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Akadeemia tee 3, Tallinn 12618
Magistriõppe info: 620 3947
Bakalaureuseõppe info: 620 3535
www.majandus.ttu.ee  |  t@ttu.ee

Juhi Sina
majandust!
TTÜ majandusteaduskond 
annab selleks parima 
hariduse!

Dokumentide vastuvõtt 
26. juuni - 4. juuli 2014

Bakalaureuseõpe

• Ärindus
• Avaliku sektori majandus
• Rahvusvahelised 

suhted (ingl)
• Rahvusvaheline 

ärikorraldus (ingl)

Magistriõpe

• Ärirahandus ja 
majandusarvestus

•  Rahandus ja majandus-
analüüs (ingl)

•  Audiitortegevus
•  Ettevõtte ja ekspordi 

juhtimine
•  Inimressursi juhtimine
•  Turundus
•  Majandusanalüüs
•  Linna- ja keskkonna-

ökonoomika
•  Rahvusvahelised 

suhted ja Euroopa-Aasia 
uuringud (ingl)

MBA, magistrikraad 
eelneva majandus-
hariduseta juhtidele 
ja spetsialistidele

•  Ärikorraldus
•  Rahvusvaheline 

ärikorraldus (ingl)

Majandusteaduskonna 
õppekavade aineid on 
võimalik läbida ka 
avatud õppes

TEADMISTE KAUDU

EDUKAKS!

Tallinna Polütehnikum Tuleviku tehnikaharidus
Tallinna Polütehnikumist

Pärnu mnt. 57, Tallinn
tel. 610 3601
info@tptlive.ee

www.tptlive.ee

Soodne asukoht
Tallinna kesklinnas

Õpilaskodu võimalus

Koostööprogrammid
mitmete kõrgkoolidega Põhihariduse baasil (eriala lõpetanu saab kutsekeskhariduse)

Trükitehnoloogia eesti keeles
Multimeedium (veebispetsialist) eesti keeles
Elektrik eesti või vene keeles
Automaatik eesti või vene keeles
Elektroonikaseadmete koostaja eesti keeles
Telekommunikatsiooniseadmete spetsialist eesti keeles
IT süsteemide spetsialist eesti või vene keeles
Tarkvaraarendaja eesti keeles

Põhihariduse baasil (ilma keskharidusõppeta)

Elektroonikakoostude koostaja eesti või vene keeles
Kaablikoostude koostaja eesti või vene keeles

Keskhariduse baasil (sobib ka töötavale inimesele)

Trükitehnoloogia eesti keeles
Multimeedium (veebispetsialist) eesti keeles
Fotograafia eesti keeles
Elektrik eesti või vene keeles
IT süsteemide spetsialist eesti või vene keeles

Eelika Tootsi

Kui tavapäraselt lennukiga reisides 
võib jääda mulje, et vaid piloodid 
lennunduses tegutsevadki, siis te

gelikkuses on lennunduse sujuvaks toimi
miseks vaja tunduvalt suuremat meeskon
da. Just neid eri meeskonnaliikmeid lennu
akadeemia koolitabki. 

Viis põnevat eriala
Lennuakadeemia pakub rakenduskõrghari
dust viiel erialal, õpetades piloote, lennujuh
te, side ja navigatsioonisüsteemide insene
re, õhusõidukite insenere ning lennunduset
tevõtte spetsialiste. Neljaaastase õppe käi
gus omandavad tulevased spetsialistid teo
reetilised teadmised, mille kõrval pööratak
se suurt tähelepanu ka teooria rakendami
sele praktikasse. Seda võimaldavad lennu
akadeemia tänapäevase õppekeskkonna mit
mekülgsed võimalused. Tudengid harjutavad 
kätt päris lennukitel ja kopteritel, omanda
vad teadmisi reaalset töökeskkonda jäljenda
vatel simulaatoritel ning tutvuvad süvenda
tult valdkonnaga õppeklassides ja laborites 
praktilisi ülesandeid lahendades. Harjutanud 
juba kooliajal kõikvõimalikke tööprotseduu
re ja eriolukordi, on tudengid valmis edaspi
diseks tööeluks, millele annab viimase lihvi 
praktika lennundusettevõttes. 

“Enamasti jäävad lennundusega seo
tud inimesed selle valdkonna juurde pike
maks, niisiis on heale kandidaadile pikaaja
line ning stabiilne töö ja sissetulek tagatud,” 
ütleb Eesti Lennuakadeemias kõige esimese 
lennujuhtide kursuse lõpetanud Üllar Salu
mäe, Lennuliiklusteeninduse ASi lennujuhti
misosakonna juhataja. Lennujuhid on enne
kõike vajalikud selleks, et tagada lennundu
ses ohutus, sest nemad reguleerivad lennu
liiklust õhuruumis. Sealjuures on hädavaja
lik nüüdisaegne ja hästi toimiv tehnoloogia, 
mille eest vastutavad side ja navigatsiooni
süsteemide insenerid.

