ÜKS KUTSE KAHEST ÜLIKOOLIST –
KUTSEÕPETAJA KÕRGEIM KUTSETASE MAGISTRIÕPPEST!
Tule õpi kutseõpetajaks
Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppe ühisõppekaval!
Tööturul on erialase ja pedagoogilise kõrgharidusega spetsialistid kõrgelt hinnatud ning väga oodatud
kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ja koolitusasutustes kutseõpetajana, eriala õppejõuna või koolitajana.
Kõrgetasemelist ettevalmistust rakendamiseks tööturul kutsehariduse valdkonnas võimaldab Kutseõpetaja
magistriõppekava, milles on ühendatud kahe ülikooli tugevused - Tallinna Ülikooli pikaajalised kogemused
õpetajahariduse ja kutsepedagoogika ning Tallinna Tehnikaülikoolil tehnika ja insenerpedagoogika valdkondades.
Ootame õppima spetsialiste, kes omavad erialast, kutsepedagoogilist või muud pedagoogilist kõrgharidust
(bakalaureuse, rakenduskõrghariduse või nendega võrdsustatud tasemel) ja kes soovivad omandada magistritasemel
pedagoogilist haridust, kutseõpetaja kõrgeimat kutsekvalifikatsiooni ning töötada kutseharidussüsteemis
kutseõpetaja või – koolitajana, praktikajuhendajana.

Kutseõpetaja ühisõppekava vastab Kutseõpetaja kutsestandardile, sisaldab üldpedagoogilisi aineid, erialaained ja
praktikat, mis võimaldavad omandada kutseõpetaja tööks vajalikke kompetentse, avardada silmaringi ning mõista
kutsehariduse rolli ühiskonnas ja majanduses. Üliõpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse ka haridusuuringute
läbiviimiseks, mis loob eelduse uurimis- ja arendustegevuse edendamiseks kutsehariduses. Kutseõpetaja eriala
üliõpilaste uurimistööd on olnud valdavalt rakenduslikud, millest on olnud kasu ka õppeasutustel, kus nad töötavad.
Õpingutes on võimalik spetsialiseeruda kahele suunale:
 kutseõpetaja suund, teenindusvaldkonna spetsialistidele ja õpetajatele
 tehnikaõpetaja suund, tehnikavaldkonna spetsialistidele ja õpetajatele. Tehnikaerialade õpetajad saavad
läbida spetsiaalse pedagoogilise ettevalmistuse mooduli, mis vastab Rahvusvahelise Inseneripedagoogika
Ühingu (IGIP) kriteeriumidele.
Õppetöö on korraldatud tsükliõppena, mis toimub reeglina 2 korda kuus neljapäevast laupäevani. Õppimise ajal
pakuvad tuge akadeemilised nõustajad ja õppekava põhiõppejõud mõlemast ülikoolist. On võimalik õppida 3-aastase
osaajaga õppes, mis teeb õppimise vähempingeliseks töö kõrvalt õppijatel.
Lõpetamisel saab üliõpilane kahe ülikooli - Tallinna Ülikooli ja Tehnikaülikooli - ühisdiplomi, millel on aegumatu
märge Kutseõpetaja, tase 7 kutse saamise kohta. Tehnikaõpetaja suunal Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu
(IGIP) mooduli läbinuil on võimalus taotleda rahvusvaheline insenerpedagoogi kvalifikatsioon ING.PAED.IGIP.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Essee. Kirjalik tekst, milles üliõpilaskandidaadid kirjutavad vabas vormis, miks nad tahavad sellele õppekavale
õppima tulla
Essees peavad kajastust leidma järgmised küsimused:




miks tahate magistriõppes, kutseõpetaja erialal edasi õppida/õppima asuda? millised on peamised ootused
seoses magistriõpingutega? Milliseid väljakutseid õpingud Teile pakuvad?
kas olete tutvunud põhjalikult pakutava õppekavaga? mis selles tundus Teile eriti huvitav, kasulik?
millise kutseõpetajana Te end näete?

Essee esitatakse sisseastumisel SAISi.
Essee palume vormistada korrektselt, kasutades trükikirja Times New Roman, tähesuurus 12 punkti, reavahe 1,5.
Tekstilõigud eraldatakse tühja reavahega. Essee pikkus on 2 lk. Essee salvestatakse failiformaadis doc, rtf või pdf.
Kindlasti lisage essee teksti algusesse oma nimi ja märksõna „kutseharidus MA“
2. Intervjuu, milles kandidaat tutvustab end ja oma eelnevat õpi- ja tööteed; intervjuu põhjal on võimalik
selgitada ka millisesse õppekava sihtrühma kandidaat kuulub.
3. Magistritöö kavand. Kavandis palume selgitada ja põhjendada, milline on Teie tööelu või edasiste
plaanidega on seotud oluline (kutse)hariduse valdkonnaga seotud probleem või teema, mida tahaksite oma
magistritöö käigus lähemalt uurida/analüüsida? Selgitage, milles uurimisprobleem seisneb ja miks on oluline
seda uurida (nt uudsus, seosed varasemate uuringutega, üliõpilaskandidaadi kutse/ametitegevusega jm),
kuidas / milliste meetoditega kavatsete asja uurida jms. Magistritöö kavandi vormi leiate vastuvõtueksamite
aadressilt: http://www.tlu.ee/et/sisseastuja/Magistriope/vastuvotueksamid2016
Vastuvõtueksamil annab essee 20%, intervjuu 50% ja magistritöö kavand 30% koguhindest
Vastuvõtueksam toimub 11. Ja 12. Juulil, 2016.
Dokumendid saab esitada elektroonsel kujul, kasutades sisseastumise infosüsteemi ehk SAIS-i, kuhu sisenemine
toimub ID-kaardi või internetipanga abil aadressil www.sais.ee
(http://www.tlu.ee/et/sisseastuja/Magistriope/Vastuvotu-ajakava)
Sisuliste küsimuste puhul saab pöörduda:
TLÜ: krista.loogma@tlu.ee või meidi.sirk@tlu.ee (Krista Loogma, Meidi Sirk)
TTÜ: tiia.ruutmann@ttu.ee (Tiia Rüütmann)
Sisseastumiseksamile on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

