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Personalitöö väljaõppe intensiivkursus 

Täienduskoolitusasutus

e nimetus 

OÜ Personaliekspert 

Reg.nr. 11853792.    www.personaliekspert.ee  

Õppekava nimi Personalitöö väljaõppe intensiivkursus 

Õppekavarühm  Juhtimine ja haldus 

Õppe kogumaht  16 ak/h 

Õppekava koostamise 

alus 

Kutsestandard Personalispetsialist, tase 5, järgmine 

kompetents: B.2.4 Töösuhete administreerimine ja 

personaliarvestus. 

Koolituse sihtgrupp  Personali- ja bürootöötajad, juhid ja teised personalitööst 

huvitatud inimesed 

Õppe alustamise 

tingimused 

puuduvad 

Õppe eesmärk 

 

Koolituse tulemusena tunneb õppija personalitöö olemust ja 

dokumentatsiooni nõudeid. 

Õpiväljundid 

 
 Koolituse läbinud õppija: 

• Tunneb personalitöö olemust. 

• Teab töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse 

seadusest tulenevaid nõudeid töösuhetele 

 

Õppe sisu ja õppeprotsessi kirjeldus 

 

Auditoorse õppetöö 

maht 

Koolitusel käsitletavad teemad 

8 ak/h Personalitöö olemus ja funktsioonid organisatsioonis. 

Tööturunäitajate kogumine. Juhtimisarvestus personalitöös.  

8 ak/h Personalitöö dokumentatsioon. Personaliarvestus.  

Töölepinguseadusest ja isikuandmete kaitse seadusest  

tulenevad nõuded töösuhetele. 

Õppemeetodid Loeng-arutelu, juhtumianalüüsid, iseseisvad ülesanded ja teised 

aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule. 

Iseseisev töö puudub 

Õppematerjalid 

 

Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud 

koolitaja poolt vastavalt õppesisu teemadele. 

Saska, E (koostaja) (2017) Personalijuhtimise käsiraamat 

PARE 

Töölepinguseadus, www.riigiteataja.ee 

Töötervishoiu- ja ohutuse seadus, www.riigiteataja.ee 

Juhis personalitöötajale: isikuandmed töösuhetes, www.aki.ee  

http://www.personaliekspert.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.riigiteataja.ee/
http://www.aki.ee/
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Nõuded õpingute 

lõpetamiseks 

Õppija  on osalenud 100%  auditoorsetest tundidest. 

Hindamismeetodid: juhtumianalüüs 

Hindamiskriteeriumid: õpilane on sooritanud 

hindamismeetodi vastavalt hindamiskriteeriumile. 

Hindamine on mitteeristav 

 

Hindamine  Hindamismeetod Hindamiskriteerium 

Grupitöö  Õppija osaleb aktiivselt 

grupitöös ning pakub välja 

teemakohaseid lahendusi ja 

põhjendab valikut. 
 

Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument  

Kui õppija täidab õpingute lõpetamise nõuded, väljastame 

tunnistuse.  

Kui õppija koolitusel ette nähtud õpiväljundeid ei saavutanud 

või ei esitanud hindamismeetodeid, väljastame tõendi selle 

kohta, et õppija on koolitusel osalenud (kontakttundide arv) 

Koolitaja 

kompetentsust tagava 

kvalifikatsiooni või õpi- 

ja töökogemuse 

kirjeldus 

kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas 

Õppemaksu tasumise 

kord ja tähtaeg 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse

-alused/ 

Õppemaksu tagastamise 

alused ja kord 

 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse

-alused/ 

Vaidluste lahendamise 

kord 

Esimese võimalusena lahendame vaidlused omavaheliste 

läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe teel. Kui 

kokkulepet ei saavutata, lahendame vaidlused Tartu 

Maakohtus. 

Õppekeskkonna 

kirjeldus 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse

-alused/ 

Kvaliteedi tagamise 

tingimused ja kord 

http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/  

Õppekava kinnitamise 

aeg 

01.07.2018 

Õppekava muutmise 

aeg 

23.09.2019 

 

 

https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
https://www.personaliekspert.ee/oppekorraldus/oppekorralduse-alused/
http://www.personaliekspert.ee/kvaliteedi-tagamise-alused/

