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Vilistlasküsitluse kokkuvõte 

Taustaandmed 
 

2012 aastal lõpetas IT Kolledži  91 vilistlast  ja nii nagu traditsiooniks on saamas küsitakse vilistlastelt 

esmakordselt tagasisidet aasta pärast  kõrgkooli lõpetamist. Vilistlasküsitlus toimus mais 2013 ja 

tagasisidet andis 28 vilistlast, mis moodustab  30,8% 2012 aasta lõpetajatest.  

 

Joonis 1 2012 aasta vilistlaste jaotumine õppekavade kaupa. 

Jooniselt 1 näha oli vilistlastest pea pooled IT süsteemide administreerimise õppekavalt ja ka 

tagasisidet tuli selle õppekava vilistlastelt kõige rohkem. Seega tulemuste alusel saab teha järeldusi 

kuigi need peegeldavad pisut enam  administreerimise õppekavaga seonduvat. 

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

kuna lõpukursuseks on valdav enamus tudengeid leidnud endale töökoha, siis seda kinnitab ka 

vilistlasküsitlus, mille kohaselt töötas õpingutega paralleelselt 96% vilistlastest.   

Lõpetamisjärgne tegevus 
 

Aasta pärast IT Kolledži lõpetamist ei tööta vaid 1 vilistlane ja seda seoses ajateenistusega kaitseväes 

ja 35% vilistlastest on jätkanud õpinguid magistriõppes valdavalt Tallinna Tehnikaülikoolis 

äriinfotehnoloogia, tarkvaratehnika, küberkaitse või informaatika õppekaval.  Magistriõppes on 

jätkanud õpinguid võrdselt nii administreerimise kui ka arenduse õppekava lõpetajad.  

Vilistlastelt küsiti  infot nende peamiste tööülesannete kohta kuna  ametinimetused ei pruugi 

kajastada  kõige täpsemalt seda, milliseid oskuseid ja teadmisi meie lõpetajatelt oodatakse.  Edasine 

analüüs ongi seetõttu toodud õppekavade kaupa.  
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Küsitlusele vastanutest 4 vilistlast (17%) väidab, et nende tööülesanded on õpituga seotud vaid 

mõningal määral  ja seda seetõttu, et töö mida nad praegu teevad on nende hinnangul huvitavam ja 

tasuvam. 

Infosüsteemide analüüsi õppekava lõpetajate tööülesanded: 

 Tarkvara arendus, olemasoleva konfigureerimine; 

 kliendi vajaduste väljaselgitamine, analüüsidokumentide vormistamine, analüüsitugi 

arendajatele. 

 

IT süsteemide arenduse õppekava lõpetajate tööülesanded: 

 Tarkvara planeerimine, arendus, hooldus; 

 Infosüsteemis vigade parandamine, uue funktsionaalsuse lisamine (C#, C++); 

 Tarkvara disain. Programmeerimine. Süsteemide haldamine; 

 Analüüs, testimine, testijuhtimine; 

 arendus, analüüs, modelleerimine; 

 Tarkvara disain. Tarkvara arendamine. Tarkvara testimine 

 

IT süsteemide administreerimise õppekava lõpetajate tööülesanded:  

 Juhtimine, administreerimine, konsultatsioon; 

 Rakenduste administreerimine. Serverite administreerimine; 

 JAVA rak.serverite hooldus; JAVA EE rakenduste pakendamine/ehitamine, probleemide 

lahendus; 

 arendusplaanide koostamine, kliendisuhtlus, tehniliste lahenduste väljatöötamine; 

 Serverite administreerimine. Riist -ja tarkvaralised hanked. Kasutajatugi; 

 Arvutite-serverite regulaarne hooldus. IT infrastruktuuri korrashoid ja arendamine. IT 

konsultatsioon; 

 Arvutite-serverite regulaarne hooldus. IT infrastruktuuri korrashoid ja arendamine. IT 

konsultatsioon; 

 Klientidega suhtlemine. Projektijuhtimises osalemine. Tarkvara testimine; 

 Andmebaasis andmete parandamine, infosüsteemi testimine, kasutajate nõustamine; 

 Serveripargi hooldus. Tööjaamade hooldus. Arendusprojektide teostamine. 

 administreerimine, nõustamine, planeerimine; 

 Kasutajatugi. Arvutipargi haldus. Serverite haldus; 

 Tööjaamade haldus, ettevõtte sisene ning väline (klientidele) help desk; 

 Ettevõtte IT süsteemide administreerimine, ERP tarkvara tugi; 

 Inimeste juhtimine, valdkonna juhtimine, tehniline ekspertnõustamine 

Vilistlased, kes väitsid, et nende töö seostub  õpituga vaid mõningal määral 

 Kliendisuhete hoidmine ja loomine. Tarkvaratestimise propageerimine. IT-probleemide 

konsulteerimine; 

 Projektijuhtimine. Webmasteri tööd. Veebi arendusega seotud tööd (sh testimine); 

 Riigi IS klassifikaatorite (KL) haldus. asutuse IS arenduste nõustamine, riigis KL loomise 

nõustamine; 
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 Operatsioonisüsteemide administreerimine. Seire ja sündmusehaldus. Enese täiendamine; 

 

Analüüs vilistlaste palgataseme  osas näitas, et  võrreldes eelmise aasta lõpetajatega on kasvanud 

vilistlaste arv, kelle töötasu tase on üle 1500 euro.  

