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TARTU KUNSTIKOOLI ÕPPEKAVA  

Õppekavarühm  Disain ja käsitöö  

Õppekava nim etus  (nimetus eesti keeles)  kunstnik-kujundaja  

  (nimetus inglise keeles) artist designer  

  (nimetus vene keeles) художник-оформитель  

Õppekava kood EHISes     

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA  JÄTKUOPPE ÕPPEKAVA  

   EKR 3  EKR 4   

  

  

EKR 4  EKR 5  EKR 4  EKR 5  

                                  X  

Õppekava maht (EKAP):  60  

Õppekava koostamise alus:  Koostamise aluseks on kujundaja kutsestandard, 5. tase Kultuuri 

Kutsenõukogu, otsus 13/14.11.2018 ja Kutseharidusstandard, nr.130 

26.08.2013  

Õppekava õpiväljundid:  Õppekava eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised,  

oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada kunstnik-kujundajana,  

juhtida loomingulist, erialast ja karjäärialast protsessi ning osaleda  

elukestvas õppes.  

  

Õpilane:  

1. loob idee- ja kujunduskavandi ning kujunduslahenduse ja  kujundab 

visuaalset keskkonda, süvendades kujunduse loomise   

      kompetentsi  

2. planeerib, juhib ja haldab loomingulist tööprotsessi eesmärgi 

püstitamisest lõppväljundi teostamiseni, langetades kunstiliselt  

pädevaid otsuseid ja arvestades   keskkonna ja tehniliste 

tingimustega  

3. väljendab oma loomingulisi ideid, kasutades isikupärast visuaalset 
stiili, rakendades kunstilisi ja tehnilisi teadmisi  

4. analüüsib, planeerib ja juhib oma karjääri, kasutades ja  täiendades 
oma erialaseid, isiksuslikke, loomingulisi ja sotsiaalseid  oskusi  

  

  

Õppekava rakendamine: õppima võib tulla isik, kellel on 4. või 5.taseme kujundaja 

kutseharidus või sellele vastavad kompetentsid.  
 
Nõuded õpingute alustamiseks: viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on 

vähemalt 4. Või 5.  

kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.  

Nõuded õpingute lõpetamiseks
 

: õpingud loetakse lõpetatuks pärast kunstnik-kujundaja 

õppekavas kirjeldatud viienda taseme kvalifikatsioonile vastavate õpiväljundite saavutamist.   

 Õpingute läbimisel omandatav(ad)  

... 

kvalifikatsioon(id):  

Kunstnik-kujundaja 5. tase   

... osakutse(d):  Puuduvad  
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Õppekava struktuur     

Põhiõpingute moodulid (nimetus, maht ja õpiväljundid)  
  
Kujundusidee analüüs, arendamine ja vormistamine  25,5 EKAP, sh praktika  15 EKAP  

  

Püstitab lähteülesande, planeerib lahenduskäigu ja loob kujunduse, kasutades loovaid, tehnilisi ja 
sotsiaalseid oskusi.  
Analüüsib meeskonna ja partneritega idee-, kujunduskavandi ja kujunduslahenduse vastavust 

püstitatud ülesandele, lähtudes kujunduslahenduse esteetikast, korrastatusest ja mõtestatusest.  

Vormistab kujunduse ja esitleb töö kokkulepitud vormis, põhjendades kujundusvalikuid ning 

teostades kokkuvõtliku analüüsi.  

Lahendab erialaseid ülesandeid töökeskkonnas, lähtudes püstitatud eesmärgist.  

  

  

  
Kujunduse loomine 21 EKAP  

  

Visualiseerib ideekavandi, lähtudes kujunduse eesmärgist, professionaalsetest kogemustest  ja 

isikupärast.  

Loob originaalse ja kunstiliselt tervikliku kujunduskontseptsiooni ja kujunduskavandi, 

analüüsides nende vastavust püstitatud eesmärgile.  

Loob kujunduslahenduse, lähtudes kujunduskontseptsioonist.  

  

  

Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP  

  

Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis.  

Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist.   

Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas.   

Mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel. 

Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil.  
  

  

  

Praktika 15 EKAP sisaldub moodulis Kujundusidee analüüs, arendamine ja vormistamine  

  

Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused (nimetus ja maht) 9 EKAP  

  

Õppija valib valikõpingute moodulid, lähtudes oma süvendatud huvist ning planeeritavast edasisest 

tööalasest tegevusest.   

Õppijal on võimalus valida valikõpingute mooduleid Tartu Kunstikooli teistelt õppekavadelt vastavalt 

õppekorralduseeskirjas sätestatule.  

Tulenevalt erialastest arengutest ning kooli võimalustest võib valikõpingute moodulite nimekiri muutuda 

ja täieneda.  

  

Värv ja vorm ruumis 3 EKAP       

Digimaal 3 EKAP  

Fotograafia ja digilabor 3 EKAP   

Erialane inglise keel 3 EKAP   

Reklaamiõpetus 3 EKAP  

Graafika 3 EKAP  

   EKAP  

Spetsialiseerumine: puudub   

  
Õppekava kontaktisik  

ees-ja perenimi:   Kristina Tamm  

ametikoht:   Tartu Kunstikooli õppedirektor  

telefon:   471 3322  

e-post:   kristina.tamm@art.tartu.ee  



http://art.tartu.ee/wp-content/uploads/2014/05/RAKENDUSKAVA_kunstnikkujundaja-1.pdf  
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