
 

Kinnitatud MOST Koolituskeskuse haldaja MOST Koolituskeskus MTÜ poolt 24.04.2019 
Õppekava nimetus Ettevõtluse kiirkursus 

Õppekeel Vene keel 

Õppekava maht kokku (koos iseseisva töö 

osakaaluga) 

24 ak tundi 

millest auditoorsete tundide osakaal 16 ak tundi 

iseseisva töö osakaal  8 ak tundi 

Õppe eesmärgid Antud kursuse eesmärgiks on suurendada alustava 

ettevõtja konkurentsivõimet edukaks startimiseks 

ettevõtluses.  

Õppeaja kestus 4 nädalat 

Õpingute alustamise tingimused Koolitust läbiv isik peab olema vähemalt 18 aastat 

vana. 

Õppekava sisu kirjeldus koos õpetajate ja 

koolitajate nimedega 

 

 

 

Käsitletakse järgmisi teemasid: 

 

1. SWOT-analüüs. Sihtrühm. Positsioneerimine. 

Unikaalne müügipakkumine. 

2. Internetioskuste arendamine müügi alal  

3. Finantsplaneerimine. 

4. Projekti kaitsmine (eksam). 

Õppija kaitseb oma projekti. Ta esitab õppe käigus 

saadud teadmisi presentatsiooni vormis iga teema 

kohta ning esitab tulemused komisjonile.  

Vastavalt omandatud materjalidele peab õppija 

esitama projekti. Õppija annab põhjendatud 

ülevaate oma äriplaanist ja tulemustest. 

Praktiline osa algab pärast 1. õppetundi ja kestab 

kursuse lõpuni. Peale iga loengut antakse õppijale 

kodutöö. Eksamile tulevad ka kogemustega 

ettevõtjad, kes annavad igale õppijale 

konstruktiivse tagasiside. 

 

Õpingute lõpetamise nõuded 

 

Kursuse läbimiseks ja lõpetamiseks peab osaleja 

läbima kõik teemad, st 24 akadeemilist tundi ning 

sooritama 8 akadeemilist tundi praktikat, koostama 

presentatsiooni ja sooritama eksami. 

Õppekava eduka läbimise korral 

omandatavad teadmised ja oskused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljund 

1. Teadmised ja praktilised oskused SWOT- 

analüüsi koostamise kohta. 

2. Oskused kindlaks määrata oma sihtrühm.  

3. Teadmised ja praktilised oskused 

turupositsiooni strateegia välja töötamisest. 

4. Teadmised ja praktilised oskused, kuidas 

valmistada ette oma unikaalne 

müügipakkumine. 

5. Teadmised ja praktilised oskused 

kontrollnimekirja internetiturundus- ja 

müügistrateegia väljatöötamisest. 

6. Teadmised ja praktilised oskused 

finantsplaneerimisest.  

 

Kursuse läbinud õppija paneb oma äriportfelli: 

 realiseerimiseks valmis oleva projekti; 

 saab tagasisidet ja väärtuslikke nõuandeid 

kogenud ettevõtjatelt; 

 kaasused iga äriplaneerimisetapi arendamiseks; 

 teadmised, kuidas tegutseda ettevõtjana 



muutuvas keskkonnas, oskused toimida 

loominguliselt, oskus analüüsida, kas ettevõtlus 

on tema jaoks ja määratleda oma äriideed.  

Õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja 

oskuste omandamiseks vajalike 

õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus 

ning nende vastavus õigusaktides sätestatud 

tervisekaitsenõuetele, kui sellised on 

kehtestatud 

Õpperuumid: õppesaal (mahutavusega kuni 15 

inimest), Laulupeo 24-14, Tallinnas või Kerese 3 

Narvas. 

Sisustus: suur koosolekulaud, pehmed toolid, 

kööginurk kohvipausi jaoks 

Kasutatavad seadmed: loengutahvel, dataprojektor, 

arvuti, kantseleivahendid. 

Kasutatavad õppevahendid: jaotusmaterjal, 

videoloengud, presentatsioonid. 

Praktikabaasi kirjeldus (kui õppekava 

sisaldab praktikat) 

Praktika läbimiseks on osalejatel vaja arvutit, MS 

Office tarkvara ning ligipääsu interneti. Ülesannet 

võivad osalejad teostada enda poolt valitud kohas.  

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh 

hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 

 

 Õpingud loetakse lõpetatuks, kui osaleja  

 on omandanud kursuse õppekavale vastavad 

teadmised; 

 On osalenud õppetöös; 

 Sooritanud kõik kodutööd 

 esitanud ja kaitsnud oma projekti. 

 

Hindamismeetodid: 

1. Praktiline ülesanne 

Projekti koostamine ja arendamine, tuginedes iga 

teema jaoks saadud andmetele/infole/ülesannetele. 

Kodutööde sooritamine. 

2. Eksam: esitlus ja projekti kaitsmine komisjonile  

Kursuse läbimisel väljastatav dokument 

(tunnistus või tõend) 

 

1. Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on 

täidetud täies mahus. 

2. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid 

õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse 

vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid 

mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes 

tundides. 

 


