
Lõpueksami toimumise kord Pärnu kolledžis 

(lõpueksam Ettevõtlus ja projektijuhtimine ning Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni 

korraldus õppekaval, magistrieksam Teenuste disain ja juhtimine ning Heaolu- ja 

spaateenuste disain ja juhtimine õppekavadel) 

 

1. Nõuded lõpueksami komisjoni koosseisu kohta 

1.1. Lõpueksami komisjoni kuulub vähemalt kolm inimest. Komisjoni esimeheks on üldjuhul 

Pärnu kolledži korraline õppejõud. Komisjoni liikmeteks võivad olla Tartu Ülikooli korralised 

õppejõud ja teadurid ning vajadusel Pärnu kolledži külalisõppejõud, kes õpetasid aineid, mille 

teemad lõpueksamil käsitlemisele tulevad. 

1.2. Lõpueksami komisjoni koosseisu kinnitab kolledži direktor programmijuhtide esildiste 

alusel. 

 

2. Lõpueksami sooritamise kord 

2.1. Lõpueksami toimumise aeg määratakse kindlaks kolledži akadeemilises kalendris. 

2.2. Lõpueksamit võib sooritada üliõpilane, kellel on õppekava kõik ülejäänud ained läbitud. 

2.3. Lõpueksamile tuleb kaasa võtta fotoga isikut tõendav dokument. 

2.4. Lõpueksam toimub kirjalikult ja/või suuliselt ja/või kombineeritult kirjalikust ja suulisest. 

Konkreetne kord määratakse kindlaks iga õppekava kohta eraldi. 

2.5. Lõpueksami korduseksam toimub järgmise korralise lõpueksami ajal. 

 

3. Ettevõtluse ja projektijuhtimise lõpueksami sisulised nõuded ja hindamine 

3.1. Lõpueksami eesmärgiks on hinnata üliõpilaste teoreetilisi teadmisi ja oskusi lähtudes 

õppekava eesmärkidest. 

3.2. Lõpueksam koosneb kahest osast. Esimese osa on eksamitest, milles üliõpilane vastab 

100-le valikvastustega küsimusele. Konkreetsed ained, õppematerjalide loend ja 

kordamisküsimused antakse tudengitele teada semestri alguseks ainekavaga. 

Eksami teises osas kaitseb üliõpilane komisjoni ees aine Kaasuse lahendamine raames 

valminud kaasust. 

3.3. Eksamitesti sooritamiseks on aega 2 tundi (120 minutit). Eksamitesti ajal ei ole lubatud 

materjale kasutada. 

3.4. Kaasuse kaitsmine toimub komisjoni ees individuaalselt ja kaitsmiseks on aega 20 

minutit. 

3.5. Eksami koondhindest 50% moodustavad eksamitesti küsimused ning 50% kaasuse 

sisuline väärtus ja kaitsmine. 

Nii eksami testi kui kaasuse sisulise väärtuse ja kaitsmise eest tuleb saada vähemalt 25,5 

punkti. Kui tulemus jääb kas eksami testi sooritamisel või kaasuse sisulisel väärtusel ja 

kaitsmisel alla 25,5 punkti, siis loetakse eksam mittesooritatuks. 

3.6. Lõpueksami positiivseks sooritamiseks on vaja saada kokku vähemalt 51 punkti. 

Hindamine on eristav, positiivsed hinded on A-E: 

91-100 punkti – A 

81-90 punkti – B 

71-80 punkti – C 

61-70 punkti – D 

51-60 punkti – E 

0-50 punkti – F. 

 

4. Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse lõpueksami sisulised nõuded ja hindamine 

4.1. Lõpueksami eesmärk on hinnata üliõpilaste teoreetilisi teadmisi ja oskusi lähtudes 

õppekava eesmärkidest. 



4.2. Lõpueksam on kirjalik ning hõlmab aineid kombinatsioonina õppekava erinevatest 

moodulitest. Eksamitest sisaldab nii valikvastustega kui avatud vastusega küsimusi. 

Konkreetsed ained, kordamisküsimused ja õppematerjalide loend antakse üliõpilastele teada 

lõpueksami toimumise semestri alguseks.  

4.3. Eksamitesti sooritamiseks on aega 2 tundi (120 minutit). Eksamitesti ajal ei ole lubatud 

materjale kasutada. 

4.4. Lõpueksami sooritamise maksimaalne punktide arv on 100. Lõpueksami positiivseks 

sooritamiseks on vaja kokku saada vähemalt 51 punkti. 

Hindamine on eristav, positiivsed hinded on A-E: 

91-100 punkti – A 

81-90 punkti – B 

71-80 punkti – C 

61-70 punkti – D 

51-60 punkti – E 

0-50 punkti – F.  

 

5. Teenuste disaini ja juhtimise magistrieksami sisulised nõuded ja hindamine 

5.1. Magistrieksami eesmärk on kinnistada ja testida üliõpilaste erialaseid teadmisi teenuste 

disaini ja juhtimise valdkonnas (sh spordijuhtimise, turismiteenuste või avalike teenuste 

fookusega, kui õppekava versioonis olid spetsialiseerumised). 

5.2. Magistrieksam on suuline ning hõlmab aineid kombinatsioonina õppekava erinevatest 

moodulitest. Konkreetsed ained, õppematerjalide loend ja küsimused antakse tudengitele 

teada lõpueksami toimumise semestri alguseks. 

5.3. Magistrieksami protseduur: iga tudeng tõmbab loosiga 2 juhuslikku küsimust, mis kokku 

moodustavad eksamipileti. Peale ettevalmistusaega toimub vestlus pileti kahe küsimuse 

teemal magistrieksami komisjoniliikmetega. 

5.4.  Magistrieksami ajal ei ole lubatud materjale kasutada. 

5.5. Magistrieksami positiivseks sooritamiseks on vaja saada kokku vähemalt 51 punkti. 

Hindamine on eristav, positiivsed hinded on A-E: 

91-100 punkti – A 

81-90 punkti – B 

71-80 punkti – C 

61-70 punkti – D 

51-60 punkti – E 

0-50 punkti – F. 

 

6. Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimise magistrieksami sisulised nõuded ja 

hindamine 

6.1. Lõpueksami eesmärgiks on hinnata üliõpilaste teoreetilisi teadmisi ja oskusi lähtudes 

õppekava eesmärkidest. 

6.2. Suulise magistrieksami valinud üliõpilastele esitatakse kordamisküsimused eksami 

sooritamiseks ning täpsustatakse eksami sooritamiseks vajalikud kohustuslikud 

õppematerjalid vähemalt kaks kuud enne eksami toimumist. 

6.3. Magistrieksamil valib üliõpilane eksamipileti, milles on kaks küsimust. 

6.4. Suulise eksami sooritamiseks komisjoni ees on aega 20 minutit. 

6.5. Magistrieksami üldhinde kujunemisel on kõigil küsimustel võrdne kaal. 

6.6. Magistrieksami positiivseks sooritamiseks on vaja saada kokku vähemalt 51 punkti. 

Hindamine on eristav, positiivsed hinded on A-E: 

91-100 punkti – A 

81-90 punkti – B 



71-80 punkti – C 

61-70 punkti – D 

51-60 punkti – E 

0-50 punkti – F. 


