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Mis saab Eesti IT haridusest?
Kes tuleb õppima? Kes kuidas õpib? 

Kes langeb välja? Mida saab keegi teha?
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Nr. Küsimus ankeedist Vastused 1. semestril Vastused 2. semestril Vastused 3. semestril Vastused 4. semestril Vastused 1. semestril Vastused 2. semestril
1 Vanus keskmine 19,5 keskmine 19,9 keskmine 20,5 keskmine 20,9 keskmine 20,7 keskmine 21,0

2
Sugu 24,8% naisi, 75,2% mehi 27,6% naisi, 72,4% mehi 29,7% naisi, 70,3% mehi 31,3% naisi, 68,7% mehi 24,7% naisi, 75,3% mehi

26,7% naisi, 73,3% 
mehi

3 Kas töötad valdkonnas? 7,6% töötab 11,5% töötab 18,3% töötab 21,3% töötab 8,2% tööab 8,6% töötab
4 Kui suur on Sinu huvi täna IT valdkonna vastu?  (maksimum 5) keskmine 4,2 keskmine 4,1 keskmine 4,1 keskmine 4,2 keskmine 4,2 keskmine 4,3
5 Kui hästi oled kursis IT valdkonnas töötamise võimalustega? (maksimum 5) keskmine 3,2 keskmine 3,3 keskmine 3,3 keskmine 3,5 keskmine 3,3 keskmine 3,5
6 Kui hästi oled kursis oma õppekavaga? (maksimum 4) keskmine 2,6 keskmine 2,7 keskmine 2,9 keskmine 3,0 keskmine 2,5 keskmine 2,9
7 Kui hästi vastab õppekava sellele, mida Sa õpingutelt ootad? (maksimum 5) keskmine 3,8 keskmine 3,6 keskmine 3,5 keskmine 3,6 keskmine 3,8 keskmine 3,7
8 Kui suureks pead tõenäosust, et lõpetad alustatud õpingud? keskmine 84,8% keskmine 85,7% keskmine 86,0% keskmine 90.6% keskmine 86,4% keskmine 85,4%

9
Kui suureks pead tõenäosust, et asud juba õpingute ajal IT valdkonnas tööle või 
jätkad tööd?

keskmine 62,4% keskmine 63,9% keskmine 64,4% keskmine 65,4% keskmine 64,3% keskmine 63,9%

10
Kui suureks pead tõenäosust, et asud õpingute lõpetamise järel IT valdkonnas 
tööle?

keskmine 87,5% keskmine 83,2% keskmine 84,0% keskmine 87,0% keskmine 87,9% keskmine 87,0%

11

Kellena tahad õpingute lõpetamise järel või juba õpingute ajal tööle asuda? 

39% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 20% ei 
tea, 8% üldine IT alane 
töö, 7% juht, 11% 
vastamata, 15% muu

43% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 17% ei 
tea, 7% üldine IT alane 
töö, 6% juht, 1% 
vastamata, 26% muu

31% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 17% ei 
tea, 4% üldine IT alane 
töö, 8% juht, 9% 
vastamata, 31% muu

41% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 15% ei 
tea, 3% üldine IT alane 
töö, 4% juht, 14% 
vastamata, 23% muu

35% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 17% ei 
tea, 7% juht, 6% üldine 
IT alane töö, 12% 
vastamata, 23% muu

48% tarkvaraarendaja, 
programmeerija, 18% 
ei tea, 5% juht, 4% 
üldine IT alane töö, 
11% vastamata, 14% 
muu

12

Kui palju on Su tuttavate seas IT valdkonna üliõpilasi, kellega suhtled 
igapäevaselt?

58% 1-5 inimest, 27% 
mitte ühtegi, 12% 6-10 
inimest, 3% üle 10 
inimese

48% 1-5 inimest, 9% 
mitte ühtegi, 30% 6-10 
inimest, 13% üle 10 
inimese

47% 1-5 inimest, 7% 
mitte ühtegi, 30% 6-10 
inimest, 16% üle 10 
inimese

48% 1-5 inimest, 7% 
mitte ühtegi, 34% 6-10 
inimest, 11% üle 10 
inimese

54% 1-5 inimest, 14% 
mitte ühtegi, 22% 6-10 
inimest. 10% üle 10 
inimese

49% 1-5 inimest, 9% 
mitte ühtegi, 29% 6-10 
inimest. 13% üle 10 
inimese

13

Kui palju on Su tuttavate seas IT valdkonna inimesi väljastpoolt kõrgkoole, 
kellega suhtled iganädalaselt?

