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Tartu Kunstikooli 2018./2019. õppeaastaks õpilaste
vastuvõtutingimused ja –kord
1. Üldsätted
1.1.Käesolev eeskiri reguleerib Tartu Kunstikooli (edaspidi TK) uute õpilaste tasemeõppesse vastuvõtu
korraldust 2018./2019. õppeaastaks.
1.2.Eeskirja täitmise eest vastutab ja kõik kooli sisseastumisega seotud käesoleva eeskirjaga
reguleerimata küsimused lahendab lõplikult direktori käskkirjaga moodustatav vastuvõtukomisjon.
Vastuvõtukomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena. Vastuvõtukomisjoni kuuluvad TK
direktor, üks tööandjate esindaja ja teised direktori nimetatud isikud. Dokumentide vastuvõtuga
seotud praktiliste küsimustega tegeleb vastuvõtukomisjoni ettepanekul direktori moodustatud
vastuvõtusekretariaat. Vastuvõtukomisjoni volitused algavad vastuvõtule eelneva aasta 1. oktoobril
ja lõpevad vastuvõtuaasta 30. septembril.
1.3.Eksamikomisjonide koosseisud sisseastumiseksamite läbiviimiseks ja hindamiseks kinnitatakse
direktori käskkirjaga.
1.4.Käesoleva eeskirjaga kehtestatud korras on võrdne õigus kandideerida TK esmaõppesse kõigil
vähemalt põhiharidusega tavaõppekaval (st mitte lihtsustatud õppekaval) õppinud isikutel ja TK
jätkuõppesse vähemalt keskhariduse ja erialase kunstihariduse või töökogemusega 4. või
5. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutsele vastavate kompetentside olemasolul. Kutsestandardid:
4. tase http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10492727/pdf/kujundaja-tase-4.1.et.pdf
5. tase http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10492829/pdf/kujundaja-tase-5.1.et.pdf
1.5.Vastuvõtt TK-sse toimub avaliku konkursi korras.
1.6.Õppetöö toimub eesti keeles. Vastu võetakse statsionaarsesse koolipõhisesse õppesse:
1.6.1. 4. kvalifikatsioonitaseme
esmaõppe
õppekavadele
kutsekeskharidusõppesse
kutseharidusõppesse keskhariduse baasil ning
1.6.2. 5. kvalifikatsioonitaseme jätkuõppe õppekaval kutseeriharidusõppesse.
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1.7.Riigieelarveliste õppekohtade arvu kinnitab haridus- ja teadusminister. Avatavate õppegruppide
piirarvud kinnitab vastuvõtukomisjon enne sisseastumiseksamite tulemuste avaldamist.
2. Kandideerimine, dokumendid ja tähtajad
2.1.Kandideerimisel nõutavad dokumendid on järgmised:
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a) avaldus, mida saab esitada perioodil 2. aprill – 25. juuni 2018 (esmaõppe õppekavadel) või
perioodil 21. – 29. august 2018 (jätkuõppe õppekaval) http://www.sais.ee keskkonnas (edaspidi
SAIS);
b) portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest (kuulub tagastamisele). Nõuded
portfooliole on kirjeldatud punktides 2.3 ja 2.4.
c) Põhihariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: Teema avaldame hiljemalt 1. aprilliks kooli
kodulehel.
d) Keskhariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: Mida ma tahan õppida? Kelleks tahan
saada? Milliseid erialaseid oskusi ma tulevikus vajan?
e) Jätkuõppe õppekavale sisseastujatel motivatsioonikiri: Millises suunas soovin kunstniku ja
kujundajana areneda?
f) Esmaõppes individuaalse õppekava taotlemiseks sisseastujal esitada avaldus ja motivatsioonikiri
teemal: “Kuidas ma sel erialal tegutsema hakkan?”
g) Motivatsioonikirja saab esitada koos avaldusega SAISis.
h) Digitaalne dokumendifoto 3x4 cm, mille saab lisada avaldusele SAISis.
