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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)

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Diploma Mechanical Engineer, level 7

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

3. KUTSEOSKUSED

Üldinsenerlike ja valdkondlike inseneriteadmiste rakendamine:
- tutvub meetoditega ja valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest sobiva;
- lahendab valdkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi
põhimõtteid;
- laiendab teoreetilist lähenemist tehnomaterjalide ja tehnoloogiate rakendamisel;
- tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjused ning saavutada rahuldavaid
lahendusi;
- tuvastab, vaatab läbi ja valib tehnikaid, protseduure ja meetodeid vastavalt inseneritöö ülesannetele;
- panustab tehnoloogiliste lahenduste kavandamisse ja arendamisse;
- rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele.

Juhtimine:
- kasutab juhtimisteadmisi ja sobivaid juhtimisvõtteid;
- hangib vajalikke ressursse, hoiab projekti ressursse tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidega;
- kogub infot, analüüsib tegevust ja annab tagasisidet;
- arendab juhtimisalaseid teadmisi.

Kutsealale pühendumine:
- võtab enda peale kutsealaga seotud vastutuse ja kohustusi;
- juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist;
- propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.

Suhtlemine:
- koostab tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
- jagab ja vahendab tehnilist informatsiooni;
- osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate ja klientidega;
- arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
- osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
- koostab dokumente ja esitlusi;
- valdab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2.

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid

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


Tootearendus:
- kasutab tootedisaini ja keskkonnasõbraliku projekteerimise põhimõtteid;
- valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid;
- projekteerib arvutipõhiselt, modelleerib tooteid ja kasutab LEMi (lõplike elementide meetod);
- analüüsib toodete tehnilisi näitajaid ja võrdleb neid sarnaste toodetega;
- kasutab toodete/seadmete tehnilise diagnostika meetodeid;
- korraldab seadmete diagnostikat ja korrashoidu;
- valib, arvutab ja kasutab hüdraulika ja pneumaatika komponente;
- laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate projekteerimismeetodite kasutamiseks toodete arendamisel;
- arendab ja täiustab olemasolevaid tooteid ja aitab projekteerida uusi tooteid.

Tootmistehnika:
- kavandab toote valmistamise eritehnoloogiaid (toote eritöötlemis/vormimismeetodite kasutamine, tehnoloogilise rakistuse
projekteerimine, toote maksumuse hindamine);
- koostab automaatjuhtimis- ja robotitehnilisi süsteeme, modelleerib, simuleerib ja analüüsib neid;
- projekteerib töötlemis- ja koostamisprotsesse;
- hindab tootmis- ja töötlemismaksumust;
- kasutab CAD/CAM tarkvara;
- säilitab ja laiendab teoreetilisi teadmisi olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks;
- arendab ja täiustab olemasolevaid tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi protsesse- ning süsteeme.

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Projekteerija, tootearendusinsener, tootmisinsener, projektijuht, tootmisjuht.

(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 kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Volitatud mehaanikainsener, EKR tase 8

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

