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X
Õppekava maht

120 EKAP

Õppekava koostamise
alus:

Kutsestandard „Raamatupidaja, tase 5“ kinnitatud Äriteeninduse ja Muu
Äritegevuse Kutsenõukogu 19.06.2017.a otsusega nr 6 ja Vabariigi
Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused ja hoiakud,
mis võimaldavad töötada majandusarvestuse spetsialistina ning
täiendada end erialaselt ja osaleda elukestvas õppes.

Õppekava õpiväljundid

Õpingute läbimisel õppija:
 omab süsteemset ülevaadet peamistest majandusteooriatest ning
mõistab kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas
toimuvat ning nende omavahelisi seoseid;
 mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid
ning rakendab majandusüksuse majandussündmuste
kajastamisel ning finants-, maksu- ja statistiliste aruannete
koostamisel sobilikku majandus- ja tabelarvutustarkvara, lähtub
äri- ja kutseeetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja
normatiivaktidest;
 osaleb majandusüksuse finantstegevuse planeerimisel, analüüsib
finantsolukorda ning hindab finantsseisundit, rakendades projektija meeskonnatöö põhimõtteid;
 omab valmisolekut osaleda kodanikuühiskonnas, arvestab
suhtlemisel kultuurilisi erinevusi ning kasutab eesti ja inglise keelt.
Õppekava rakendamine

Õppekava rakendatakse keskharidusega „Raamatupidaja, tase 5” kutse
taotlejatele statsionaarses ja mittestatsionaarses koolipõhises õppes.

Nõuded õpingute
alustamiseks:

Õppijal on omandatud keskharidus.

Nõuded õpingute
lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija:
 on saavutanud kõik õppekavas esitatud õpiväljundid lävendi
tasemel;
 sooritab kutseeksami lävendi tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id):

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele
„Raamatupidaja, tase 5” vastavad kompetentsid.

osakutse(d): –
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid - 101 EKAP, sh praktika 30 EKAP
1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus, 5 EKAP
Õppija:
 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis
 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas
 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
2. Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus, 26 EKAP
Õppija:
 mõistab majandusarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtudes äri- ja kutseeetika põhimõtetest ning arvestades kultuurilisi erinevusi
 mõistab majandusüksuse toimimist mikro- ja makrotasandil ning majanduse sektoritevahelisi
seoseid ja koostööd
 orienteerub majandusnäitajate süsteemis ja majanduspoliitikas ning seostab neid
ettevõtluskeskkonna ja majandusüksuse tegevusega
 rakendab majandusmatemaatilisi- ja statistilisi meetodeid rahandussituatsioonide lahendamisel
ning analüüsimisel ja tulemuste tõlgendamisel
3. Finantsarvestus, 35 EKAP
Õppija:
 kajastab dokumentide alusel väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse
majandussündmusi arvestusregistrites
 koostab ja esitab finantsaruandeid, lähtudes kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest
 valmistab ette andmed ja koostab statistilised aruanded, lähtudes kehtivatest juhenditest
 analüüsib finants-, maksu- ja statistiliste aruannete ja kirjete vaheliste seoste vastavust
kehtivate õigus- ja normatiivaktidega
4. Maksuarvestus, 12 EKAP
Õppija:
 mõistab Eesti maksusüsteemi ning maksumaksja õigusi ja kohustusi
 arvestab maksud ja maksed ning võrdleb nende vastavust õigusaktidega
 koostab ja esitab maksudeklaratsioonid lähtuvalt õigusaktidest

5. Juhtimisarvestus, 23 EKAP
Õppija:
 koostab väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse finantseelarveid, rakendades
eelarvestamise protseduure, meetodeid ja mudeleid
 analüüsib ettevõtte finantstegevuse erinevaid valdkondi, kasutades sobivat info- ja
võrdlusbaasi ning analüüsimeetodeid
 esitab finantsanalüüsi tulemused ja põhjendatud ettepanekud finantsvaldkonna
juhtimisotsusteks
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht):
 Entretech, 8 EKAP
 Uurimustöö alused, 4 EKAP
 Personalitöö, 4 EKAP
 Erialane inglise keel, 4 EKAP
 Organisatsioonikäitumine, 3 EKAP
 Projektijuhtimine, 3 EKAP
Õpilasel on kohustus valida valikõpinguid 19 EKAP ulatuses. Koolil on õigus otsustada valikõpingute
valikud arvestadades kooli võimalusi ja õpilaste soove.
Spetsialiseerumised:
–
Õppekava kontaktisik:
Ees- ja perekonnanimi:

Ele Laaneväli

Amet:

õppetöö juht

Telefon:

442 0482

e-posti aadress:
ele@saksatk.ee
Märkused:
 Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav veebiaadressil
http://saksatk.ee/wp-content/uploads/2017/09/Raamatupidaja_tase5_2017_rakenduskavad.pdf
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