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Õppekava maht (EKAP): 30EKAP
1. Kutsestandard - Meisterjuuksur, tase 5 04-24052012-4.2/6k
Õppekava koostamise
Teeninduse kutsenõukogu otsus nr 8 24.05.2012, kehtib
alus:
23.05.2017
2. Tööandja toetuskiri – Lofty OÜ „Intersalon“
3. Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130
„Kutseharidusstandard“
Õppekava õpiväljundid:  Väärtustab juuksuri eriala, hoiab end kursis kutse- ja eriala
moe- ning arengusuundadega, on teadlik erinevatest tööturu
suundumustest
 Järgib tööprotsessides tööohutus-, -ergonoomika ja
tööhügieeninõudeid ning kasutab ressursse, keskkonda,
iseennast ja klienti säästvalt
 On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös ennast ja
kaastöötajaid juhtivalt, analüüsib ning täiendab sotsiaalseid ja
enesekohaseid pädevusi, käitub vastastikust suhtlemist toetaval
ja arendaval viisil
 Korraldab enda ning kaastöötajate tööd, juhendab praktikante ja
kaastöötajaid muutuvates töösituatsioonides ning teeb
ettepanekuid salongi töökorralduse parendamiseks ja erialaste
koolituste vajaduseks
 Kliendi teenindamisel läheneb tööülesandele loovalt, rakendab
uudseid juuksuri kutsealaseid tehnoloogiaid, pakub välja
mitmekesiseid lahendusi ning võtab vastutuse tööülesannete
täitmise eest
Õppekava rakendamine
Keskhariduse omandanud õppijale statsionaarne õpe.
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda isik, kes on omandanud keskhariduse ja juuksuri 4.taseme kutsele vastavad
kompetentsid ning omab vähemalt 1 aastast juuksuritöö kogemust või vähemalt 2 aastast

juuksuritöö kogemust.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt
lävendi tasemel ja sooritanud eriala õpingute lõpetamiseks vajalikud iseseisvad ja praktilised
tööd, sealhulgas:
1. Esitleb õpimappi
2. Sooritab praktilise lõputöö etteantud teemal
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
… kvalifikatsioon(id): Meisterjuuksur, tase 5
… osakutse(d): Puuduvad
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid: 30 EKAP
1. Vormi- ja stiiliõpetus: 5,5 EKAP
2. Juuksuri loovtöö ja disain: 10 EKAP
3. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus: 4,5 EKAP
4. Juhendamine ja juhtimine: 5 EKAP
5. Praktika: 5 EKAP
Valikõpingute moodulid puuduvad
Spetsialiseerumised puuduvad
Õppekava kontaktisik
ees- ja perenimi: Leili Liinak
ametikoht: Juuksuri eriala juhataja
telefon: +372 6545026
e-post: leili.liinak@tthk.ee
Märkused:
Lisa 1 - Meisterjuuksur põhiõpingute moodulite nimetused, mahud ja õpiväljundid
Lisa 2– Tööandja toetuskiri
Lisa 3 - Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavuse tabel
Lisa 4 - Meisterjuuksur õppekava moodulite rakenduskava asub aadressil:
http://www.tthk.ee/bw_client_files/tthk/public/img/File/Oppekavad_2014/MJRK.pdf