Need insenerid oskavad seadistada ning 
hooldada side, navigatsiooni ja seiresüstee
me, mida piloodid ja lennujuhid kasutavad 
oma igapäevases töös. Sidesüsteeme läheb 

tarvis lennujuhtidel ja pilootidel omavaheli
seks suhtlemiseks, navigatsioonivahendeid 
kasutavad piloodid õhus õige sihi hoidmi
seks, aga ka näiteks halvemates ilmastiku
oludes maandumisel. Seiresüsteeme läheb 
vaja lennujuhtidel, et alati teada, kus õhu
sõidukid parasjagu asuvad. Inseneride töö
põld on lai, niisiis saadakse õppeprotsessi 
käigus ka laiemaid teadmisi tehnoloogia ja 
IT valdkonnast. 

Uks maailma on avatud
Lisaks tehnoloogiale on tähtis ka see, et õhu
sõidukid oleksid alati töökorras. Õhusõiduki
te turvalisuse ning tehnilise toimimise eest 
vastutavad õhusõidukite insenerid. Lennu
akadeemias on võimalik spetsialiseeruda 
nii lennukite kui kopterite hooldusele. Sa
muti saavad tudengid teadmisi õhusõiduki
te ehitusest ja konstrueerimisest, ennekõi
ke keskendutakse mehitamata õhusõiduki
te valmistamisele. 

Lennuakadeemia erialad ei ole kitsalt len
nundusega piiritletud. Lennundusettevõtte 
käitajad omandavad lisaks lennundusspetsii
filistele ainetele teadmisi ettevõtlusest, ma
jandusest ja juhtimisest, mis annab võima
luse töötada mitmesugustes avaliku ja era
sektori ettevõtetes.

Samuti avab lennundus uksed laia maa
ilma, võimaldades töötada lisaks Eestile ka 
teistes riikides. Lennuakadeemia lõpetanud 
piloodid lendavad nii Skandinaavias kui Indo
neesias. “Lennuakadeemia järel suundusin 
tööle Estonian Airi. Natuke rohkem kui aas
ta pärast seda lendasin juba Bombardier CRJ
1000l Indoneesias. Elu on põnev ja kunagi 
ei tea ette, kus järgmisena maandud...” ütleb 
lennuakadeemia vilistlane Märt Soplepmann. 

Lennuakadeemia ootab lisaks lennundu
se tulevikutegijatele lendamise maagiast osa 
saama ka kõiki teisi huvilisi. Mis tunne on 
olla piloot? Mida tähendavad näidikud len
nuki kokpitis? Akadeemias on nüüd igaühel 
võimalus instruktori juhendamisel lennusi
mulaatoril lennata ning nendele küsimustele 
vastus saada. Lendamiseks mingeid eeltead
misi vaja pole, tuleb lihtsalt broneerida aeg. 
Täpsema info leiab www.lennuakadeemia.ee.

Eesti Lennuakadeemia hooldusangaar, kus tudengid harjutavad hooldustöid nii reisi- 
lennukil kui mitmesugustel mootoritel, samuti tutvuvad insenerile vajalike töövõtetega.

Lennuakadeemia 
viib kõrgustesse
Tartust kümne kilomeetri kaugusel asub  
Eesti Lennuakadeemia, kus koguvad tarkusi  
lennunduse tulevikutegijad. 

Signe Leidt

Õpetame erialasid, mis sobivad eelkõi
ge Hiiumaa ettevõtete ja inimeste va
jadustevõimalustega, Suuremõisa 

mõisakompleksi ja pargi keskkonnaga. Ame
tikoolis õpetatavad erialad jagunevad kahte 
suunda. Ühed tutvustavad inimeste loomu
likku kooseksisteerimist loodusega, keskkon
nahoidlikku majandamist ja ellusuhtumist. 
Teiseks õpetame kutseid, mille omandanuna 
saab leida tööd nii kodu lähedal, mandril kui 
ka mujal Euroopas. 

2014/2015. õppeaastal saab meil õppida 
raietööd, maastikuehitust, floristikat, kesk
konnakaitset (säästev looduskasutus), puit 
ja kiviehitiste restaureerimist, väikeettevõt
lust ning väikesadama spetsialistiks, b ussi 
või veoautojuhiks. Sel sügisel soovime res
taureerimise õppe raames avada ka savi
 krohvi meistri eriala. 

Oma kooli üheks tugevuseks kõikide eri
alade puhul peame seda, et suurem osa meie 
õpetajatest on oma ala professionaalid, kes 
töötavad igapäevaselt oma erialal. Heaks näi
teks pühendumisest on floristika õpetaja Taa
vi Tuuliku valimine Eesti kolme parima kut
seõpetaja nominendiks. 

Floristika eriala viimase lennu lõpetaja
test sooritas nõudliku kutseeksami kümme 
õpilast, ühele õpilasele anti floristi 2. taseme 
kutsetunnistus.

Puit ja kiviehitiste eriala pottsepatööde 
õpetaja Veikko Martini õpilane Sander Hindri
kus saavutas 2014. aastal vabariiklikul kutse
meistrivõistlusel Noor Meister esimese koha.

