Õppekorralduseeskirja Lisa 2. Varasemate õpingute ja töökogemuste
arvestamise tingimused ja kord Eesti Esimeses Erakosmeetikakoolis.
1. Üldpõhimõtted
1.1.Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) on protsess, mille käigus
hindab pädev asutus kindlaksmääratud kriteeriumidest lähtuvalt taotleja kompetentsuse
(teadmiste, oskuste ja hoiakute) vastavust haridusasutuse vastuvõtutingimustele, õppekava või
selle osa/osade õpiväljunditele või kutsestandardi kompetentsusnõuetele. Nimetatud nõuetele
vastavuse korral arvestatakse neid vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmisel või kutse
andmisel.
1.2.Teistes kõrgkoolides ning muudes õppe- ja koolitusasutustes läbitud tasemeõpet ja
täiendusõpet, töökogemust, igapäevase ja huvitegevuse kaudu toimunud õppimist võib
arvestada vastuvõtutingimuste ja õppekava täitmise osana, kuid seda ei rakendata lõpueksamite
ja lõputööde kaitsmise puhul.
1.3.Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisel lähtutakse sellest, kas varasemate ja
mujal sooritatud õpingute ning tegevustega saavutatud õpiväljundid või omandatud
töökogemus vastavad õppeaine(te) ja õppekava eesmärkidele, õpiväljunditele ning õppekava
mahule.

2 . Kvaliteedi tagamine
2.1. VÕTA kvaliteet tagatakse Eesti Esimese Erakosmeetikakooli üldise õppekvaliteedi
tagamise raames, sh pöörates tähelepanu järgmisele:
2.1.1 VÕTA põhimõtted ja protseduurid on avalikud, selged ja õiglased.
2.2.2 Taotlejatele antav teave on selge ja kättesaadav.
2.2.3 Taotlejate ülesanded on selgelt sõnastatud.
2.2.4 Kõigile taotlejatele pakutakse vajadusel nõustamist.
2.2.5 VÕTA põhimõtted ja protseduurireeglid vaadatakse üle kord aastas ning jälgitakse
nende täitmist.

3. Taotlemine
3.1. Varasemaid õpinguid ja töökogemust arvestatakse õpilase esitatud taotluse alusel.
Taotlusavaldus esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast õppetööle asumist.
3.2. Taotleja lisab taotlusele varasemaid õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid
ja muud materjalid. Taotlus koos lisadega peab olema täielikult ja loetavalt täidetud, kasutades
korrektset kirjakeelt ning esitatud õigeaegselt.
3.3 Õpinguid ja/või töökogemust tõendavad dokumendid võivad olla koolitunnistus, diplom,
akadeemiline õiend, aineprogramm, õpilasvahetuse leping, ametijuhend, välispraktika
leping/aruanne, CV, praktikaaruanne, ainekava, projektides osalemist tõendavad dokumendid,
iseloomustav hinnang töökohalt, näited tehtud töödest, Europassi keelepass, Europass,
koolitustõend, osaoskuste- või kutsetunnistus, sertifikaat jne.
3.3.1 Varasemate õpingute arvestust saab taodelda koolitunnistuse või diplomi alusel, kui need
ei ole vanemad kui viis aastat.
3.3.2 Varasemate õpingute arvestust saab taodelda koolitunnistuse või diplomi alusel, kui need
ei ole vanemad kui kümme aastat, kuid õpilane peab sooritama arvestuse taodeldavas aines.
3.4. Töökogemuse arvestamisel esitatakse lisaks taotlusele ja õpinguid ja/või töökogemust
tõendavatele dokumentidele eneseanalüüs.
3.5. Õppijal on õigus saada nõu vajalike tõendusmaterjalide kohta direktori asetäitjalt õppetöö
alal.
3.6 Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja muude materjalide õigsuse eest.

4. Hindamine ja otsus
4.1 Varasemaid ja mujal sooritatud õpinguid ning töökogemust hindab direktori asetäitja
õppetöö alal, või tema määratud õpetaja või õpetajatest määratud komisjon.
4.2.Hindaja kontrollib, kas taotlusega koos esitatud tõendusmaterjal on piisav. Hindamisel
võrreldakse taotleja teadmisi, oskusi ja pädevusi õppekavas sätestatud õpitulemustega.
4.3.Hinnatakse taotluses kirjeldatud saavutatud õpiväljundite vastavust taotletava õppekava,
mooduli/moodulite või õppeaine/õppeainete õpiväljunditele.
4.4.Väheoluline erinevus varasemate õpingute mahus, õpitu komponentides või õpiväljundite
hindamise vormis ei ole aluseks, et jätta õppeaine(d) või moodul(id) arvestamata.
4.5.Hinnatakse õpingute ja töökogemuse kaudu omandatu tulemust, sõltumata tulemuse
saavutamise viisist.
4.6.Kui varasemate õpingute käigus ei ole õpiväljundite saavutamist hinnatud, siis varasemate
õpingute arvestamise korral rakendatakse mitteeristavat hindamist (skaalal arvestatud või
mittearvestatud).
4.7.Kui varasemate õpingute käigus on õpiväljundite saavutamist hinnatud samas
hindamissüsteemis, siis varasemate õpingute arvestamise korral ei muudeta õpiväljundite
hindamise tulemust ega nõuta õpilaselt uue eksami või arvestuse sooritamist. Teise
hindamissüsteemi hinnete ülekandmisel kasutatakse mitteeristavat hindamist.
4.8.Vajadusel võib komisjon taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente, anda praktilisi
ülesandeid, vestelda, kontrollida taotleja teadmisi ja oskusi mõnes muus vormis. Lisanõuete
täitmiseks määrab direktori asetäitja õppetöö alal tähtaja kokkuleppel taotlejaga. Hindajal on
õigus taotluse läbivaatamisel küsida hinnangut vastava valdkonna ekspertidelt.
4.9.Õpilase taotlus vaadatakse üle ja tehakse otsus ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise
päevast. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Taotlus ja otsus säilitatakse taotleja
dokumentide kaustas.
4.10.Kui taotleja ei ole otsusega rahul, on tal õigus see viie tööpäeva jooksul alates otsuse
kättesaamisest vaidlustada, esitades sellekohase avalduse direktorile.

