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Meeskonnapraktika hea tava 
 

Käesolev materjal on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projekti "EDU projekt - 

tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust toetavate meeskonnapraktika koostöövormide 

piloteerimine ja jagamine" (2014-2020.1.05.20-0636) raames ja mõeldud kasutamiseks 

teaduskondadele meeskonnapraktika korraldamiseks ning läbiviimiseks.  

Tegemist on soovitusliku juhendmaterjaliga. 
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1 Üldinfo 

Meeskonnapraktika on õppekava õpiväljundite saavutamine teoreetiliste teadmiste praktilisel 

rakendamisel meeskonnatöös koostöös ettevõttega. Meeskonnapraktika võib olla eraldi aine või 

kuuluda osana mingi aine koosseisu. 

Meeskonnapraktika eesmärgiks on võimaldada üliõpilasele praktiline erialane 

meeskonnaprojektis osalemise kogemus lahendades ettevõtte poolt antud ülesandeid koostöös 

ettevõttega. Meeskonnapraktika eelduseks on ettevõtte huvi ja valmisolek panustada tulevase 

erialaspetsialisti ettevalmistamisse ning teadus- ja arendustöö läbiviimisse koostöös ülikooliga. 

Meeskonnapraktika õpiväljundid – õppeaine läbimiseks vajalikul tasemel omandatud 

teadmisi, oskusi ja hoiakuid nimetatakse õpiväljunditeks. Meeskonnapraktika tugineb vastava 

eriala ja õppeaine õpiväljunditel. Õpiväljundid on sõnastatud nii, et nende alusel on võimalik 

hinnata meeskonnapraktika projektis osalenu teadmiste ja oskuste taset ning õppeaine 

eesmärkide saavutamist.  

 

2 Meeskonnapraktikaga seotud mõisted 

Meeskonnapraktika ülesanne – ettevõtte poolt sõnastatud probleem, mida üliõpilased asuvad 

meeskonnapraktika käigus lahendama 

Meeskonnapraktika maht – arvestatakse õppetöö ühikutes ainepunktides (EAP). 1 EAP 

vastab 26 tunnile tööle, mille üliõpilane on õppeks kasutanud. 

Meeskonnapraktika ajakava – dokument, mis määratleb praktikaperioodid, eesmärgid, 

ülesanded ja õpiväljundid vastavalt õppekavale. 

Meeskonnapraktika aruanne – õpiprotsessi analüüsi eesmärgil loodud aruandlusvorm, mis 

võib olla meeskonnapraktika eduka läbimise üheks tingimuseks. Meeskonnaprojekti aruanne 

koostatakse meeskondlikult ning aruande soovituslikud osad on järgnevad: 

 Sissejuhatus 

 Metoodika 

 Tulemused 

 Analüüs 

 Teostatud tööde logi 

 Meeskondlik analüüs meeskonnaliikmete panuse kohta 

 Kokkuvõte 
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 Lisad igaühe isikliku panuse kohta 

 

Meeskonnapraktika hindamine – üldjuhul moodustatakse meeskonnapraktika hindamiseks 

komisjon, kes hindab praktika sooritamist vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

Meeskonnapraktika(aruande) kaitsmine – hindamise viis, mis võimaldab saada ülevaadet 

iga meeskonnaliikme õppeprotsessist ning mis annab aluse iga meeskonnaliikme  hindamiseks.   

Meeskonnapraktika teaduskonnapoolne juhend – praktika eesmärke, ülesandeid, 

juhendamist, hindamist ja tagasiside andmist käsitlev materjal üliõpilasele, ettevõtte- ja 

ülikoolipoolsele juhendajale, mis on kättesaadav teaduskonna kodulehel või Moodle 

keskkonnas. 

Meeskonnapraktika hea tava – ülikoolis meeskonnapraktika läbiviimise põhimõtteid selgitav 

dokument.   

Meeskonnapraktika leping – kolmepoolne leping, mis sõlmitakse ülikooli, ettevõtte, tudengi 

vahel, milles lepitakse kokku praktika toimumise aeg, poolte kohustused ning õigused.  

Lisas 5 on tegemist soovitusliku meeskonnapraktika lepingu näidisega, mida saab vastavalt 

vajadusele kohandada, või sõlmida lisakokkuleppeid.  

Koostööleping – kahepoolne leping, mis sõlmitakse ülikooli ja ettevõtte vahel, milles lepitakse 

kokku meeskonnapraktika täpsem korraldus ja põhimõtted.  

Lisas 4 on tegemist soovitusliku meeskonnapraktika lepingu näidisega, mida saab vastavalt 

vajadusele kohandada, või sõlmida lisakokkuleppeid. 

Ettevõtte esindaja – kontaktisik, kes vahendab infot ülikooli ja ettevõtte vahel.  

Ettevõttepoolne praktika juhendaja – ettevõtte poolt määratud isik, kes juhendab tudengit ja 

jälgib  praktikaülesannete täitmist.  