81% mitte ühtegi, 13% 1-
5 inimest, 5% 6-10 
inimest, 1% üle 10 
inimese

30% mitte ühtegi, 59% 1-
5 inimest, 9% 6-10 
inimest, 2% üle 10 
inimese

20% mitte ühtegi, 57% 1-
5 inimest, 12% 6-10 
inimest, 11% üle 10 
inimese

20% mitte ühtegi, 59% 1-
5 inimest, 10% 6-10 
inimest, 11% üle 10 
inimese

57% mitte ühtegi, 30% 1-
5 inimest, 7% 6-10 
inimest, 6% üle 10 
inimese

24% mitte ühtegi, 61% 
1-5 inimest, 10% 6-10 
inimest, 5% üle 10 
inimese

14

Kui oluliselt on Sind mõjutanud oma õppekavale kandideerima järgmised 
tegurid/ Kui oluliselt mõjutavad Sind oma õppekaval õpinguid jätkama 
järgmised tegurid : (maksimum 5)
1. Õpetaja, kes õpetas mulle koolis ITd kohustusliku või valikkursuse raames. keskmine 1,7 keskmine 2,0
1. Õppejõud, kes õpetavad. keskmine 3,9 keskmine 3,8 keskmine 3,9 keskmine 3,9
2. Minu õpikeskkonna õhkkond (õpikaaslaste ja õppejõudude suhtumine). keskmine 3,9 keskmine 3,8 keskmine 3,8 keskmine 3,9
2. IT valdkonna tutvustused väljaspool koolitunde. keskmine 2,8 keskmine 3,0
3. IT valdkonna huviringides või võistlustel osalemine. keskmine 1,7 keskmine 2,0
3. IT valdkonna üritustel, huviklubides või võistlustel osalemine. keskmine 2,5 keskmine 2,5 keskmine 2,4 keskmine 2,7
4. Minu tööalane kokkupuude IT valdkonnaga. keskmine 1,9 keskmine 3,0 keskmine 2,9 keskmine 3,2 keskmine 2,2 keskmine 3,0
5. Minu igapäevaeluline kokkupuude IT valdkonnaga. keskmine 4,1 keskmine 3,9 keskmine 3,9 keskmine 3,9 keskmine 4,0 keskmine 4,1
6. IT kajastamine meedias (televisioon, raadio, kirjutav meedia, veeb). keskmine 3,4 keskmine 2,9 keskmine 3,1 keskmine 2,9 keskmine 3,4 keskmine 3,0
7. Minu teadmised IT valdkonnast. keskmine  3,3 keskmine 3,9 keskmine 3,9 keskmine 3,9 keskmine 3,5 keskmine 4,0
8. Huvi arvutite ja laiemalt IT valdkonna vastu. keskmine 4,5 keskmine 4,3 keskmine 4,3 keskmine 4,3 keskmine 4,4 keskmine 4,5
9. Huvi matemaatika vastu. keskmine 3,5 keskmine 3,3 keskmine 3,0 keskmine 3,0 keskmine 3,3 keskmine 3,3
10. Soov ennast IT valdkonnas arendada. keskmine 4,5 keskmine 4,5 keskmine 4,4 keskmine 4,4 keskmine 4,5 keskmine 4,5
11. Soov enda varasemaid valdkonna õpinguid jätkata. keskmine 2,5 keskmine 2,7
11. Soov juba alustatud õpinguid jätkata. keskmine 4,3 keskmine 4,4 keskmine 4,4 keskmine 4,4
12. Head väljavaated tööturul (töökohti on piisavalt). keskmine 4,2 keskmine 4,3 keskmine 4,3 keskmine 4,1 keskmine 4,3 keskmine 4,4
13. Valdkond ise on perspektiivikas ja vajalik väga erinevatel elualadel. keskmine 4,4 keskmine 4,3 keskmine 4,5 keskmine 4,3 keskmine 4,4 keskmine 4,5
14. Mulle meeldib IT valdkonnaga tegeleda. keskmine 4,4 keskmine 4,3 keskmine 4,2 keskmine 4,3 keskmine 4,3 keskmine 4,5
15. IT valdkond võimaldab mul ennast teostada (teha midagi „suurt“). keskmine 4,0 keskmine 3,9 keskmine 3,7 keskmine 3,9 keskmine 4,1 keskmine 4,1
16. IT valdkond areneb väga kiiresti. keskmine 4,1 keskmine 4,0 keskmine 3,9 keskmine 3,9 keskmine 4,2 keskmine 4,2
17. IT valdkond sobib mulle hästi. keskmine 4,1 keskmine 4,0 keskmine 4,0 keskmine 3,9 keskmine 4,0 keskmine 4,2
18. IT valdkonnas on töökohad hästi tasustatud. keskmine 4,1 keskmine 4,1 keskmine 4,2 keskmine 4,2 keskmine 4,1 keskmine 4,2
19. Minu õppekaval saab tavalisest suuremat stipendiumi. keskmine 2,3 keskmine 2,6 keskmine 2,4 keskmine 2,5 keskmine 2,2 keskmine 2,9
20. Mul on olnud hea eeskuju (tuntud isik, pereliige, tuttav vm). keskmine 2,7 keskmine 2,4 keskmine 2,4 keskmine 2,3 keskmine 2,8 keskmine 2,8
21. Nõue, mille kohaselt saab tasuta õppida vaid piisavalt ainepunte saades. keskmine 2,7 keskmine 2,8 keskmine 2,7 keskmine 2,8

