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Mida arvab 2013 aasta vilistlane, 11.lend 

Taustaandmed 
 

2013 aastal täienes IT Kolledži vilistlaspere 63 liikme võrra ja nii nagu traditsiooniks on kujunenud 

küsitakse vilistlastelt tagasisidet aasta pärast  kõrgkooli lõpetamist. Vilistlasküsitlus toimus oktoobris 

2014 (perioodil 30.09-15.10) ja tagasisidet andis 32 vilistlast, mis moodustab  50,8% 2013 aastal 

lõpetanud tudengitest. Joonis 1 annab ülevaate küsitlusele vastanute profiilist.  

 

Joonis 1 2013 aasta vilistlaste ja küsitlusele vastanute  jaotumine õppekavade kaupa 

protsentuaalselt. 

Kui eelmise aasta vilistlasküsitluses oli suurem osakaal administreerimise õppekava lõpetajatel, siis 

sel aastal on vastuseid üsna võrdselt nii administreerimise kui ka arenduse õppekava vilistlastelt.   

Järjest olulisemaks on muutunud IT õppekavade puhul õppurite kiire tööjõuturule jõudmine.  

Täpsema ülevaate annab joonis 2.  

 

Joonis 2 Lõpetamise efektiivsus 
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2013 aasta lõpetajate analüüs näitab, et  võttes aluseks lõpetamise efektiivsuse arvestamisel  3+1 

aastat (nominaalne õppekava pikkus pluss üks lisaaasta) ja arvestades  lõpetajate viibimist 

akadeemilisel puhkusel (9 lõpetajat 2008 aastal sisseastunutest), siis Kolledži  lõpetamise efektiivsuse 

näitaja on 74,6% (47 vilistlast lõpetas kõrgkooli 3+1 aasta jooksul).  Lähtudes aga 3-aastasest 

nominaalõppest on lõpetamise efektiivsus vaid 28,6% (10 2009 aastal sisseastunut viibis 

akadeemilisel puhkusel ja on arvestatud nominaalajaga lõpetajate hulka). 

IT Kolledži tudengite varasemad küsitlused  näitavad, et ligi 75% tudengitest töötab paralleelselt 

õpingutega ja  lõpukursuseks on valdav enamus tudengeid leidnud endale töökoha.  Seda kinnitab ka 

vilistlasküsitlus, mille kohaselt töötas õpingutega paralleelselt 87%  üheteistkümnenda lennu 

vilistlastest. Oma praeguse töökoha leidmisel osales avalikul konkursil 35% lõpetajatest ja 10% asutas 

eraettevõtte. Sugugi mitte alahinnata ei saa praktikal viibimise olulisust ja selle kaudu  leidis praeguse 

töökoha 13% lõpetajatest.  

Lõpetamisjärgne tegevus 
 

Aasta pärast  Kolledži lõpetamist  töötavad kõik 2013 aasta lõpetajad ja 28% lõpetajatest on jätkanud 

paralleelselt töötamisega ka õpinguid magistriõppes valdavalt Tallinna Tehnikaülikoolis 

äriinfotehnoloogia, tarkvaratehnika, küberkaitse või informaatika õppekaval.  Magistriõppes on 

jätkanud õpinguid 3 IT süsteemide  administreerimise, 5 IT süsteemide arenduse ja 1 tehnosuhtluse 

õppekava lõpetaja. 

Ametinimetused ei pruugi alati kajastada kõige täpsemalt tehtavaid tööülesandeid ja seega ka 

tööandjate ootusi lõpetajate oskustele ning teadmistele. Järgnevalt on toodud analüüs 11.lennu 

vilistlaste peamiste tööülesannete kohta lõpetatud õppekavade kaupa.  

Infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetajate tööülesanded: 

 Analüüs, juhtimine, toote ehitamine. 

