ÕPPEKORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
Täienduskoolitusasutuse pidaja on EMI Personalijuhtimise Keskus OÜ
registrikood 10235655, J.Sütiste tee 21, 13419 Tallinn,
tel +372 516 4388, email: info@personalikeskus.ee,
Swedbank IBAN: EE722200221010344894, KMKR EE100926712,
kes korraldab täiskasvanute tööalast täiendkoolitust täiskasvanute koolituse seaduse ja
täienduskoolituse standardi jt täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
Täienduskoolitus toimub kontaktõppe vormis – teoreetiline õpe ja praktilised harjutused
auditooriumis ja iseseisva tööna  kindlate ülesannete täitmine lektori juhendamisel.
ÕPPEKAVAD
Täienduskoolitus toimub õppekavade alusel ja need on avalikustatud kodulehel.
Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest. täiskasvanute koolituse
seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus ja Teadusministeeriumi
juhendmaterjalidest.
ÕPPEKESKKOND
Koolitused toimuvad Tallinnas, J.Sütiste tee 21, auditooriumis 246 . Auditoorium vastab
nõuetele – on hästi valgustatud, varustatud vajaliku tehnikaga – dataprojektor, tahvel, arvuti.
Tagatakse internetiühenduse kasutamise võimalus.
Õppepäeval pakutakse auditooriumis kohvi, teed, vett ja küpsiseid. Osalejatele tagatakse
vaheaeg lõunasöögiks.
Kõik kursused avaldatakse koolituskeskuse kodulehel enne kursuse toimumist. Koolitusele
registreerunutele saadetakse koolitusele eelneval nädalal kutse teabega koolituse korraldusliku
poole kohta.
Igale osalejale valmistatakse ette õppematerjal paberkandjal. Koolitusgrupi suurus on max 10
inimest, mis tagab praktiliste tööde tegemise võimaluse ja õppija parima individuaalse
arengu.
Koolituse lõppedes küsitakse osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet
analüüsitakse ja saadetakse järelduste tegemiseks ka koolitajatele.
TÄIENDUSKOOLITUSELE VASTUVÕTU JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA
KORD
Täienduskoolitusele võetakse vastu kõik huvitatud isikud . Vastuvõtmine koolitusele toimub
registreerimise alusel. Vastuvõtmise tingimuseks on vähemalt keskharidus ja eesti keele
oskus. Tingimuseks on ka õppemaksu tasumine. Koolituse maksumus sisaldub õppekavas.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on 80% auditoosel õppel osalemine ja kui õpiväljund nõuab,
kompetentsuse tõendamine.
ÕPPETASU MAKSMISE, ÕPPETASUST VABASTAMISE JA ÕPPETASU TAGAMISE
TINGIMUSED JA KORD
Õppemaks tasutakse enne kursuse algust esitatud arve alusel või kokkuleppelise
maksegraafiku alusel. Arve tasutakse üldjuhul enne õppe algust. Pikemaajaliste kursuste
korral tasutakse õppemaks üks kord kuus esitatud arve alusel enne õppesessiooni algust.
Erandkorras on võimalik õppija vabastada õppemaksust.
Koolitusele registreerimine tühistatakse elektroonkirjaga vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse
algust. Sel juhul tagastatakse koolitusasutuse poolt õppetasu 100% ulatuses.
Hilisemal teatamisel või teatamata mitteosalemisel peetakse koolituskeskuse kulutuste
katteks maksumusest kinni 10%. Koolituskeskusel on õiguse erandjuhul muuta koolituse

toimumisaega. Õppemaks tasutakse pangaülekandega koolituskeskuse poolt väljastatud arve
alusel, erandina sularahas enne koolituse algust.
KOOLITUSEST OSAVÕTMISE KOHTA VÄLJASTATAV DOKUMENT
Koolituse lõppemisel väljastatakse dokument, mis on nimetatud õppekavas tunnistus või
tõend. Dokumendi väljastamisel lähtutakse õppekava mahust ja sellest, kas õppija õpitulemusi
hinnatakse või mitte. Õpitulemuste hindamise eesmärgiks on osata auditoorses koolituses
omandatut praktikas kasutada. Hindamise vormiks on kirjalikud testid, juhtumi lahendused,
grupitööd. Kriteeriumiks on nende sooritamine. Hinnatakse mitteeristavalt. Kui osaleja on
õpitulemused saavutanud, väljastatakse talle tunnistus. Kui õpitulemusi ei saavutatud,
väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Kui osaletakse koolitusel, kus õpiväljundeid ei
hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessi osaleda, siis väljastatakse talle samuti tõend.
Tõend väljastatakse osaletud tundide mahu ja teema nimetuse kohta.
KOOLITAJA KOMPETENTSUST TAGAVA KVALIFIKATSIOONI VÕI ÕPI JA
TÖÖKOGEMUSE KIRJELDUS
EMI Personalijuhtimise Keskuses töötavad koolitajad on kõrgharidusega, väga head
valdkonna tundjad, suurte praktiliste koolitus või töökogemustega.
Koolitajate kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuste kirjeldused on kodulehel.

