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PRAKTIKANDI TÖÖ HINDAMISE VORM 

 

Praktikaettevõte: 

Praktika juhendaja nimi ja ametikoht: 

*Kui praktika juhendaja soovib juhendamise eest ka tasu, siis palun lisada enda isikukood ja 

arveldusarve number. 

Praktikandi nimi ja õpitav õppekava: 

1. Kirjeldage palun lühidalt projekti või projekte, milles praktikant osales: 

 

2. Millised olid praktikandi tööülesanded? 

 

3. Millise lõpliku hinnangu annate praktikandi sooritusele praktika vältel?  
*Hindamisskaala 10 - 0: “10” – suurepärane, “0” – puudulik 
 
Üldine hinnang praktikandi sooritustele hindamisskaalal 10 – 0: ___ 

 

4. Hinnake palun praktikandi omadusi hindamisskaalal 10 – 0: 

___ Erialane kompetentsus 
___ Õppimisvõime 
___ Meeskonnatöö/Koostöövõime 
___ Oskus organiseerida tööd ja planeerida aega 
___ Suhtlemisoskus 
___ Väljendusoskus 
___ Töö kvaliteet 
 
4.1. Milliste omaduste poolest jäi praktikant eriliselt silma? 

4.2. Millised omadused vajavad parandamist? 

 

5. Akadeemiline taust ja oskused 

Andke palun hinnang allpool loetletud erialastele oskustele. Hinnata tuleb nii praktikandi oskusi 

kui Teie ettevõttes vajaminevaid oskusi, hindamisskaalal 10 - 1. 

5.1. Tudengi oskused               Töökohal vajaminevad oskused: 

                     ___                                 ___ süsteemide ja rakenduste analüüs 
                     ___                                 ___ süsteemide ja rakenduste projekteerimine 
                     ___                                 ___ süsteemide ja rakenduste programmeerimine 
                      ___                                 ___ süsteemide ja rakenduste integreerimine 
                      ___                                 ___ konfiguratsioonide testimine ja tugi 
                     ___                                 ___ projekti analüüs, arendus, juurutamine 
                     ___                                  ___ tehnilise dokumentatsiooni väljatöötamine 
                     ___                                  ___ andmeturve, krüptoloogia 
                     ___                                   ___ algoritmilised teadmised 
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                     ___                                   ___ muud (palun täpsustada allpool punktis märkused) 
 

5.2. Spetsialiseerumine 

Tudeng                                                   Töökoht 

___                                                         ___ andmebaaside administreerimine 
___                                                         ___ võrkude administreerimine 
___                                                         ___ tarkvara arendus 
___                                                          ___ hajussüsteemi arendus 
___                                                          ___ reaalajasüsteemi arendus 
___                                                          ___ kontoritarkvara administreerimine 
___                                                          ___ võrguseadmete administreerimine 
___                                                          ___ rakendusserverid 
___                                                          ___ operatsioonisüsteemide administreerimine 
___                                                          ___ muud (palun täpsustada allpool punktis märkused) 

 

5.3. Programmeerimiskeeled 

Tudeng                               Töökoht 

___                                      ___ C/C++/C# 

___                                      ___ Java,  

____                                  ____ Javascript 

___                                       ___ HTML, DHTML 

___                                      ___ SQL 

___                                      ___ muud (palun täpsustada allpool punktis märkused) 

 

 

6. Praktikalt puudutud päevade hulk kokku ___ päeva, 

sealhulgas puhkus ___ päeva, haiguse tõttu ___ päeva, põhjusteta ___ päeva 

 

7. Hinne praktika sooritusele: 

5 „suurepärane“ _____ 

4 „väga hea“ _____ 

3 „hea“ _____ 

2 „rahuldav“ _____ 

1 „kasin“ _____ 

 
Selles hinnangus näidatud teemadel on praktikandiga vesteldud: Jah / Ei 
Kas võtaksite praktikandi tööle? Jah / Ei 
 
 
Praktika juhendaja allkiri ja kuupäev:   

 


