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1. Õpingutega seonduv taust

1. Millise eriala/õppekava lõpetasid

Vastus Suhe Kokku

Infosüsteemide analüüs (IA) 15% 13

IT süsteemide arendus (ISd) 26% 23

IT süsteemide administreerimine (ISa) 45% 39

Tehnosuhtlus (TS) 11% 10

Infotehnoloogia süsteemid (IS) 2% 2

100% 87

2. Mis aastal lõpetasid IT Kolledži

Vastus Suhe Kokku

2003 7% 6

2004 10% 9

2005 1% 1

2006 7% 6

2007 5% 4

2008 7% 6

2009 8% 7

2010 30% 26

2011 25% 22

100% 87

3. Kas Sa töötasid valdava osa oma õpingute ajast?

Vastus Suhe Kokku

Töötasin enne õppima asumist, kuid mitte
õpingute ajal

2% 2

Töötasin enne õppima asumist ja ka õpingute
ajal

57% 50

Asusin tööle õpingute ajal 34% 30

Ei töötanud õpingute ajal 6% 5

100% 87

4. Kui vastasid eelmises küsimuses, et töötasid, siis milline oli Sinu töökoormus õpingute ajal?

Vastus Suhe Kokku

Töötasin täiskoormusega 73% 60

Töötasin osalise koormusega 23% 19

Tegin projektipõhiseid töid/juhutöid 4% 3

100% 82

5. Kuidas leidsid oma praeguse töökoha?

Vastus Suhe Kokku

Osalesin avalikul konkursil 30% 32

Seda tööd pakuti mulle isiklikult 41% 43

Kasutasin sugulaste, tuttavate abi 12% 13

Praktikal viibides 10% 10

Leidsin tööpakkumise kõrgkooli vahendusel 2% 2

Asutasin eraettevõtte 3% 3

Muu, palun täpsusta 2% 2



Ei tööta hetkel

seaoses asutuste reorganiseerimisega

Aega läks pool aastat lõpetamisest kuni leidsin

100% 105



2. Lõpetamisjärgne tegevus

6. Milline loetletud vastusevariantidest kirjeldab Sinu praegust tegevust kõige paremini?

Vastus Suhe Kokku

Töötan 70% 61

Töötan ja õpin 24% 21

Õpin 1% 1

Õpin ja otsin aktiivselt tööd 0% 0

Teenin aega kaitseväes 0% 0

Olen lapsega kodus 5% 4

Ei tööta ega õpi, otsin aktiivselt tööd 0% 0

Muu (palun täpsusta) 0% 0

100% 87

7. Kui Sa töötad, siis millised on Sinu peamised tööülesanded (nimeta kuni 3 olulisemat tegevust)?

arenda, testi, juuruta

IT süsteemide arendamine

Infosüsteemide analüüs

ettevõtte juhtimine

Administreerin

programmeerimine

Vanade rakenduste töös hoidmine, uute rakenduste arendamine ja analüüsimine.

juhtimine
strateegia
planeerimine

Tööjaamade parandamine
Töötajate IT tugi
Tarkvara paigaldus ja haldamine

Kasutajate aitamine
Kõikvõimalike IT probleemide lahendamine

globaalse majandustarkvara kohapealne tugi.

serverite administreerimine, arendus, haldus

Tehniline konsultatsioon
Ajajuhtimine
Veebiarendus

võrguseadmete ja tulemüüride administreerimine

Programmeerimine

IT süsteemide administreerimine

Programmeerimine, testimine, suhtlemine.

Debiani linux süsteemiadministrator Itaalia ettevõttes.

kasutajate probleemide lahendamine, logide analüüsimine

arendus, testimine, suhtlemine klientidega

IS Haldamine

Meeskonnajuhtimine, projektijuhtimine, telekommunikatsiooni valdkonna kliendisuhete haldamine.