Praktika üldine koordinaator – teaduskonna praktikakorralduse süsteemi loomise, toimimise 

ja ülevaatuse eest vastutav isik. 

Praktika kuraator – isik, kellele üldjuhul esitatakse praktika avaldus, kes on nõuandja rollis, 

soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikakohale ja 

tegevusalale. 
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3 Meeskonnapraktika protsess  

Meeskonnapraktika protsess üldised põhimõtted määratakse meeskonnapraktika hea tavaga, 

täpsemad korralduslikud aspektid teaduskonna poolt. 

Praktika jagatakse üldjuhul kolmeks etapiks: (1) ettevalmistamine, (2) läbiviimine ja (3) 

tagasiside andmine ja saamine ning hindamine.  

1. Ettevalmistavasse etappi kuulub lepingupartnerite leidmine, lepingutingimuste 

läbirääkimine, lepingute sõlmimine nii ettevõtete kui tudengitega, vajadusel 

ettevõttepoolsete juhendajate koolitamine, praktikaülesannete/teemade sõnastamine 

jms.  

2. Praktika läbiviimine tähendab peaasjalikult üliõpilaste poolt meeskonnana praktika 

läbimist ja praktika kuraatori ning ettevõtte juhendaja juhendamisprotsessi.  

3. Tagasiside andmise ja saamise ning hindamise etapi käigus toimub üliõpilaste poolt 

praktikaaruande koostamine ning esitlemine/kaitsmine ja praktika kuraatori ning 

ettevõtte juhendaja poolt hindamine, sh igapäevase tagasiside andmine. 

Detailsema protsessi kirjeldusega saab tutvuda lisas nr 2. 

 

4 Praktika toimumise aeg, maht, ajakava 

Üldjuhul toimub meeskonnapraktika ühe semestri jooksul ning üliõpilane saab praktika eest 

tulemuse praktika toimumise semestri lõpus. Soovi korral ja kokkuleppel teaduskonnaga on 

võimalik praktikat läbi viia ka muul ajal. Praktika maht ja toimumise semester määratakse 

õppekavas. Meeskonnapraktika ajakava määratakse teaduskonnas. 

 

5 Juhendamine ja tagasiside andmine  

Üliõpilastest moodustatud meeskonnale on määratud praktika toimumise ajaks juhendajad nii 

ettevõttest kui ka ülikoolist. Juhendajate ülesandeks on praktika koordineerimine, konkreetse 

meeskonna nõustamine ja toetamine praktika toimumise ajal. Juhendaja peaks arvestama 

töömahuga 1,5 h/nädalas ühe meeskonna kohta. Juhendaja ülesanded on kirjeldatud lisas nr 1, 

kus ülikoolipoolset juhendajat nimetame praktika kuraatoriks, kes vajadusel võib kaasata teisi 

juhendajaid. 
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Meeskonnapraktikale antakse tagasisidet jooksvalt praktika toimumise ajal (ettevõttepoolne 

juhendaja, praktika kuraator) ning ka peale praktika lõppu. Ettevõtetel on kohustuslik täita 

kokkulepitud tähtajaks tagasiside vorm ning hinnata üliõpilastest meeskonna tööd ja praktika 

üldist korraldust. Saadud tagasisidet kasutatakse sisendina praktikaprotsessi parendamiseks 

ülikoolis. Tagasiside näidisvormid on toodud lisas nr 6 ning igal teaduskonnal on võimalik neid 

täiendada. 

 

6 Lepingud 

Meeskonnapraktika läbiviimiseks on kohustuslik sõlmida ettevõtte ja ülikooli vahel 

koostööleping ning kolmepoolne leping praktika läbiviimiseks ülikooli, ettevõtte ja tudengi 

vahel, et tagada poolte õigused ja kohustused. Lepingu sõlmimine üliõpilastega toimub pärast 

seda kui meeskonnapraktika projektis on selgunud, millised tudengid hakkavad konkreetse 

ettevõttega koostööd tegema.  

Lepingute näidised on toodud lisades nr 4 ja nr 5.  

 

7 Meeskonnapraktika hindamine 

Meeskonnapraktika projekti hindamisel tuginetakse vastava õppeaine õpiväljunditele. 

Meeskonnaprojekti aines osalejad esitavad kaitsmiseks meeskonnaprojekti jaoks ettenähtud 

aruandluse, mis sisaldab lisaks tööprotsessi dokumenteerimisele ka projekti teostamiseks 

kasutatud metoodika kirjeldust, projektiülesande analüüsi, järeldusi, kokkuvõtet ning 

eneseanalüüsi (vt paragrahv 2). Aruandluse dokumendid vormistatakse vastavalt teaduskonnas 

kehtivale kirjalike tööde vormistamise eeskirjale. 

