AKADEEMILINE KALENDER
2018/2019. õppeaastaks
Maastikuarhitektuur (EABB/BAAB/BAAM)
2018
27. august

27. august-3. september

õppeaasta algus
avalduste esitamise tähtaeg vabadele õppekohtadele
konkureerimiseks
sügissemestri eelnädal

31. august
3. september

avaaktus
sügissemestri algus

13. september kell

semestri õpingukava esitamise tähtaeg ÕIS-is

17. september

ülikooli 100. aastapäev

17. september

semestri õppetööalase liikumise lõpp

10. oktoobe

lõputööde teemade esitamise tähtaeg Moodles talvistele
lõpetajatele

28. oktoober
19. november

poolsemestri lõpp
lõputööde vaheülevaatus talvistele lõpetajatele

19. november

praktikaaruannete esitamine paberkandjal õppeosakonda +
digitaalne saata programmijuhile

26.-30 november
10.detsember

lõputööde seminar kevadistele lõpetajatele (BA ja MA)
eksamite ajakava on nähtav tunniplaanisüsteemis

14. detsember
17.-21. detsember
17. detsember
23. detsember

lõputööde eelkaitsmisteks üleslaadimine Moodle keskkonnas
lõputööde eelkaitsmine
magistritööde kaitsmistaotluse ÕIS-i esitamise tähtaeg
sügissemestri kontaktõppe perioodi lõpp

24. detsember – 01.
jaanuar

jõuluvaheaeg

2019
02.–26. jaanuar
02.- 26 jaanuar
7. jaanuar
9. jaanuar
10. jaanuar kell 17.00
14. jaanuar
19. jaanuar

eksamisessioon
magistriõppe büroopraktika kaitsmised
magistritööde kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt
lõpetamistingimuste täitmise tähtaeg
lõputööde esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas ja
paberkandjal õppeosakonda
kevadsemestri õpingukava esitamise algus
avalduste esitamise tähtaeg vabadele õppekohtadele
konkureerimiseks

14.-18 jaanuar

lõputööde retsenseerimine ja 19.01 retsensioonide Moodle
keskkonda üleslaadimine

21.-25 jaanuar
23. jaanuar

lõputööde kaitsmisperiood sügissemestril
sügissemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg

26. jaanuar

sügissemestri lõpp

2019 kevadsemester
28. jaanuar
4. veebruar

kevadsemestri algus
kevadsemestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg

6. veebruar

üliõpilase õppeainele registreerumise deklaratsiooni tühistamise
lõpptähtaeg õppejõu poolt

11. veebruar

lõputööde teemade esitamise tähtaeg Moodles
semestri õppetööalase liikumise lõpp

11. veebruar
25.-28. veebruar
24. märts
25.-29. märts
8. aprill

lõputööde vaheülevaatus I kevadistele lõpetajatele
poolsemestri lõpp
lõputööde vaheülevaatus II talvistele lõpetajatele
praktikaaruannete esitamine paberkandjal õppeosakonda +
digitaalne saata programmijuhile

25.-26.aprill
lõputööde vaheülevaatus II talvistele lõpetajatele
21. aprill
6. mai
9.-10. mai
13. mai
13. mai

eksamite ajakava üliõpilastele ÕIS-is kättesaadav
lõputööde eelkaitsmisteks üleslaadimine Moodle keskkonnas
lõputööde eelkaitsmine
lõputöö teema deklaratsiooni esitamise lõpptähtaeg
bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetajatele
magistritööde kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg

19. mai
22. mai
27. mai

kevadsemestri kontaktõppe perioodi lõpp
lõpetamistingimuste täitmise tähtaeg
magistritööde kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt

24. mai kell 17.00

lõputööde esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas ja
paberkandjal õppeosakonda
lõputööde retsenseerimine ja 1.06 retsensioonide Moodle
keskkonda üleslaadimine
lõputööde kaitsmisperiood kevadsemestril

25.-2. juuni
3-6. juuni
7. juuni
12. juuni
13. juuni

lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe lõpetajatele
kevadsemestri eksamite sooritamise lõpptähtaeg
lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja
bakalaureuseeksami sooritamise lõpptähtaeg

16. juuni

kevadsemestri lõpp

19.–27. juuni

lõpuaktuse periood

28. juuni

õppeaasta lõpp
koormuse arvutamine üliõpilastele järgmiseks õppeaastaks
lõppenud õppeaasta soorituste alusel