15

Mis on Sinu varasemas elus olnud „murdepunktiks“ huvi tekkimisel IT valdkonna 
vastu?

36% arvuti, isetegemise 
kogemuse, 9% 
arvutitunnid koolis, 
kursusel osalemine, 9% 
keegi soovitas, oli 
eeskjuks, 7% 
igapäevane kokkupuude 
arvutite ja IT-ga, 6% 
arvutimängude 
mängimine, 5% 
polnudki murdepunkti, 
huvi tekkis aja jooksul, 
5% IT valdkond on 
vajalik ja 
perspektiivikas, 4% huvi 
matemaatika vastu, 3% 
meeldib IT valdkond, 2% 
head palgad, 14% muu.

35% arvuti, isetegemise 
kogemuse,  16% keegi 
soovitas, oli eeskjuks, 
10% igapäevane 
kokkupuude arvutite ja 
IT-ga, 7% IT valdkond on 
vajalik ja 
perspektiivikas, 6% 
arvutimängude 
mängimine, 6% 
polnudki murdepunkti, 
huvi tekkis aja jooksul, 
5% arvutitunnid koolis, 
kursusel osalemine,  2% 
head palgad, 1% huvi 
matemaatika vastu, 1% 
meeldib IT valdkond, 
11% muu.

16

Millal see huvi tekkis (mitu aastat tagasi või millisel eluperioodil)?

lapsepõlves 2%, 
põhikoolis 6%, 
gümnaasiumis 55%, 
pärast gümnaasiumit 
35%, muu 2%

lapsepõlves 1%, 
põhikoolis 9%, 
gümnaasiumis 67%, 
pärast gümnaasiumit 
22%, muu 1%

17
Kas eelmises vastuses toodud „murdepunkt“ oli ka see, mis sai otsustavaks IT ja 
õppekava valikul?

56% jah 64% jah

18

Kui ei, siis mis oli Sinu jaoks otsustavaks õppekava valikul (kui kandideerisid 
erinevatele IT erialadele, siis miks Sa tegid lõpuks just valiku oma õppekava 
kasuks)?

40% õppekava sobis 
isiklikust perspektiivist 
lähtudes, 17% huvi IT 
vastu, 16% 
töövõimalused ja 
palgad, 5% keegi 
soovitas, 3% meeldib IT 
valdkond, 19% muu.

43% õppekava sobis 
isiklikust perspektiivist 
lähtudes, 20% huvi IT 
vastu, 12% 
töövõimalused ja 
palgad, 10% keegi 
soovitas, 4% meeldib IT 
valdkond, 11% muu.

19

Millal valiku tegid (mitu aastat tagasi või millisel eluperioodil)?