 

Kui eelmise aasta küsitluses oli valdavaks tarkvara arendus, analüüs ja testimine, siis selle aasta 

lõpetajate tööülesanded on järgmised: 

 Tarkvara arhitekt; 

 Programmeerimine, koodi kvaliteedi eest vastutamine, nooremspetsialistide juhendamine; 

 Hooldada olemasolevat koodibaasi, arendada uut versiooni ja parandada olemasolevaid vigu; 

 Tarkvara arendus (2x); 

 tarkvaraarendus, administreerimine, helpdesk, 

 ERP tarkvara arendamine, konsulteerimine 

 Tarkvara arendamine, parandamine ja analüüs; 

 Projektijuhtimine, programmeerimine, kliendisuhtlus; 

 Tarkvara arendamine, meeskonna juhtimine,; 

 C++ ja ASP.NET programmeerimine; 

 IT projektide juhtimine, vajadusel analüüs/äriga kaasa mõtlemine, tiimi liikmete juhtimine. 
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IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetajate tööülesanded eelmisel aastal olid seonduvad 

rakenduste ja serverite administreerimise, tööjaamade hoolduse ja kasutajatoega. Sel aastal olid 

peamised tööülesanded järgmised:  

 Projektijuhtimine, arendus, haldus; 

 Andmeaida arendamine, füüsilise andmemudeli disain, päringute realiseerimine, lahenduste 

optimeerimine; 

 Töötajate IT tugi. Tööjaamade tellimine, tööjaamade ja kontori IT seadmete haldus; 

 Windows server administreerimine, arvutivõrgu administreerimine, kasutajate nõustamine; 

 Kasutajatugi, IKT infra haldus; 

 IS monitooring, haldus ja arendus; 

 Asutuse infosüsteemi admin, arendus, kasutajatoe koolitus, muud riist- ja tarkvara 

probleemid. 

Tehnosuhtluse õppekava vilistlased: 

 IT  kasutajatoe pakkumine, süsteemide haldamine ja administreerimine, uute süsteemide 

juurutamine; 

 Graafiline disain, front-end programmeerimine, süsteemi analüüs. 

Küsitlusele vastanutest 1 vilistlane (3%) väidab, et tema tööülesanded ei ole õpituga seotud ja 6 

vilistlast (19%) väidavad, et töö on seotud õpituga mõningal määral. Nende vastused on toodud 

eraldi välja.  

 Tarkvara testimine, vigade analüüs ja raporteerimine, dokumenteerimine, tehnotugi – ISa; 

 Toote- ja ärijuhtimine, arendused, finantsvastutus – ISa; 

 Arvutid, printerid, võrguseadmed remont - ISa; 

 Reliiside koordineerimine, reliisi protsessi ja dokumentatsiooni parendamine, reliisijärgne 

analüüs - ISa; 

 Osakonna juhtimine ja inimeste ning teenuste arendamine, finantsjuhtimine, controlling ja 

IT(ERP) – IA; 

 Investorteenindus, arendusdokumentide koostamine, nõustamine - ISd; 

 Linuxil põhinevate serversüsteemide arendamine ja haldus (süsteemiadministraatori amet) - 

TS. 

 

Need vilistlased, kes väitsid, et nende tööülesanded ei ole otseselt seotud  lõpetatud õppekavaga ei 

ole erialale lähedasemat tööd otsinud kuna praegune töö on huvitavam. 

 

Praeguse töökoha leidmisele aitasid olulisel määral kaasa vilistlaste hinnangul nende erialased 

teadmised (68,8% vastajatest), võõrkeelte oskus  (46,9%) ja mõningal määral läbitud 

täienduskoolitused (34,3%).  Töökoha leidmisel ei mänginud olulist rolli lõputöö teema/valdkond 

(43,8%) ja praktika läbimine või töötamine välisriigis (37,5%).  Kuipalju mõjutas töökoha leidmist IT 

Kolledži maine ei oska paljud vilistlased hinnata (31,3%) ja vilistlaste hinnangul ei aidanud 

märkimisväärselt töökoha leidmisele kaasa ka õppeedukus (31,3%). 
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Analüüs vilistlaste palgataseme  osas näitas, et  võrreldes eelmise aasta lõpetajatega on taas 

kasvanud vilistlaste osakaal, kelle töötasu tase on üle 1500 euro. Palgataseme osas ei ole selget seost 

lõpetatud  õppekavaga.  

 

Joonis 3 Vilistlaste protsentuaalne jaotus töötasu gruppidesse 

11 lennu lõpetajatest 18,8% on eraettevõtte omanikud, neist pooled on lõpetanud IT süsteemide 

arenduse õppekava. Vilistlastest 56% töötab erafirmas või eraisiku teenistuses töövõtjana (sh 

ettevõtte asutanud tudengid).  Kui varasematel aastatel on olnud tendents, et IT süsteemide 

administreerimise õppekava töötavad rohkem  riiklikus või avalikus sektoris, siis sel aastal sellist seost 

ei ilmnenud. 