Suur tunnustus meie restaureerimise eri
ala õpetajate tööle on ka Inglismaa restau
reerimisühingu Great Yarmouth Preservation 
Trusti ja ametikooli koostöö, mis on võimali
kuks saanud just tänu meie õpilaste erialas
tele oskustele ning töössesuhtumisele. Õpi
laste väga hästi korda läinud praktikale Ing
lismaal Great Yarmouthis eelmise aasta suvel 

järgnes kohe vastuvõtjate kutse uuele gru
pile. Sel kevadel käisidki viis restaureerimise 
eriala õpilast ja vilistlast taastamas 15. sajan
dist pärit  St. Nicholase kiriku hävimisohus 
olevat tahutud paekivist võlvust. 

Kool ei ole pelgalt õppeasutus, vaid kesk
kond, mis suunab positiivse arengu poole kõi
ki asjaosalisi. Hubane kool – õpilaste arvuga 
kuni 200 – pakub võimalust olla õppijana ar
vestatud ja märgatud. 

Ametikooli lähiaastate üks prioriteete on 
õppekavade arendus ja rahvusvaheline koos
töö. Oleme viimasel kolmel aastal leidnud 
häid praktikapartnereid lisaks Inglismaale 
ka Portugalist, Hollandist ja Norrast. 

Hiiumaa ametikool tegutseb ajaloolises 
ja ainulaadses Suuremõisa mõisakompleksis. 

EMP (Euroopa Majanduspiirkond) prog
rammi “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasu
tamise” raames on Hiiumaa ametikoolil sel 
suvel võimalik jätkata lossi restaureerimist 
ning mõisakompleksi arendamist. Koostöös 
Hiiumaa Muuseumiga korraldame 2014/2015. 
õppeaastal giidide väljaõppe. Koolitatakse viis 
kohalikku inimest, kes õpivad tundma Suu
remõisa ajaloolisi paiku, kultuurimälestisi, 
siinse paigaga seotud legende ning oman
davad teadmised, mis annavad neile võima
luse leida tööd Suuremõisa külastuskeskuses.

 2015. aasta suvel toimuvad Hiiumaa 
Muinsuskaitse Seltsi abil kiviehitiste restau
reerimise teemalised koolitused ja praktili
sed õppepäevad, mille käigus konserveeri
takse osaliselt Suuremõisa mõisa 1840. aas
tast pärineva veski varemete esimese säilinud 
tasandi müürid. Praktikabaas hakkab tööle 
avatud objekti põhimõttel, lisaks õpilastele 
on sinna ligipääs kõigil huvilistel. 

Hiiumaa ametikool ootab õppima igas va
nuses õpilasi kogu Eestist. Viimasel viiel aas
tal on umbes 45% meie õpilastest tulnud väl
jastpoolt Hiiumaad. Meile on see hea märk, 
et Hiiumaad armastatakse, meie kooli teatak
se ja siia tahetakse õppima tulla.

Unikaalsed erialad 
Hiiumaa ametikoolis
Ligi pooled Hiiumaa Ametikooli õpilased  
tulevad väljastpoolt Hiiumaad. Koolile on see 
märk, et hiiumaine haridus on hinnas. 

Restaureerimisõpilased töötavad 15. sajandist pärineva St. Nicholase kiriku juures.

foto EEsti LEnnuaKadEEmia
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Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn 
tel 655 5131

info@kosmeetikakool.ee

Kool on tunnustatud
kutseeksamikeskus.

Eesti Esimene 
Erakosmeetikakool
Rahvusvaheline CIDESCO-kool

Alanud on dokumentide vastuvõtt kõikidele 
erialadele E–R kl 9–18.

Kosmeetiku- ja juuksuriteenused kooli 
ilusalongis E–R kl 9–20. Kinkekaardid!

www.kosmeetikakool.ee

Kosmeetiku kutseõpe
Rahvusvahelise Cidesco 

koolitusprogrammi alusel
1 a 6 k (päevane), algus 01.09.2014, 

eesti ja vene grupp
2 a 2 k (õhtune), algus 01.12.2014, 

eesti ja vene grupp
3 a (kaugõpe), algus 01.10.2014

Juuksuri kutseõpe
Rahvusvahelise Pivot Pointi 
koolitusprogrammi alusel

1 a 6 k (päevane), algus 01.09.2014, 
eesti ja vene grupp

2 a 2 k (õhtune), algus 01.12.2014, 
eesti grupp

3 a (kaugõpe), algus 01.10.2014

Küünetehniku kutseõpe
3 k (päevane), algus 01.09.2014,

eesti grupp

UUS! Spaateenindaja
9 kuud (kaugõpe), algus 08.09.2014 

EESTI LENNUAKADEEMIAS SAAD SA ÕPPIDA:

Avalduste esitamine 20.06–03.07.2014
Sisseastumistingimused www.lennuakadeemia.ee

lennujuhiks
side- ja navigatsioonisüsteemide inseneriks
kopteri või lennuki piloodiks
lennundusettevõtte spetsialistiks
õhusõidukite inseneriks

Sind ootavad kindlad kutseoskused ja lennukas tulevik!
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Veokorraldaja 
 

Laohoidja 
 

Tarkvara ja andmebaaside 
haldus 

	  

Logistik 
 

VASTUVÍTT AVATUD 
ALATES 9. JUUNIST! 