10% enne 
gümnaasiumisse 
astumist, 55% 
gümnaasiumis, 35% 
pärast gümnaasiumi 
lõpetamist

11% enne 
gümnaasiumisse 
astumist, 67% 
gümnaasiumis, 22% 
pärast gümnaasiumi 
lõpetamist

20 Kas see oli Sinu poolt kaalutud ainus valik? 46% jah 38% jah

21

Kui ei, siis milliseid valikuid õppimiseks veel kaalusid?

19% loodusteadused, 
inseneriõpe, 11% 
sotsiaalteadused, 8% 
muu IT-ga seotud 
õppekava, 7% 
humanitaarteadused, 
5% meditsiin, 50% muu 
või täpsustamata

40% loodusteadused, 
inseneriõpe, 28% 
sotsiaalteadused, 15% 
muu IT-ga seotud 
õppekava, 7% 
humanitaarteadused, 
7% meditsiin, 3% muu 
või täpsustamata

22 Kas Sa oled teinud IT valdkonnas palgalist tööd? 13,7% on 15,0% on 27,0% on 30,8% on 15,5% on 13,4% on

23

Kui jah, siis kui kaua?
33% vähem kui kuu, 32% 
mõned kuud kuni aasta, 
35% rohkem kui aasta

35% vähem kui kuu, 
33% mõned kuud kuni 
aasta, 32% rohkem kui 
aasta

32% vähem kui kuu, 32% 
mõned kuud kuni aasta, 
36% rohkem kui aasta

23% vähem kui kuu, 40% 
mõned kuud kuni aasta, 
37% rohkem kui aasta

39% vähem kui kuu, 19% 
mõned kuud kuni aasta, 
42% rohkem kui aasta

29% vähem kui kuu, 
21% mõned kuud kuni 
aasta, 50% rohkem kui 
aasta

24

Kui jah, siis mida täpsemalt?

28% veebiarendus, 22% 
tarkvaraarendus, 16% IT 
tugi või tehniline töö, 
34% muu

43% veebiarendus, 19% 
tarkvaraarendus, 16% IT 
tugi või tehniline töö, 
22% muu

19% veebiarendus, 30% 
tarkvaraarendus, 24% IT 
tugi või tehniline töö, 
27% muu

26% veebiarendus, 25% 
tarkvaraarendus, 21% IT 
tugi või tehniline töö, 
28% muu

16% veebiarendus, 28% 
tarkvaraarendus, 31% IT 
tugi või tehniline töö, 
25% muu

32% veebiarendus, 
24% tarkvaraarendus, 
19% IT tugi või 
tehniline töö, 25% 
muu

25

Kui jah, siis kuidas on see töökogemus mõjutanud Sinu huvi IT valdkonna ja IT 
õppimise suhtes (kui suhtud seetõttu teisiti, siis mil viisil)?

52% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 20% 
silmaringi avardanud, 
16% huvi on 
täpsustunud, 7% 
töötamisel pole olnud 
mõju huvile, 2% 
langetanud huvi It 
õppimise vastu, 3% muu

80% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 5% 
silmaring on 
avardunud, 5% huvi on 
täpsustunud, 7% 
töötamisel pole olnud 
mõju huvile, 2% 
langetanud huvi It 
õppimise vastu, 1% 
muu

59% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 16% 
silmaring on avardunud, 
7% huvi on täpsustunud, 
15% töötamisel pole 
olnud mõju huvile, 1% 
langetanud huvi IT 
õppimise vastu, 2% muu

66% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 1% 
silmaring on avardunud, 
19% huvi on 
täpsustunud, 10% 
töötamisel pole olnud 
mõju huvile, 4% muu

60% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 22% 
töötamisel pole olnud 
mõju huvile, 8% 
silmaring on avardanud, 
6% huvi on täpsustnud, 
4% muu

62% tõstnud huvi IT 
õppimise vastu, 10% 
töötamisel pole olnud 
mõju huvile, 3% 
silmaring on 
avardanud, 20% huvi 
on täpsustnud, 3% 
huvi vähendanud, 2% 
muu

26
Kui jah, siis mil määral nõustud järgmiste väidetega (1 kindlasti mitte- 5 kindlasti 
jah)
a. Minu erialaõpingud segavad minu erialast tööd keskmine 2,2 keskmine 2,3
b. Minu erialane töö segab minu erialaõpinguid keskmine 2,3 keskmine 2,2
c. Minu erialane töö toetab minu erialaõpinguid keskmine 3,8 keskmine 3,7

27

Millisel juhul peaksid juba õpingute ajal tööle minema (või kui juba töötad, siis 
miks)?

