
KUNSTIST   
ELATUMISE KUNST

Kultuuriettevõtluse moodul

MOODULI LÄBINUNA OLED SA:

 » osav meeskonnas tegutseja
 » harjunud lähenema probleemidele loovalt
 » ettevõtlikuma mõtteviisiga
 » tugevam eneseanalüüsis ning tead paremini oma 

tugevusi ja nõrkusi
 » katsetanud vähemalt üht oma ideed praktikas
 » koostanud oma isikliku karjääriplaani, kuidas oma 

erialal töötades läbi lüüa
 » kursis kultuurivaldkonna korralduslike aspektidega 

poliitikast suhtlusvõrgustikeni
 » teadlik loomemajandusest, autoriõiguse ja 

lepingutega seonduvast
 » tutvunud juriidiliste vormide võimalustega 

(näiteks FIE, OÜ või MTÜ)

Oled magistriõppe tudeng?
Otsid huvitavaid vaba-või valikaineid?
Soovid omandada praktilisi teadmisi?

SA TAHAD:

 » olla ise oma karjääri peremees
 » võtta aega oma professionaalse tuleviku 

kavandamiseks
 » arendada praktilisi oskusi oma erialal 

läbilöömiseks
 » teada loomemajandusest ja kultuuriettevõtlusest
 » ise korraldada projekte, sündmusi ja oma erialast 

tööd
 » osaleda aktiivõppes ja õppida koos erinevate 

erialade inimestega

KULTUURIETTEVÕTLUSE MOODUL:

 » Loodud EMTA ja EKA koostöös
 » Julgustab ettevõtlikult mõtlema
 » Annab praktilisi oskusi oma karjääri planeerimiseks 

loomemajanduse valdkonnas
 » Annab üldteadmised kultuurikorraldusest
 » On avatud üliõpilastele EMTAst ja EKAst
 » Kursusi viivad läbi erinevad õppejõud
 » Külalistena esinevad tunnustatud  praktikud
 » Grupitööd, seminarid, diskussioonid ja 

individuaalne töö
 » Moodul lõpeb praktilise tööga
 » Saab läbida 2 semestri vältel 1 õppeaasta jooksul 
 » Annab 20 EAP, kui läbida täismahus
 » Moodulist võimalik valida ka üksikuid aineid
 » Aineid saab valida nii EMTAst kui EKAst

 » EMTA tudengitele on kultuuriettevõtluse 
moodulist kohustuslik läbida vähemalt üks 
aine vabal valikul, lisaks võid valida veel 
üksikuid aineid sulle sobivas mahus!

Need ained on kohustuslikud:

MAG500 Karjääriplaan 3 EAP Sügissemestril

MAG902 Lõputöö 10 EAP Sügissemestril

7 EAP ulatuses pead ained valima ise, soovituslikud on näiteks need:

MAG502 Praktiline projektitöö 4 EAP Kevadsemestril inglise keeles

MA442 Kultuuriprojekti juhtimine 3 EAP Kevadsemestril

Aga võid valida ka näiteks nende ainete hulgast:

MAG607 Kultuurivaldkonna õiguse alused 3 EAP Kevadsemestril

MAG615 Loovisikud ühiskonnas 3 EAP Sügissemestril inglise keeles

MAG662 Juhtimisseminarid 3 EAP 2016 sügissemestril, 
toimub üle aasta inglise keeles

MAG504 Maksustamine 
kultuurivaldkonnas

3 EAP 2017 kevadsemestril, 
toimub üle aasta

EKAst Harjutusi isesesivaks eluks 3 EAP Kevadsemestril

MOODULI AINED:

Praktiline lõputöö 

10 EAP

Valitud ettevõtluse 
või korraldusega 
seotud aineid 
EMTAst või EKAst

7 EAP

Karjääriplaan 
(sügissemester)

3 EAP

LISAINFOT KÜSI ÕPPEOSAKONNA 
SPETSIALISTILT!

 » Registreeri end ainetele õppeosakonnas
 » Mooduli ainete sisu kohta uuri lisa 

kultuurikorralduse osakonnast: 
 » kaari@ema.edu.ee (EMTAs ruum B228)

 » valmis koostama projektitaotlusi ja oma projekte 
läbi viima

 » teadlik projektide rahastusvõimalustest
 » osav leidmaks kultuurikorralduslikes küsimustes 

abi ja infot


