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Nimetus: ET: Ehitusinsener, tase 6. EN: Civil Engineer in Buildings and Structures,
level 6. Spetsialiseerumised: Geotehnika; Hoonete ehitus; Sadamaehitus. 28 лист.
2021 р.. Täiendõppekoolitused ehitusinsener tase 6. Austraali 3 aasta viisa. Panasonic
c 2e. Pluralsight java 9. 1 35 1 03. Betooni kaal 0 850m3. Ehitusvaldkonna insenerid
töötavad nii siseruumides kui ka välisobjektidel. ----------------- Kutsestandard on
dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste,
teadmiste ja hoiakute kogumit ehk komp. Kõigi ehitusvaldkonna inseneride
kutsetasemete üldiseloomustust vt lisast 2. Üldehituse eriala ehitusinseneril peab
olema rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureuse kraad üldehituse erialal.
Eelduste vastavust on võimalik tõendada ka VÕTA 1) kaudu. Teadmiste ja oskuste
miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele tuleb täita täiendusõppe nõuded vastavalt
lisale 7. Ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad hoonete ehituse,
sadamaehituse või geotehnika allerialadele. See kutsestandard sisaldab 6. taseme
ehitusinseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid. eri- ja ametialase töö kogemus.
Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6. ET: Ehitusinsener, tase 6 EN: Civil
Engineer in Buildings and Structures, level 6. M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE
TEGEVUS 71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs. Üldehituse eriala
ehitusinseneril peab olema rakenduskõrghariduse diplom või bakalaureuse kraad
üldehituse erialal. Teadmiste ja oskuste miinimumnõudeid vt lisast 5. Lisaks sellele
tuleb täita täiendusõppe nõuded vastavalt lisale 7. 45.94.45.61 Mozilla/5.0 (Windows
NT 5.1; rv:25.0) Gecko/20130722 Firefox/25.0. Üldehituse eriala ehitusinseneri kutse
tõendab isiku pädevust töötada üldehituse erialal iseseisvalt ja enda vastutusel
tõendatud kompetentsuse piires ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide mõistes.
Ehitusinseneri volituste ulatus üldehituse erialal vt lisast 11. Inseneritöö eeldab
analüüsivõimet, täpsust, ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust,
otsustamisjulgust, kohanemisvõimet ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
Eri ametialadel võivad tööosadest ja -ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud
või esmatähtsad erisugused isikuomadu. 2 Tippspetsialistid 21 Loodus- ja
tehnikateaduste tippspetsialistid 214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a
elektrotehnikaspetsialistid) 2142 Ehitusinsenerid. Kutse taotlemise ja taastõendamise
eeldused on esitatud lisas 7. Kutse taotlemise erijuht on kirjeldatud lisas 8. aotlemisel
on nõutav ka taotletavale kutsetasemele vastava eri- ja ametialase töö kogemus.
Töökogemuse miinimumnõudeid vt lisast 6. Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märkeja mõõteriistu jms). Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse
spetsiaalseid arvutusprogramme ning töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms).
Märkus: 1. VÕTA = Varasemate õpingute ja töökogemuse Uvrestamine. 07 Tehnika,
tootmine ja ehitus 073 Arhitektuur ja ehitus 0732 Ehitus ja tsiviilrajatised. Kutse
taotlemise ja taastõendamise eeldused on esitatud lisas 7. Kutse taotlemise erijuht on
kirjeldatud lisas 8. 194.31.162.136 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:25.0)
Gecko/20130722 Firefox/25.0. Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr
19/2018 29.05.2018. M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS 71 Arhitekti- ja
inseneritegevused; teimimine ja analüüs. Selle kutsestandardi alusel võib kutse
andmine jätkuda kuni 01.08.2018. Ehitusinsenerid üldehituse erialal spetsialiseeruvad
hoonete ehituse, sadamaehituse või geotehnika allerialadele. Kutsestandard on
dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning määratakse kompetentsusnõuded
kutse taotlejale või selle pikendajale. 45.131.212.30 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1;
rv:25.0) Gecko/20130722 Firefox/25.0. Inseneritöö eeldab analüüsivõimet, täpsust,
ruumilist kujutlusvõimet, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, kohanemisvõimet
ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust. Eri ametialadel võivad tööosadest ja ülesannetest (vt lisa 3) sõltuvalt olla vajalikud või esmatähtsad erisugused
isikuomadu. Ehitusinsenerid üldehituse erialal töötavad kesktaseme-, tippjuhi või
spetsialistina erinevatel ametikohtadel, mille nimetused on näiteks ehitusjuht,
objektijuht jms. Ehitusinsener (EKR 6.tase) töötab iseseisvalt keerulistes ja
ettearvamatutes olukordades, vastutades nii enda kui ka töörühmade töö tulemuste
eest. Tööülesannete täitmisega kaasneb ressursside jagamine ja teiste töö juhtimine.
(inglise keeles: APEL = Accreditation of Prior and Experiential Learning). .
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