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Õppekava maht (EKAP): 120 EKAP 

Õppekava koostamise alus: Õppekava on töötatud välja kutsestandard „Nooremprojektijuht“, tase 5, 

kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsusega nr 9, 

02.05.2018 ja Vabariigi Valitsuse 26.08.2013. a määruse nr 130 

„Kutseharidusstandard“ alusel. 

 

Õppekava õpiväljundid: Õpetusega taotletakse, et õppekava lõpetanul on teadmised, oskused ja  

hoiakud, mis võimaldavad tal praktikas iseseisvalt juhtida ja ellu viia 

lihtsamaid projekte, täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes. 

 

Õppekava õpiväljundid:  
 kohandab projekti keskkonnaga arvestades organisatsiooni eesmärke 

ning asjasse puutuvaid regulatsioone; 

 juhib inimesi juhtimisega lihtsamas projektis lähtudes projekti 

eesmärkidest ning asjasse puutuvatest regulatsioonidest; 

 viib läbi projektijuhtimise protsessid lihtsamas projektis lähtudes 

projekti eesmärkidest ning asjasse puutuvatest regulatsioonidest; 

 rakendab tulemuslikult suulist ja kirjalikku väljendusoskust ja 

kommunikatsioonitehnoloogiaid tööülesannete täitmisel, esitab ja kaitseb 

oma seisukohti ja ideid nii isiklikus, avalikus kui ametlikus suhtluses; 

 korraldab oma tööd erinevates situatsioonides ning omab valmisolekut 

ennast eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada. 

 

Õppekava rakendamine 
Õpe võib toimuda statsionaarse (koolipõhine ja töökohapõhine) ja mittestatsionaarse õppe vormis. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks 

Nooremprojektijuhi õppekaval õpingute alustamise tingimus on vähemalt keskhariduse olemasolu.  

Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tallinna Majanduskooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja 

vastuvõtueeskirjaga. 

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

Kutseõpe loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite 

saavutatust hinnatakse kutseeksamiga. 

 



Õpingute läbimisel omandatav 

kvalifikatsioon: nooremprojektijuht, tase 5 

osakvalifikatsioon: puudub 

Õppekava struktuur 

Põhiõpingute moodulid: 

Moodul nr 1 Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5 EKAP 

 Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist ning selle mõju oma töövaldkonnale 

 Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas organisatsiooni toimimisel 

 Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas nii töötajana kui ka projektimeeskonna 

juhina 

 Mõistab dokumenteerimise vajadust ja koostab lähtudes olukorrast korrektselt dokumente 

 Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääri-planeerimise protsessis 

 Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

 

Moodul nr 2 Projekti kohandamine keskkonnaga 22 EKAP, sh praktika 7 EKAP 

 Määrab kindlaks projekti kriitilised edutegurid ja olulised toimenäitajad lähtudes organisatsiooni 

eesmärkidest 

 Teeb ettepaneku projekti juhtimisstruktuuri moodustamiseks lähtudes projekti vajadustest ja 

töökeskkonna kultuurilistest erisustest 

 Tagab projekti vastavuse eeskirjadele, standarditele ja regulatsioonidele 

 Kaardistab projekti erinevad huvipooled arvestades nende ambitsioone, huve ning potentsiaalset mõju 

projektile 

 
Moodul nr 3 Inimeste juhtimine projektis 31 EKAP, sh praktika 10 EKAP 

 Analüüsib enda isikuomadusi, oskusi ja kogemusi arvestades projekti valdkonda ja vajadusi 

 Kavandab osapooltele arusaadava informatsiooni ja selle jagamise lähtudes nende vajadustest ja huvist  

 Korraldab üritusi või muid tegevusi suhete säilitamiseks ja kinnistamiseks lähtudes projekti 

eesmärkidest 

 Teeb kindlaks konfliktide ja kriiside põhjused, võimalusel ennetab neid ja valib välja kohased 

vastusammud arvestades olukorra keerukust ja projekti eesmärke 

 Kogub läbirääkimisteks vajalikke andmeid ja korraldab nende läbiviimist arvestades projekti eesmärke 

 Rakendab oma teadmisi meeskonnatöö juhtimisest projekti eesmärkide saavutamisel 

 

Moodul nr 4 Projektijuhtimise protsesside läbiviimine 44 EKAP, sh praktika 13 EKAP 

 Plaanib projekti eesmärgi, tulemid, meeskonna, eelarve, kommunikatsiooniplaani ja ajagraafiku 

vastavalt tellija vajadustele 

 Plaanib projekti käigu lähtudes protsessi detailsest kirjeldusest 

 Viib läbi projekti vastavalt juhtimise plaanile 

 Korraldab hanke läbiviimise protsessi lähtudes hanke läbiviimisega seotud regulatsioonidest 

 Määratleb võimalikud riskid,  nende tõenäosuse ja mõju projektile ning võimalikud vastumeetmed 

lähtuvalt projekti eesmärkidest ja riskitasemest 

 Plaanib tulemite kasutuselevõtu vastavalt sihtrühma huvidele 

 Korraldab projekti aruandluse vastavalt osapooltega kokkulepitud nõuetele 

 

Praktika 30 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites. 

 

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused: 

Valikõpingute maht kokku on 18 EKAP. Õppija valib vastavalt oma süvendatud huvi ja edasist tööalast 

tegevust silmas pidades järgmiste valikõpingute moodulite vahel: 

 Erialane inglise keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses 6 EKAP 

 Erialane vene keel nooremprojektijuhi tegevuses ja suhtluses 6 EKAP 



 Personalitöö 3 EKAP 

 Terviseedendus 3 EKAP 

 Veebilehtede haldamine ja kujundamine 3 EKAP 

 Ettevõtlusõpe 6 EKAP 

 Intellektuaalse omandi kaitse, autoriõigused 3 EKAP 

 Andmekaitse 3 EKAP 

 
Õpilasel on õigus valida valikõpingute mooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste 

õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. Koolil õigus on otsustada valikõpingute 

valikud arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove. Valikõpingute rühm avatakse, kui selle on valinud 

vähemalt 16 õpilast. 

 

Spetsialiseerumised puuduvad 

Õppekava kontaktisik 

ees- ja perenimi: Indrek Jänes 

ametikoht: Ärinduse õppetooli juhataja 

telefon: 650 7872 

e-post: Indrek.janes@tmk.edu.ee 

Märkused 

Õppekava rakenduskava 

 

http://materjalid.tmk.edu.ee/Oppekavade-rakenduskavad-2016/Nooremprojektijuht/203817-Nooremprojektijuht-rakenduskava.pdf