2.2.Erialaeksamile ja/või vestlusele tulles esitatakse hiljemalt sama päeva hommikul:
a) põhiharidust või keskharidust (vastavalt õppekavale) tõendava dokumendi ja hinnetelehe
originaal või kinnitatud koopia enne 2004. aastat Eestis kooli lõpetanud kandidaadil või välismaal
hariduse omandanud kandidaadil või kui SAISis ei kajastu tasemeharidust tõendavad andmed;
b) tervishoiuteenust osutava isiku väljastatud tõend või selle koopia õpilaskandidaadi tervisliku
seisundi kohta, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18-aastane);
c) vanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine (noorem kui 18aastane), vorm avaldatakse kooli veebilehel http://www.tartukunstikool.ee/. Nõusoleku võib
skaneerituna või digiallkirjastatuna laadida SAISi.
d) välismaalasest õpilaskandidaadil tuleb lisaks esitada dokument, milles on märge alalise või
kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tõend tema seadusliku viibimise kohta Eesti
Vabariigis.
2.3.Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole
2.3.1. Portfoolio:
a) on varustatud sisseastuja nimega.
b) sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest,
loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaat ja tehnika vaba.
c) sisaldab vähemalt 1 maali. Teema ja tehnika vaba (akvarell, kattevärvid, digimaal või muu).
d) sisaldab fantaasiaülesannet “Mänguruum tegelaskujudega”. Tehnika vaba (joonistus, foto
maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne).
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e) Lisaks on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited (joonistused, visandid vihikute
servadel, loodud kujundused, graffiti, netikunst, fotod jne). Võib esitada nii originaale,
digitaalseid koopiaid kui fotosid.
f) Illustraatori eriala puhul, kus grupp ei avata, erialast võimekust näitav portfoolio.
2.3.2. Portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks,
loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust.
2.3.3. Portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks
erialaeksami ja osalevad vestlusel.
2.4.Nõuded jätkuõppe õppekava portfooliole:
2.4.1. Portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks 4. või
5. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele.
2.4.2. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest. Spetsialiseerumised on
järgnevad:
 kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 kujundajas spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.
2.4.3. Portfoolioid hinnatakse.
2.5.Nõuded punktis 2.3. ja 2.4. nimetatud esitatavatele töödele:
a) Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei
vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona.
b) Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on
esitatud kõik punktis 2.3.1. või 2.4.1. nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega
lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D
kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.
2.6.Erandkorras võetakse esmaõppe õppekavadele kandideerimiseks dokumente vastu Tartu Kunstikooli
õppehoones Tartus, Eha 41, IV korrusel perioodil 21.‒25. juuni 2018 kell 10.00‒16.00.
2.6.1. Portfoolio võib saata ka tähitud postiga aadressile Tartu Kunstikool, Eha 41, Tartu 50103.
2.6.2. Otsused eksamile ja vestlusele pääsemise kohta tehakse teatavaks järgnevalt:
Portfoolio laekumise kuupäev Otsus eksamile ja vestlusele pääsemise kohta
(avaldatakse kooli FB lehel ja saadetakse e-postiga)
1. aprill ‒ 30. aprill 2018
12. mai
1. mai ‒ 31. mai 2018
12. juuni
1. juuni ‒ 20. juuni 2018
22. juuni
2.6.3. Eksami ja vestluste täpsed ajakavad selguvad hiljemalt 26. juunil 2018 ja avaldatakse kooli
veebilehel.
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Eksamid ja vestlused toimuvad 27.‒29. juunil 2018:
27.06 KHB kujundusgraafikud, KHB stilistid;
28.06 PHB dekoraatorid, PHB kujundusgraafikud;
29.06 PHB 3D, KHB 3D.
Kui sisseastujal, kes on lubatud eksamitele, ei ole võimalik erakorralistel põhjustel (nt seoses
noorte laulu- ja tantsupeol osalemine, ajutine eemal viibimine Eestist, perekondlikud põhjused)
osaleda eksamitel 27.–29. juunil 2018, tuleb esitada vastavasisuline taotlus SAISis koos
avaldusega ning vastuvõtukomisjon siis otsustab, kas on võimalik korraldada lisa
vastuvõtueksam.
2.6.6. Lisa vastuvõtueksam SAISis selleks soovi avaldanutele toimub üldjuhul juuli esimesel nädalal.
2.6.4.



2.6.5.

2.7.Jätkuõppe õppekavale kandideerimiseks esitada avaldus-ankeet perioodil 21. – 29.08. 2018 SAISis
(soovitavalt) või kohapeal (koos dokumentide ja portfoolioga) Tartu Kunstikooli õppehoones Tartus,
Eha 41, I korrusel 29. augustil kell 10.00‒16.00.