Logistika klienditeenindaja 

FB/Transpordikool 

Eesti kutsehariduse arengukava 2009–
2013 tähtsustas tööjõu kutse ja eri
alase professionaalsuse arendamist. 

Eesti Esimese Erakosmeetikakooli kui kutse
õppeasutuse eesmärk on alati olnud vastata 
ühiskonna, tööandjate ja õpilaste huvidele ja 
nõudmistele. Seetõttu on kooli juhtkond pü
hendunud pidevale õppe ja tööprotsesside 
parendamisele, kaasates sellesse tegevusse 
kõiki töötajaid ja õppureid. Eesti Esimeses 
Erakosmeetikakoolis on esiplaanil rahvus
vahelise koostöö edendamine. 

Rahvusvaheline koostöö
Lisaks õpetamisele rahvusvaheliste õppeprog
rammide alusel peab Eesti Esimene Erakos
meetikakool konkurentsieelise saavutami
seks ja säilitami
seks tähtsaks kes
kenduda rahvus
vahelise koostöö 
võrgustiku aren
damisele ja täius
tamisele. Lõpptu
lemusena loob see 
kutseõppeasutu
se võime vastata 
ühiskonna, töö
andjate ja õpilaste 
ning kõikide teiste 
huvipoolte vajadustele ning võimaldab olla 
tänapäevaseim iluteeninduse õppeasutus nii 
regionaalselt kui kogu Eestis.

Eesti Esimene Erakosmeetikakool on Ees
tis ainuke rahvusvaheline kool, mis kuulub 
CIDESCO INTERNATIONALi (Rahvusvaheline 
Esteetika ja Kosmetoloogia Komitee peakor
teriga Zürichis) liikmete hulka (aastast 1998). 
Kooli õppeprogramm “kosmeetik” on vasta
vuses rahvusvaheliste nõudmistega, diplomi 
saamiseks tuleb läbida lisaks CIDESCO eksam. 
CIDESCO diplom on rahvusvahelisel tasemel 
kõige kõrgem tunnustus, mis võimaldab töö
tada kosmeetiku erialal üle kogu maailma. 

2009. aasta detsembrist on EEEKK rah
vusvahelise Pivot Pointi universaalse metoo
dika koolitaja Eestis. Pivot Point on 40 aasta 
jooksul välja kujunenud uus stilistide kool
kond, kes on saavutanud omal alal absoluut
se liidripositsiooni maailmas. Edu aluseks sai 
teaduslik lähenemine juuste disainis. See on 
teooria, mis ühendab printsiipe ja seadusi 
nii teaduse kui kunsti vallast ning võimal
dab luua ideaalse juukselõikuse. Tänaseks 
ühendab Pivot Pointi metoodika terves maail
mas 58 riigis 2800 kooli. Vilistlaste arv on üle  
60 000. Kool on ainus tunnustatud erakutse
õppeasutus, mis tegutseb alates 2004. aas
tast iluteenindajate (juuksurite, kosmeetikute 
ja küünetehnikute) kutseeksamikeskusena.

Spaad on holistilised keskused
Praegu on väga põnev aeg spaa teemadel 
kaasa rääkida. Spaad on moes, sest tarbijad 
nõuavad spaades pakutavat hooldavat ja ter
vendavat keskkonda. Spaad on muutunud 
auväärseteks kohtadeks, sest spaakülastaja
te rõhk on järjest enam enese eest hoolitse
misel, stressi maandamisel ja lõõgastumisel. 
Inimesed on rohkem hõivatud kui iial varem 
ning nad tahavad ennast nii raske töö eest 
premeerida. Igaüks on ära teeninud puhke
pausi, et oma akusid laadida.

Spaad muutuvad järjest enam holistilis
teks keskusteks, kus arvestatakse inimese 
kogu olemusega ning aidatakse saada ühen
dust oma loomuliku tervendava potentsiaa
liga ning näidatakse, kuidas seda saab ka

sutada. Möödas 
on ajad, mil spaa
hooldus oli mõnu, 
mida nautisid vaid 
rikkad; nüüd on 
see midagi, mida 
paljud meist ot
sivad, et säilitada 
tasakaal ja saavu
tada ning hoida 
head tervist. On 
ju tervis inimese 
väärtuslikemaid 

varasid. Spaas on parimad võimalused ter
venemiseks ja tervise taastumiseks. Mitme
suguste protseduuride abil elavdatakse vä
sinud ja stressist vaevatud inimeste ihu ja 
hinge. Kui olete terve, annavad spaaprotse
duurid teile jõudu ja energiat veelgi juurde. 
Uuringud on näidanud, et tervislik seisund 
ja töökoht on peamised inimese elukvalitee
di mõjutajad. Tervislikul seisundil on määrav 
tähtsus, kuna hea tervis võimaldab tööeali
sel inimesel aktiivselt osaleda tööturul ning 
elukestvas õppes, samuti sõlmida ja säilita
da inimsuhteid.

