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KINNITATUD  
Mäetöölise Kutsekomisjoni koosoleku  

otsusega, protokoll nr 4 16.11.2016 

Mäetööline,	tase	5	kutseeksami	kord	ja	hindamisjuhend	
 

I Kutseeksami kord 
1. Kutse Mäetööline 5.tase taotlemise eeltingimused on kutsestandardile vastav 

kutsealane koolitus (töökogemust eeldav jätkuõpe kutseõppeasutuses) või 
järjepidev töökogemus ja kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine. 

2. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud, kes on esitanud 
nõutavad dokumendid ning tasunud kutseomistamistasu.  

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid: 

 avaldus, 

 hariduskäiku ja varem omistatud kvalifikatsioone tõendavad dokumendid 
(koopiad), 

 täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia, 

 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart), 

 erialast kogemust tõendav dokument 

 Projekti töö - esitatakse kutsekomisjonile elektroonselt pdf-formaadis ja üks 
eksemplar paberkandjal hiljemalt 10 tööpäeva enne kutseeksamist. 

 maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise 
kohta. 

3. Eksami mitte sooritamisel tasu ei tagastata  
4. Eksam toimub Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Jõhvi õppekoht 
5. Eksamiruumi sisenemisel esitab eksamineeritav hindamiskomisjonile isikut 

tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart) ning hindamiskomisjon 
kontrollib, kas isik on eksamile lubatud isikute nimekirjas. 

6. Eksamineeritavatel on eksamiruumis keelatud:  
 eksamiga seonduvate materjalide eksamiruumist väljaviimine 

 omavaheline suhtlemine  

 mobiiltelefonide kasutamine  

 teisi eksamineeritavaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine. 

7. Eksamiruumis võivad eksami ajal viibida ainult vahetult eksamiga seotud isikud 
või erandkorras eksamikomisjoni esimehe loal lubatud isikud. 

8. Hindamiskomisjonil on õigus eksamikorra rikkuja eksamilt kõrvaldada.  
9. Hindamiskomisjon koostab Mäetöölise Kutsekomisjonile eksamiprotokollid. 

Kutse andja (Ida- Virumaa Kutsehariduskeskus) säilitab kirjalikke eksamitöid 1 
kuu jooksul pärast eksami toimumist. 

10. Otsus kutseomistamise kohta tehakse teatavaks kümne päeva jooksul pärast 
eksami toimumist. 

11. Hindamiskomisjoni otsuse võib ühe nädala jooksul otsuse teatavakstegemisest 
vaidlustada, esitades kaebuse Mäetöölise Kutsekomisjonile. 
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II Kutseeksami hindamisjuhend 
 

Kutse Mäetööline 5.taseme kompetentsuse hindamisviisid (spetsialiseerumised 
Allmaaläbindus- ja koristustööd, Karjääritööd): 

 
I osa – Kirjalik valikvastustega test. Test loetakse sooritatuks kui õigesti on vastatud 
60%-le küsitust, ehk taotleja on kogunud 60 punkti. Maksimaalselt on võimalik koguda 
100 punkti 
 
II osa – Praktiliste oskuste tõendamine – projekti töö ettevalmistamine ja kaitsmine. 
Projekti töö teema pakub välja tööandja või kutsekomisjon. 
 
Eksami sooritaja kutseeksami ajaks esitab hindamiskomisjonile projekti töö. 
Projekti töö sisaldab alljärgnevaid osi: 

 tiitelleht; 
 sisukord;  
 sissejuhatus; 
 põhiosa - teoreetiline ülevaade; arvutused, graafikud, tabelid, joonised, töö- ja 

keskkonnahoid; 
 kasutatud kirjandus; 
 lisad. 

Projekti töö soovitatav maht on 10–15 lk lisadeta 
 

Projekti töö soovitavad teemad: 

 Составление проекта буро-взрывных работ (очистные, подготовительные, 
вспомогательные работы и пр.) 

 Составление паспорта крепления горной выработки для конкретных 
условий 

 Расчет вентиляции проходческого забоя 

 Расчет вентиляции очистного забоя 

 Составление схемы электроснабжения очистного забоя 

 Составление схемы электроснабжения проходческого забоя 

 

Projekti töö esitleb eksami sooritaja suulise ettekandena (kuni 5-10 minutit) 
hindamiskomisjonile. 

Projekti töö esitlemisel eksami sooritaja: 

 selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut; 

 tutvustab kasutatud meetodit/ meetodeid; 

 esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti. 

 annab hinnangu oma töö protsessile ja tulemustele. 

Hinnang antakse: 

 töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite 
valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus; 

 töö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne, 
vormistamine; viitamine. 
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 töö esitlemisele: esitluse ülesehitus. Vajadusel hindamiskomisjon esitab 
täpsustavaid küsimusi  

Hindamiskomisjon otsustab, et projekti töö ja kaitsmine on vastanud nõutud tasemele 
või ei. 

III Kutseeksam on sooritatud 
 
Kutseeksam loetakse sooritatuks, kui eksami kaks osa on edukalt läbitud.  