 

Joonis 2 Vilistlaste protsentuaalne jaotus töötasu gruppidesse 

 

Hinnang õpingutele kõrgkoolis 
 

Seoses õpingutega paluti vilistlastel anda hinnang pädevustele, mille kujunemisele aitasid õpingud 

kaasa olulisel määral: 

1. Iseseisva õppimise/enesetäiendamise oskus (86%);  

2. Oskus rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas (84%); 

3. Analüüsi ja probleemi lahendusoskus (76%); 

4. Meeskonnatöö oskus (71%); 

5. Eneseväljendusoskus/suhtlemisoskus (50%). 

Sulgudes on toodud mitu protsenti vastajatest seda väitis. Selgelt eristusid kaks aspekti, mille puhul 

toodi välja, et õpingud aitasid kaasa vaid vähesel määral ja need olid võõrkeelteoskuse kujunemine 

(11%) ja enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus (31%).  Kuna võõrkeel on meie õppekavades siiski 

vaid valikaine, siis  Ilmselgelt on see mõjutanud ka seda tulemust, sest kõik vilistlased ei ole õpingute 

käigus valinud võõrkeelt.  

Oma praegusel ametikohal peetakse oluliseks järgmisi pädevusi:   

1. Analüüsioskus, meeskonnatöö, eneseväljendusoskus (100%); 

2. oskused rakendada teoreetilisi teadmisi praktikas (95%); 

3. enesetäiendamise oskus (88%); 

4. enesekehtestamise ja läbirääkimiste oskus (86%); 
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Küsimusele - mida oleks pidanud õpingute käigus veel süvendatult käsitlema  vastati järgnevalt: 

Infosüsteemide analüüsi vilistlased: 

 Seda, kuidas süsteemi analüüsi tegelikult ettevõtetes tehakse. Rohkem ja detailsemalt ka 

disainist. 

IT süsteemide arenduse tudengid  nimetasid järgnevaid teemasid, millest õpingute käigus jäi vajaka: 

 Versioonihalduse tarkvara; 

 Meeskonnatööd suuremates gruppides; 

 Süvendatud teadmised veebist ja Javascript; 

 Disaini alused; 

 Testimist ja analüüsi; 

 Mobiilirakendused; 

 MVC mudel, versioonihaldus (GIT, HG). 

IT süsteemide administreerimise vilistlaste hinnangul jäi neil puudu järgnevatest teemadest: 

 Projektijuhtimine; 

 Ajajuhtimine; 

 Ruby ja Phyton keeled; 

 Windows serverid , SCCM; 

 X-tee teenused; 

 ITIL; 

 Õigus ja sellega seonduv; 

 Virtualiseerimine; 

 UNIXi haldamine, juhtimine; 

 

Küsimusele - millise täienduskoolituse järgi tunned vajadust – vastati järgnevalt: 

Analüüsi õppekava lõpetajad: 

 Programmeerimine; 

 UML,erinevad arendusmetoodikad rohkem süvitsi ja detailides. Enterprise Architecti tuli 

juurde õppida. 

IT süsteemide administreerimise õppekava vilistlased: 

 Teised võrguseadmed ja andmebaasilahendused; 

 SCCM; Windows serverid; 

 ITIL; 

 Andmebaaside haldamise kõrgem tase.; 

 Virtualiseerimine, Unix, Exchange; 

 Linuxi süsteemide haldus; 

 IPv6; 

 Inglise keel 
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IT süsteemide arenduse õppekava vilistlased tunnevad huvi  ajajuhtimise ja automaattestimise alase 

täiendusõppe vastu. 

 

Õppejõududest meenutasid vilistlased üsnagi mitmeid pikaajalise staažiga Kolledži õppejõude: 

Truls Ringkjob –filosoofiline maailmavaade ja vaba suhtlemine ;  

Kristiina Hakk – motiveeris tööle;  

Margus Ernits – seletas hästi, rahulik ja asjatundlik; 

Anti Andreimann – praktilised nõuanded; 

Heiki Tähis - energiline; 

Indrek Rokk – käsitles teemasid huvitavalt;  

Paul Leis – tüdrukute vastu ebaõiglane aga muidu muhe; 

Kaido Kikkas; 

Valdo Praust – saksa täpsus;  

Maili Markvardt – süsteemne lähenemine. 

 

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

täiendusõppe võimalusi.  Loomulikult ollakse huvitatud ka põnevatest uudiskirjadest ja kutsetest 

pidudele. 

 

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

sõbrale, tuttavale ja sellele küsimusele vastati järgnevalt: 

 Kiidan igal võimalusel kui väga head ja motiveerivat õpikeskkonda; 

 Kolledžist saad vajalikud teadmised ja oskused IKT valdkonnas töö alustamiseks ja 

arenemiseks; 

 Hea hubane kool (mitte liiga suur). Huvitavad ained ja tasemel õppejõud; 

 ITKs õpetavad need kes juba oskavad, õppimine on tihedalt seotud laboritega mistõttu 

tekivad oskused; 

 Praktilised kogemused tulevad kasuks; 

 IT-eriala õppimiseks kindlasti parim kool Eestis; 

 asjalik, saab praktilisi teadmisi, meeldivad õppejõud ja koolis tekib "oma pere" tunne; 

 See kool on, kui väike pere kes hoiab kokku ja kus on võimalik saada väga head praktilised 

teadmised; 

 Kool, kus saab endale eluks kaasa teadmised, suhtumise, aususe ja tagab ka töökoha; 

 Suurepärased õppejõud, head õppetingimused, kvaliteetne õpe; 

 Sõbralikud õppejõud ja hea praktika; 

 IT Kolledž pakub väärtuslikku praktilist kogemust erinevates ainetes, näiteks 

programmeerimisel. 

 


