahvusülikool on loodud pakkuma kõrgharidust eelkõige Eesti koolide 

õpilastele. Keskharidus omandatakse riikliku õppekava alusel. Riikliku õppekava alusel õppijad 

omandavad teadmised nii keemias kui ka füüsikas ja ülikooli sõnul kontrollitakse ka sisseastujate 

teadmisi koolis õpitu ulatuses. Valides riikliku õppekava asemel muu õppe (nt rahvusvaheline 

õpe), tuleb paraku arvestada ka riskidega, mis tulenevad õppe sisu erinevustest. 

 

Seadus ei sätesta, millal ja kui tihti võib muuta sisseastumistingimusi. KHaS-i seletuskirjas on 

täpsustatud KHaS § 13 lõike 1 kohta, et vastuvõtutingimused ja kaalutlused, millest lähtudes 

nendele vastavust hinnatakse, tuleb avalikustada enne kooli vastuvõtu algust. Ülikoolist selgitati 

õiguskantsleri nõunikule, et praegu kehtivad sisseastumisnõuded avalikustati juba 2021. a 

veebruaris. Sellist etteteatamisaega saab tänavu suvel ülikooli astuda soovijate jaoks pidada 

piisavaks. 

 

Õpilane ei saa mõistlikult eeldada, et ülikool ei muuda tema gümnaasiumiõpingute jooksul 

sisseastumistingimusi. Ülikool pole ka sellist lubadust andnud. Mõistetavalt teevad õpilased oma 

tulevase erialavaliku kohta plaane, ent need plaanid ei sea  ülikoolile piiranguid.  

 

Füüsika õppimisel võib abi saada nt Tallinna Tehnikaülikoolist (õpiabi). Kuna ülikooli ei pea 

minema kohe pärast keskhariduse omandamist (ülikooli kinnitusel ei õnnestu paljudel esimesel 

katsel arstiteaduskonda sisse saada), on üks võimalus õppida füüsikat omal käel lisaks ja 

proovida ülikooli sisse astuda järgmisel aastal. Ka võib uurida, kas saaksite õppida füüsikat 

koolis, näiteks pakub Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium üksikaine või eksternina õppimise 

võimalust. 

 

Loodan, et selgitus on Teile abiks ja pääsete Tartu Ülikooli arstiteaduskonda õppima. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

Koopia: Tartu Ülikool (avaldaja andmeteta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aigi Kivioja 6938428 

Aigi.Kivioja@oiguskantsler.ee 

https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/keskharidus
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/rahvusvaheline-haridus-eestis
https://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/rahvusvaheline-haridus-eestis
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/f120aa1c-7cd4-4b8e-9d29-28c6ddf877ab
https://taltech.ee/opiabi
https://tg.edu.ee/sisseastumine/uldinfo/

