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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)

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I

(1) Originaaldokumendi keeles

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

CNC Machine tool operator I

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

3. KUTSEOSKUSED

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator I taseme kutsetunnistuse omanik:
- omab algtasemel teadmisi majandusest, õigusaktidest, töötervishoiust ja töökeskkonna ohutusest;
- oskab eesti (ja võõrkeelt) algtasemel;
- tunneb masinaehituses kasutatavaid materjale ja nende omadusi;
- oskab käsitleda tööpinki;
- oskab töödelda ja valmistada detaile tööpingis;
- oskab hooldada tööpinki;
- oskab kasutada tööpingi juhtimissüsteemi;
- oskab seadistada tööpinki;
- oskab asetada töödeldava detaili tööpinki;
- oskab asetada eelhäälestatud tööriistu tööriistahoidjasse;
- oskab määrata nullpunkte;
- oskab koostada operatsioonitehnoloogiat;
- oskab lugeda tööjooniseid;
- oskab koostada töötlemistehnoloogiaid;
- oskab määrata lõikeinstrumentide liikumise trajektoore;
- oskab lahendada tehnoloogilisi küsimusi koostöös meistri või tehnoloogiga;
- oskab koostada lihtsamaid juhtimisprogramme;
- oskab koostada juhtimisprogrammi simulatsiooni tööpingis;
- oskab valmistada detaili juhtimisprogrammi kohaselt;
- oskab kasutada erinevaid kvaliteedikontrollivahendeid (joonlaud, nihik, kruvik, indikaator, nurgamõõdik)
- tunneb tolereerimise aluseid;
- oskab kasutada lokaalseid tõste- ja paigaldusvahendeid;
- tunneb valmistoodete säilitamis-, pakendamis- ja transpordi tingimusi;
- omab teadmisi materjalitehnikast, masinaehitustehnoloogiast, positsioon- ja kontuurjuhtimissüsteemidest,
konventsionaalsetest ja APJ tööpinkidest; käsitsi- ja automatiseeritud programmeerimisest APJ tööpinkidele,
tootmiskorraldusest, tööriistamajandusest.

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


4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

- masina- ja aparaaditööstuse ettevõtted
- mehaanika tsehhid või mehaanika jaoskonnad

(1) Kui on kohaldatav

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 kutsesüsteemi I kutsetase
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

1. teadmiste test;
2. intervjuu;
3. proovitöö.
Proovitööd saab sooritada siis, kui teadmiste test sooritatakse
positiivse tulemusega.

Proovitöö on ühe toote iseseisev valmistamine etteantud
tööjoonise järgi.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

APJ tööpinkide operaator II
Mehhatroonik II

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

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

http://www.kutsekoda.ee

