Näited KAK Lisa 2 p.3 Erijuhud kohta.

Näide 1. Tase 6
Taotlejal on tehnika valdkonna rakenduskõrgharidus ja kutsestandardi B 2.1 kompetentsi
5.alapunktis loetletud teadmised omandatud 44 EAP ulatuses. Taotlejal on erialast töökogemust 7
aastat.
Seega EAP-de maht on väiksem kui tavajuhu alusel 6.taseme kutse andmiseks vajalik määr 50 EAP
kuid piisav erijuhu alusel taotlemiseks kuna erijuhu alampiir 6.taseme korral on 30 EAP.
Taotleja soovib kutset ametialal sisekliima süsteemi projekti koostamine (KAK, lisa 6 tabelis
projekteerimine ) Kutse saamiseks on vajalik piisav töökogemus ja vajalik kogus täiendusõppe
punkte.
Kutse taotlejal peab olema viimase 7 aasta jooksul saanud vähemalt 80 TPd, millest 60 TP peab
olema saadud taotletaval erialal.
Oletades, et vajalikud TPd on olemas tuleb veel kontrollida piisava erialase töökogemuse (ET)
olemasolu alltoodud valemiga (p.3.1.1 lõik a) ):
ET ≥

(50−𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 𝐸𝐴𝑃 𝑎𝑟𝑣)
2

+ N;

N = 3 (projekteerimise puhul)
tegelik EAP arv = 44
ET ≥

(50−44)
2

+ 3 = 6 ehk minimaalselt on vajalik erialast töökogemust 6 aastat,

seega on taotleja 7-aastane erialane töökogemus piisav antud 6.taseme kutse taotlemiseks.

Näide 2. Tase 7
Taotlejal on tehnika valdkonna kõrgharidus ja kutsestandardi B 2.1 kompetentsi 5.alapunktis
loetletud teadmised omandatud 61 EAP ulatuses. Taotlejal on erialast töökogemust 7 aastat.
Seega EAP-de maht on väiksem kui tavajuhu alusel 7.taseme kutse andmiseks vajalik määr 80 EAP
kuid piisav erijuhu alusel taotlemiseks kuna erijuhu alampiir 7.taseme korral on 60 EAP.
Taotleja soovib kutset ametialal ehitustegevuse juhtimine. Kutse saamiseks on vajalik piisav
töökogemus ja vajalik kogus täiendusõppe punkte.
Kutse taotleja peab olema viimase 7 aasta jooksul saanud vähemalt 100 TPd, millest 75 TP peab
olema saadud taotletaval erialal.

Oletades, et vajalikud TPd on olemas, tuleb veel kontrollida piisava erialase töökogemuse (ET)
olemasolu alltoodud valemiga (p.3.2.1 lõik a) ):
ET ≥

(80−𝑡𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 𝐸𝐴𝑃 𝑎𝑟𝑣)
2

+ N;

N = 2 (ehitustegevuse juhtimise puhul)
tegelik EAP arv = 61
ET ≥

(80−61)
2

+ 2 = 11,5, mis täisaastateks ümardatuna on 12 ehk minimaalselt on

vajalik erialast töökogemust 12 aastat, seega on taotleja 7-aastane erialane töökogemus ebapiisav 7.
taseme kutse taotlemiseks. Taotlejal on vajalik saada lisaks puuduolev arv EAPd või oodata erialase
töökogemuse nõude täitumiseni.