42% rahaline olukord, 
28% kogemuste ja 
praktika saamine, 12% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 9% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 3% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 6% muu põhjus

47% rahaline olukord, 
26% kogemuste ja 
praktika saamine, 12% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 8% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 1% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 6% muu 
põhjus

47% rahaline olukord, 
27% kogemuste ja 
praktika saamine, 11% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 6% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 1% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 8% muu põhjus

54% rahaline olukord, 
25% kogemuste ja 
praktika saamine, 6% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 6% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 2% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 7% muu põhjus

50% rahaline olukord, 
27% kogemuste ja 
praktika saamine, 8% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 7% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 2% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 6% muu põhjus

53% rahaline olukord, 
21% kogemuste ja 
praktika saamine, 8% 
kui töö on sobiv ja 
huvitav, 7% kui 
õppimise kõrvalt on 
piisavalt aega, 1% ei 
läheks mingil juhul 
tööle, ja 10% muu 
põhjus

28

Milline oli esimene programmeerimiskeel, mida õppisid kasutama?

41% Python, 10% Java, 
14% Scratch, 4% 
Javascript, 4% PHP, 27% 
muu

25% Python, 9% Java, 
14% Scratch, 4% 
Javascript, 16% PHP, 
32% muu

29

Millal alustasid programmeerimise õppimisega? / Kas oled enne kõrgkkooli 
programmeerimist õppinud? Kui  jah, siis kui vanalt programmeerimist õppima 
hakkasid?

44,3% alustas enne 
kõrgkooli (keskmiselt 
16,6 aastaselt), 55,7% 
alustas kõrgkoolis

48,2% alustas enne 
kõrgkooli (keskmiselt 
16,4 aastaselt), 51,8% 
alustas kõrgkoolis

30

Kui kaua õppisid koolis informaatikat/arvutiõpetust?

16% üldse mitte, 40% 1 
aasta, 15% kaks aastat, 
29% kolm või enam 
aastat

13% üldse mitte, 39% 1 
aasta, 20% kaks aastat, 
28% kolm või enam 
aastat

31

Mis oli Sinu informaatika/arvutiõpetuse tundide põhisisuks? 

58% teksti- ja 
tabelitöötlus, 15% 
veebilehtede loomine, 
15% 
programmeerimine, 
13% ainealase tarkvara 
kasutamine, 7% muu

82% teksti- ja 
tabelitöötlus, 20% 
veebilehtede loomine, 
27% 
programmeerimine, 
16% ainealase tarkvara 
kasutamine, 12% muu

32
Kui hästi vastavad Su õpingud (sh õppejõud, õppemeetodid) Su ootustele?    
(maksimum 5)

keskmine 3,6 keskmine 3,4 keskmine 3,6 keskmine 3,7

33

Kuivõrd tasakaalus on Su õpingutes valdkonna teoreetilised erialased teadmised 
ja praktilised oskused? (1 teoreetiline ülekaalus - 3 praktiline ülekaalus)

keskmine 1,6 keskmine 1,6 keskmine 1,6 keskmine 1,7

34
Kui keeruline on kõrgkoolis õppida võrreldes gümnaasiumiga? (1 palju lihtsam - 
5 palju keerulisem)

keskmine 3,6 kekmine 3,5

35
Kui meeldiv on kõrgkoolis õppida võrreldes gümnaasiumiga? (1 palju 
ebameeldivam - 5 palju meeldivam)

keskmine 4,0 keskmine 4,1

36

Kuidas Sinu arvates negatiivne hinne (läbikukkumine) mõjutab motivatsiooni 
valitud erialal õpinguid jätkata ja edukalt lõpetada? (1 kindlasti vähendab - 5 
kindlasti suurendab)

keskmine 2,5 keskmine 2,6

37

Mitme inimesega oma kursuselt suhtled regulaarselt ka õppetööväliselt?