Projekti teostust hinnatakse terviklikult ainet läbiviiva õppejõu poolt moodustatud 

hindamiskomisjoni poolt. Hindamiskomisjon võtab arvesse iga meeskonnaliikme panust 

tulenevalt meeskonna poolt ühiselt antud hinnangust projekti liikmetele ning igaühe 

individuaalsest eneseanalüüsist. Komisjon võib põhjendatud juhtudel anda igale liikmele 

hinnangu, mis erineb meeskonna poolt ühiselt antud hinnangust. Hindamiskomisjon teatab 

tudengitele hinded ning soovitavalt annab individuaalset tagasisidet hinde kujunemise 

tagamaadest. 
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8 Korralduslik info ettevõttele   

 

8.1 Üldinfo 

 

Meeskonnaprojekti raames teostavad üliõpilased ettevõtte poolt esitatud ülesandepüstitusel 

baseeruva tellimustöö. Ettevõtte poolt määratud juhendaja peaks arvestama ajakuluga 2-4h 

nädalas ühe meeskonna kohta. Meeskonnapraktikaga on seotud mitmed erinevad rollid, 

nendega saab tutvuda lisas nr 1. 

Vastavalt teaduskonnas kindlaks määratud tähtajaks peab ettevõtte esindaja esitama 

teaduskonnale konkreetse(d) ülesande(d) meeskonnapraktikaks. Teema kirjeldamiseks 

kasutatakse vormi (lisa nr 3), kus kirjeldatakse täpsemalt lahendatav probleem, praktika 

eesmärk ning ootused üliõpilaste meeskonnale, määratakse kontaktisik ettevõttest ja praktika 

periood.  

Seejärel valib teaduskond välja sobivad teemad ning koostöös ettevõtte esindajatega 

tutvustatakse pakutud teemasid ning planeeritud töökorraldust üliõpilastele. Üliõpilased saavad 

valida sobivad teemad ning vastavalt ettevõtte pakutud nõuetele praktikakohale kandideerida. 

Kandideerimisprotsessi tulemusena valib ettevõte koostöös teaduskonna esindajaga välja 

sobivad tudengid, kellega sõlmitakse kolmepoolne leping (vt lisa nr 5) ning lepitakse kokku 

täpsem praktika tegevuskava ning korraldus. 

Ettevõte on kohustatud üliõpilasi praktikaperioodi jooksul aktiivselt juhendama ning andma 

jooksvalt tagasisidet kokkulepitud viisil (nt perioodilised koosolekud vms). Praktika lõpus on 

ettevõte kohustatud andma üliõpilaste soorituste kohta ka tagasisidet ning võimalusel osalema 

ka praktika aruande kaitsmisel. 

Koostöös ülikooliga peab ettevõte osalema vajaliku töökeskkonna ja infrastruktuuri loomise 

planeerimises ning vajadusel panustama sellesse oma ressurssidega. Üliõpilastest koosnev 

meeskond peab oma tööjaotuse ja ülesannete jagamise ise organiseerima. Selle käigus tuleks 

teha selgeks meeskonnaliikmete rollid, tegevused ja vastutusalad ning leppida kokku 

meeskonnatöö toimimise põhimõtetes. Täpsemad meeskonnapraktika toimumise 

korralduslikud aspektid määrab praktikat koordineeriv teaduskond. 

 

8.2 Meeskonnapraktika teemade pakkumine, näidisvorm 

 

Iga ettevõte võib välja pakkuda mitu erinevat meeskonnapraktika teemat, kuid seejuures tuleb 

arvestada ka meeskonnapraktika läbiviimiseks kuluva töömahu ja -ajaga. Teemade 
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kirjeldamiseks tuleb kasutada teaduskonna poolt etteantud vormi (lisa nr 3) ning  küsimuste 

korral pöörduda teaduskonna kontaktisiku poole.  

Ettevõte annab ülikoolipoolsele juhendajale projekti avakoosolekul ülevaate plaanitavast 

projekti sisust, mahust ja keerukusest. Ülikoolipoolne juhendaja hindab ülesande keerukust 

ning vastavust õppeaine õpiväljunditele ning annab ettevõttele vastava tagasiside, et vajadusel 

projekti sisu või ulatust korrigeerida.  

Projektiga alustades täpsustab ettevõte ülikoolipoolse juhendaja ning meeskonnaliikmetega 

koostöös projekti ulatust, töökorraldust ning infovahetust. Projekti käigus täpsustatakse projekti 

nõuded, liikmete roll ning ülesanded. 

 

8.3 Ajakava 

Üldjuhul toimub meeskonnapraktika ühe semestri jooksul ning üliõpilane saab praktika eest 

tulemuse praktika toimumise semestri lõpus. Soovi korral ja kokkuleppel teaduskonnaga on 

võimalik praktikat läbi viia ka muul ajal. 

