ÜLDJUHISED
EUROINSENERI (EUR ING) KUTSETIITLI TAOTLEMISEKS
EESTI INSENERIDE LIIDUS.
•

Eesti Inseneride Liit esindab Eesti inseneride erialaorganisatsioone Euroopa Rahvuslike
Inseneriassotsiatsioonide Föderatsioonis (FEANIS) ning omab seeläbi õigust taotleda
oma liikmesorganisatsioonide inseneridele euroinseneri kutsetiitlit (Eur Ing). Toimib
sellekohane kokkulepe FEANI-ga, mistõttu FEANI ei aktsepteeri individuaalselt või
teiste organisatsioonide poolseid taotlusi

•

Eesti Inseneride Liit taotleb euroinseneri kutsetiitlit Eesti volitatud inseneridele (vt.
www.insener.ee ) . Taotluse FRERKI-le (FEANI Registri Eesti Rahvuslik Komitee,
milline tegutseb EIL koosseisus) volitatud insenerile Eur Ing kutsetiitli omistamiseks
teeb kandidaadi avalduse põhjal kas KOO (Kutset omistav organisatsioon vastavuses
Kutseseadusele) või erialaorganisatsiooni Ekspertkomisjon. Nimetatud organisatsioonid
vastutavad ka FERKI-le nõuetekohase dokumentatsiooni esitamise eest. Taotlemisotsuse
kinnitab ja edastab FEANI-le FRERK .

•

Euroinseneri taotlusdokumentide täitmiseks palume tutvuda FEANI koduleheküljel
www.feani.org vastava alajaotusega (vasakul ülevalt alla esitatud lingiga Eur Ing.).
Edasine tutvumine Guide, “Guide to The FEANI Register " esitab esitatavad nõuded
euroinsenerile.

•

Eesti volitatud inseneri kutsetiitli omandamisega on praktiliselt tagatud ka euroinseneri
nõuete täitmine, kuna Eesti volitatud insenerile esitatavad nõuded on praktiliselt
adekvaatsed euroinseneri nõuetele. Seetõttu on oluline jälgida taotluse enda täitmisel vaid
konkreetsete lahtrite õiget täitmist.

•

Alljärgnevas juhise lõigus on esitatud Eur Ing taotluse elektroonse vormi aadressid
täitjale sobivas keeles (inglise, prantsuse, saksa keeles). Taotlus tuleb täita elektroonselt,
selleks tuleb taotluse vorm endale kopeerida ning täita.

•

Täpsemate juhiste saamiseks tuleb avada "Guide to The FEANI Register". Alajaotuses
7.2 "Professional Review Report”, mis kuulub euroinseneri taotlusdokumentide juurde.
Taotluse täitmisel tuleb jälgida iga taotlusdokumendi alapunkti nõudeid täiendavate
dokumentide kohta (NB! iga taotluspunkti täitmisel pöörata tähelepanu täiendavate
tõendusdokumentide nõude olemasolule)

•

Taotlusavaldust on võimalik kasutada erinevate Wordi formaatide (1997 ja 2000 ) ning
Adobe PDF formaadis.
EUR ING Application Form in Word 2000 format (latest update: 28/05/2002)
EUR ING Application Form in Word 1997 format (latest update: 28/05/2002)
EUR ING Application Form in Adobe PDF format (latest update: 28/05/2002)
EUR ING Formulaire de Candidature en Word 2000 format (dernière mise à jour: 28/05/2002)
EUR ING Formulaire de Candidature en Word 1997 format (dernière mise à jour: 28/05/2002)
EUR ING Formulaire de Candidature en Adobe PDF format (dernière mise à jour: 28/05/2002)
EUR ING Antragsformular in Word 2000 format (letzte Aktualisierung: 28/05/2002)
EUR ING Antragsformular in Word 1997 format (letzte Aktualisierung: 28/05/2002)
EUR ING Antragsformular in Adobe PDF format (letzte Aktualisierung: 28/05/2002)

•

Täidetud euroinseneri taotlus koos juurdekuuluvate tõendusdokumentidega (sh. pildiga)
esitatakse läbivaatamiseks valdkonna või erialaorganisatsiooni (KOO ) kutseomistamise
komisjonile taotluse aktsepteerimiseks ning edasiseks läbivaatamiseks ning kinnitamiseks
EIL FRERK istungil.

•

FRERK langetab lõpliku otsuse taotluse edastamiseks FEANIsse või taotluse
peatamiseks. FRERK teavitab taotlejatehtud otsusest ja vajadusel põhjendab seda.

•

FEANI poolt väljastatud Eur Ing kutsetiitli tunnistus antakse EIL poolt kätte pidulikul
üritusel, millise toimimisest teavitatakse kandidaati ja tema erialaorganisatsiooni.