Regulatsioonide ja muudatuste mõjuanalüüs
Äriprotsesside analüüs
Eesmärgistamine

andmebaaside administreerimine postgre.

rakenduse arhitektuursed otsused;
rakenduse arendamine;
kolleegide juhendamine;

Loengute ja praktikumide andmine.
Õppematerjalide loomine/muutmine.
Suhtlemine tudengitega.

Tarkvara arenduse meeskondade ja projektide juhtimine

Linux süsteemide administreerimine.
Turvatestimine.
Õpetamine.

tarkvaraarendus(embedded software)

Igapäevane töö organiseerimine, projektide plaanimine ja nende elluviimise koordineerimine.

IS administreerimine, dokumenteerimine, planeerimine



Tarkvara arendus
Tarkvara järelvalve
Tarkvara analpps

Serverite administreerimine
Varunduslahenduse töökorra kontroll
Uute serverlahenduste paigaldus

IT-tehniku tööd, garantiiteenused, serverite-tööjaamade tootmine hooldus

Infosüsteemide analüüs, -projekteerimine ja -loomine

Ettevõtte juhtimine
Online mängude arendus
UX

Microsoft Dynamics AX arendus, Microsoft RS aruanded, kasutajate riist- ja tarkvaraline tugi.

Võrgu haldus
Andmete korrashoid
Rikete kõrvaldamine

Õpetamine

Nõuandlik müük,
Klientide konsulteerimine tarkvara kasutamisel,
Tarkvara arenduse  projektijuhtimi

Administraator, programmeerija

Serverite ja tööjaamade haldamine, andmebaasi administreerimine

projektide juhtimine, litsentsihaldus, administreerimine

serverite haldus, kasutajate abistamine igapäevastes muredes, võrguseadmete haldus

it projektijuhtimine

Inimeste juhtimine
Projektide juhtimine
Eelarvestamine

osalemine ettevõtte strateegia arendamises
operatiivne ettevõtte juhtimine
tiimijuhtide treenimine

Projektijuht

Telekommunikatsiooni terviklahenduste müük
IT teenuste müük

It süsteemide testimine

Meeskonna juhtimine
Ressursi tagamine
Analüüsimine

IT tarkvaraarenduse projektide juhtimine ja analüüs

Tootmisosakonnajuhataja asetäitja ja HSE spetsialist

progrrammeerimine

IT arendusmeeskonna arendus ja juhtimine
IT arendusprojektide planeerimine

Arvutisüsteemide haldus
Intsidentide lahendamine
Protsesside parendamine

andmeside kulude arvestus,arvete väljastamine
kohtvõrgu arvutite haldamine,IT help
infra riigihanked

Monitooringusüsteemi administreerimine
Skriptide loomine

IT-talituse juhtimine, analüüsidokumentide koostamine, oma talituse süsteemide presenteerimine

arendusprojektide vedamine, sysadmin, netikampaaniad.

meeskonna töö.
arendamine.
testimine

- Tarkvaraarendus
- Koolituste korraldamine
- Arendusmeeskonna juhtimine

Analuus ja testimine
Testimistarkvara juurutamine
Inimeste juhtimine

WebLogic serverite administreerimine

Kiipkaartide standardite tundmine, oskus kasutada krüptoalgoritme, programmeerimine

tarkvara projekteerimine; alluvate juhtimine; äri vajaduste ja IT võimaluste kooskõlastamine

tarkvaraarendusosakonna juhtimine;
üle-kontsernilise arendusprogrammi juhtimine

Süsteemiarendus, testimine, koolitamine



Süsteemide haldus, infoturbe intsidentide lahendamine, reverse engineering

tarkvara projekteerimine ja arendamine

tarkvara turvatestimine, turvakoolitamine, programmeerimine

Serverite ja võrgu administreerimine.

Veebiserverite haldus (Linux Centos)
Linux rakendusserverite haldus
Arendus, probleemide lahendamine

Asutuses talituse juhtimine.
Asutuses IT arendusvaldkonna tööde koordineerimine

Tööinspektsioonis
ISKE
Infoturbe
RIHA haldur

erinevate süsteemide haldus

Serverite admnistreerimine, kohaliku võrgu admin ning tööjaamade ja serverite vahelise töö toimine.

