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Täiendusõppe õppekava 

EVC0206 - Alustava ettevõtja baaskursus 

Virumaa kolledž 

õppekava kood EVC0206 

nimetus e.k. Alustava ettevõtja baaskursus 

maht tundides 26 sh. kontaktõpe - 26, iseseisev õpe - 0, muu - 0 

kursus on seotud EAP-dega jah 

õppekava maht (EAP) 1 

õppetöö keeled eesti 

kontrollivorm arvestus 

hindamiskriteeriumid e.k. Kursuse jooksul lahendavad õppurid praktilisi ülesandeid. Arvestus koosneb praktiliste 

ülesannete kontrollist. Kohustuslik: vähemalt 70% kontakttundides osalemine ning 70% 

praktiliste ülesannete sooritamine. 

Hindamiskriteeriumid: 

Praktikumide ülesanded ja harjutused, kodutööd: Kõik iseseisvaks tööks määratud 

harjutused ja ülesanded peavad olema lahendatud, sh iseseisvaks tööks määratud 

harjutused. Peale töö läbivaatamist teatab õppejõud, kas töö on aktsepteeritud või mitte, 

ning parandamisele kuuluvad vead ja puudused tuleb parandada ja esitada töö uuesti. Töö 

aktsepteeritakse, kui kõik ülesanded on lahendatud; ükski lahendus ei sisalda olulisi vigu; 

vormistus on korrektne ja vastab nõuetele.  

eesmärgid e.k. Kujundada arusaam ettevõtluse olemusest ja protsessidest, ettevõtja rollist ning ettevõtte 

planeerimise ja arendamise (sh kasvu) protsessi põhitõdedest, samuti ettevõtte 

majandustegevuse olulisematest külgedest erinevates ettevõtluskeskkondades. 

õpiväljundid e.k. Kursuse läbinud õppur: 

1. teab ettevõtluse olemust, ettevõtlusprotsessi etappe ja äri planeerimist ning 

ettevõtte majandustegevuse olulisemaid külgi; 

2. hindab enda võimeid algatada ja tegutseda äriidee arendamisel reaalses elus 

ning käsitseda riske; 

3. hindab ärivõimalusi ja analüüsib neid lähtuvalt lahendamist vajavatest 

probleemidest, katmata turuniššidest ja arengutrendidest; 

4. oskab teostada turu- ja konkurentsianalüüsi,; 

5. kavandab ettevõtte terviklikku turundusmeetmestikku (tooted/teenused, 

hinnapoliitika, turustuskanalid ning müügitoetusmeetmed); 

6. saab aru kasumiaruandest, rahavoogude ja bilansi prognoosidest ning 

tasuvusanalüüsist. 

sisu e.k. Ettevõtluse põhimõisted ja protsessid. Ettevõtlusvormid. Ettevõtte missioon, visioon, 

eesmärgid, äridefinitsioon; turunõudlus ja pakkumine. Ettevõtte protsesside ja 

meeskonna planeerimine. Äririskide hindamine. Ettevõtte finantseerimisallikad, kulude 

struktuur ja kuluarvestuse meetodid, omahinna arvutamine. 

sihtgrupp e.k. Kõik ettevõtete, asutuste jmt töötajad (sh töötud), kellel on vaja arendada oma teadmisi 

ettevõtja rollist ning omada teadmisi ettevõtte arendamise ja kasvu põhitõdedest. 

 
 