Eesti Esimene Erakosmeetikakool alus
tab käesoleva aasta septembrist vastuvõt
tu uuele spaateenindaja erialale, mis an
nab universaalse ettevalmistuse töötamaks 
spaateenindusega tegelevates ettevõtetes, 
hooldus ja administraatiivtöötajana nii Ees
tis kui ka välisriikides. Uue eriala väljatööta
misel on aluseks võetud rahvusvahelise süs
teemi  CIDESCO õppeprogramm. Õppida saab 
põhi ja keskkooli baasil, nii päevases kui ka 
kaugõppe vormis. Õppetöö toimub tsüklite
na, mis annab suurepärase võimaluse eriala 
omandada ka põhitöö kõrvalt. Õppetöö kes
tus on 9 kuud. Kooli lõpetamisel saadakse 
spaateenindaja eriala lõputunnistus ja rah
vusvaheline CIDESCO spaateenindaja diplom.
Merike Ivask

Eesti Esimene  
Erakosmeetikakool 
avab uue eriala – 
spaateenindaja
Nüüd, kui tööturg on muutunud rahvusvahelise-
maks, on meie kooli ülesanne mõelda sellele,  
kuidas veelgi suurendada lõpetajate võimalusi.

Tallinna Teeninduskool pakub kõi
gile kutseõppeasutuste lõpeta
nutele, kes soovivad end täien

dada müügitöös, võimalust kuuekuuli
se õppena lisaks põhierialale omanda
da ka müügikonsultandi eriala. See an
nab tulevikus paremaid võimalusi töö
turul läbilöömiseks, võimaldades lisaks 
töötada ka vastava ala müügikonsultan
dina või muul müügitööl. Näiteks võib 
kosmeetik spetsialiseeruda kosmeetika
kaupade müügile või müürsepp nõus
tada ehitustarvete ostjaid.

Õpingute alustamise eelduseks on 
kutsekeskharidus või keskharidus ja lä
bitud kutseõpe. Õpe toimub üks kord nä
dalas. Praktika tuleb sooritada kauban
dusettevõttes. Kõigil müügikonsultan
di eriala õppijatel on soovi korral või
malik teha müüjaklienditeenindaja IV 
taseme kutseeksam. Müügikonsultandi 
eriala omandajad õpivad müügitehni
kaid, klienditeenindust ja nõustamist, 
kaubandusõigust, organisatsioonijuhti
mist, võõrkeeli ja palju muud kasulikku. 

Müügikonsultandi eriala lõpetanud 
leiavad tööd spetsialiseeritud kauplus
tes, kaubamajades, hüper ja supermar
ketites. Müügikonsultant on spetsiali
seerunud kindlale kaubagrupile ja tema 
põhiline ülesanne on klientide nõusta
mine. Müügikonsultandi eriala eeldab 
iseseisvust, enesekehtestamise oskust, 

kannatlikkust, ausust ja head suhtle
misoskust, läbi ei saa meeldiva käitu
miseta, kasuks tuleb korrektne välimus.

Tallinna Teeninduskool, lühema ni
mega Teko, on suurim kutseõpet pak
kuv majutuseteenindusekaubanduse 
valdkonna kool PõhjaEestis. Meil saab 
õppida eesti ja vene keeles nii põhihari
duse kui ka keskhariduse baasil, samu
ti töökohapõhises õppes. Tavapärasele 
õppetööle lisaks pakub Tallinna Teenin
duskool oma teadmiste ja oskuste proo

vile panekuks võimalust osaleda koolisi
sesel ja vabariiklikul võistlusel, samuti 
on parimatel õppijatel võimalik soori
tada praktika välismaal. Meil on toeta
vad õpetajad ja head õppimistingimu
sed. 2011. aastal valmis vana koolima
ja kõrvale uus, moodne õppekorpus tä
napäevaste õppeklasside ja köökidega, 
raamatukogu ja sportimisvõimalustega.

Info 2014/2015. aasta vastuvõtu koh
ta www.teeninduskool.ee/vastuvott.
Malle Lõhmus

“Noor meister 2014” gümnaasiumi baasil õpilaste müüjate võistluse võitja Alisa 
Aalbok ja töökohapõhiste õpilaste müüjate võistluse võitja Annely Kägu, kes 
mõlemad õpivad Tallinna Teeninduskoolis.

Tallinna Teeninduskool ootab  
müügikonsultandiks õppima

3 a.
2014/2015 ÕPPEAASTAL
VÕETAKSE VASTU ÕPILASI 
JÄRGMISTELE ERIALADELE:

TASEMEL
KUTSEHARIDUS

Soovijatele koht renoveeritud 
õpilaskodus. 

kaugõpe 

*

3,5 a.
3 a.