8. Kuivõrd on Sinu praegune põhitöö seotud õpitud erialaga?

Vastus Suhe Kokku

Väga lähedalt 41% 36

Suures osas 45% 39

Mõningal määral 13% 11

Ei ole seotud (palun täpsusta) 1% 1

Töö ei ole seitud IT õpitud erialaga

100% 87

9. Juhul kui Sinu praegune põhitöö ei ole seotud õpitud erialaga või on seotud vaid mõningal määral, siis anna
hinnang toodud  põhjustele.

Vastus nõustun täiesti pigem nõustun pigem ei nõustu ei nõustu üldse

Ei ole leidnud erialast
tööd

0 4 4 21

Elukohas ei olnud
erialast tööd

0 2 4 22

Antud töö on
huvitavam

9 6 5 7

Palk ja muud
töötingimused on

paremad

7 8 7 6

Kokku 16 20 20 56

Kokku % 14 % 18 % 18 % 50 %

10. Kus asub Sinu töökoht?

Vastus Suhe Kokku

Eestis 98% 85

Välisriigis 2% 2

100% 87

11. Kas Sa töötad ...?

Vastus Suhe Kokku

Riiklikus, avalik-õiguslikus või
munitsipaalasutuses

30% 26

Erafirmas või eraisiku teenistuses töövõtjana 59% 51

Oma firmas (oled omanik või kuulud
omanike ringi)

8% 7

MTÜ-s või sihtasutuses 3% 3

Oled vabakutseline 0% 0

Muu (palun täpsusta) 0% 0

100% 87

12. Millisel tasemel oled jätkanud või lõpetanud Kolledži järgselt õpingud?

Vastus Suhe Kokku

kutseõpe 0% 0

bakalaureuseõpe 4% 1

magistriõpe 96% 27



doktoriõpe 0% 0

100% 28

13. Täpsustused õpingute kohta

Millises õppeasutuses?

TTÜ

Tartu ülikool

Tallinna Ülikool

The University of Manchester

TTÜ

TTÜ

TTÜ

TTÜ

TTÜ

TTÜ

TTU

Tartu Ülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ

Tallinna Tehnikaülikooli ja TÜ ühisõppekaval

TTÜ

Tallinna Ülikool

Christian Albrechts Universität zu Kiel

TTü

EBS

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

TTÜ

TTÜ

TTÜ

Millisel õppekaval/erialal?

Informaatika

Infotehnoloogia

IT

Advanced Computer Science with IT Management

Cyber Defence

Informaatika

Erinevad ained erinevatelt IT erialadelt

küberkaitse

Informaatika

Informaatika

Informaatika

Õigusteadus

Informaatika magistriõpe

Äriinfotehnoloogia

Infotehnoloogia

Küberkaitse

Äriinfotehnoloogia

Informaatika õpetaja, kooli infojuht

Digitaalne telekommunikatsioon

äriinfotehnoloogia

rahvusvaheline ärijuhtimine

Küberkaitse

Informaatika

Äriinfotehnoloogia

Informaatika

Küberkaitse



Informaatika

Lõpetasin (aasta)/eeldatav lõpetamise aeg (aasta)

2013

pooleli

2011

2013

2013

Praeguse seisuga on kool pooleli jäänud.

