
MAJANDUSSUUNA kursused alates 1. septembrist 2016 

 

 Millised kursused Mida sisaldab 

1 Ettevõtluse alused I 

Kursus annab ülevaate ettevõtlusega seotud põhiterminitest. Võrreldakse ettevõtluse organisatsioonilisi vorme 

(OÜ, AS, FIE jt). Külastatakse mõnda ettevõtet. Vastuse saavad paljud küsimused: Milline on ettevõtluse roll 

majanduses? Kuidas teha meeskonnatööd ja jagada rolle. Milleks on hea konkurents? Milline on hea äriidee ja 

kuidas koostada äriplaani?  

2 Ettevõtluse alused II 
Kursus annab ülevaate väikeettevõtte finantsplaneerimisest ja raamatupidamisest. Samuti ettevõtlusega seotud 

maksudest, ettevõtte rahastamisest, investeeringutest ja väärtpaberitest. Külastatakse ka mõnda ettevõtet.  

3 Turundus 

Kursusel saab teada olulisemat turunduse kohta. Turundus kui äriprotsess. Turunduskeskkond - ettevõttesisene, 

makrokeskkond. Turundusmeetmestik - toode, hind, edustus, müügikoht. Bränd ja kaubamärk. Tarbijate 

ostukäitumine. Sihtturundus. Turuuuringud ja -analüüs. 

4 Makromajandus 

Millised on rahvusvahelise majanduse kaasaegsed suundumused? Milline on valitsuste roll majandusringluses ja 

hüvede ümberjagamisel? Majandusalane koostöö. Maailma regioonide majandusarengu erinevused ja võimalused. 

Majanduskriisid. - Need küsimused ja teemad tulevad vaatluse alla makromajanduse kursusel.  

5 Äri-vene keel 

Kuidas äri-inimesed omavahel suhtlevad? Kuidas neile kirjutada? Kuidas käituda äri-läbirääkimistel? Kas see on 

üldse oluline? - Sellel kursusel leitakse neile küsimustele vastused ja õpitakse kõike ka praktiliselt rakendama, 

seda kõike muidugi vene keeles. 

6 Majandusmatemaatika 

Mis on bruto- ja netopalk? Kuidas arvutada intressi? Peale nende küsimuste tegeleb majandusmatemaatika 

pakkumisfunktsiooni, nõudlusfunktsiooni, turu tasakaalupunkti teemaga, õpetab lugema tabeleid ja diagramme 

ning nendest leitud info alusel järeldusi tegema. Kokkuvõttes õpetab majandusmatemaatika langetama mõistlikke 

otsuseid igapäeva rahaelus. 

7 Jätkusuutlik majandus 

Kursus loob eeldused terviksüsteemse mõtlemise arenguks ning toetab keerukatele probleemidele lahenduste 

otsimist läbi majandusdiskussioonide. Käsitletakse kompleksseid ja fundamentaalseid jätkusuutlikkuse 

sõlmküsimusi läbi interaktiivsete arutelude, rühmatööde ning individuaalsete teemapüstituste. Uuritakse 

jätkusuutlikke majandusmudeleid läbi kriitilise vaate ning luuakse seoseid isikliku ja professionaalse arenguga. 

8 Äri-inglise keel 

Kursuse eesmärgiks on toetada majandusvaldkonnas ettetulevate situatsioonide lahendamist ingliskeelses 

keskkonnas, aruteluteemadeks on täna maailmas aktuaalsed majandusküsimused. Õpitakse erinevaid 

suhtlemistehnikaid nii kõnes kui kirjas ning praktiseeritakse erinevates situatsioonides toimetulekut läbi 

rollimängude ning esitluste. 

 


