Leht 1

SOOVIAVALDUS
......................................KUTSE SAAMISEKS (TAASTÕENDAMISEKS)

ISIKUANDMED
Perekonnanimi
Nimemuutuse korral märkige palun ka endine nimi

Eesnimi
Isikukood
Sünniaeg
Sünnikoht
Kodakondsus

TÖÖKOHT
Firma nimi:
Ametikoht:
Aadress:
Telefon:
E-post:

KONTAKTANDMED
Telefon(id):
Faks:
Postiaadress:
E-post

Faks:
Kodulehekülg:

Kommenteerinud [L1]: Lisada taotlev kutsetase vastavalt
kutsestandardile

Leht 2

HARIDUSKÄIK , KOOLITUS, TÄIENDUSÕPE
Hariduslik kvalifikatsioon
Kõrgkooli ja/või
ja/või täiendusõppe maht
koolitust andnud
[EAP/TP]
organisatsiooni
Eriala nimetus diplomi/läbitud
nimi
koolituse nimetus
Selgitus
Maht/TP
Ülikool
Ehitustehnika
Magister 302EAP
Erialane täienduskoolitus
koolitaja x
Teraskonstruktsioonide poltliited
Kuulaja
4,0
Betoonkonstruktsioonide põikjõu
kõrgkool
kandevõime
Kuulaja
7,0
koolitaja y
Piirete heliisolatsiooni määramine
Lektor
15,0
Koolitustelt saadud punktide summa
26,0
Mitteerialane täienduskoolitus
koolitaja m
inglise keel
kuulaja
4,0
koolitaja n
hüdraulika lühikursus
kuulaja
5,0
Koolitustelt saadud punktide summa
9,0
Koolituselt saadud punktide kogusumma
24,0
Iseseisev õpe
4,4
Õpitud seadusandlust
0,2*22h = 4,4
3,2
EVS 932
0,2*16h = 3,2
Iseseisva õppe punktide summa
7,6
Täienduskoolituse punktide kogusumma
(täienduskoolitused + iseseisev õpe) [TP]

Ajavahemik
või
kuupäev
2010-2015
15.11.2016
6.05.2017
10.10.2017

1.12.2016
2.02.2018

31,6

Täitmise juhis (tabelis esitatud kirjed on täiesti juhuslikud ja ei oma konkreetset tähendust)
Võimalik koostada eralditäidetava Exceli tabelina "Kutsetaotluse haridus-koolitus.xlsx" ja kopeerida selle tabeli
asemele. Punktide (TP) arvutus lisada juhul, kui koolitaja poolt antud tunnistusel punktisumma puudub.
Vajadusel lisada Exceli tabelisse piisaval hulgal ridu. Täidetud peavad olema KAK ja selle Lisade 1 kuni 5
(vastavalt erialale ja kutsele) nimetatud eeltingimused.
Hariduse mittevastavusel taotletavale erialale on vaja tõendada kutse taotlemiseks minimaalselt nõutav eri- ja
ametiala kohane EAP-de hulk Lisades 1 kuni 5 esitatud mahus. Selleks esitada akadeemilise õiendi (diplomi lisa)
koopia. Punktiarvestuse saab taotleja teha Exceli tabeli "Kutsetaotluse haridus-koolitus.xlsx" vastaval lehel.

OLEMAS OLEVAD, TAOTLETAVAD JA TAASTÕENDATAVAD
KUTSEKVALIFIKATSIOONID2
Taotletavad ja
taastõendatavad
kutsekvalifikatsioonid

Olemas olevad kutsekvalifikatsioonid
Dokumendi nimetus,
Dokumendi Eriala ja
väljaandja, välja andmise number
kutsetase
aeg

Alleriala ja
ametiala

Eriala ja
kutsetase

Alleriala ja
ametiala

Eriala:
Üldehitus
Kutsetase:
Ehitusinsener
tase 6

Alleriala:
Hoonete
ehitus
Ametiala:
Projekteerimis
e juhtimine

Kommenteerinud [L2]: Lisada olemas olevate kutsetunnistuste
andmed

Leht 3

2

vt. kutsestandardid ning KAK jaotis 1. ÜLDOSA tabel)

KEELEOSKUS (vastavalt KS B.2.1.), Lisa 3
Mõistmine
Võõrkeeled:

Emakeel :

Kuulamine

Rääkimine
Lugemine

Suuline
suhtlus

Kirjutamine
Suuline
esitlus

Leht 4

TÖÖDE PORTFOOLIO (sh AUDITID JA EKSPERTIISID (viimase 7 aasta tegevus)
TÖÖ/PROJEKT

Jrk.
nr.