2012

2013

2014

2008

2011

2014

2012

2013

2012

2013

2013

2007

2012

2011

2012/sügis semester

2014

2012

14. Milline on Sinu kuu sissetulek (brutotasu)?

Vastus Suhe Kokku

vähem kui 1000 eurot 11% 10

1000 - 1500 eurot 33% 29

1500 - 2000 eurot 22% 19

2000 - 2500 eurot 16% 14

2500 - 3000 eurot 9% 8

üle 3000 euro 8% 7

100% 87

15. Palun hinda oma senise kogemuse põhjal, kuivõrd aitasid järgmised tegurid kaasa Sinu praeguse töökoha
saamisele

Vastus nõustun täiesti pigem nõustun pigem ei nõustu ei nõustu üldse ei oska/ei saa
vastata

Omandatud eriala 41 33 2 8 3

Lõputöö teema 11 22 19 30 5

Õppeedukus
(head

õpingutulemused)

14 17 25 21 10

Võõrkeelte oskus 20 35 17 8 7

Õpingute ajal
läbitud praktika

18 17 15 26 11

Välismaal
töötamise/õppimi

se kogemus

5 6 13 28 35

Kõrgkooli maine 11 32 15 13 16

Lõpetamise
järgselt läbitud

täienduskoolituse
d

6 16 20 22 23

Kokku 126 178 126 156 110

Kokku % 18 % 26 % 18 % 22 % 16 %



3. Hinnang õpingutele kõrgkoolis

16. Palun hinda oma praegusele töö- ja elukogemusele toetudes, kui olulised on loetletud pädevused ja kuidas
õpingud IT Kolledžis on aidanud kaasa nende pädevuste kujunemisel

Vastus Väheoluline minu
ametikohal

Väga oluline minu
ametikohal

Õpingud aitasid kaasa
väga oluliselt

Õpingud aitasid kaasa
vähesel määral

Eneseväljendusoskus/
suhtlemisoskus

5 73 28 51

Oskus rakendada
teoreetilisi teadmisi

praktikas

6 73 51 28

Võõrkeelteoskus 18 60 22 55

Meeskonnatöö oskus 7 73 40 36

Analüüsioskus 2 75 58 23

Enesekehtestamise ja
läbirääkimiste oskus

27 55 16 60

Iseseisva
õppimise/enesetäiend

amise oskus

3 76 59 20

Kokku 68 485 274 273

Kokku % 6 % 44 % 25 % 25 %

17. Millise täienduskoolituse järgi oled tundnud vajadust pärast Kolledži lõpetamist?

Oracle vahendid

psühholoogia

serverid, riistvara, nutiseadmed

Müük, suhtlemispsühholoogia, inimeste tundmine

asp.net

Eelistan iseõppimist tasulistele koolituste asemel

Probleemolukordade lahendamine (tehniline+suhtlus)

Bleeding-edge technologies

MS Serveri põhine administreerimine

IS analüüsi programmide kasutamine

Business process map (Abstract->details)

Andmebaasid

Juhtimine

rakenduste arhitektuursed lahendused

Ajaplaneerimine projektide läbiviimisel

Tarkvara arenduse tiimide juhtimine, LEAN, Agile

Võõrkeel, Turvateemad ja küberkaitse

C

Infosüsteemide arhitektuuriline ülesehitus

ipv6, CCNP, virtualiseerimine

Tarkvara mustrid (ehituse tüübid)

MS serverite haldust õpetati vähe (ise õpitud)

Team lead, Lean Thinking, Agile dev.

DAX 2009, PowerShell, SQL, SharePoint

Tarkvara arenduse projektijuhtimise kursus

Spetsiifilised erialased koolitused

Robootika alaseid

Eneseväljendusoskus

projekti/meeskonna juhtimine rahvusvaheliselt

Uued trendid IT valdkonnas

tarkvara testimine

Testimisalaste koolituste järgi

Vene keel

maj.matemaatika, juhtimispsüholoogia

konkreetsemate metoodikate kohta

Skriptmiskeelte oskus

Analüüsidokumentide koostamine (lähteülesanded)



cisco

arendamise

Java rakenduste administreerimine/db admin

Koodimise parimad praktikad ja objektorienteeritus

juhtimisalased teadmised

projektijuhtimise süvendatud teadmised

See lahter on liiga lühike, et loetleda põhilisi!!