 

  

9 Lisad 

1. Praktikaga seotud rollid 

2. Praktikaprotsessi detailne kirjeldus 

3. Vorm meeskonnapraktika teema pakkumiseks 

4. Koostöö lepingu näidis 

5. Meeskonnapraktika lepingu näidis 

6. Tagasiside vormi näidis 
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Lisa 1 Praktikaga seotud rollid 

 

Üldine koordinaator teaduskonnas 

 ettevõtete leidmine  

 info vahendamine (pakkumiste kuvamine, infotundide korraldamine)  

 lepingute ettevalmistamine ja allkirjastamise korraldamine 

 dokumentide kontrollimine  

 

Praktika kuraator   

 ettevõtte poolt pakutud teema kinnitamine  

 konkreetse meeskonnaga tegelemine, vajadusel täiendavate juhendajate leidmine  

 Moodle kursuse loomine, materjalide koostamine  

 laiendatud ainekava koostamine  

 praktika läbimiseks/kaitsmiseks ajakava koostamine 

 lõpptulemuse vormistamine, dokumentide kontrollimine 

 

Üliõpilane 

 praktikale kandideerimine  

 vajaliku dokumentatsiooni eest vastutamine 

 praktikaga kaasnevate kohustuste täitmine 

 praktika arvestamise avalduse esitamine / õppeaine deklareerimine  

 

Ettevõttepoolne juhendaja 

 konkreetse meeskonna juhendamisega tegelemine koostöös juhendajaga ülikoolist  

 tudengitele konkreetsete ülesannete ja tagasiside andmine 

 vajadusel vahekohtumistel osalemine 

 üleüldise tagasiside andmine praktikale, hinnanguvormi täitmine  

 võimalusel praktika kaitsmisel osalemine 

 

Ettevõtte esindaja   

 teema(de) pakkumine 

 info vahendamine ülikooli ja ettevõtte vahel 

 lepingu sõlmimine 

 ettevõttest juhendaja otsimine, vajadusel juhendajale asendaja otsimine 

 vajadusel vahekohtumistel osalemine 
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Lisa 2 Praktikaprotsessi detailne kirjeldus  

 

Ülikool  

1. Praktika lisamine õppekavasse  

2. Meeskonnapraktika dokumentatsiooni väljatöötamine  

3. Praktika kuraatori(te) määramine  

4. Praktikavõimaluste leidmine ja sobivuse kinnitamine 

5. Õppekava raames otsustatakse meeskonnapraktika läbiviimise protsess koostöös 

ettevõttega ja teavitatakse sellest üliõpilasi võimalusel õppeaasta alguses 

6. Praktika ainepaari loomine ÕISis  

7. Praktika infoseminari korraldamineüliõpilastele  

8. Ettevõtte praktikaülesannete tutvustamine 

9. Praktikalepingute allkirjastamine  

10. Praktika läbiviimise toetamine, jooksvate küsimuste lahendamine  

11. Tagasiside küsimine üliõpilastelt ja ettevõttelt 

12. Praktika dokumentide kontrollimine, tagasisidestamine üliõpilasele  

13. Praktika kaitsmine, tagasiside andmine ettevõttele  

14. Praktika hindamine  

15. Tagasiside koondamine ja analüüs õppekava raames ja teaduskonnas 

16. Praktikajuhendajate tunnustamine  

17. Praktikajuhendajate koolitamine  

   

Üliõpilane  

1. Tutvumine praktikaga õppekavas  

2. Praktika infoseminaridel osalemine  

3. Praktikavõimaluse soovitamine ülikoolile (vabatahtlik) 

4. Praktikakohale kandideerimine  

5. Praktika kuraatorilt kinnituse saamine  

6. Lepingu koostamine ja allkirjastamine  

7. Tööjaotuse ja ülesannete kokku leppimine meeskonna siseselt 

8. Praktika ülesannete täitmine  

9. Praktikaga seotud dokumentatsiooni täitmine  

10. Praktika arvestamise avalduse esitamine  

11. Praktika dokumentide esitamine  

12. Praktika kaitsmine  

 

Ettevõte  

1. Ettevõtte esindajad osalevad läbi programminõukoja praktikamooduli koostamisel ja 

arutamisel  

2. Ettevõte tutvub ülikooli meeskonnapraktika dokumentatsiooniga/juhendiga ja lepinguga 

3. Pakub välja praktikaülesandeid ja kooskõlastab need ülikooliga 

4. Vajadusel osaleb praktikale kandideerinud üliõpilaste valimisel 
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5. Tutvustab praktikaülesandeid ja rolle üliõpilastele 

6. Ettevõte määrab ettevõttepoolse praktikajuhendaja ja allkirjastab lepingu  

7. Ettevõttepoolne juhendaja jälgib praktikaülesannete täitmist ja juhendab tudengit  

8. Ettevõttepoolne praktikajuhendaja kohtub perioodiliselt (nt kord nädala jooksul) 

praktikandiga, teeb vahepealsed kokkuvõtted, annab tagasisidet  

9. Ettevõte annab tagasisidet meeskonna tööle ning hindab, kas praktika väljundid on 

saavutatud  

10. Ettevõttepoolne praktikajuhendaja osaleb võimalusel tudengi praktika kaitsmisel   

11. Ettevõte annab tagasiside üldisele praktika korraldusele 
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Lisa 3 Vorm meeskonnapraktika teema pakkumiseks 

 

Ettevõtte nimi  

Kontaktisik ettevõttes 

(nimi, telefon, meiliaadress) 

 

Probleemi kirjeldus (lühike 

kirjeldus olukorrast/ 

probleemist, millele ettevõte 

lahendust otsib) 

 

Eesmärk (millise 

lahenduseni tuleb praktika 

käigus jõuda? Mida tahetakse 

saavutada?) 

