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Rahvusvahelised suhted ümber maailma 

Kursuse vältel keskendutakse eelkõige 
rahvusvahelistele suhetele erinevates maailma 
paigus, kuid vaatluse alla tulevad ka Euroopa koos 
Eestiga. Läbi käiakse Aasia erinevad nurgad, Aafrika 
ning mõlemad Ameerikad. Kursus annab hea 
ülevaate maailmasündmustest ning pakub välja 
tulevikuvõimalusi.

Rakenduspsühholoogia I: Elus edasi

Kursuse keskendub elus edasiviivatele 
psühholoogilistele omadustele ning käsitleb neid 
koolielu võtmes: seletatakse õppimise 
psühholoogilisi aspekte, räägitakse probleemidest koolielus, käsitletakse enesekontrolli, 
motivatsiooni, edasijõudmise ning ettevõtlikuse tagamaid. Kursuse jooksul koostatakse ka 
kajrääriplaan ning selgitatakse, kuidas teha enda jaoks õigeid valikuid nii haridusteel kui 
edaspidises elus.

Sotsioloogia 

Sotsioloogia on ehk kõigepealt selline maailma nägemise viis, mis kummutab tavauskumusi. Ta 
lihtsalt paneb Sind oma seniseid kogemusi uue pilguga vaatama ja tagasiteed ei ole. Kui Sa 
väljakutseid ei karda, siis on see kursus just Sinu jaoks!

Praktiline fotograafia 

Senine õpilasakadeemikute lemmik alustab taas! 
Oled proovinud pildistada rõõmu, kurbust, rahu? Millise loo räägivad sinu tehtud pildid? Mida me 
vaatame, mida näeme? Fotograafia kursusel on sul võimalik neil teemadel kaasa rääkida. Nii sõnas 
kui pildis.

Filosoofia 

Kursus pakub võimalust üheskoos mõelda, kas maailm meie ümber on tõeline või illusioon ning 
missugust rolli mängib selle maailma kogemisel keel. Samuti tutvustab kursus, missugune on 
eetiline käitumine, kuidas määratleda ilu ning milline on õiglane ühiskond.

Ristmeedia- mis, miks ja kuidas? 

Mis on ristmeedia? „Ristmeedia on põnev rännak, mille jooksul üks lugu kulgeb ja areneb üle 
erinevate meediaplatvormide. Näiteks ühest raamatust saab film, internetis lisanduvad filmile uued, 
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uut sisu pakkuvad maailmad, milleks võivad olla näiteks algse loo baasil loodud arvutimängud või 
mobiilirakendused“. (Andres Jõesaar)

Infotehnoloogia igapäevaelus 

Infotehnoloogia kursus annab ülevaate tänapäevastest multimeedia lahendustest, õpetab nende 
omavahelist kombineerimist ja efektiivset kasutamist. Kursuse jooksul õpitakse looma oma 
multimeedia lahendust kasutades ära olemasolevaid IT-vahendeid, luuakse veebirakendusi ning 
õpitakse käsitlema operatsioonisüsteeme. Kursus sobib kõigile it- ja tehnikahuvilistele!

Keeltega sina peale! (vene keeles) 

Kui sind tõmbavad võõrkeeled või reisimine või oled kaalunud ülikooli filoloogiat või keeli õppima 
minna, on see kursus Sinu jaoks just sobiv ettevalmistus! Krsuse jooksul tutvutakse erinevate 
tehnikate ning võimalustega, mis aitavad tulevikus kergemini võõrkeeli omandada.
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