Java veebitehnoloogiad

Cisco Netacademia

Inimeste juhtimisalaste koolituste

Enesekehtestamine

erinevad Microsofti tooted (va. opsüsteemid)

SQL serveri

18. Mõned vabavastused veel õpingutega seonduvalt

milliseid teemasid/valdkondi oleks pidanud õpingute käigus täiendavalt/süvendatult käsitlema?

projektijuhtimine

Rohkem reaalseid ülesandeid, mille käigus peab midagi valmima

oleks pidanud programmeerimis keeli vähem pinnapeatlselt käsitlema.

juhtimine, töö inimestega,

riistvara põhitõdesid, serverite haldust, suhtlust

andmebaasid, wifi võrgud, kuigi sel ajal oli asi suht uus.

Tulevikutehnoloogiad, biorobootika

Õppekava oli väga hästi tasakaalus.

Probleemide lahendamine süstemaatiliselt. Projektid ja ajaplaneerimine

Bleeding-edge

Infosüsteemide analüüsi teostamiseks abiprogrammide kasutamist (EA jm)

Andmebaasid

Riski ja ohutuse õppeaine osutus minu ja paljude jaoks pettumuseks

ajaplaneerimine ja meeskonnatöö parem läbiviimine

Tarkvara arendus

Turvalisuse teemad ja süsteemide turvatestimine

keeleõpe

Infosüsteemide arhitektuurid ja üldisest ülesehituses rohkem infot

täiendainena sotsioloogia. turvalisusteemad süvendatud laboritega

Tarkvara mustrid ja arhitektuur

MS serverite haldust õpetati vähe (ise õpitud)

tööde efektiivne juhtimine, ettevõtlus

Võrgu administreerimine oleks võinud olla kohustuslik teema.

Ärikorraldust oleks võinud olla põhjalikumalt kui majanduse baaskursus

raske öelda.

erinevate algortimide programmeerimine ja matemaatika

Analüüsioskus ja meeskonnatöö oskus

meeskonna juhtimine, efektiivse koostöö alused

erinevad arendusmeetodid

Rohkem äri ja IT sümbioosi - kliendi kohtumised, pakkumiste koostamine

tarkvara testimine ja testimise planeerimine

Tarkvara testimist

Meeskonna juhtimine ja motivatsioon

raske öelda

krüptograafia ja kasutajaautentimine, majandus, projektijuhtimine

teemade puhul oleks pidanud olema rohkem erinevaid õppejõudusid

Ei saanud teadmisi riigihangete korraldamisest.

Skriptimine, IT süsteemide igapäevane ülalhoid

admin erialas programmeerimine.

Skriptimiskeeled (Python, Ruby jne.). NoSQL tüüpi andmebaasid.

Analuusimine

Objektorienteeritus

real-world ülesannete lahendamine



Juhtimine

See lahter on liiga lühike, et loetleda põhilisi!!

Praktiline süsteemihalduri koolitus.

Veebitehnoloogiad on osutunud olulisemaks, kui õppekava järgi tundus.

skriptimine (viidud õppekavadesse juba), turvalisus

Projektijuhtimis alaseid

IT juhtimine Eestis tegelikult

rohkem lahkama erinevaid teenuseid ja rakendusi

Tööjaamade admin keskhalduse kaudu

Kes õppejõududest on Sulle hästi meelde jäänud ja miks?

Jaanus Pöial, alati põhjalik ja abivalmis
Antti Andreiman, tujukas aga

Füüsika õppejõud - suurepärane metoodika ja parim mälestus õpetajast

Truls Rinkjob, Kristiina Hakk

Püüa, Tavast

Truls Rinkjob, oma avatuse ja suhtlusega
Marika Kruusmaa, avas silmad!

Truls - pädev tegelane.
Linnar Viik - seda meest võikski kuulama jääd

Antti Andreiman
Margus Ernits
Truls Ringkjob

K. Hakk - andekas õpetaja, hea inimene
H. Tähis - huvitav
Truls - aus

Priit Raspel, väga hästi oma eriala tundev ja seda väljendada suutev

Toomas Lepikult, Jaanus Pöial, Andres Mulin

Truls, huvitavalt ja hästi õpetas.

