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Võrreldes eestikeelses õppekavaga 
on natuke väiksem keemiamooduli 
maht. Lõpetamisel saavad üliõpi-
lased rakenduskõrghariduse 
diplomi ja bakalaureusekraadi. 
Õppekava avamise vajadus tule-
neb farmaatsia eriala arenguten-
dentsidest, mis tingib eriala-
personali nappuse nii Eestis (OSKA 
raport) kui ka mujal Euroopas. 
Euroopa rahvastiku vananemise 
tõttu on suurenenud apteegitee-
nuste nõudlus, samuti vajadus 
raviminõustamise teenuste ja ka 
mõne esmatasandi tervishoiutee-
nuste osutamise järele apteekides 
(nt vererõhu mõõtmine, vere-
suhkru, hemoglobiini ja koleste-
rooli taseme mõõtmine kapillaar-
veres). Õppekava sihtrühm on 
Eestis elavad ebapiisava riigikeele 
oskusega ja muudest riikidest pärit 
üliõpilaskandidaadid. Õppekava 

on üles ehitatud kaheksast moodu-
list koosneva sidusa õppekavana 
(Chemistry; Herbal treatment; 
Effect of medicines on human 
body; Preparation and dispensing 
of medicines; Professional deve-
lopment; Research methodology; 
Basics of health care; Elective 
subjects). Õppeaja pikkus on kolm 
aastat (180 EAP) ning õpe on tasu-
line. Õppetöö hakkab toimuma 
tsükliõppena: kõrgkoolis kohapeal 
õpitakse kaks nädalat järjest, 
sellele järgneb e-õppe vormis kolm 
nädalat iseseisvat õppimist. Aptee-
gipraktika üldmaht õppekavas on 
35 EAP-d ehk 19,4% õppekava 
mahust. 
Õppekava läbimisel saab üliõpi-
lane valida 5 EAP eest valikaineid, 
vabaaineid õppekavas ei ole. 
Paralleelselt on üliõpilastel võima-
lik omandada täiendõppena kogu 
õppekava vältel riigikeelt kuni 
tasemeni C1.

Miks tulla meile õppima?
• Ainulaadne õppekava kogu 

Baltikumis

• Pärast õpinguid saadud erialane 
tunnistus kehtib Eestis ja Euroo-
pas

• Õpitud praktilised oskused ja 
teadmised tagavad kindla 
töökoha

• Sind õpetavad erialaspetsialistid 
nii Eestist kui ka välismaalt

• Saad õppida uusi oskusi mo-
dernses keskkonnas parimates 
laborites ja parimate õppeva-
henditega

• Sind ootab praktiline hands-on-
õpe

• Õppimise käigus saad panus-
tada teadus-ja arendustöösse 
ning rakendusuuringutesse

• Õpingute ajal saad elada huba-
ses üliõpilaskodus

• Kõrgkooliellu aitab sujuvalt sisse 
elada nõustamis- ja mentorlus-
süsteem

• Apteegipraktikat saad teha üle 
kogu Eesti või välismaal

Mida arvestada sisseastumisel?
Sisseastumiseks vajalikud doku-
mendid on keskharidust tõendav 
dokument (välismaal omandatud 
hariduse taset hindab ENIC/
NARIC), tunnistus inglise keele 
B2-taseme kohta (sobivad keele-
testid Cambridge, IELTS ja TOEFL).

Lisaks tehakse iga kandidaadiga 
vestlus ja erialatest, mis hõlmab 
keemia-, botaanika-, anatoomia- ja 
füsioloogiateadmisi.

Täpsemat infot õppekava ja 
õppimisvõimaluse kohta leiad 
kõrgkooli kodulehelt https://www.
ttk.ee/en/assistant-phar-
macist-english.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool alustab sügisel 
ingliskeelse farmatseudi õppekavaga

Lilian Ruuben
meditsiinilise hariduse 

keskuse juhataja

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Õppekava loomist alustati 2017. aastal ASTRA projekti toel. Õppekava annab läbi-
misel samasugused teadmised ja oskused nagu eestikeelne õppekavagi, kuid on 
veidi rohkem keskendunud farmakoloogiale ja farmakoteraapiale ning patsientide 
nõustamisele.
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