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Raudteeinseneride kutsekomisjoni hindamiskomisjoni töökord 

1.Komisjoni moodustamine ja liikmetele esitatavad nõuded 

1.1.Hindamiskomisjon moodustatakse kutsekomisjoni otsusega taotleja kompetentsuse hindamiseks. 

1.2 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest 2 on diplomeeritud 

inseneri või volitatud inseneri kutsega retsensenti ja komisjoni esimehest. 

1.3 Hindamiskomisjoni esimehe määrab kutsekomisjon oma liikmete seast 

1.4 Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele 

nõuetele 
1) kutsealane kompetentsus, 
2) kutsesüsteemialane kompetentsus, 
3) hindamisalane kompetentsus, 

1.5 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning 

tegutsema erapooletult. 

1.6 Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla vahetult seotud antud 

hindamiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega ja üle ühe kolmandiku 

olla taotleja tööandjaga samast asutusest, . 

1.7 Juhul, kui punktis 1.6 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav 

komisjoni liige end hindamisprotsessist ajutiselt taandama. 

1.8 Hindamiskomisjon: 

1) hindab taotleja kompetentsust, 

2) koostab hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli, mis sisaldab vähemalt järgmisi 

andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, 

hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), 

hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessist ajutiselt 

taandatud komisjoniliikmete kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastab 

hindamiskomisjoni esimees. Hindamiskomisjon esitab hindamise tulemuste protokolli 

kutsekomisjonile. 

1.9 Hindamise tulemust on võimalik vaidlustada ainult juhul, kui punktis 1.6 esitatud nõuete 

täitmata jätmine on oluliselt mõjutanud hindamise tulemust. 

 

2  TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

 

2.1 Raudteeinseneride kutse taotleja vastavust kutsestandardi nõuetele hinnatakse: 

1) dokumentidega tõendatud hariduse põhjal 

2) dokumentidega tõendatud erialase töökogemuse ja läbitud täiendõppe põhjal. 

3( soovituste analüüsi põhjal 

3) taotlejaga kooskõlastatud taustauuringute põhjal, mille käigus võidakse küsitleda 

taotlejaga eelneval perioodil koos töötanud tellijaid, omanikujärelevalve tegijaid, 

alltöövõtjaid ja koostööpartnereid 



4) vajadusel taotleja enda küsitlemine kas intervjuu/vestluse korras või ka kirjalikus 

vormis. 

5) küsitluse läbiviimise korral  otsustab hindamiskomisjon eelnevalt vajalikud teemad, 

millele küsitlusega soovitakse selgust saada. Küsitlus salvestatakse ja küsimused/vastused 

protokollitakse. 

6) põhjendatud juhtudel on hindamiskomisjonil konsensuse alusel õigus esitada 

täiendavaid eeltingimusi: 

 a) nõuda taotlejalt täiendavaid töökogemust tõendavaid dokumente( projekte 

hindamiseks, tööandja kinnitusi tehtud tööde kohta, soovituskirju jms 

 b) kutsuda taotleja täiendavale vestlusele saamaks selgitusi tehtud tööde kohta. 

 

2.2 Hindamiskomisjon analüüsib taotleja   eesti keele oskuse ja kompetentside vastavust 

kutsestandardile kooskõlas käesolevakorra p. 2.1 tooduga ning esitab kutsekomisjonile 

oma hinnangu kompetentsuse vastavuse/mittevastavuse osas. Mittevastavuse korral tuleb 

hindamiskomisjonil oma hinnangut põhjendada (millistele kriteeriumidele taotleja ei 

vastanud). 

2.3 Hindamisele eelnevalt hindab kutse andja vastutav isik taotleja taotlusankeedi põhjal 

dokumentide menetlusse võtmise sobivust; 

2.4  Nõuetele vastavad dokumendid registreeritakse ning suunatakse edasi 

hindamiskomisjoni. Nõuetele mittevastavad dokumendid registreeritakse puuduste 

märkega ja taotlejale määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks; 

2.5 Saanud hindamiskomisjoni protokolli  suunab kutse andja vastutav isik 

taotlusdokumendid  ja hindamiskomisjoni otsuse Kutsekomisjoni. Kutsekomisjon teeb 

otsuse kas anda taotlejale  hindamiskomisjoni otsuse põhjal vastav kutse, kutset mitte anda 

või  nõuda taotlejalt täiendavalt dokumente või kutsuda ta täiendavale vestlusele. 

2.6 Kutse taotlejat teavitatakse kutsekomisjoni vastavast  otsusest. 

 