Tanel Tammet, Priit Raspel, Kaido Kikas, Margus Ernits.

Margus Ernit, oskas ise ja oskas seletada.

Truls -> hea suhtleja ja lõbus vana.

Margus E., Truls R.

Truls,vaba&heasuhtleja.Kristiina Hakk,nõudlik&abivalmis.Andreimann.

Truls

Toomas Lepikult - väga rahulik, pädev ja heatahtlik

Toomas Lepikult, sest ta õpetas mu lemmikainet ja Priit Raspel ka

T.Ringkjob,K.Hakk,H.Sarv

Kaido Kikkas - Tõeliselt hea lektor ja suur mõtleja.
Andres Mulin -

Priit Raspel, Heiki Tähis

Kärt ja Lorents

K.Hakk - põhjalikkuse ja tublidusega, A. Andreimann vabavara õppega

Margus Püüa, Peeter Loorents ja ka teised olid head

Kristiina Hakk-väga hästi said õpetatud asjad selgeks kõigil õpilastel

Truls - õppimine läbi praktika!

Truls Rinkjob ainukese võõrkeelse õppejõuna, humoorikas lähenemine.

Raspel ja Püüa - inimesed mõnusa huumorimeelega

Leis, Krist, Ringjob- kõik oma ala tõsised spetsialistid

erinevatel põhjustel mitmed on hästi meelde jäänud.

Truls ja Margus (Ernits).Suurepärane teooria + parim praktika

Kõik xD. Parimad: Kristiina Hakk, Margus Ernits ja Andres Mulin

Truls

Leis - meeldivalt ebameeldiv inimene :) austust vääriv õppejõud

Truls

Margus Püüa - hästi edasi antud aine
Kärt (ingl.k - hea õppejõud

Priit Raspel, Kärt Rummel, sest tasemel asjatundjad

Margus Püüa - praktilised näited.
Kaido Kikkas - realist/hea analüüs

Jaanus Pöial ja Toomas Lepikult

P.Raspel, Truls, ained olid huvitavad, õppejõud ka.

Jaanus Pöial, nime pärast.



Paul Leis, Toomas Leppik, Kaido Kikkas, Peeter Lorents, Alar Krist

Peeter Lorents, Paul Leis

Truls Ringkjob - huvitav aine, hea suhtumine, väärt inimene

Raspel, väga hästi tegi oma teema selgeks ja lihtsaks. Loorents, huvit

Avo Ots

Margus Ernits - tark, motiveeriv
Kristiina Hakk - alati optimistlik

Priit Raspel, rääkinud hiljem erinevatel erialastel üritustel

Avo Ots, väga elukogenud ja asjalik.
Truls - asjalik
Püüa

Kristiina Hakk - selge ja vaga konkreetne oppejoud.

A.Andreiman- must huumor
P.Raspel- tore õppejõud
M.Ernits- abivalmidus

Kristiina Hakk, Margus Püüa, Indrek Rokk, Truls Ringkjob, Heiki Tähis

-

Raspel, Viik oma ala teadmiste ja hea väljendusoskuse poolest.

See lahter on liiga lühike, et loetleda põhilisi!!

Priit Raspel - õpetas just seda, mida pidevalt vaja läheb.

Kristiina Kokk - eeskujulik õppejõud!

Alar Krist, Margus Püüa, Priit Raspel - aine seostus oseselt tööga

Truls Ringkjob - inglise keelsed loengud ja praktika.

Kindlasti Truls oma natuke teistmoodi lähenemisega õppetööle

Ringkjob ja Ernits - huvitavad ja praktilised loengud ning praktikumid

Kuidas kiidaksid IT Kolledžit sõbrale, kolleegile, kes otsib õppimisvõimalusi?

soovitan minna

Avatud ja paindlik.

soovitan just praktilise poole tõttu

Lihtne haridust saada töö kõrvalt.

Mina jäin ellu ja sain niipalju kogemusi ja tutvusi, miks mitte minna!