Töö/projekti
nimetus

KUTSETAOTLEJA ROLL PROJEKTIS

Sisukirjeldus

Tellija

Projekti iseloomustavad
tehnilised andmed [1]

Objekti
asukoht

Amet

Tööülesanne [2]

Ajaline
töömaht
(isiklik panus kuudes) [3]
0,00

Aasta 20
Tuleb lahti kirjutada,
millega tegemist (näiteks
projekteerijal-mida
projekteeriti, millises
staadiumis projekt;
ehitusobjekti puhul,
millised tööd

0,00
0
NB!
Paralleelselt
kulgevate tööde
puhul teha
proportsionaalne
jaotus-näiteks:
ühes aastas 3
paralleelselt
kulgevat töödsiis üks 4 kuud,
teine 3 kuud,
kolmas max 5
kuud (see on
puhkust
arvestamata)Ühel
konkreetsel
ajahetkel saab
korraga mõelda
vaid ühele
objektile
Kui tööd
kestavad mitu
aastat, kirjutada

Leht 5

välja, millises
aastas mitu kuud
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[1] Tehnilised andmed vähemalt standardi jaotuses A.1 esitatud pädevuspiiride mõistes
[2] Tööülesannete lühikirjeldus standardi jaotises A.2 esitatud ametialade tähenduses
[3] Isikliku tööpanuse maht kuudes (mitte objekti kestus) pidades silmas, et aastas on 12 kuud (normaalselt 11 töökuud)


ruumipuudusel palume lisada täiendav leht



soovitus: Täita Exceli tabel "Kutsetaotluse_töökogemuse_tabel.xlsx" ja lisada sooviavaldusele. Sellest ülalnähtav tabeli osa kopeerida näidise asemele.

Leht 6

ERIALASED TÖÖ- JA PRAKTIKAKOHAD TABEL VAJA KINDLASTI TÄITA
Tööandja nimi ja
Ajavahemik
aadress ning ettevõtte
tüüp ja tegevusvaldkond

Amet, vastutusvaldkond Töö sisu
(põhitegevused ja peamised
tööülesanded)

Välja kirjutada
töökohad peale diplomi
saamist

ERIALA SELTSIDESSE, LIITUDESSE, ÜHINGUTESSE KUULUMINE
Nimetus

Liitumise aeg

ERIALASED TUNNUSTUSED, AUTASUD
Nimetus

Väljaandmise aeg

Väljaandja organisatsioon/asutus

* palume lisada ka tõendavad dokumendid
AVALDUSELE LISATAVAD DOKUMENDID
Dokumendi nimetus (koopia)
1. Isikut tõendava dokumendi koopia
2. Haridust tõendava dokumendi koopia(d) koos akadeemilise õiendiga (diplomi lisa)
3. Varasema kutsekvalifikatsiooni tunnistuse koopia(d)
4. Täienduskoolituse tunnistuse koopia(d)
5. Täiendusõppe ja töökogemuse tabelid xls/xlsx vormingus
6. Maksekorralduse koopia

LISAMÄRKUSED (mida peate enda kohta vajalikuks veel lisada)

Lehti

Leht 7

Kinnitan, et:
 olen tutvunud taotluse kohase kutsestandardi ja kutse andmise korra ning nende lisadega;
 eelpool esitatud informatsioon on tõene;
 mul ei ole kehtivaid kohtulikke kriminaalkaristusi;
 nõustun täitma ”Inseneri kutse eetika- ja käitumiskoodeksit”;
 nõustun, et vajadusel kontrollitakse minu tööalast kogemust kutsetaotluse menetluse käigus
küsitledes tööandjaid, tellijaid vms;
 nõustun oma nime avalikustamisega punktis 4.2 loetletud kodulehekülgedel kutse saanute
nimistus;
 nõustun oma ees-ja perekonnanime ning isikukoodi avalikustamisega kutseregistris.
Palume märkida teiepoolsed piirangud andmete avaldamise kohta.
Allkiri
Ankeedi täitmise
kuupäev