12% mitte ühtegi, 61% 1-
5 inimest, 20%  6-10 
inimest, 7% üle 10 
inimese

11% mitte ühtegi, 59% 1-
5 inimest, 21%  6-10 
inimest, 9% üle 10 
inimese

9% mitte ühtegi, 68% 1-
5 inimest, 16%  6-10 
inimest, 7% üle 10 
inimese

12% mitte ühtegi, 64% 
1-5 inimest, 20%  6-10 
inimest, 4% üle 10 
inimese

38

Mida saaks ülikool teha, et Sul oleks suurem motivatsioon lõpetada?

26% paremad 
õppimistingimused, 
22% rohkem praktikat, 
töövõimaluste 
pakkumine, 20% 
rahaline toetus, 16% 
ülikool teeb piisavalt, 
lõpetamine sõltub 
üliõpilasest, 6% 
paremad õppejõud, 5% 
ei tea, 5% muu

39

Mida saaks ülikool teha selleks, et Sa tuleks paremini õpingutega toime?

27% parem 
õppekorraldus, 23% 
parem õppekvaliteet, 
18% pole vaja midagi 
teha, on teinud 
piisavalt, 11% rahaline 
toetus, 10% paremad 
õppejõud, 6% ei tea, 
5% muu

40

Millised on Su ettepanekud õpingute ja töö paremaks ühildamiseks neile, kellel 
on see vajalik?

38% ülikool võiks 
muuta õppekorraldust, 
23% enda elu parem 
korraldamine, sõltub 
endast, 9% ülikool võik 
pakkuda praktikat, 
töötamise eest 
ainepunkte, 18% ei tea, 
12% muu 

31% ülikool võiks 
muuta õppekorraldust, 
15% enda elu parem 
korraldamine, sõltub 
endast, 14% ülikool 
võik pakkuda 
praktikat, töötamise 
eest ainepunkte, 24% 
ei tea, 16% muu 

41

Motivatsiooni küsimused

30% ülekaalus sisemine 
motivatsioon, 67% 
ülekaalus väline 
motivatsioon, 3% 
võrdselt sisemine ja 
välimine motivatsioon

50% ülekaalus sisemine 
motivatsioon, 46% 
ülekaalus välimine 
motivatsioon, 4% 
võrdselt sisemine ja 
välimine motivatsioon

42
Emakeel

82,5% eesti, 16,6% vene, 
0,9% muu

78,6% eesti, 18,7% vene 
ja 2,7% muu

80,5% eesti, 18,6% vene, 
0,9% muu

43 Perekonnaseis 23% vaba(abielus)
44 Kas kasvatad lapsi? 5,5% kasvatab

45
Kas plaanid pärast bakalaureuse lõpetamist jätkata õpinguid magistriõppes?

55% ei tea, 32% jah, 13% 
ei

46 Kas osaled mõne üliõpilasorganisatsiooni tegevuses? 16,3% osaleb
Mõtle enda ja oma kursusekaaslaste peale. Mil määral mõjutavad järgmised 
tegurid Sinu arvates õpitulemusi ja mil määral võivad need tegurid mõjutada 
ülikoolist väljalangemist? (skaalal kus -2 -2 kindlasti suurendab väljalangemise 
tõenäosust, -1 pigem suurendab väljalangemise tõenäosust, 0 ei mõjuta; 1 
pigem suurendab edasiõppimise tõenäosust, 2 kindlasti suurendab 
edasiõppimise tõenäosust)

47 Õpitulemusi:
1. Enda loodud pere väike sissetulek keskmiselt -0,42
2. Vanemate väike sissetulek keskmiselt  -0,24
3. Tööandja negatiivne suhtumine töö kõrvalt õppimisse keskmiselt  -0,9
4. Vanemate on kõrgharidus keskmiselt  0,99
5. Head hinded gümnaasiumis keskmiselt  0,86
6. Rahulolu õpingutega keskmiselt  1,57
7. Ülikooliga seotud stress keskmiselt  -1
8. Saadav haridus on kvaliteetne keskmiselt  1,37
9. Õppimisele ei kulutata piisavalt aega keskmiselt  -1,02
10. Loengutest, seminaridest või praktikumidest puudumine keskmiselt  -1,06
11. Halvad suhted õppejõududega keskmiselt  -0,93

