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1. Üldine teave
Käesoleva hindamisstandardi alusel hinnatakse 5. taseme projektijuhi kutse taotleja (edaspidi
Taotleja) kompetentsuse vastavust kutsestandardis Nooremprojektijuht, tase 5 (avaldatud
Kutsekoja kodulehel, edaspidi Kutsestandard) toodud nõuetele. Üldjoontes järgitakse samu
meetodeid, nagu on toodud IPMA ICB4 ja ICR4 dokumentides.
Taotleja kompetentsuse vastavust Kutsestandardis toodud nõuetele hindab hindamiskomisjon
(edaspidi Hindamiskomisjon), kelle moodustab Eesti Projektijuhtimise Assotsiatsiooni (edaspidi
EPMA) poolt moodustatud kutsekomisjon (edaspidi Kutsekomisjon) vastavalt kutse andmise
korrale (avaldatud Kutsekoja kodulehel).
Kutset saab taastõendada 1 aasta jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppu.
Taastõendamisel toimub hindamine esitatud dokumentide baasil, rakendades koolituste
läbimise mahtu. Kui hindamiskomisjon peab vajalikuks, võidakse Taotleja kutsuda intervjuule
(kestusega maksimaalsel 1 tund).
2. Hindamiskriteeriumid ning hindamismeetodid ja nende kirjeldus
Hindamiskriteeriumideks on Kutsestandardi B osas kirjeldatud kompetentsid.
Kirjalik test viiakse läbi elektrooniliselt või paberil etteantud 112 valikvastustega eestikeelse
küsimustiku näol, mis katab kõiki Kutsestandardis toodud kompetentse. Igale küsimusele on
ainult üks ainuõige või parim vastus (teised vastusevariandid punkte ei anna). Kirjaliku testi
täitmiseks on aega 2,5 tundi. Testi ajal ei või kasutada kõrvalisi vahendeid. Taotleja peab
saavutama kokku vähemalt 50% taseme (10 punkti skaalal tase 5) kõigi küsimuste. Kui Taotleja
on läbinud positiivselt kirjaliku testi, siis viiakse teised eksami etapid. Kui kirjalik test ei saa
positiivselt läbitud, saab Taotleja teha kutseeksami uuesti järgmisel välja kuulutatud hindamisel.
Taotleja peab saavutama keskmiselt hinnatavate teadmiste taseme 5.
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3. Hindamise korraldus
Hindamine toimub EPMA poolt määratud kohas, millest teatatakse EPMA kodulehel
(www.epma.ee) vähemalt 20 päeva enne dokumentide esitamise tähtaega. Taotleja peab 10
päeva ennem hindamist esitama:
1. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),
2. avalduse, mille vorm on kättesaadav EPMA kodulehel esitatud teates,
3. maksekorralduse või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
4. CV
5. täidetud eneseanalüüsi vormi,
6. kutsealase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia või tõend vähemalt 1-aastase
töökogemuse kohta projektimeeskonnas.
Nõutud dokumendid tuleb saata Kutsekomisjoni sekretärile e-posti aadressil eksam@epma.ee,
kes kontrollib nende korrektsust, Taotleja vastavust taotlemise eeltingimustele, vastavalt kutse
andmise korrale, ja teavitab sellest Taotlejat. Kutse taotlejal on võimalik esitada puuduste
kõrvaldamiseks täiendavaid andmeid. Kutsekomisjoni sekretär teavitab kutse taotlejat eksamile
lubamise kohta hiljemalt 5 päeva ennem hindamist.
Hindamise päeval kogunetakse EPMA teates nimetatud kohas. Hindamiskomisjon viib läbi
kirjaliku testi, selgitamaks Taotleja teadmisi kompetentside kohta.
Hindamiskomisjon koostab hindamise korraldamise ja tulemuste protokolli. Hindamiskomisjon
esitab hindamise tulemuste protokolli Kutsekomisjoni sekretärile ja annab Taotlejale selle alusel
esmast tagasisidet. Samuti pakutakse Taotlejale võimalust anda tagasisidet küsitluse kaudu, et
tuua välja oma eksamil kogetu, et tagada eksamite pidev parendamise protsess.
Kutsekomisjon teeb hindamistulemuste põhjal mõistliku aja jooksul kutse andmise või
mitteandmise otsuse iga Taotleja kohta eraldi. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse
kirjalikult. Hindamise korralduse ja hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi
lahendab Kutsekomisjon.
4. Vormid kutse taotlejale
EPMA kodulehel on elektrooniliselt kättesaadavana lisatud:
 avalduse vorm (Lisa 1).
 eneseanalüüsi vorm (Lisa 2),
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