2.7.1. SAISis avalduse esitanutel võtta portfoolio ja dokumendid kaasa vestlusele. Portfoolio võib
esitada ka veebipõhiselt, veebilingi saab lisada SAISi keskkonnas avalduse esitamisel.
2.7.2. Vestlus ja erialaeksam toimuvad septembri esimesel nädalal 2018.
2.7.3. Eksami ja vestluse ajakavad selguvad hiljemalt 31. augustil 2018 ja avaldatakse kooli veebilehel.
2.8.Informatsiooni sisseastumise ja/või eksamite kohta saab kooli veebilehelt, SAISist ning avatud uste
päevadel 2. märtsil ja 6. juunil 2018.
3. Erialad, eksamid ja hinded
3.1.Põhihariduse baasil saab kandideerida esmaõppe õppekavale (EHISe kood 152118):
3.1.1. kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
3.1.2. kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
3.1.3. kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS.
3.2.Keskhariduse baasil saab kandideerida esmaõppe õppekavale (EHISe kood 154918):
3.2.1. kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
3.2.2. kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
3.2.3. kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS.
3.3.Kui keegi tahab astuda dekoraatoriks või stilistiks vastuvõtust erinevalt haridustasemelt, siis need
olukorrad lahendatakse vastuvõtukomisjoni otsusega.
3.3.1. kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS (individuaalõpe, eraldi illustraatori
gruppi ei avata).
3.4.Keskhariduse baasil saab kandideerida jätkuõppe õppekavale:
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3.4.1. KUNSTNIK-KUJUNDAJA.
3.5.Vastuvõtu aluseks on sisseastumiseksamite tulemused.
3.6.Sisseastumiseksamid on:
a) portfoolio,
b) erialaeksam,
c) vestlus.
3.6.1. Avaldusega koos esitatud motivatsioonikirja hinnatakse vestluse osana. Töö peab vastama
teemale ja selles on selgelt argumenteeritud vajadust sellel õppekaval õppida; kiri peab olema
vormistatud keeleliselt korrektselt.
3.6.2. Jätkuõppe õppekavale kandideerijad sooritavad ühepäevase erialaeksami.
3.7.Kahe vastuvõtule eelneva õppeaasta jooksul piirkondlikul/üleriiklikul kunstiolümpiaadil osalenud
õpilased või huviharidusliku kunstikooli lõpetanud sisseastujad osalevad vestlusel ja sooritavad
erialaeksami. Portfoolio osa, mida sisseastuja ei pea esitama, hinnatakse maksimumhindega.
3.8.Sisseastumiseksamite hindamisskaala:
4 – «väga hea»
2 – «rahuldav»
1 – «kasin»
0 – «mitterahuldav»
3.9.Iga eksami (portfoolio, erialaeksam ja vestlus) eest antakse eraldi punktid. Portfoolio ja erialaeksami
korral tulevad eraldi punktid tehnilise ja kunstilise sisu eest ning vestluse korral vestluse ja essee eest.
Protokolli kantakse kahe hinde aritmeetiline keskmine.
3.9.1. Portfooliol hinnatakse eraldi punktides 2.3 ja 2.4 esitatud nõuetele vastavust ja loomingulisust.
3.9.2. Erialaeksami tööl hinnatakse eraldi tehnilist teostust (sh kompositsioonilist lahendust ja
värvikasutust) ning loomingulisust.
3.9.3. Vestlusel hinnatakse eraldi motivatsioonikirja ja vestluse suulist osa.
3.10. Esmaõppe õppekavade erialaeksamile ja vestlusele pääsevad õpilaskandidaadid, kes on
portfoolio eest saanud vähemalt 2 punkti. Vestluse ja erialaeksami puhul arvestatakse ainult
positiivseid tulemusi (vähemalt 1 punkt).
3.11. Jätkuõppe õppekava erialaeksamile pääsevad õpilaskandidaadid, kes on portfoolio eest saanud
vähemalt 2 punkti. Vestluse puhul arvestatakse ainult positiivseid tulemusi (vähemalt 1 punkt).