 

Hinnang õpingutele kõrgkoolis 
 

Seoses õpingutega paluti vilistlastel anda hinnang pädevustele, mis on nende praegusel ametikohal 

olulised ja hinnata kuivõrd aitasid õpingud kaasa nende pädevuste kujunemisele. Sulgudes on toodud 

mitu protsenti vastajatest seda väitis.  

1. Eneseväljendusoskus/suhtlemisoskus (84%) – õpingud toetasid selle omandamist 21,8% 

hinnangul 

2. Enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus (75%) – õpingud toetasid selle kujunemist vaid 

12,5% arvates 

3. Võrdselt olulisteks hinnati oskusi rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas, analüüsi ja 

probleemilahendusoskust ning enesetäiendamise oskust (71,9% nimetasid neid pädevusi 

olulisteks) – kõige rohkem toetasid õpingud erialaste teadmiste omandamist (65,6%) ja kõige 

vähem enesetäiendamise oskust (59,4%). 

Eelnevate aastatega võrreldes on vilistlaste hinnangud analoogsed. Ka sel aastal eristusid selgelt kaks 

aspekti, mille puhul toodi välja, et õpingud aitasid kaasa vaid vähesel määral ja need olid 
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võõrkeelteoskuse kujunemine (71,8%) ja enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus (62,5%).  Kuna 

võõrkeel on meie õppekavades valikaine, siis  Ilmselgelt on see mõjutanud ka seda tulemust, sest 

kõik vilistlased ei ole õpingute käigus valinud õpingukavasse võõrkeelt, või on nende võõrkeelte 

oskus piisavalt kõrge enne õpingutega alustamist.  

Küsimusele - mida oleks pidanud õpingute käigus veel süvendatult käsitlema  vastati järgnevalt: 

Infosüsteemide analüüsi vilistlased: 

 Analysis, in-depth research, produkt building/thinking, MVPs; 

 Programmeerimist üldisemalt, op süsteeme, start-up’idega seonduvat 

Kui 2012 aasta lõpetajatel jäi vajaka eelkõige versioonihalduse, mobiilirakenduste ja testimise 

temaatikast, siis 2013 aasta IT süsteemide arenduse tudengid  nimetasid järgnevaid teemasid, millest 

õpingute käigus jäi vajaka: 

 Rohkem pikki projekte; 

 Disainimustrid /design patterns), multi-threading (concurrency) seotud teemad: 

 C++, matemaatika, tarkvara disaini mustrid. Peale õpingute lõpetamist võtta täiendav aasta; 

 Visual Basic, .Net, Microsofti serverite arendus/haldus; 

 Andmepäringud baasidest nt. Javascript’i süvendatud õpe; 

 Java, Linux, SQL; 

 Linuxi kasutamise oskus, ülevaade tarkvara mustritest; 

 Võib-olla serverite turvalisust veidi rohkem; 

 Mobiilsed platvormid; 

 Tundsin puudust C++ kursusest; 

 Side alused. Materjal oli hea (pole enam kättesaadav), aga teemast sai läbi tormatud. 

2012 aasta IT süsteemide administreerimise vilistlaste hinnangul jäi neil puudu projekti- ja 

ajajuhtimise temaatikast ja virtualiseerimisest, x-tee teenustest ja ITIL’i aspektidest. 2013 aasta 

vilistlaste kommentaarid olid järgmised: 

 Adminnidele rohkem arendust juurde, võib-olla valikainetena; 

 Skriptimiskeeled süvendatult ja võib olla isegi eraldi ainena pl-sql kohustuslikuks; 

 Rohkem pilveteenuseid ja arvutite keskhaldussüsteeme; 

 Rohkem praktikume Windows serveri ja tööjaamade administreermisega seonduvalt; 

 Klastersüsteemid/kõrgkäideldavad süsteemid; 

 Operatsioonisüsteemide kompileerimine; 

 Arvuti riistvaraline pool; 

 Andmebaasid. 