Tahad head rakenduslikku IT haridust, siis muud valikut pole.

Asjalik kool kus räägitakse ka praktikalistest asjadest.

Ainuke kool kuhu Eestis IT´ed õppima on mõtet minna.

Äge kool, jõutakse õpilastega tegelda, saab hea hariduse

Parim koht, kus Eestis IT-d õppida võimalik.

Ikka soovitan, et seal on korralik võrgulabor.

Kui oled tühi jutumees, siis ITK pole sinu jaoks, seal käivad tegijad.

Soovitaksin kindlasti

Kool, kus saad eriala, mis on vajalik, huvitav ja hästi tasusatud!

liiga palju aega m88das adekvaatselt vastamiseks

Tõsine praktilise suunitlusega ja üliõpilasekeskne kõrgkool

Teemale lähenetakse loominguliselt ja valdavalt praktiliselt

väga hea tehniline baas, mis loob süsteemsed teoreetilised teadmised.

Praktiline, asjalik ja väga heal tasemel kool.

hea praktiline haridus, aga soovitaksin siiski välisriigis haridus oma

Kool annab väha hea praktilise ariduse. Ei olda väga teoreetiline

tehniline inseneriharidus IT alal on huvitav ja konkurentsivõimeline

Tõenäoliselt parim IT-d andev kool eesti (praktilises osas kindlasti)

Ikka kiidan ja olen ka juba kiitnud

Üks vähedeid Eesti koole, mis keskendub IT'le ja IT network

Väga tugev praktiline haridus.

Selle hariduse eest võib ka maksta!!!

Igal juhul

Olen kiitnud õppejõudude pärast.

väga tugev praktiline kogemus ja kogu õpitu läheb käiku töö juures

palju praktilisem, asjalikemate õppejõududega kui TTÜ

Koht kus saab hea tasemega hariduse

Teadaolevalt parim rakenduslik IT kõrgkool Eestis

kui tahad kusagile jõuda, siis mine kindlasti vaata, mida räägitakse



Parim kõrgkool Eestis IT alal!

Tore kool, palju huvitavaid võimalusi.

Lisaks teooriale saab palju asju ise teha ja proovida (väga oluline).

Uuenduslik ja värske õppejõud

Kaasaaegse õppekavaga, nooruslik suhtumisega, õpilassõbralik.

hea väike kool

Noored, praktilise taustaga õppejõud - pole kindel kas see enam kehtib

praktiline, õhtune õpe, asjalik kool

Praktiline õpikogemus, robootikaklubi, head õppejõud,toredad kaaslased

Innovatiivne, asjalik ja kasulik kool

väga 5 kool.

IT Kolledžist saab hea ja praktilise hariduse.

IT Kolledz on Eestis ainuke kool, kus sul on motet ITd oppida

Imo parim IT haridus Eestis, ilma üleliigse tiluliluta

Saab praktilise baaskogemusega hariduse

paindlikum kui stagneerunud TTÜ

Täiendõppena kiidaks.

See lahter on liiga lühike, et loetleda põhilisi!!

Saab vajaliku paberi kätte.

Väike kool, areneb kiiresti - IT hariduse puhul oluline. Rohkem prakti

hea võimalus täiskohaga töö kõrvalt omandada kaugõppes kõrgharidust

Puuduvad ülearused õppeained.

Väike ja kodune õppeasutus.

Jah

19. Mida ootad vilistlasena IT Kolledžilt?

Kooli maine kõrgel hoidmist, mida hinnataks

Kaasamist nt lõputööde refereerimisse

Enda kogemuste jagamise võimalust rebastega

Paremat (elulähedasemat) haridust uutele. Rahvusvah. magistriõpet.

Tasemel õppe jätkumist, magistriõpet, vastlapäeval kukleid :)

Võimalust tulla rääkida oma kogemustest.

Õlut või rummi.