3 a.
3 a.
3 a.
3,5 a.
3 a.

*

Keskkooli baasil
2,5 a.

2 a.

2 a.

1,5 a.
1,5 a.

1 a.
1,5 a.

2 a.

2,0 a.
0,5 a.

Mehhatroonik 

Sõiduautotehnik
Arvjuhtimisega (CNC)
metallilõikepinkide seadistaja

Keevitaja (poolautomaat)
Juuksur

Rätsep - stilist

Automaaler
Autokeretehnik

Müügikonsultant 

Mehhatroonik
Sõiduautotehnik
Automaatik
Metallitöötleja arvjuhtimisega (CNC) pinkidel
töötaja
Keevitaja
Müüja rõivaalal 
Sisekujundaja assistent
Rätsep - stilist

Põhikooli baasil

1,5 a.Autodiagnostik

2 a.Külmamehaanik

*

3,5 a.

Müüja rõivaalal 
*

Sõidukikere- ja värvitööde 
meister (jätkuõpe) 1 a.

*

Robotitehnik (jätkuõpe) 1 a.

APJ lehtmetalli töötlemispinkidel 
töötaja (jätkuõpe) 1 a.

*

0,5 a.Meisterjuuksur (jätkuõpe)

*

Meeste - rätsep (jätkuõpe)
 0,5 aSisustustekstiilide õmbleja**
 9 kuud

**

**

õhtuneõpe 

Põhikooli baasilPõhikooli baasil

Spaateenindus pakub 
töövõimalusi nii Eestis 
kui ka kaugemal.

foto EEsti EsimEnE EraKosmEEtiKaKooL

foto taLLinna tEEnindusKooL

Rahvusvaheline äRijuhtimine
• Turundus ja kommunikatsioon
• uus! Teenusmajanduse korraldus
• uus! Ettevõtlusrahandus 
 
ettevõtlus ja äRijuhtimine
• Loomeettevõtlus
• Müük
• uus! Tehnoloogiaettevõtlus
 
võõRkeeled ja äRikoRRaldus
• Turundus ja kommunikatsioon
• uus! Teenusmajanduse korraldus

mõtle suurelt!
tutvu eBsi uuenenud 
BakalauReusepRogRammidega:

Gümnaasium – Ülikool – Täiendõpe
www.ebs.ee
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Väljaandja AS Eesti Ajalehed
Toimetaja Anne-Mari Alver

Keeletoimetaja Katrin Hallas
Kujundaja Tuuli Prees
Projektijuht Maie Viilup, 
tel 661 3339; maie.viilup@lehed.ee 

SA OLED SÜNDINUD JUHT.
NÜÜD TULEB AINULT ÕPPIDA.

VALI PARIM
JUHTIMISALANE KÕRGHARIDUS 

www.kursused.ee

ON ALANUD VASTUVÕTT 
ILUTEENINDUSE 
ERIALADELE!

Kõik ilukoolitused ühest kohast!

02.06.2014 kell 15–19 Lootsi 10 teisel korrusel
uue eriala „Kosmeetik-laserspetsialist” tutvustus.

Erialad 2014/2015 õppeaastal
Keskhariduse baasil, tsükliõpe
Puit- ja kiviehitiste restaureerimine
Väikesadama spetsialist
Floristika
Maastikuehitus
Savikrohvi meister
Väikeettevõtlus
Keskkonnakaitse (säästev looduskasutus)

Põhihariduse baasil
Puit-ja kiviehitiste restaureerimine

Metsamajandus (raietööline)
Veoautojuht

Bussijuht

Dokumentide vastuvõtt
25.juuni - 22.august 2014
Küsi lisa 4694 391, 56 471 544
hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee

www.hak.edu.ee
Hiiumaa Ametikoolist

professionaaliks?
Alusta

Kas tahad saada

Koolituse teema Aeg, hind Korraldaja, info 

ArvutiKoolitus

Komplektkursus – AutoCADi algkursus + põhikursus. 
Komplektkursus on loodud neile, kes pole varem AutoCADiga 
kokku puutunud, kuid kellel on vaja sellega töötada ja soov 
omada tark varast ka põhjalikum ülevaade. Läbides alg- ja 
põhi kursuse, omandab osaleja põhilised AutoCADi kasu ta-
miseks vajalikud oskused ning saab ülevaate programmist.

19.-23.05

480 € + km

AS USESOFT
Tobiase 8, 10147 Tallinn

tel 630 5105
kontakt@usesoft.ee

www.usesoft.ee

Meie koolituskalendris on veel järgmised kursused:
AutoCADi algkursus 12 ak t (ka venekeelsena!)
AutoCADi põhikursus 18 ak t (ka venekeelsena!)
AutoCAD 3D kursus 20 ak t
AutoCAD 3D sisekujundajatele 20 ak t
Visualiseerimine AutoCADis 12 ak t (05.-06.06)
AutoCADi kursus haljastajatele 20 ak t 
AutoCADi kursus konstruktorile 20 ak t
Revit Architecture’i algkursus 20 ak t
Revit Architecture’i jätkukursus 18 ak t
Revit Structure’i algkursus 20 ak t
3ds Max’i baaskursus 20 ak t
Autodesk Inventori baaskursus 20 ak t
Sketchupi baaskursus 12 ak t (02.-03.05)

240-480 € + km

AutoCADi alg- ja põhikursust korraldame ka Tartus (02.-06.06.2014).  
Korraldame kursusi rühmadele nii meie ruumides kui ka kliendi  juures.  