Tehnosuhtluse õppekava vilistlastel jäi vajaka süsteemide administreerimisest ja javascripti 

teadmistest, mis ei ole ka nende õppekava eesmärgiks. 

Küsimusele – millistel täiendusõppe kursustel oled ennast täiendanud pärast Kolledži lõpetamist – 

vastati järgnevalt: 
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Analüüsi õppekava lõpetajad: 

 in-depth analysis / research, Phyton, machine learning. 

IT süsteemide arenduse õppekava vilistlased on lisaks õpingute jätkamisele magistriõppes osalenud 

järgmistel koolitustel: 

 Väliskoolitused vastavalt projekti tehnoloogiale (.NET põhised); 

 MS arendus; 

 Ettevõtte arhitektuuri alused; 

 PL-SQL, projektijuhtimine. 

 

IT süsteemide administreerimise vilistlased on osalenud põhiliselt IT Koolituse ja BCS koolitustel 

järgnevates valdkondades. 

 Oracle sql põhikursus ja ttü üks sql kursus; 

 Tulemüürid ja virtuaalsed privaatvõrgud; 

 Meeskonnatöö, ajajuhtimine, Lean IT; 

 HP Flexnetwork solutions v2, HP Eesti. Configuiring Windows 8; 

 Windows server 2012 administreerimine ja inglise keel; 

 advanced web application security; 

 ITIL Foundation 2011. 

 

Õppejõudude osas rõhutasid vilistlased meie õppejõudude kohta  -  „oli mida neilt õppida“ ja 

järgnevalt on toodud veel mõned kommentaarid konkreetsete õppejõudude kohta: 

Kristiina Hakk – väga hea õppejõud kes tunneb huvi kuidas  teadmisi omandatakse, karismaatiline ja 

hea õppejõud;  

Peeter Marvet ja Liina Martõnjak – teemad, mida käsitleti olid äärmiselt põnevad; 

Truls Ringkjob ja Avo Ots – rakendusliku hariduse parim võimalik sümbioos; 

Märt Kalmo – väga head teadmised; 

Margus Ernits – tõsine professionaal, ülimalt tasakaalukas, suurepärane laia silmaringiga õppejõud; 

Priit Raspel – elukogenud; 

Peeter Lorents – süsteemsuse ja õpetamise tahtega 

 

Traditsiooniliselt on meie küsitlustes ka küsimus selle kohta – kuidas kiidaks vilistlane Kolledžit 

sõbrale, tuttavale ja sellele küsimusele vastati järgnevalt: 

 Kui soovid praktilisi oskusi, millele IT valdkonnas toetuda, siis on Kolledž õige koht; 

 Hea kool väärt õppejõududega; 

 Hea koht kus omandada algteadmised; 

 Head praktilist suunda pakkuv õppeasutus, professionaalsed õppejõud, kaasaegsed 

metoodikad; 

 Bürokraatiavaba kool, kus on võimalik ilma liigse kärata õppida; 

 Hea ja rahulik õpikeskkond, sõbralikud töötajad, hea infrastruktuur (klassid, videoloengud 

jne); 

 Püüa ikka parem TTÜ’sse; 

 Superheade võimaluste ja õhkkonnaga praktiline kool; 

 Mine IT Kolledžisse. Nüüd; 
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 Kui huvitab ka praktiliste oskuste omandamine, siis on tegemist parima valikuga; 

 IT Kolledžit pole vaja kiita, maine on õigel tasandil; 

 Ühe alluva suunasin IT Kolledžisse; 

 Praktilisi oskusi õpetav kool. Õpetab asju tegema mitte nendest rääkima; 

 Kui IT pakub huvi, siis ainuke koht kuhu minna Eestis õppima; 

 Kui lõpetad IT Kolledži siis ei ole vaja töö leidmise pärast tulevikus muretseda; 

 Värav tõelisse IT maailma läbi Eesti parima IT haridut pakkuva kooli; 

 Saab paremaid teadmisi kui TTÜ-st sarnasel erialal; 

 

Mida ootab vilistlane IT Kolledžilt? Ikka infot koolis toimuva kohta ja huvitavaid täiendusõppe 

võimalusi.  Loomulikult ollakse huvitatud ka põnevatest uudiskirjadest ja kutsetest kokkutulekutele, 

sotsiaalsest läbikäimisest ja kasulikest kontaktidest. 

 

 