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3.12. Võrdsete punktide arvu korral eelistatakse kandidaati, kes on saanud parema tulemuse portfoolio
eest, seejärel arvestatakse vestluse tulemust ning viimasena erialaeksami tulemusi. Pallide koguarvu
võrdsuse korral otsustab õpilaskandidaadi vastuvõtu vastuvõtukomisjon.
3.13. Sisseastujate tulemusi hinnatakse õppekavapõhiselt.
3.14. Erialaeksami sisu sõltub õppekavast:
3.14.1. Kujundusgraafik ‒ tasapinnalise kompositsiooni eksam.
3.14.2. Dekoraator ‒ ruumilise kompositsiooni eksam.
3.14.3. Stilist ‒ tasapinnalise kompositsiooni eksam.
3.14.4. 3D kunstnik-kujundaja ‒ ruumilise kompositsiooni eksam, mis teostatakse arvutis (vabalt valitud
2D või 3D programmis). Kasutada võib isiklikku sülearvutit ja digilauda.
3.14.5. Illustraator- tasapinnalise kompositsiooni eksam (kunstnik-kujundaja jätkuõppes).
3.15. Õpilaskandidaat pääseb eksamitele isikut tõendava dokumendi alusel.
3.16. Sisseastumiseksamite ülesanded koostab eksamikomisjon.
3.17. Eksami algul teeb eksamikomisjon teatavaks eksamiülesanded ning töökorralduse eksami ajal.
Kõrvaliste isikute sisenemine eksamiruumi on keelatud.
3.18. Eksamikomisjoni liikmetel on õigus õpilaskandidaat eksamilt eemaldada, kui viimane eksib
töökorralduse vastu ja segab oma käitumisega teiste tööd ning pole reageerinud hoiatusele.
Eksamitulemus tühistatakse.
3.19. Erialaeksamite töid ei tagastata, neid säilitatakse koolis kuni 1. oktoobrini 2018.
4. Vastuvõtt
4.1.Sisseastumise tulemused avaldatakse SAISis hiljemalt 6. juulil (esmaõpe) ja 10. septembril
(jätkuõpe).
4.2.Vastuvõetu on kohustatud kinnitama oma õppima asumist SAISis hiljemalt 31. juulil (esmaõpe) ja
12. septembril (jätkuõpe).
4.3.Väljaspool Eestit omandatud tasemeharidust või enne 2004. aastat Eestis omandatud tasemeharidust
(põhi-, kesk või kõrgharidus) tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia tuleb sisse saanutel
tuua kooli kantseleisse hiljemalt õppetöö alguseks.
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4.4.Kui mõni vastuvõetutest ei ole ettenähtud tähtajaks kinnitanud oma õppima asumist, täidetakse
vabaks jäänud koht pingereas järgmise õpilaskandidaadiga, kes on vastuvõetute hulgast välja jäänud.
4.5.Vabaks jäänud esmaõppe õppekohtade kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 21. augustil.
Uued kandidaadid peavad oma õppima asumist kinnitama hiljemalt 28. augustil.
4.6.Vabaks jäänud jätkuõppe õppekohtade kandidaatidega võetakse ühendust hiljemalt 13.
septembril. Uued kandidaadid peavad oma õppima asumist kinnitama hiljemalt 15. septembril kell
12.
4.7.Kooli direktor kannab õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 30. augustiks
(esmaõpe) ja 15. septembriks (jätkuõpe), lähtudes vastuvõtukomisjoni otsusest ja õpilaskandidaatide
kinnitustest kooli õppima asuda. Käskkiri avalikustatakse kooli infosüsteemis.
4.8.Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta ja ette teatamata õppetööle mitteasunud
esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda järgmine
õpilaskandidaat samal aastal kandideerinute pingereast.
5. Vaidlustamine
5.1.Õpilaskandidaadil on õigus eksamitulemustega mittenõustumisel esitada kirjalik protest
vastuvõtukomisjoni esimehe nimele kolme päeva jooksul pärast eksamitulemuste väljakuulutamist.
Vastuvõtukomisjon koos eksamikomisjoniga lahendab küsimuse ühe nädala jooksul pärast avalduse
esitamist ning vastab avaldajale kirjalikult.
5.2.Direktori otsust kooli vastuvõetud õpilaste kohta on õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada 30 päeva
jooksul vastava käskkirja teatavaks tegemisest, esitades vaide Tartu Kunstikooli direktorile
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või esitades kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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