 

Praktika sisu 

Ülesanded (konkreetsemad 

ülesanded üliõpilastele) 

 

Tehnoloogiad (milliseid 

tehnoloogiaid peab 

kasutama? 

 

Metoodikad (milliseid  

metoodikaid peab meeskond 

kasutama?) 

 

Ootused meeskonnale 

Projekti algus  

Projekti lõpp (tähtaeg, millal 

peab olema ülesanne 

lahendatud) 

 

Meeskonna suurus, rollideks 

jagunemine 
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Lisa 4 Koostöölepingu näidis 

KOOSTÖÖLEPING 

 

Tallinna Tehnikaülikool, registrikood 74000323, asukoht Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn (edaspidi TalTech), mida 

esindab volikirja alusel _______________  

ja 

 _________________________________, registrikood __________________, asukoht ___________________ 

(edaspidi Ettevõte), mida esindab ___________________alusel ____________________; 

(TalTech ja Ettevõte koos nimetatud pooled, eraldi pool); 

leppisid kokku sõlmida käesolev koostööleping (edaspidi leping) alljärgnevas: 

1 LEPINGU ESE 

1.1 Pooled teevad koostööd üliõpilaste meeskonnapraktika läbiviimisel.  

1.2 Meeskonnapraktika on õppekava õpiväljundite saavutamine teoreetiliste teadmiste praktilisel 

rakendamisel meeskonnatöös koostöös Ettevõttega.  

1.3 Meeskonnapraktika eesmärgiks on võimaldada üliõpilasele praktiline erialane meeskonnaprojektis 

osalemise kogemus lahendades ettevõtte poolt antud ülesandeid koostöös Ettevõttega.  

1.4 Ettevõtte huvi on erialaspetsialistide ettevalmistamine ning meeskonnapraktika käigus loodud lahenduste 

rakendamine Ettevõttes. 

1.5 TalTechi huvi on eriala õpetamise sisu täiustamine ning õpetamise kvaliteedi tõstmine TalTechi ja 

Ettevõtte koostöö kaudu.     

2 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

2.1 Ettevõte kohustub: 

2.1.1 koostöös TalTechiga leidma ja sõnastama üliõpilaste meeskonnale piisava 

keerukusega erialase probleemi ja meeskonnapraktika eesmärgid; 

2.1.2 tagama meeskonnaprojektile vajaliku töökeskkonna, ressursid ja 

infrastruktuuri; 

2.1.3 määrama meeskonnaprojektis osalevatele üliõpilastele ettevõttepoolse 

juhendaja; 

2.1.4 tagama meeskonnaprojekti pädeva juhtimise ja aruandluse.  

2.2 TalTech kohustub: 

2.2.1 hindama meeskonnaprojekti eesmärkide keerukust ning vastavust praktikaaine 

õpiväljunditele ning vajadusel korrigeerima projekti eesmärki ja skoopi koos 

Ettevõttega; 

2.2.2 nimetama meeskonnaprojektis osalevad üliõpilased; 
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2.2.3 määrama meeskonnaprojektis osalevatele üliõpilastele TalTechi poolse 

juhendaja, kellel on projekti teostamise juures nõustav roll; 

2.2.4 korraldama koos Ettevõttega meeskonnaprojekti hindamise ja tagasiside 

vastavalt üliõpilaste esitatud aruandlusele ja otsustama koos Ettevõttega, kes 

üliõpilastest saavad Ettevõttes jätkata meeskondliku lõpuprojektiga; 

2.2.5 tegema meeskonnaprojekti raames koostööd Ettevõtte poolse juhendajaga; 

2.2.6 korraldama meeskonnaprojekti lõppemisel tagasiside koosoleku projektis 

osalenud üliõpilaste, Ettevõtte poolse juhendaja ja TalTechi poolse 

juhendajaga; 

 

2.3 TalTech ja Ettevõte lepivad kokku hiljemalt ____________ 202_ meeskonnaprojekti eesmärkides.  

2.4 Enne meeskonnapraktika algust sõlmitakse TalTechi, Ettevõtte ja iga meeskonnapraktikas osaleva 

üliõpilase vahel kolmepoolne meeskonnapraktika leping, milles sätestatakse meeskonnapraktika 

eesmärgid, poolte õigused ja kohustused. 

2.5 Ettevõttel on õigus rakendada meeskonnaprojektis osalevate üliõpilaste teadmisi, oskusi ja loodud 

lahendusi Ettevõtte tegevuses. 