Erinevate sertifikaatide tegemise võimaluse reklaamimist

Üritusi/seminare vilistlastele, a la eripakkumised.

liiga palju aega m88das adekvaatselt vastamiseks

rohkem kokkutulekuid ja vilistlasüritusi

Vilistlaste kohtumiste korraldamist ürituste raames

Osaleda eritingimustel kursustel või täiendkoolitustel.Ühisüritused

Täiendada õppejõudude kaadrit praktikutega. Vähendada endiste TTÜ ...

Keeleõpe kohustuslikuks! Arendaja peab olema küll väga hea tehnliselt

Otseselt ei oota midagi. Ma jälgin kooli vilistlaste e-posti.

oma kooli tunde säilitamist

Hoidke sihid kõrged

Magistriõpet administreerimise alal

Kogemuste jagamine, õpilaste kaasamine projektidesse: testimine, viral

Kutseid erinevatele üritustele.

Magistriõppe võimalust

Avalikke loenguid intrigeerivatel teemadel.

Endist edasiarengut, et õppingud muutuksid veelgi mitmekülgsemaks

Hoidke tase kõrge ning samas ärge muutuge liiga akadeemiliseks.

kõrge tasemega tudengeid kolleegiks
olulist infot kui midagi toimub

Ülevaadet - kuidas koolil läheb.
Kas on peale Trulsi kursuste vel mid?

Mulle ikka meeldib, et ITK vilistlasi üritustele kutsub ja kirjutab :)

Rohkem täiendkursusi

Soovitusi edasiõppimiseks. Praegu ei tea mida edasi õppima minna.

infot vilistlasürituste kohta kui neid toimub



sobivaid täiendõppe võimalusi

kooli areng ja saavutustega soovin kursis olla.

Soodsaid võimalusi täiendkoolitusteks ning ka külalisõpinguteks.

Voimalust jagada uute tudengitega oma kogemusi

Kaasamist kooli tegevustesse

Õpetamisel pandaks rohkem rõhku parimatele praktikatele.

tootke spetsialiste keda ettevõtja julgeks otse lõpupeolt palgata

See lahter on liiga lühike, et loetleda põhilisi!!

Endiste õppurite kaasamist õppetöösse.

Ranget kvaliteedikontrolli - koolist ei tohi läbi saada spikerdades.

Ei tea!

Vilistlaste kokkutulekut. Ja võibolla mõningaid koondandmeid siit

Vihaseid noori ITmehi ja naisi ning täiendõppe võimalusi.

20. Kas soovid midagi veel lisada?

Kooli peetakse väga kergesti läbitavaks, tase käib kõvasti alla

Noup, all good:)

Aitäh! ITK tõstis lati kõrgele. Pole motivatsiooni TTÜs õppidagi ;)

Soovitan korrigeerida majanduse ained elulähedasemaks, praktilisemaks.

ITK oli kindlasti õige valik minu jaoks. Tänan töökat kollektiivi.

Vabateksti kasti määr 70sümbolit on liiga vähe,arvestades küsimusi!!!

Kolledž on jätkuvalt parim kool, kus käia! :)

Koostöö ülikoolidega, et ITKst ained võtta.

Enamus küsitluse väljadel sai ruum otsa ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

, AGA ainult tehnilistest oskustest ei piisa, SUHELDA PEAB KA OSKAMA..

Ei

Olge rõõmsad

Väga lahe, et te mõtlete ka vilistlaste peale, parim turunduskanal ;)

Ei :)

Loodan et EIK läheb edasi samas vaimus ja õppekvaliteet paraneb veelgi

Aitäh, üks parimaid 3 aastat minu elust!

Igal pool sai 70 märki küsimustikus kirjutada - liiga lühike :)

Aitäh!

Ei

Jõudu teile :)

-

Vähe ruumi kommentaaride kirjutamiseks oli

õpetage ka seda iPhone apid ei lahenda inimkonna reaalseid probleeme

Olen oma kooli valikuga ilmselgelt rahul :) Aitäh!

Ei

Olge toredad


