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(*)Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku
tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse
formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu
15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutshariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001.
aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.

Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Rannakalur II

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Coastal fisherman II

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- käsitseda ja hooldada kalapüüniseid, püügimehhanisme ning nende teenindamiseks vajalikke ujuvvahendeid;
- ehitada rannapüügil kasutatavaid kalapüüniseid;
- eristada püügipiirkonna kalaliike;
- valida püügikohti, arvestades kalavarude jätkusuutlikkust;
- püüda iseseisvalt kala siseveekogudel või merel kutseliste kalapüügivahenditega, järgides kalapüügieeskirju ja meresõidu
ohutuse nõudeid vastavalt headele kalapüügi ja merepraktika tavadele;
- orienteeruda püügipiirkonna sadamates ja tunneb nendes kehtivaid nõudeid;
- teha vajalikke mootoriremonditöid;
- töötada turvaliselt, tervist ja keskkonda säästvalt, kutse-eetikat järgides;
- täita jäätmekäitluse reegleid;
- hinnata kalade kvaliteeti , teab säilitamisvõtteid ja kalasaagi esmakäitlemist;
- tunneb kalaturgu ja tuleb toime saagi turustamisega;

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

- kalurina rannapüügil kaluriühistu liikmena, füüsilisest isikust ettevõtjana või kalapüügiettevõttes;
- püüniste ehitajana, remontijana iseseisvalt või töötajana kalapüügivahendite firmas;
- kala esmatöötlejana – fileerijana, soolajana, suitsutajana – iseseisvalt või kalatöötlemisettevõttes;
- püügivete järelvaatajana säästva kalastuse eesmärgil;
- püüniskaupade müüjana

(1) Kui on kohaldatav

http://europass.cedefop.europa.eu/et/home


5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsete süsteem I kutsetase

European Qualifications Framework II kutsetase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

- õppeasutuse lõpetamisel või
- sooritades kutseeksami praktikuile täiendkursuse lõpetamisel

Rannakalur II kutsetaseme tõendamine toimub
kirjaliku testi, suulise eksami ja oskuste eksami - praktilise
proovitöö lahendamisega.

Teadmiste kontrolli iga järgmine osa saab toimuda ainult
eelneva positiivse tulemuse korral.

Test loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud miinimum
75% ehk on kogutud 15 punkti.

Suulise eksami (intervjuu-) tulemused hinnatakse 5-palli
süsteemis;
Oskuste eksam sisaldab proovitöö - praktilise ülesande
tööst kalapüünistega (kudumine, lõikamine, jamumine,
rakendamine, parandamine) ja merepraktikast
(pentsel,sõlmed, pleisid). Proovitöö peab olema ettenähtud aja
jooksul korrektselt tehtud.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Põhiharidus + erialane täiendkoolitus

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

