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Eesmärk: Luua võimalus finantsarvestuse alaste teadmiste ning raha ja varude arvestuse põhimõtete
rakendamiseks praktikas läbi igapäevatöös osalemise ja kogetu analüüsimise.
Kursuse lühikirjeldus: Praktika ülesanded
1. Tutvub ettevõtte õigusvormiga, põhitegevusega, finantsarvestusala töötajate ametijuhenditega või
tööjaotusega ning raamatupidamise sise-eeskirjaga.
2. Selgitab välja ettevõttes kasutusel olevad raha kontod, tutvub raha liikumise algdokumentidega ja
kontrollib neid, peab raha liikumise kohta arvestust kontodel.
3. Selgitab välja varude liigituse, hindamise ja kuludesse kandmise meetodid ning rakendab neid
praktikaettevõttes.
4. Loob seoseid raha ja varude arvestusregistrite ja raamatupidamise aastaaruande, vastavate aastaaruande
lisadega ja esitab näiteid.
5. Analüüsib oma teadmiste, oskuste, väärtuste ja hinnangute kujunemist saadud kogemuse kaudu.
Õppeaine hindamisviis: arvestus (mitteeristav)
Õpiväljundid

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

ÕV1 Praktika läbinud üliõpilane:
kaardistab praktikaettevõtte
finantsarvestuse korralduse;
rakendab praktikaettevõttes raha ja
varudega toimuvate
majandustehingute arvestamise
loogilist ahelat ja selles
rakendatavaid arvestuspõhimõtteid
ja -meetodeid kasutades
majandustarkvara (sh elektrooniliste
keskkondade) võimalusi ning
kirjeldab ja selgitab neid;
selgitab seoseid raha ja varude
arvestusregistrite ja
raamatupidamise aastaaruande ning
raamatupidamise sise-eeskirja vahel;
analüüsib ja esitleb oma teadmiste,
oskuste, väärtuste ja hinnangute
kujunemist praktilise kogemuse
kaudu.

Praktikaaruanne,
ettevõttepoolse juhendaja
hinnang ja praktikandi
enesehinnang ning praktika
kaitsmine koolis.

"A" saamise tingimus —
Üliõpilane on:
1.Esitanud ettevõtte üldandmed,
tegevusvaldkonnad ja
raamatupidamise üldise korralduse,
sh arvestusala töötajate tööjaotuse
ja ülevaate raamatupidamise siseeeskirjast.
2. Rakendanud praktikaettevõttes
raha ja varudega toimuvate
majandustehingute arvestamise
loogilist ahelat ning selles
rakendatavaid arvestusmeetodeid ja
põhimõtteid kasutades
majandustarkvara (sh elektrooniliste
keskkondade) võimalusi, on
kirjeldanud ja selgitanud neid
praktikaaruandes;.
3.Selgitanud seoseid raha ja varude
arvestusregistrite ning
raamatupidamise aastaaruande ja
raamatupidamise sise-eeskirja

vahel.
4. Analüüsinud ja esitlenud teemade
lõikes oma teadmiste, oskuste,
väärtuste ja hinnangute kujunemist
saadud kogemuse kaudu.
5. Esitlus.
"MA" saamise tingimus — Eelpool
esitatud tingimustest on üks
täitmata.

Õppetöö sisu: Eelnevalt läbitud õpingud / omandatud õpiväljundid:
• on läbinud mikro- ja makroökonoomika ning tööõiguse ja tööohutuse, maksunduse ning tööaja ja töötasu
arvestuse teoreetilised kursused;
• on läbinud finantsarvestus I teoreetilise kursuse ;
• on rakendanud raha ning varudega toimuvat majandustehingute arvestamise loogilist ahelat ja selles
rakendatavaid arvestusmeetodeid ning põhimõtteid.
Kohustuslik kirjandus: Praktikaasutuse/ettevõtte põhikiri, raamatupidamise sise-eeskiri
Õppemeetodid: Praktiline töö ettevõttepoolse juhendajaga koostöös, iseseisev töö, esitlus.
Moodle kursus: Finantsarvestuse praktika I

