
Veokorraldaja eriala lõputöö juhend. 

 

Eesmärk: 

Lõputöö nõuetekohase esitamise ja selle kaitsmise käigus selgitada välja erialaste teadmiste 

ja oskuste kõrval ka eriala lõpetaja isiksuseomaduste vastavus kutsestandardi nõuetele ning 

sobivus kutsealal töötamiseks.  

 

Lõputöö kaitsmisele lubamise eeltingimused ja nõuetekohasus: 

Lõputöö kaitsmisele lubamise eeltingimuseks on õpilase poolt läbitud õppekava täies mahus 

ja sooritatud õppekavas ettenähtud ettevõttepraktikad ning kaitstud nende alusel vormistatud 

praktikaaruanded. Lõputöö peab olema vormistatud lähtuvalt kehtestatud nõuetele ja esitatud 

õigeaegselt valdkonna juhtivõpetajale ülevaatamiseks, et hinnata lõputöö ulatuse ja sügavuse 

piisavust. Lõputöö hõlmab kõiki kutsestandardiga määratud mooduleid või on lõimitud 

olulisemate moodulite lahutamatu osana. Õpilane peab eelnevate teoreetiliste ja praktiliste 

õpingute ning ettevõttepraktikate käigus omandatud oskuste abil  kirjeldama, visualiseerima 

ja analüüsima lõputöö lähteülesandeid. Lõputöö vormistuse nõuded on fikseeritud kooli 

õppekorralduse eeskirjades ja on õpilastele eelnevalt tutvustatud. 

 

Lõputöö kaitsmine ja kaitsmise komisjon 

Lähteülesanded lõputöö vormistamiseks esitatakse õpilastele personaalselt ja need 

kinnitatakse lõputöö kaitsmise komisjoni poolt, mille määrab kooli õppedirektor või eriala 

juhtivõpetaja. Lõputöö õigeaegse ja nõuetekohase esitamise järel, mis kinnitatakse valdkonna 

juhtivõpetaja poolt, on õpilane lubatud lõputöö kaitsmisele. Esitatud lõputööd vaadatakse 

eelnevalt juhtivõpetaja poolt üle ja vajadusel tagastatakse õpilasele koos märkustega 

(ettepanekutega) tööle paranduste või täienduste lisamiseks. Lõputöö kaitsmisele lubatud 

õpilane peab esitlema lõputöö kokkuvõtva presentatsioonina pikkusega 10min ja vastama 

lõputöö kaitsmise komisjoni poolt esitatavatele lisaküsimustele. Komisjoni liikmete 

seisukohad ja hindamine kajastatakse lõputöö hindamise juhendis välja töötatud põhimõtetest 

lähtuvalt. Õpilane saab pärast lõputöö kaitsmist komisjoni poolse hinnangu tema poolt 

esitatud tööle ja vajadusel ka põhjenduse kinnitatud lõppotsuse kohta. 

 

Lõputöö hindamisjuhend ja hindamiskriteeriumid 

Lõputöö kaitsmise komisjon hindab õpilasele antud lähteülesannetest tulenevalt  lõputöös 

kajastatud tegevuste kirjelduste paikapidavust (erialast vastavust), probleemsituatsioonide 

sisust arusaamist, alternatiivsete lahendusvariantide väljapakkumist ja/või arvutustega 

põhjendamist, võrdlemisoskust ja analüüsitud tulemuste alusel optimaalsete lahendite 

pakkumist. Lõputöö komisjoni liikmed fikseerivad oma seisukohad (hindena „5 – 2“ ) 

määratud hindamiskriteeriumite alusel hindamistabelisse: 

1. Vormistus, kasutatud materjalid ja lisatud informatsioon 

2. Sisu vastavus lähteülesannetele 

3. Sisu ulatus ja sügavus 

4. Võrdlusanalüüsi oskus  

5. Probleemülesande lahendamine 

6. Presentatsioon ja vastused küsimustele 

Nende tulemuste alusel valdkonna juhtivõpetaja fikseerib  õpilase lõputöö kaitsmise 

kokkuvõtva hinde („5 – 2“) ja koostab vastavasisulise protokolli.  

Protokollis fikseeritud hinne kajastatakse ka kooli poolt väljastatavale hinnetelehele. 

 

Lõputöö hindamise tabel   



Hindamiskriteeriumid / 

 

Õpilase nimi ja grupp  
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Täiendav info ja põhjendus kokkuvõtva hinde osas 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Komisjoni liikme nimi ja allkiri   ………………………………………………………….  

 

 

Kuupäev ja koht     …………………………………………………………. 

 

 

 


