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RUUMILISE KESKKONNA PLANEERIJA HINDAMISSTANDARD  

1. Üldine informatsioon  

Ruumilise keskkonna planeerija (edaspidi planeerija) tase 7 kutseoskuste hindamine on kutse taotleja 

kompetentside vastavuse hindamine kutsestandardis toodud nõuetele.  

Hindamist teostab hindamiskomisjon. Hindamine viiakse läbi kahes etapis, mis toimuvad erinevatel 

aegadel. Esimeses etapis toimub portfoolio hindamine ja teises etapis toimub vajadusel intervjuu 

taotlejaga. Enne kompetentside hindamist viiakse kutse andja poolt läbi dokumentide läbivaatamine 

st dokumentide vastavuse kontroll kutse andmise korras seatud eeltingimustele. Juhul, kui 

dokumendid ei vasta nõuetele, teavitatakse taotlejat puudustest kuni 10 tööpäeva jooksul ja antakse 

tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Intervjuu toimumise aeg ja koht teatatakse taotlejale isiklikult peale 

taotluse läbivaatamist ja peale portfoolio hindamist. 

2. Hindamise korraldus  

Hindamine algab, kui taotleja edastab elektroonselt kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid. Kutse 

taotlemisel ja taastõendamisel esitatavad dokumendid on loetletud kutse andmise korras.  

2.1. Portfoolio hindamine  

Taotleja esitab planeeringute/metoodikate materjalid, tööde analüüsi ja essee (edaspidi portfoolio). 

Portfoolio peab vastama kutse andmise korra tingimustele. Töö analüüsi osa täidetakse esitatud töö 

kohta, võttes aluseks vormis H2 toodud kompetentse. Hindamiskomisjoni liikmed kontrollivad taotleja 

poolt elektrooniliselt esitatud portfoolio sisu vastavust kutsestandardi nõuetele, saades sel viisil 

ülevaate taotleja kompetentsusest. Essee alusel hinnatakse läbivaid kompetentse ja põhimõttelist 

arusaama ruumilisest planeerimisest.  

2.2. Intervjuu  

Esmataotlejatega viiakse alati läbi intervjuu. Taastaotlemisel viiakse intervjuu läbi juhul, kui 

taastaotleja ei saa hindamislehel koondhindeks maksimumpunkte või hindamiskomisjon peab 

intervjuud vajalikuks. Intervjuu viib läbi hindamiskomisjoni liige, kes esitab taotlejale küsimusi 

portfoolio hindamise alusel. Intervjuu kestab maksimaalselt 45 minutit. Hindamise keeleks on eesti 

keel.  

3. Hindamine  

Hindamiskomisjon hindab taotleja kompetentside vastavust taotletava hindamiskriteeriumidele. Kui 

üks hinnatavatest kompetentsidest puudub või ei vasta nõutud tasemele, ei ole kutset võimalik anda.  

Hindamismeetodid:  

• portfoolio: hindaja hindab portfooliot ja esseed vormis H1;  

• intervjuu:   hindaja intervjueerib taotlejat tegevusnäitajate põhiselt lähtuvalt vormi H1 

hindamistulemustest. 

Hindamisel tehakse märge vormi H1 iga esitatud töö kohta vastava kompetentsi reale järgmise 

põhimõtte alusel:  

„+“ – kui hindamiskriteeriumid on täidetud 80%-100% ulatuses;  
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„o“ – kui hindamiskriteeriumid on täidetud 55%-79% ulatuses;  

„-“ – kui hindamiskriteeriumid on täidetud    0%-54% ulatuses.  

Reas olevate tööde väärtuse tingimused:  

- kahe töö „-“ korral tuleb koondhinne „-“;  

- koondhinnangu „+“ saamiseks ei tohi reas olla ühtegi „-“;  

- ühe miinuse korral tuleb koondhinnang „o“.  

Intervjuu järgselt peavad olema kõik hinnatavad kompetentsid tõendatud, st „+“ või „o“. 


