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Õppekava nimi

Ettevõtluse baaskoolitus koos äriplaani koostamisega, e-kursus

Õppekavarühm

Juhtimine ja haldus

Õppe kogumaht (akadeemilistes
tundides)

160 tundi e-õpet

Õppekava koostamise alus

Sihtgrupp

Kutsestandard Väikeettevõtja, tase 5 kompetentsid:
B.3.1 Äritegevuse kavandamine
B.3.2 Äritegevuse käivitamine
B.3.5 Majandusarvestus
B.3.6 Juhtimine
Alustavad või tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma
ettevõtlusalaseid teadmisi, alustada tegutsemist ettevõtjana ning
käivitada oma ettevõte. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu või
soov arendada välja oma teenus või toode.

Õppe alustamise tingimused

Vähemalt keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Koolitus
toimub e-õppe keskkonnas Moodle ja eeldab vähemalt tavakasutaja
tasemel arvutikasutamise oskust.

Õppe eesmärk

Koolituse eesmärk on toetada õppijat, et tema äriideede vormistada
äriplaaniks, mille alusel on võimalik väikeettevõtlusega alustada või siis
esitada see investoritele toetuse saamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:
 koostab oma äriideest äriplaani, mida on võimalik esitada
rahastajatele toetuse saamiseks;
 analüüsib oma ettevõtlusega seatud riske;
 analüüsib oma äritegevuse võimalusi;
 koostab ülevaate kuidas oma tooteid/teenuseid müüa ja
turustada.
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Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
• sissejuhatus ettevõtlusse. Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse
omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende
erinevused;
• äriidee ja äriplaan. Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise
põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
• äriühingu strateegia;
• konkurentsianalüüs;
• raamatupidamise põhialused;
• maksunduse alused ja maksustamine;
• ettevõtluse juriidilised aspektid. Tööõigus (erinevad lepingute
tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
• toode ja tootearendus;
• turundus. Turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügija jaotuskanalid;
• tegevuskava koostamine;
• riskianalüüsi koostamine;
• äriplaanide esitamine ja tagasiside.
Koolitus toimub e-õppena, mis eeldab suuremat valmisolekut iseseisvalt
töötada. Koolituse käigus tuleb tutvuda teoreetiliste materjalidega ning
nende põhja sooritada e-õppes teste, teha praktilisi töid
Koolituse jooksul esitatakse 10 tööd, mille kohta annab koolitaja
osalejale tagasisidet, sh äriplaani kavand.
Koolitaja poolt koostatud õppematerjal e-õppe keskkonda.
Koolitusele lisaks on võimalik huvi korral tutvuda koolitaja poolt
soovitatava kirjandusega.
Soovitav on iseseisvalt tutvuda lisaks seadusandlusega.
Õpingute lõpetamise eeltingimuseks on:

Õppesisu

Õppemeetodid
Iseseisev töö

Õppematerjalide loend

•
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh
hindamismeetodid ja
hindamiskriteeriumid
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iseseivate tööde esitamine 100%

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
 õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi nõutud iseseisvate
tööde ja testide tegemist. Töödele esitatavad nõuded on
kirjeldatud ülesannete juures. Hindamiskriteeriumid lähtuvad
ettevõtteid toetavate organisatsioonide nõuetest. Kõik tööd
peavad olema saanud positiivse hinnangu koolitajalt. Testides
peab olema minimaalselt 55% õigeid vastuseid.
Hindamine on mitteeristav.
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•

Kursuse läbimisel väljastatav
dokument (tunnistus või tõend)
Koolitaja kompetentsust tagava
kvalifikatsiooni või õpi- ja
töökogemuse kirjeldus
Õppemaksu tasumise kord ja
tähtaeg

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine
https://www.reiting.ee/oppekorraldus

Õppekorralduse alused

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata,
lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.
https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond

Vaidluste lahendamise kord
Õppekeskkonna kirjeldus
Kvaliteedi tagamise tingimused ja
kord
Õppekava kinnitamise aeg:
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Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
• Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija
võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule
Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas
valdkonnas ja koolitamise kogemust. Koolitajate lühitutvustusi on
võimalik lugeda kodulehelt konkreetse kursuse toimumise juures.

https://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused
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