Võimalik tellida tarkvara- ja eraõppekonsultatsioone. Koolitustel osalenud 
saavad kaasa õppematerjalid koos ülesannetega. 

Vaata lisainfot ja sooduspakkumisi: www.usesoft.ee
Usesoft Facebookis: www.facebook.com/usesoft.cad

“Valisin kutsehariduse sellepä
rast, et see on suunatud prak
tilistele oskustele,” kinnitas ka 

inglise filoloogist tõlk Kristiina Renel, kelle 
huvi infotehnoloogia vastu kasvas nii suu
reks, et ta õppis Tartu Kutsehariduskesku
ses tarkvara arenduse tugitehnikuks. Lisa
boonus oli, et sessioonõpe võimaldas eriala 
omandada töö kõrvalt. 

Tõepoolest, kutsehariduskeskuses on 
tosinal erialal võimalik õppida sessioonõp
pes. See tähendab paindlikku õppetöö kor
raldust, koolitunnid toimuvad kas õhtuti või 
on mahutatud kindlatele nädalapäevadele. 
Lisaks on sessioonõppes ka teistest enam 
iseseisvat tööd.

Kutseharidus pärast  
kõrgharidust
Kristiina on elav näide kasvavast trendist, et 
üha enam kõrgharidusega ja töötavaid ini
mesi tuleb kutset omandama. “Tänapäeval 
sul peab oskus olema,” on ta kindel. Lühike
se, vaid pooleaastase õppe sisse mahtus nii 
programmeerimise õpe, tarkvara arenduse 
protsess ja testimine kui multimeedia ning 
veebi ja mobiilirakendused. 

“Natuke lühikeseks jäi ja kiirelt läks,” ar
vab Kristiina nüüd, kiites samas kutseõppe 
praktilist lähenemist. “Sai keskenduda otse 
asjale ja polnud pikki sissejuhatusi ja teoree
tilisi täiteaineid, aga seeeest pakuti natuke 
kõike ITvaldkonnast, kus ise koged, kas mõni 
teema istub sulle või ei.”

Lühema, reeglina kuue kuu pikkuse õp
peajaga saab hakkama aga vaid siis, kui tegu 
on jätkuõppega, mis tähendab, et esmased 
oskused peavad valdkonnas juba omanda
tud olema. Lisaks tarkvara arenduse tugiteh
niku erialale on võimalik ennast täiendada 

ka avaliku sektori asutuse finantsisti, maju
tusteenuste korralduse või kondiitritehno
loogia erialadel. 

Uus eriala esmaõppest
Kes aga soovib oma elus lausa kannapööret 
teha ja uut eriala omandada, see peaks pöö
rama pilgud esmaõppe võimalustele. Nii näi
teks saab Tartu Kutsehariduskeskuses õppida 
raamatupidajaks või sekretäriks, müügiesin
dajaks või müügikorraldajaks – majanduse 
ja ärisektori valdkonna oskused kuluvad ära 
ka teiste elukutsete esindajatele. 

Sel aastal on plaanis avada esimest kor
da sessioonõpe ka kokandusest huvitatutele. 
Senised kogemused pagarikondiitri ja kon
diitri erialadel näitavad, et tee oma “unistus
te kohvikuni” käib kutsehariduskeskuse kau
du, sest toitlustamise valdkond on populaar
sust kasvatanud. 

Õppimisvõimalustest Tartu Kutseharidus
keskuses loe lähemalt: www.khk.ee. 
Kaire Mets

Koolitaja kogemus näitab, et tihti ei 
tulda kutset omandama mitte otse 
koolipingist, vaid veidi hiljem. Üha 

sagedamini soovitakse (uut) eriala õppida tei
se töö kõrvalt, seega püüab Eesti Rahvusva
heline Iluteeninduse Erakool õppuritele loen
guajad võimalikult mugavaks sättida – sageli 
näiteks õhtuteks või nädalavahetusteks. Le
vinud on ka sessioonipõhine õpe, kus korra
ga omandatakse hulk teadmisi.

Aimar Karu rõhutab siiski, et kui ilualade 
teoreetilist osa võib kuulata just endale sobi
vail aegadel, siis praktika puhul tuleb aega ja 
energiat panustada täiel määral.

“Kaugõppes või eõppes juuksuri või 
kosmeetikuoskusi ei omanda,” arutleb Karu. 
“Seda saab teha ikkagi ainult vahetu töö käi
gus, sest õigeid töövõtteid pole võimalik tei
siti kinnistada.”