2.6 Meeskonnapraktika raames loodava intellektuaalomandi kaitse ja lõputöö avalikustamise aste lepitakse 

kokku iga lõputöö puhul eraldi. Kui see on Ettevõttele vajalik, loovutab üliõpilane ettevõttele kõik oma 

lõputöö autoriõigusest tulenevad varalised õigused. 

3 POOLTE VASTUTUS 

3.1 Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele poolele tekitatud 

otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku varalist vastutust tekitatud kahju ulatuses. 

3.2 Juhul kui üks pool rikub oluliselt mõnda lepingust tulenevat kohustust, võib teine pool lepingu 

erakorraliselt ühepoolselt üles öelda etteteatamist kohaldamata. 

3.3 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta lepingu 

rikkumiseks, kui selle põhjuseks on vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitlevad pooled võlaõigusseaduse 

§ 103 lõikes 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud 

vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

teatama teisele poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb lepingu lõpptähtaeg nimetatud 

asjaolude esinemise perioodi võrra. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel lepingut täitma 

asuma viivitamatult. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste täitmine 

takistatud enam kui 60 (kuuskümmend) kalendripäeva järjest, võib pool lepingu üles öelda. 

3.4 Kumbki pool võib lepingu igal ajal üles öelda, teavitades sellest teist poolt vähemalt üks (1) kuu ette. 

4 LEPINGU TÄITMISEGA SEOTUD KONTAKTISIKUD 

4.1 TalTechi kontaktisik lepingu täitmisel on: 

 ___________, telefon ___________, e-post ________________ 

4.2 Ettevõtte kontaktisik lepingu täitmisel on: 

 _______________________________________ . 
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5 LÕPPSÄTTED 

5.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest alates ja kehtib kuni ________________ . Poolte kirjalikul 

kokkuleppel võib lepingut pikendada. 

5.2 Lepingu tingimusi võib muuta üksnes pooltevahelise kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud kokkuleppega. 

5.3 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. 

5.4 Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse 

õigusaktidega ettenähtud korras Harju Maakohtus. 

5.5 Leping on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

___________________      _________________________ 
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Lisa 5 Meeskonnapraktika lepingu näidis 

MEESKONNAPRAKTIKA LEPING  

 

 

Tallinna Tehnikaülikool, registrikood 74000323,  (edaspidi ülikool), mida esindab 

volikirja alusel (ees- ja perekonnanimi) ...............................................  

Ülikoolipoolne juhendaja (ees- ja perekonnanimi) ...............................................  

Ametikoht: 

............................................................................................................................ 

Telefon: .....................................  E-post: ……......................................................... 

  

............................(ärinimi), registrikood.............................................., asukoht 

………………………………………………………………………...(edaspidi ettevõte), mida esindab 

volikirja/põhikirja alusel (ees- ja perekonnanimi) ................................ 

Ettevõttepoolne juhendaja (ees- ja perekonnanimi) ……………………..  

Ametikoht: ................................................................. 

Telefon: .....................................  E-post: ........................................................... 

Meeskonnapraktika toimumise koht: ………………………................................. (osakond, 

allüksus jne) …………………………….................................................. (aadress ja 

kontaktandmed)  

  

Ees- ja perekonnanimi: .............................. ..............................  

Isikukood: ............................................... (edaspidi üliõpilane) 

Õppekava: ………………………………………. 

Õppeaine: ………………………………………. 

Telefon: .....................................  E-post: ..............................................  

 

(edaspidi koos Pooled) sõlmivad käesoleva meeskonnapraktika lepingu (edaspidi Leping) 

ja lepivad kokku järgnevas: 

1 Lepingu ese 

1.1 Lepingu esemeks on üliõpilase meeskonnapraktika sooritamine koostöös ettevõttega.  

1.2 Meeskonnapraktika on õppekava õpiväljundite saavutamine teoreetiliste teadmiste 

praktilisel rakendamisel meeskonnatöös koostöös ettevõttega. 

1.3 Meeskonnapraktika eesmärgiks on võimaldada üliõpilasele praktiline erialane 

meeskonnaprojektis osalemise kogemus lahendades ettevõtte poolt antud 

ülesandeid koostöös ettevõttega. 

1.4 Üliõpilase meeskonnapraktika toimub meeskonnaprojektis osalemise kaudu 

sügissemestril/kevadsemestril ning. juhul kui lepingu Pooled on pärast 

meeskonnaprojekti kaitsmist nii otsustanud, meeskondlikus lõpuprojektis osalemise 

kaudu kevadsemestril. 

1.5 Meeskonnapraktika toimub ajavahemikul _________________________. 
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1.6 Üliõpilane nõustub Lepingule allakirjutamisega, et meeskonnapraktika käigus 

sooritatavad ülesanded tulevad ettevõttest ja  meeskonnaprojekti sooritamine 

toimub vastavalt ettevõttes kehtivatele töökorralduse, juhtimise, sisekorra, 

tööohutuse, kvaliteedi ja muudele ettevõtte töötajatele kehtestatud nõuetele. 

