
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

KORRALDUS 

  

Narva   kuupäev digiallkirjas nr 2-1.12/NC/15 

 

 

 

Tartu Ülikooli Narva Kolledži eesti keele oskuse nõuete kehtestamine 

 

Võttes aluseks Hariduse Kutsenõukogu kinnitatud kutsestandardid õpetaja, tase 6 (kutsestandard 

21-28042020-1.5/5k) ja õpetaja, tase 7 (kutsestandard 21-28042020-1.6/9k) ning noorsootöötaja, 

tase 6 (kutsestandard 21-15112017-2.2/6k) ja arvestades Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 

määrusega nr 84 „Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja 

kasutamise nõuded“ (RT I, 10.08.2021, 11)1 kehtestatud nõudeid, kinnitan eesti keele oskuse 

nõude tõendamise korra Narva kolledži üliõpilastele alljärgnevalt. 

 

1. Eesti keele oskuse tõendamine eestikeelsete õppekavade lõpetamisel  

Tulenevalt õpetaja, tase 6, õpetaja, tase 7 ning noorsootöötaja, tase 6 kutsestandardis ja Vabariigi 

Valitsuse määruses ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja 

kasutamise nõuded kehtestatud eesti keele oskuse nõuetest, kehtestan TÜ Narva kolledži 

õppekavade läbimiseks eesti keele oskuse nõuded eesti keele süvaõppe või eesti keele aasta 

läbinud üliõpilastele õppekavade kaupa alljärgnevalt: 

1.1  Noorsootöö  

 Antava kraadi nimetus: Sotsiaalteaduste bakalaureus. 

 Õppekava lõpetamisel antav kutse: Noorsootöötaja, tase 6. Noorsootöötaja, tase 6 kutses-

tandardis on kehtestatud kutse läbiva kompetentsina eesti keele oskus tasemel C1.   

Enne bakalaureusetöö või bakalaureuseeksami eelkaitsmist peab üliõpilane tõendama oma eesti 

keele oskust tasemel C1. Keeleoskustaseme tõendamiseks tuleb esitada eesti keele C1 

tasemeeksami tunnistus (Haridus- ja Noorteametilt2).   

1.2  Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas  

 Antava kraadi nimetus: Haridusteaduse bakalaureus. 

 Õppekava lõpetamisel antav kutse: Õpetaja, tase 6. Kutsestandardis on kehtestatud kutset 

läbiva kompetentsina õpetamiskeele oskus tasemel C1 ning ühe võõrkeele oskus tasemel 

B2. 

                                                           
1 https://www.riigiteataja.ee/akt/110082021011?leiaKehtiv. 
2 Haridus- ja teadusministri määrus Eesti keele tasemeeksamite ülesehitus ja läbiviimise kord (RT I, 17.07.2020, 9), 

https://www.riigiteataja.ee/akt/108052020030 
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 Vabariigi Valitsuse määrus Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele 

oskuse ja kasutamise nõuded § 8 p 6 seab nõude, et pedagoogid (v.a eesti keele ja eesti 

keeles õpetatavate ainete õpetajad) peavad valdama keelt tasemel B2. 

Üliõpilane peab tõendama enne praktikale (koolieelne pidev praktika) minekut oma eesti keele 

oskust B2 tasemel. Keeleoskustaseme tõendamiseks tuleb esitada eesti keele kui teise keele B2 

tasemeeksami tunnistus.  

1.3  Keeleõpetaja mitmekeelses koolis 

 Antava kraadi nimetus: Haridusteaduse magister (keeleõpetaja mitmekeelses koolis). 

 Õppekava lõpetamisel antav kutse: Õpetaja, tase 7. Kutsestandardis on kehtestatud kutset 

läbiva kompetentsina õpetamiskeele oskus tasemel C1 ning ühe võõrkeele oskus tasemel 

B2. 

 Vabariigi Valitsuse määrus Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele 

oskuse ja kasutamise nõuded § 9 p 7 seab nõude, et eesti keele ja eesti keeles õpetatavate 

ainete õpetajad või õppejõud peavad valdama keelt tasemel C1. 

Üliõpilane, kelle valitud erialaks on eesti keele kui teise keele õpetaja, peab tõendama enne 

praktikale (Keeleõpetaja pidev praktika) minekut oma eesti keele oskust tasemel C1. 

Keeleoskustaseme tõendamiseks tuleb esitada eesti keele C1 tasemeeksami tunnistus (Haridus- ja 

Noorteametilt). 

 

2. Korraldus kehtib alates 2022/2023 õppeaastast Narva kolledžis õppima asuvatele 

üliõpilastele. 

 

3. Muuta Narva kolledži direktori 16.11.2016 korraldust nr 2-1.11/NC/152 ja lisada sellele p 

9 järgmises sõnastuses: 

„9. Korraldus kehtib kuni 2021/2022 õppeaastal ja 2021/2022 õppeaastale eelnevatel 

õppeaastatel immatrikuleeritud Narva kolledži üliõpilastele.“ 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marek Sammul 

direktor 

Tartu Ülikooli Narva Kolledž 
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