48 Väljalangemist:
1. Enda loodud pere väike sissetulek keskmiselt -0,48
2. Vanemate väike sissetulek keskmiselt -0,22
3. Tööandja negatiivne suhtumine töö kõrvalt õppimisse keskmiselt -0,67
4. Vanemate on kõrgharidus keskmiselt 0,93
5. Head hinded gümnaasiumis keskmiselt 0,75
6. Rahulolu õpingutega keskmiselt 1,47
7. Ülikooliga seotud stress keskmiselt -0,99
8. Saadav haridus on kvaliteetne keskmiselt 1,12
9. Õppimisele ei kulutata piisavalt aega keskmiselt -1,04
10. Loengutest, seminaridest või praktikumidest puudumine keskmiselt -0,97
11. Halvad suhted õppejõududega keskmiselt -0,76

49
Kas Sa said eelmisel semestril stipendiumit? 34,4% sai stipendiumit 37,3% sai stipendiumit

50
Kui jah, siis kui suur see stipendium kuus oli? keskmiselt 160 eurot

keskmiselt 177 eurot 
kuus

51 Kas Sa oled võtnud õppelaenu? 11,3% on võtnud

52
Kui suur stipendium võimaldaks Sul piisavalt õpingutele pühenduda, et 
lõpetaksid nominaalajaga?

keskmiselt 341 eurot 
kuus

keskmiselt 261 eurot 
kuus

53
Kui suur peaks olema stipendium, et Sa ei peaks töötama rohkem kui poole 
koormusega ja lõpetaksid nominaalajaga?

keskmiselt 580 eurot 
kuus

keskmiselt 284 eurot 
kuus

54
Mil määral mõjutab stipendiumi mittesaamine ülikoolist väljalangemist? 

pigem mõjutab 
väljalangemist

pigem mõjutab 
väljalangemist

55
Mil määral mõjutab stipendiumi saamine õpitulemusi? 

pigem mõjutab heade 
õpitulemuste 
saavutamist

pigem mõjutab heade 
õpitulemuste 
saavutamist

56
Mil määral nõustud järgmiste väidetega? Tulevase tööelu ja IT eriala 
tasemeõppe senisest paremat seostamist toetaks: (maksimum 5)
a. Paindliku õppe võimalused (tsükliõpe, e-õpe, õhtuõpe) keskmine 3,82
b. Õpingute tihedam integreerimine tööga keskmine 4,09
c. Kursuse- ja lõputööde juhendamine ettevõtete poolt keskmine 3,85
d. Erialade tutvustamine praktikute poolt keskmine 4,12
e. Vaatluspraktika sisseviimine, asutuste külastamine keskmine 3,87
f. Praktikute kaasamine ettevõtetest õppejõududeks keskmine 3,95
g. Suveülikoolid ja projektid koostöös ettevõtetega keskmine 3,98
h. Erialase portfoolio loomine õpingute jooksul keskmine 3,99
Millised ettepanekud Sul veel on tulevase tööelu ja IT eriala tasemeõppe 
senisest paremaks seostamiseks?

23% tõi lisaks välja 
midagi muud

57
Kust oled saanud infot IT valdkonnas töö leidmise võimaluste, ametinõuete ja 
tööandjate ootuste kohta? 
a. Õppejõududelt 36% on saanud infot
b. Tuttavatelt ja sõpradelt 68% on saanud infot
c. Sotsiaalmeedia kaudu 55% on saanud infot
d. Töökohale kandideerimise nõuetega tutvudes 53% on saanud infot
e. Ei olegi saanud 6% on saanud infot
f. Muu 8% on saanud infot

58 Kuidas oled proovinud IT valdkonnas tööd leida? 
a. Ei ole otsinud 33% ei ole otsinud
b. CV-portaalide kaudu 45% on proovinud
c. Tuttavate kaudu 36% on proovinud
d. Praktikakoha kaudu 25% on proovinud
e. Töökuulutuste kaudu ajalehtedes 7% on proovinud
f. Õppejõudude / ülikooli kaudu 8% on proovinud
g. Sotsiaalmeedia kaudu 14% on proovinud
h. Muu 2% on proovinud

2013 sisseastunud 2014 sisseastunud

24% paremad 
õppimistingimused, 
8% rohkem praktikat, 
töövõimaluste 
pakkumine, 23% 
rahaline toetus, 11% 
ülikool teeb piisavalt, 
lõpetamine sõltub 
üliõpilasest, 8% 
paremad õppejõud, 
13% ei tea, 13% muu


