
Akadeemiline kalender 2022/2023. õppeaastal 

 

22.aug  õppeainetesse registreerumise algus kell 21.00 esimese semestri  üliõpilastele 

28.aug  vabanenud õppekohtadele kandideerimise avalduste esitamise tähtaeg sügissemestril sotsiaalteaduste valdkonnas  

29.aug  õppeaasta algus 

12.sept  1. semestri üliõpilaste õppeainetele registreerumise tähtaeg 

15.sept  õppetasu maksmisest vabastuse avalduste esitamise tähtaeg sügissemestril 

30. sept  magistritöö juhendaja/teema ja magistrieksami konsultandi valimine  

17.okt–2.dets logopeedia praktika haridusasutustes (magistriõppe logopeedia eriala 2. aasta üliõpilased) 

31. okt    magistritööde projektide esitamine (mari.parn@ut.ee)  

7.nov–2.dets alushariduse praktika eripedagoogidele (magistriõppe eripedagoogika eriala 2. aasta üliõpilased) 

7.nov  poole semestri piir sügissemestril 

1.dets  magistritööde juhendajad esitatakse haridusteaduste instituudi juhatajale kinnitamiseks 

1.dets  eestikeelse Tartu Ülikooli 103. aastapäev; doktorite promoveerimine 

 

 

19. dets. 2022 – 2. jaan. 2023  Jõuluvaheaeg 

 

 

6.jaan  kl 17 magistritööde esitamine (mari.parn@ut.ee; neile, kes soovivad tööd kaitsta jaanuaris 2023) 

6.jaan magistrieksami juhtumikäsitluste esitamine Moodle’i keskkonda (neile, kes soovivad eksamit sooritada 

jaanuaris 2023) 

7.jaan   magistrieksami juhtumikäsitluse kavandite  esitamine Moodle’i keskkonda (neile, kes soovivad eksamit sooritada 

mais 2023) 

9.jaan–17.veebr eriklassis õpetamise ja eripedagoogilise nõustamise praktika (magistriõppe eripedagoogika eriala 2. aasta 

  üliõpilased) 

19.jaan   magistritööde kaitsjatele retsensioonide edastamine   

19. jaan  kl 9 magistrieksam (Jakobi 5–148) 

20.jaan  kl 9 magistritööde kaitsmine (Jakobi 5–202) 

20.jaan  kl 10–13 bakalaureuseeksam Jakobi 5–148 

23.jaan–17. veebr  õpiabi praktika (magistriõppe eripedagoogika eriala 1. aasta üliõpilased) 

29.jaan  sügissemestri lõpp 

30.jaan–5.veebr talvevaheaeg 

5.veebr  kevadsemestri õppeainetele registreerumise tähtaeg 

5.veebr  vabanenud õppekohtadele kandideerimise avalduste esitamise tähtaeg kevadsemestril  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  



 

6.veebr  kevadsemestri algus 

6.veebr–24.märts logopeedia praktika kliinikus ja rehabilitatsiooniasutuses (magistriõppe logopeedia eriala 2. aasta üliõpilased) 

15.veebr  õppetasu maksmisest vabastuse avalduste esitamise tähtaeg kevadsemestril 

31.märts  magistritöö projektide esitamine (mari.parn@ut.ee) neile, kes soovivad kaitsta jaanuaris 2024  

17.apr  poole semestri piir kevadsemestril 

17.mai  magistritööde (mari.parn@ut.ee) või magistrieksami juhtumikäsitluste (Moodle’i keskkond) esitamine neile, kes 

  soovivad kaitsta või eksamit sooritada kevadsemestril 2023  

29.mai  kl 10–13 bakalaureuseeksam (Näituse 2–102) 

30.mai  kl 9 magistrieksam (Jakobi 5–148) 

30.mai  magistritööde kaitsjatele retsensioonide edastamine   

31.mai–2.juuni  kl  9 magistritööde kaitsmine ( Jakobi 5–202) 

25.juuni  kevadsemestri lõpp 

3.sept  sügissemestri õppeainetele registreerumise tähtaeg 

3.sept  vabanenud õppekohtadele kandideerimise avalduste esitamise tähtaeg sügissemestril  

 

 

o Vastavalt Tartu Ülikooli töökorra punktile 9.5 

uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval ning eestikeelse ülikooli 

aastapäeval lõpeb tööpäev kl 12. 

 

o Vastavalt rektori korraldusele nr 297 RE on 2022. aastal vaba päev 25. veebruar. 

 

 

 

 

 


