
 
Õiguse alused mittejuristile  
TÜ õigusteaduskonna e-kursus Moodle keskkonnas 
 
Tartu ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle toimuv täielikult veebipõhine kursus tutvustab 
õiguse algtõdesid ja aitab mõista õiguse erinevaid valdkondi ühtse, seostatud tervikuna.  
Kursuse läbimine aitab otsustada, kas õigusteadus on sobiv eriala, mida ülikoolis õppida.  
 
Kursuse viivad läbi õigusvaldkonna silmapaistvaimad asjatundjad – Tartu Ülikooli õppejõud. 
Õigusameteid tutvustavad ja praktilisi näiteid jagavad nende ametite esindajad.  
Kursus toetab gümnaasiumi õppekava valikkursust "Inimene ja õigus". 

 Alates 2019 aasta sügisest annab kursus TÜ õigusteaduskonna bakalaureuseõppesse 
kandideerijale kolm lisapunkti  

Kursusest ja punktidest lähemalt:  https://sisu.ut.ee/oigusealused 

Kursuse läbinud õpilane:  

 eristab era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust; 
 omab algteadmisi riigiõiguse, asjaõiguse, intellektuaalse omandi õiguse, võlaõiguse, perekonnaõiguse, 

tööõiguse, ühinguõiguse, haldusõiguse ja karistusõiguse valdkonnas; 
 tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid; 
 tunneb õigusalase info allikaid; 
 teab erinevate õiguselukutsete eripärasid; 
 on teadlik õigusteaduse õppimise võimalustest Tartu Ülikoolis. 

 
Vastutav õppejõud Tiina Mikk, mag.iur., tiina.mikk@ut.ee 

Kursuse maht  3 EAP 

Toimumise  aeg 10. veebruar 2020 – 3. mai 2020 (12 nädalat) 
Õppimine õppijale sobival ajal ja kohas (vajalik internetiühendus).  

Sihtrühm  Eelkõige 11.-12. klassi õpilased  

Osavõtutasu õpilastele Gümnaasiumiõpilastele on kursus tasuta. Kursusele registreerimine toimub 
kursust tutvustava veebilehe kaudu (https://sisu.ut.ee/oigusealused). 
Gümnaasiumiõpilastele on otselink ka Teaduskooli lehel. 
Täiskasvanute osalustasu on 75 eurot (sh käibemaks) ja registreerimine 
toimub ainult kursust tutvustava veebilehe kaudu. 
NB! 2019.a sügisest on kursusele lisandunud kolm uut teemat: perekond, 
töö ja ettevõtlus, suhtlus avaliku võimuga. Varasematel osalejatel on neid 
teemasid võimalik õppida jätkukursusel.  

Osalejate piirarv 280 

Kursuse sisu (teemad) 1. Sissejuhatus õigusesse 
2. Õiguse loomine 
3. Omand 
4. Lepingud 
5. Töö ja ettevõtlus 
6. Kord ühiskonnas 



7. Perekond 
8. Õigusrikkumine ja hüvitis 
9. Õigusrikkumine ja karistus 
10. Õigusvaidluste lahendamine 
11. Õiguse õppimine ja õpetamine 

 
ÕPILASTE HINNANG KURSUSELE  

95 % lõpetanutest hindas kursust "suurepäraseks" või "väga heaks" 

“Suurepärane, läbi mõeldud kursus!” 

“Kursus on väga targalt ning mugavalt koostatud.” 

 “Kogu kursus oli väga hästi ülesehitatud. Sai väga palju uusi teadmisi, meeldisid konspektid, 
videoloengud ja videotutvustused, testid.” 

“Hästi selged ning arusaadavad konspektid ja videod. Test võttis mooduli hästi kokku.” 

 “Soovitan, sest see on väga põnev! Õpetlik ja rohkete näidetega! :)” 

“Tõeliselt huvitav ja eluline kursus!” 

“Kursuse moodulid olid huvitavad ning iga läbitud moodul andis veel rohkem motivatsiooni uusi 
teadmisi omandada.” 

“Väga hästi oli õnnestunud teadmiste edastamine, nii konspekti kui ka videoloengu näol, ning oli 
tehtud piisavalt arusaadavaks mitte-juristile.” 

 “Piisav õpi- ja tehniline tugi.” 

 “Sain targemaks.” 

 “Eelnevalt ei osanud ma märgata, kui palju on inimese elu tegelikult seotud õigusega, nüüd 
märkan ma seda rohkem.” 

“Ma arvasin varem, et õigusteaduse õppimine on kuiv pähetuupimine. Tegelikkuses peab oskama 
lihtsalt orienteeruda, mõistma tervikpilti ja tundma allikaid.” 

 “Hea ja mahukas, mitmekülgne ülevaade õigusteaduse õppimisest Tartu Ülikoolis.” 

“Kursus andis elulise pildi õigusteadusest ning aitab mind kindlasti elukutsevaliku tegemisel.” 

„Kursus on eriline: ekspertidega loodud, sügavalt sisulik, kaasahaarav, õpetlik, vajab aega 
pühendamiseks ning ... õppida on tõepoolest mõnus!“ 

 
 
PÄLVITUD TUNNUSTUSED 
 
 

      