1.7 Pooled võivad sõlmida konfidentsiaalsuse tagamise ja intellektuaalse omandi 

kuuluvuse kohta täiendavaid kirjalikke kokkuleppeid. 

1.8 Ülikool ei vastuta ettevõtte ja üliõpilase vastastikuste kohustuste täitmise eest. 

2 Poolte õigused ja kohustused 

2.1 Ülikool kohustub: 

2.1.1 tagama üliõpilase piisava ettevalmistuse meeskonnaprojekti ülesannetega 

toimetulekuks;  

2.1.2 määrama  ülikoolipoolse praktikajuhendaja, kellel on meeskonnaprojektis nõustav 

roll ning kes vajadusel toetab ja nõustab nii üliõpilasi kui ettevõtet eelkõige  

meeskonnapraktikat puudutavates organisatoorsetes küsimustes; 

2.1.3 hoidma saladuses ettevõtte ärisaladusi ja muud ettevõtte poolt konfidentsiaalseks 

tunnistatud teavet;  

2.1.4 korraldama koos ettevõttega meeskonnaprojekti hindamise ja tagasiside; 

2.1.5 tagama koos ettevõttega üliõpilase praktika eesmärkide ja õpiväljundite 

saavutamise vastavalt Lepingu punktidele 1.2 ja 1.3; 

2.1.6 maksma üliõpilasele stipendiumi …………… eurot kuus Lepingu punktis 1.5 sätestatud 

ajavahemikul; 

2.1.7 informeerima ettevõtet kõikidest meeskonnapraktika korraldamisega seotud 

asjaoludest. 

2.2 Ülikoolil on õigus: 

2.2.1 küsida ja saada üliõpilaselt ja ettevõttelt tagasisidet, aruandeid ja muud teavet 

meeskonnapraktika toimumise kohta; 

2.2.2 külastada ettevõtet ning tutvuda üliõpilase meeskonnapraktika ülesannete ja selle 

juhendamisega ettevõtte poolt. 

2.3 Ettevõte kohustub: 

2.3.1 tagama üliõpilase juhendamise meeskonnapraktikast tulenevate ülesannete 

täitmisel ja vastavuses lepingu punktides 1.2 ja 1.3  tulenevatest eesmärkidest ja 

õpiväljunditest;  

2.3.2 määrama üliõpilasele meeskonnapraktika perioodiks ettevõttepoolse juhendaja, 

kelle pädevus vastab meeskonnapraktika eesmärkidele ja ülesannetele;  

2.3.3 kindlustama meeskonnapraktika ülesannete täitmiseks üliõpilasele töötervishoiu ja 

tööohutuse nõuetele vastava töökeskkonna ning töövahendid, viima läbi 

töötervishoiu- ja tööohutusealase juhendamise kooskõlas õigusaktidega; 

2.3.4 tutvustama üliõpilasele ettevõtte sisekorra eeskirju ja teisi üliõpilaste praktikakohal 

viibimise õigusi ning kohustusi puudutavaid dokumente;  

2.3.5 teavitama ülikoolipoolset juhendajat koheselt asjaoludest, mis võivad takistada 

meeskonnapraktika edukat sooritamist üliõpilase poolt; 

2.3.6 andma ülikooliga kokkulepitud vormis hinnangu üliõpilase meeskonnapraktika 

tulemuste kohta meeskonnaprojekti kaitsmisel;  
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2.3.7 teavitama ülikooli koheselt, kui üliõpilane oluliselt rikub Lepinguga võetud 

kohustusi; 

2.3.8 tagama meeskonnaprojekti juhtimise, aruandluse ja dokumenteerimise.  

2.4 Ettevõttel on õigus: 

2.4.1 nõuda üliõpilaselt meeskonnaprojektis antud ülesannete korrektset ja õigeaegset 

täitmist; 

2.4.2 kasutada meeskonnapraktika käigus loodud väärtusi ja kogutud teavet enda 

edasises tegevuses; 

2.4.3 nõuda ülikoolilt meeskonnapraktika edukaks läbiviimiseks vajalikku teavet.  

2.5 Üliõpilane kohustub: 

2.5.1 täitma meeskonnapraktika eesmärke, ülesandeid ja praktikajuhendajate poolseid 

korraldusi;  

2.5.2 hoidma saladuses talle teatavaks saanud ettevõtte ärisaladust ja muud ettevõtte 

poolt konfidentsiaalseks tunnistatud teavet; 

2.5.3 täitma ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning teisi sisekorra eeskirju;  

2.5.4 hoiduma tegudest, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada ülikooli või ettevõtte 

mainet; 

2.5.5 teavitama ülikooli ja ettevõtet koheselt kõigist asjaoludest, mis võivad takistada 

Lepingu täitmist; 

2.5.6 loovutama ettevõttele kõik meeskonnapraktika tulemusena loodud väärtuste 

varalised õigused. 

