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HINDAMISKOMISJONI ÜLESANDED INSENERI KUTSE TAOTLEJA 

KUTSESOBIVUSE HINDAMISEL 

1. Esitatud dokumentide analüüs 

Esitatud dokumentide mahulist ja vormilist vastavust tulenevalt taotletava kutse tasemest 

kontrollib Kutsekomisjoni sekretär. Hindamiskomisjoni (HK) kohus on analüüsida nende 

sisulist poolt. Vajadusel peab HK hankima lisainformatsiooni nt taotleja tööandjalt. 

2. Kutse taotleja senise tegevuse analüüs 

Kutse taotleja tegevuse analüüsimisel lähtub HK esitatud ja vajadusel täiendavalt hangitud 

andmetest, mida võrreldakse elektriinseneri kutsestandardis ja temaga liituvates dokumentides 

kehtestatud nõuetega 

- haridustase ja taotletava taseme inseneritöö miinimumnõuded 

- praktilise inseneritöö kestus ja laad 

- täienduskoolitus 

 

3.  Arvamuse koostamine 

Oma arvamuses analüüsib HK kõiki eelkirjeldatud aspekte, tuues välja mis osas kandidaat 

vastav või ei vasta kehtestatud kutsenõuetele. Arvamuse vormistamisel on soovitav kasutada 

lisatud hindamisprotokolli. 

4. Osalemine küsitlusel 

Kahtluse korral taotleja nõuetele vastavuse suhtes võib HK teha hindamisprotokollis 

ettepaneku taotleja kutsumiseks kutsekomisjoni istungile täiendava küsitluse korraldamiseks. 

5. HK ettepanek 

Hindamisprotokollis teeb HK ettepaneku: 

- taotlejale anda kutse (kutsetase ja spetsialiseerumine 

- taotlejale kutset mitte anda (lisades juurde põhjenduse(d)) 

  



HINDAMISPROTOKOLLI VORM 

 HINNANG INSENERIKUTSE TAOTLEJA  

KUTSESOBIVUSE KOHTA  

Istungi aeg ja koht  

Kohal hindamiskomisjoni 

liikmed 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. ………………………….. 

Taotleja nimi  

Taotletava kutse nimetus ja 

spetsialiseerumine 

 

Taotleja senine kutse 

(taastõendamisel) 

 

Soovitaja (ei ole kohustuslik)  

 

Hindamisel lähtuti …………………. elektriinseneri, tase …., kutsestandardi nõuetest, 

kutse andmise korrast, ankeet-sooviavaldusest ja sellega liituvatest dokumentidest. 

Läbi vaadanud ja hinnanud 

esitatud dokumendid, 

kinnitame, et taotleja  

Motiveeritud põhjendus 

Vastab  

/ei vasta 

nõuetele  

Haridustase ja sisu  

 

 

 

 

Kohustuslikud kompetentsid 

(kutsestandardi jaotise B.2 

alusel) 

 

 

 

 

Spetsialiseerumisega seotud 

kompetentsid ( jaotiste B.2.6, 2.7 

või 2.8 alusel) 

 

 

 

 

Taotleja poolt valitud 

kompetentsid (üks või mitu 

valikust B.2.9 kuni B.2.14) 

 

 

 

 

Täiendkoolitus 

(KAK lisade 1 ja 2 alusel) 

 

 

 

 

Taotleja tööalane kompetentsus 

(lähtuvalt enesehinnangust CVs 

ja ankeet - sooviavaldusest 

 

 

 

 

 

 



 

Kokkuvõte:  

Esitatud dokumentide põhjal järeldame, et taotleja haridus, elektriinseneri kompetentsid, 

tööalased oskused ja –teadmised ja isikuomadused  

......................................................……………..................................... kutse nõuetele. 

(vastavad/ei vasta elektriinseneri, dipl. elektriinseneri, vol. elektriinseneri) 

 

Ülaltoodu põhjal teeme ettepaneku anda ......................................................................  
        (ees-ja perekonnanimi) 

……………………….. kutse, tase …. , spetsialiseerumisega …………………………. 

 

Motiveeritud põhjendus (vajadusel, ettepaneku puhul „kutset mitte anda“ – kohustuslik) 

 

 

 

 

 

 

 

Hindamiskomisjoni esimees ....................................... 

(allkiri) 

Hindamise kuupäev 

„ .... “ .................... 201...a 

 

 

 


