
         
 

 
Täienduskoolituse õppekava 

AutoCAD baaskoolitus 
 

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus: AruCAD Süsteemid OÜ 
 

2. Õppekava nimetus: AutoCAD baaskoolitus 
 

3. Õppekavarühm: Arvutikasutus 
 

4. Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel osalemiseks on vajalik Windows’i baasteadmised 
ja arvuti praktiline kasutamise kogemus. 

 
5. Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistidele ja huvilistele, kes soovivad täiendada 

oma joonestusoskusi või omandada uusi AutoCAD tarkvara abil. 
 

6. Õpiväljundid 
Koolituse läbinu: 

 joonestab iseseisvalt 2D jooniseid; 
 lisab mõõtkette, tekste; 
 redigeerib olemasolevaid jooniseid ja prindib neid; 
 oskab töötada kihtidega; 
 koostab lihtsaid plokke; 
 seadistab layouti 

 
7. Õppe kogumaht: 12 ak/h, kogumahus auditoorne õpe, praktiline osa vähemalt 90%, iseseisev 

töö puudub. Koolitus on jagatud kahele õppepäevale mahuga 6 ak/h päev. 
 

8. Õppe sisu/teemad:  
 

I koolituspäev (6 ak tundi) 
 Sissejuhatus. Töökeskkonna tundmaõppimine 
 Uue joonise loomine 
 Joonise kuvamise abivahendid 
 Joonestuse põhivahendid, Draw paneeli põhikäsud 
 Koordinaatide sisestamine 
 Snap – joonestusobjektide kinnituspunktide kasutamine 
 Jooniskihtide (Layers) paneeli põhikäsud 
 Plokk-objektide loomine ja sisestamine joonisesse 

II koolituspäev (6 ak tundi) 
 Peamised redigeerimiskäsud (Edit) 
 Viirutused, Hatch ja Fill 
 Tekst ja teksti stiilid 
 Mõõtmed ning mõõtmestamine 



         
 

 Pindala, pikkuste jms info saamine (Inquiry commands, seaded) 
 Vaated, Views ja ViewCube 

 
9. Õppekeskkonna kirjeldus: 

Koolitust viiakse läbi aadressil Lõõtsa 4 Tallinn, AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklassis. 
Koolitusruumi valmisoleku koolituseks, õppeks vajalikud vahendid ja kaasaegse tehnoloogia 
tagab koolituse korraldaja. Igale osalejale on koolituse ajal kasutada sülearvuti, mis sisaldab 
praktiliseks õppeks vajalikku AutoCAD tarkvaraprogrammi. Koolitusel saab iga osaleja 
vastava koolituse jaoks loodud eestikeelse õppematerjali paberkandjal. 
 

10. Koolituse lõpetamise tingimused: 
 Koolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine koolituspäeva 

õppetöös ning praktilistes harjutustes. 
 Täienduskoolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta. 

 
11. Koolitaja kvalifikatsioon:  

AutoCAD baaskoolitust viib läbi Alar Hammer, kes on Autodesk ATC-koolituskeskuse 
(Authorized Training Center) sertifiseeritud koolitusinstruktor Autodesk Certified 
Professional staatusega. Alar on Autodesk tarkvara AEC ja BIM lahenduste konsultant 
(REVIT, MEP, AutoCAD) ja tegeleb igapäevaselt ehitiste CAD ja BIM valdkonnas ning 
konsulteerib ettevõtteid BIM tarkvaralahenduste juurutamisel. 