2.6 Üliõpilasel on õigus: 

2.6.1 saada ettevõttelt ja ülikoolilt meeskonnapraktika läbimiseks vajalikku teavet ja 

juhendamist; 

2.6.2 saada stipendiumi vastavalt Lepingu punktile 2.1.6.  

3 Lõppsätted 

3.1 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist Poolte poolt ja kehtib kuni Pooled on 

kõik Lepingust tulenevad kohustused nõuetekohaselt täitnud. 

3.2 Lepingut võib muuta või täiendada Poolte vahelisel kirjalikul kokkuleppel. 

3.3 Üliõpilasel on õigus Leping üles öelda juhul, kui ettevõte ei võimalda läbida 

meeskonnapraktikat kokkulepitud tingimustel. 

3.4 Ettevõttel on õigus üliõpilase meeskonnapraktika peatada ja Leping viivitamata üles 

öelda, kui üliõpilane oluliselt rikub Lepingu tingimusi.  

3.5 Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui 

läbirääkimised ebaõnnestuvad, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. 

3.6 Leping on koostatud ühes digitaalselt allkirjastatud eksemplaris Eesti õiguse alusel.  

 

Ülikool ........................................                      kuupäev: ........................... 

 

Ettevõte ......................................                      kuupäev: ............................ 

 

Üliõpilane ......................................                    kuupäev: ............................ 
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Lisa 6 Tagasiside vormi näidis 

 

Praktikakoha juhendaja hinnanguvorm 

Käesolevas dokumendis palume töökohapoolsel praktikajuhendajal hinnata üliõpilaste praktika 
sooritust. Sisend võetakse aluseks üliõpilaste praktikasoorituse hindamisel ja õppekava arendamisel. 
 

Praktikantide nimed  

Praktikaettevõte/-
organisatsioon 

 

Praktika juhendaja nimi, 
ametikoht ja 
kontaktandmed 

 

 
Praktika sisu, peamised tööülesanded 
 
 
 
 

 
Hinnang üliõpilaste erialasele ettevalmistusele, ülesannete täitmisele praktika käigus ja 
valmisolekule suundumaks tööturule 

Kuidas hindate üliõpilaste seni omandatud teadmiste ja oskuste taset? 
Kuidas hindate üliõpilaste panust ja arengut praktikaperioodi jooksul? 
Kas oleksite valmis tegema üliõpilastele tööpakkumise? 
 
 

 

Pädevus Hinnang ja kommentaar 

Oskus valida ja rakendada 
tööülesannete lahendamisel 
asjakohaseid töövõtteid ja 
meetodeid 

 

Oskus kasutada, leida ja 
tõlgendada erialast 
informatsiooni 

 

Oskus selgitada ja 
argumenteerida tehtud 
valikuid ja otsuseid 

 

Oskus planeerida aega ja 
organiseerida tööd 

 
 
 

Iseseisvalt töötamise oskus  
 
 

Meeskonnas töötamise oskus  
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Eneseväljendus- ja 
suhtlusoskus 

 
 
 

 
 

Millise koondhinnangu annate 
üliõpilaste 
praktikasooritusele? 

 

 

Hinnang eraldi iga meeskonnaliikme tööle, oskustele ja panusele: 

1. Nimi; hinnang 
2. Nimi; hinnang 
3. … 

 

 
 

Ettepanekud, soovitused ja märkused õppekavale ja praktikakorraldusele: 

Kas ja millele võiks Tehnikaülikool üliõpilaste praktikaeelsel juhendamisel rohkem tähelepanu 
pöörata? 
Millised soovitused annaksite töökohapoolsetele praktikajuhendajatele? 
Muu 
 

 
 
Täname! 
 
Allkiri: ……………………………………………… /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kuupäev: .………………………………………… /digitaalallkirjastamise kuupäev/ 
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Lisa 7 Näidisülesanded 

 

Virumaa Kolledž 

Probleem: Seadmete remondil ja õigeaegsel hooldusel on väga oluline roll ettevõtte põhivara 

kasutamise efektiivsuse parandamisel. Ettevõte seisab silmitsi tohutu hulga andmetega, mis 

kogutakse igapäevaselt andmebaasidesse. Selleks, et seda infot paremini ära kasutada on vaja 

kiiret ligipääsu andmetele ning andmeanalüüsi raportite visuaalset esitust. Ligipääs andmetele 

võimaldab teha teadlikke ja tõhusaid juhtimisotsuseid.   

Ülesanne: Töötage välja andmeanalüüsi aruannete visualiseerimise veebirakendus, mis hindab 

ja analüüsib ettevõtte seadmete remondi ja hooldusega seotud peamisi tulemusnäitajaid (KPI-

d).  

   

Probleem: Ettevõttes on palju tööpinke. Töö ajal muutub tehnoloogiline protsess ja tööpinkide 

järjestus väga sageli. Sellisel juhul on vajalik tööpinkide kiire ümberseadistamine.   

Ülesanne: Pakkuge võimalus tööpinkide kiireks ümberseadistamiseks.  

 


