
EESTI KARJÄÄRINÕUSTAJATE ÜHING, KARJÄÄRINÕUSTAJATE KUTSEEKSAMI PROTOKOLL  25.10.2016    Koht: Tallinn, Sepapaja 6

Nr. Eksamil osaleja ees- ja 
perekonnanimi

Taotletav
tase

 Kaasuse lahenduskäik
vastab/ei vasta

Intervjuu
eksamil

vastab/ei vasta

Dokumentide vastavus
vastab/ei vasta

Kutseeksami tulemus
sooritatud/mitte

sooritatud

1. Annika 6 Kaasus 9

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

2. Anna 6 Kaasus 10

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

3. Galina 6 Kaasus 6

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

4. Jelizaveta 6 Kaasus 18

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

5. Külli 6 Kaasus 19

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

6. Jaana 6 Kaasus 23

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

7. Ulvi 6 Kaasus 24

vastab

Terje Paes

vastab nõuetele sooritatud

8. Tiina 6 Kaasus 6

ei vasta

Terje Veide

ei vasta nõuetele ei ole sooritatud

9. Riina 7 Kaasus 14

vastab

Ei ilmnenud 7 tasemele
vastavust

Terje Paes

vastab 6 tasemele

Sooritatud

6.tasemele vastavalt

Kuupäev: 25.oktoober, 2016 a.

Eksamikomisjoni esimees : Terje Paes 

Eksamikomisjoni liikmed: Piret Jamnes, Kadi Liik, Terje Veide    Dokument on allkirjastatud digitaalselt.

Karjäärinõustajate kutseeksami hindamiskomisjoni koosolek
PROTOKOLL

25.10.2016 



Tallinn
Võtsid osa: Piret Jamnes, Kadi Liik, Terje Veide, Terje Paes

Juhatas: Terje Paes
Protokollis: Piret Jamnes

PÄEVAKORD
1. Ülevaade karjäärinõustajate kutseeksami protsessist.
2. Ettepanekud kutsekomisjonile kutset taotlenud isikutele kutse andmise ja/või andmata jätmise kohta
3. Kutse taastõendamist taotlenud isikutele kutse andmine ja/või andmata jätmine

1. Ülevaade karjäärinõustajate kutseeksami protsessist.

25.10.2016 a. osales kutseeksamil 16 kutse taotlejat. Kõik osalejad said ülesandeks lahendada üks kaasus ja vastasid ka komisjoniliikmete
küsimustele oma töö ja arengumappide sisu kohta. Igale eksamil osalejale oli ette nähtud kaasuse lahendamiseks ettevalmistusaeg 15 minutit
ning eksamil selle esitamiseks 30 minutit. Ajakavast peeti eksamipäeva jooksul kinni.
Kõige professionaalsem eksamisooritaja oli Anna xxx, kellele tegi komisjon ka ettepaneku valmistuda edaspidi ka 7 taseme taotlemisele. 

2. Ettepanekud kutsekomisjonile kutset taotlenud isikutele kutse andmise ja/või andmata jätmise kohta

OTSUSTATI:
2.1. Omistada karjäärinõustaja tase 6 järgmistele eksami sooritanutele: 

Taotleja nimi Märkused Ettepanekud

Annika Taastõendamisel kutsuda eksamile.

Anna Väga tugev spetsialist, võiks edaspidi kaaluda tase 7 taotlemist

Jelizaveta kaasuse lahendamisel ei peegeldanud tööturu 
olukorda, suunas klienti liiga palju, nõustamine ei 
andnud kliendi jaoks lisaväärtust, jätab kasutamata
kliendi enda ressursid, jätab kliendile passiivse rolli,
kasutab infot, mis vajab kontrollimist, 
nõustamisprotsess jäi pooleli.

Täiendab ennast tööturu olukorra, aktiivse kaasamise osas.
Taastõendamisel kutsuda eksamile.

Külli Teavitamisel roll nõrk, nõustamise protsessi Läbimõeldumalt planeerida nõustamisprotsessi, arendada 



planeerimine nõrk, meetodite valik kohati 
põhjendamatu, liiga kindlad oma hoiakud, mis 
võivad mõjutada lõpuks tulemust, koostööd.

probleemide määratlemise ja sellest lähtuvalt meetodite valiku 
oskusi, arvestada edaspidi nõustamisel ka kliendi enda soove ja 
arvamusi rohkem. Taastõendamisel kutsuda eksamile.

Ulvi Meetodite valik küsitav, meetodeid, mida oleks 
võinud kasutada, ei kasutanud, probleemi 
määratlemine oleks võinud selgem olla.

Edaspidi võiks meetodite valik olla läbimõeldum, lähtuvalt 

nõustatava põhilistest vajadustest.

Reet Kender Erialane terminoloogia nõrk, veenvus vähene. Terminid selgeks teha, kavandada nõustamisvõtted lähtuvalt 
kliendist. 
Taastõendamisel kutsuda eksamile.

Ettepanekud: 
a)mitte omistada karjäärinõustaja 7 taset Riina xxx, omistada karjäärinõustaja 6 tase.
b) mitte omistada karjäärinõustaja 6 taset Tiina xxx, Hele xxx

3. Ettepanekud kutsekomisjonile kutse taastõendamist taotlenud isikutele kutse andmine ja/või andmata jätmise kohta

OTSUSTATI: Omistada karjäärinõustaja tase 6  kutse järgmistele kutse taastõendajatele: 
Xxx

Koosoleku juhataja: Terje Paes
Protokollija:  Piret Jamnes
Koosolekul osalesid:
Terje Paes

Terje Veide

Kadi Liik

Piret Jamnes

                           Dokument on allkirjastatud digitaalselt. 


