
Praktika aruande kirjutamise juhend 

Alljärgnevalt anname lühidalt ülevaate eriala praktika läbinud tudengitele oma tehtud tööst aruande 

vormistamise kohta. Arvestada tuleb, et antud punktid on minimaalsed, millega on võimalik eriala 

praktika arvestatud saada. 

Praktikalehel on olemas ka aruande näidis, kuid pange tähele, et see ei ole ideaalne, vaid on mõeldud 

näidismaterjalina. Aruande koostamisel tuleb juhinduda käesolevast juhendist. Sisu koostamine 

Aruande koostamisel tuleb lähtuda sellest, et ainuke viis Teie tegevust praktika ajal hinnata ongi Teie 

poolt kirjutatud aruanne oma tehtud tööst. Tähele tuleb panna, et praktikaaruanne on dokument ja 

tuleb vastavalt kehtestatud nõuetele vormistada. Lisaks, mida põhjalikum on aruanne seda kõrgem 

on kindlasti ka saadud hinne. Järgnevalt toome välja aruande kohustuslikud osad. Kõik lisamaterjalid 

mõjutavad praktika hinde kujundamist positiivses suunas. 

1. Tiitelleht  
 
2. Sisukord  
 
3. Praktikaettevõtte kirjeldus  

 Peaks sisaldama firma profiili äratoomist Teie pilgu läbi, mitte firma kodulehelt võetud 
tutvustust. 

  Lühidalt firma tööprotsessi kirjeldus ja korraldus  
 
4. Teie töölõigu kirjeldus. Näitab seda, kas tudeng on aru saanud, millega on piiritletud tema 
töölõik ettevõtte, mis on tema õigused ja kohustused 

  Anda täpne ülevaate Teie ametikohast praktika vältel.  

 Hinnata, kas antud töölõigu ülesanded on kooskõlas praktika eesmärkidega.  
 
5. Praktikapäevik  

 Annab ülevaate igapäevasest tegevusest.  

 Tuuakse ära tähtsamad lõigud erinevatest vastutusrikkamatest tööülesannetest.  

 Kirjeldatakse põhjalikumalt erialast tegevust ettevõttes.  
 
6. Hinnang firma tegevusele Teie, kui tulevase juhi pilgu läbi.  

 Mis vajaks parandamist, mis on sellist mida võiks teistele eeskujuks tuua.  

 Tööle võtmine ja juhendamine praktika vältel  
 
7. Kokkuvõte  

 Andke hinnang oma tehtud tööle  

 Andke hinnang oma ettevalmistusele tööülesannetete täimiseks (eneseanalüüs)  

 Püüdke põhjendada, miks see teile kasulik oli või miks ei olnud 
  
8. Lisad ja illustreeriv materjal. Võiksid sisaldada illustreerivat materjali Teie tehtud töö kohta. 
Joonised. Programmid. Pildid. Muu. Arvestada tuleks seda, et mida detailsem on aruanne, seda 
kõrgem on ka hinne, kuna see on ainuke infokanal Teie tegevuse hindamiseks.  
 

Selleks, et praktika arvestatud saada peate instituudi praktika juhedajale peale praktika lõppu 
esitama praktikaaruande ja avalduse instituudi poolesele juhendajale. 