Kool on panustanud võimalikult tugeva
tele õppekavadele, mida tagab tihe koostöö 
maailma mainekate iluteenindusõpet ku
reerivate organisatsioonidega, ning võtnud 
tööle õpetajad, kes on oma ala tunnustatud 
meistrid. Kõigekõige tähtsam on aga võima

lus kõik oma teadmised praktikas ellu raken
dada ja kinnistada.

Korralik praktikakeskus
Kuna iluerialasid õpetatakse Eestis mitmel 
pool, soovitab Aimar Karu koolivalijail alati 
huvi tunda praktikakeskuste vastu – just seal 
saab õpilasest juuksur, kosmeetik, masseeri
ja, maniküürija või iluala esindaja.

Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Era
kool on loonud praktikasalongi Tallinna sa
dama ja vanalinna vahele – Dterminali lä
hedal Lootsi tänaval asuvasse Kochi Aitade 
kompleksi. Kauni miljöö ja sõbralike hinda

dega salongi on avastanud nii tallinlased kui 
ka meretagused kliendid, kes vahel ainult ilu
kruiisile sõidavadki.

Aimar Karu kinnitab, et kooli eesmärk on 
tagada väga head praktilised oskused, mis 
ühtegi lõpetajat tööta ei jäta.

“Turul valitseb kummaline olukord. Ühest 
küljest on iluteenindajaid kogu aeg vaja, 
mõnel neist on aga päris raske tööd leida. 
Meie tahame, et siit koolist ei lahkuks ain
satki lõpetajat, keda mis tahes salong töö
le ei taha võtta.”

Õpetajatel on põhjust oma tööga rahul 
olla, kuna päevas küsitakse praktikasalongist 

kordi ja kordi, millal üks või teine noor lõpe
tab, et talle siis tööpakkumine teha.

“Elu on näidanud, et parim reklaam toi
mib inimeselt inimesele ning tööga on kind
lustatud see ilutegija, kelle juurde soovitatak
se minna ka sõbrataril,” räägib Karu.

Uus eriala –  
kosmeetik-laserispetsialist
Eesti Rahvusvaheline Iluteeninduse Erakool 
alustab sügisest uue erialaga – kosmeetik
IPL/laserispetsialist. 

Kursus ja praktika on tihedalt seotud 
Kochi Aitades tegutseva salongiga Revivre.

Salongi juhataja Piibe Varema sõnul annab 
laserite või IPLi (tuleneb ingliskeelsest väljen
dist intensive pulsing light) kasutamine kos
meetikule hulga häid võimalusi kliente aida
ta. Nii saab näiteks eemaldada selliseid seni 
hea ja tõhusa lahenduseta olnud kosmeeti
lisi probleeme nagu kapillaarilaiendeid, an
gioome, pigmenteerunud laike (tedretähnid, 
maksalaigud ja melasma) ja teostada püsivat 
karvaeemaldust.

Piibe Varema ütleb, et kosmeetiku töös on 
hulk selliseid aspekte, mille peale tihti väga ei 
mõelda. “Näiteks peaks hea kosmeetik suut
ma nõustada klienti ka tema toitumisharju
muste teemal – väga palju iluga seonduvat 
on otseses seoses toitumisega,” räägib ta.

Põneva uue erialaga saab tutvuda kooli 
ja salongi ühisel lahtiste uste päeval, mis toi
mub 2. juunil Kochi Aitades, Lootsi 10.

Anne-Mari Alver

Värsked Eesti Rahvusvahelise Iluteeninduse Erakooli juuksuri eriala lõpetajad: vasakult 
Anna Koroljova, Laura Maurer; Liisa Liliental-Pärna, Merle Kens, Imbi Siirmann, direktor 
Aimar Karu, Susanna Eerik, Marina Terras, Natalja Gordijenko, Ksenia Larkova ja õpetajad 
Anu Kauber ning Lydia Poršnev.

Põnevad õppevormid iluteenindajatele
Iluerialade õpe muu-
tub üha paindlikumaks, 
selgitab Eesti Rahvus-
vahelise Iluteenindu-
se Erakooli juht Aimar 
Karu.

Täiskasvanud õppijad  
hindavad kutseoskusi
Aasta-aastalt on kasvanud kutseharidust  
omandavate täiskasvanud õppijate hulk.  
Olgu õppimise ajendiks soov ennast valitud 
 erialal täiendada või hoopis oma karjääris uus 
lehekülg keerata – kutseharidus on praktiline ja 
paindlik võimalus oma elu muuta. 

Inglise filoloog Kristiina Renel õppis töö 
kõrvalt selgeks IT-tugitehniku ameti. 

foto tKhK

foto EEsti rahvusvahELinE iLutEEnindusE EraKooL



ÜKS HAIGE ARMASTUSLUGU

PÕHINEB ÜLEMAAILMSEL BESTSELLERIL !

KINODES 6. JUUNIST
www.heafi lm.ee/TFIOS


