OÜ Kardis
Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise kord
Üldist
OÜ Kardis täienduskoolitusasutuse pidajana lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse
seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute
täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja
sisekorra eeskirjast.
OÜ Kardis pakutavad koolitused kuuluvad „Majandusarvestuse ja maksunduse“
õppekavarühma (Õppevaldkond: Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus, õppesuund: Ärindus ja
haldus, Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm) vastavalt
Täiendkoolituse standardi Lisale (RT I, 26.06.2015, 9).
Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub iga koolitaja väärtuspõhisest suhtest,
avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad
Meie koolitused on suunatud nii tegutsevale asjatundjale, kui ka alles alustavale või
vähemkogetud raamatupidajale või ettevõtjale, kes sooviks oma kutses ja äris olla teadlikuks
tegutsejaks või uut elukutset omandada.

3. Õppekeskkond
Õppetöö toimub OÜ Kardis omandis olevates ruumides.
Auditooriumid õppetöö läbiviimiseks asuvad aadressil Pärnu mnt. 82 M4 Tallinnas, hoone
esimesel korrusel eraldi sissepääsu ja tasuta parkimise võimalusega elamu hoovis. OÜ Kardis
omandis olevate ruumide üldpind on 273 m2. Auditooriumid (76,3 m2 ja 56,6 m2) on varustatud
tahvlitega, demonstratsioonivahenditega (digiprojektor), konditsioneeriga, spetsiaalse
klassiruumide tarbeks kasutatava mööbliga, vajaliku tuletõrje signalisatsiooni- ja tehnikaga.
Suurema auditooriumi mahutavus on 100 kuulajat, väiksema auditooriumi mahutavus on 47
inimest. Suuremas auditooriumis on küljelauaga toolid, ruum on ettenähtud loengute pidamiseks.
Väiksemas auditooriumis on kirjutuslauad ja toolid, vajadusel selles ruumis seadistatakse
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arvutiklass (OÜ Kardise arvutiklassis on 20 lauaarvutit vajaliku seadusliku tarkvara ja
riistvaraga).
Ruumides on WiFi-internetiühendus.
Eesruumis asuvad riietehoid ja tualettruumid.
Ruumide valgustus vastab kehtivatele normidele.
Fuajees on raamaturiiulid, kus pakutakse õigusaktide jms mitteametlikud tõlked venekeelde (OÜ
Kardis tõlge)ja erialane kirjandus vene keeles.
Narvas toimub õppetöö aadressil Vestervalli 11-6, kus koolituste jaoks on auditoorium
mahutavusega 35 inimest, tahvel, digiprojektor, internetiühendus, riietehoid ja tualettruumid, aga
ka raamaturiiulid erialase kirjandusega.

4. Õppekorraldus
Õppekeeleks on vene keel.
Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt OÜ Kardis
kodulehel www.kardis.ee. Loengud toimuvad hommikusel ajal algusega kl 10 või õhtusel ajal
algusega kl 16.30
Igal koolitusel pakutakse kohvipausi, sõltuvalt koolituse kestusest ka lõunapausi.
Õppetöö vormideks on kogetud õppejõudude loengud ja treeningud, kus koolitatavad saavad
teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja oskusi raamatupidamisarvestusest, finantsanalüüsist ning
maksundusest; praktikumid, kus koolitatavad lahendavad hea raamatupidamistava valguses
näitlikke situatsiooniülesandeid, milliseid on aset leidnud ja/või lahendamata jäänud seoses
igapäevase erialase tööga.
Koolitustel saavad koolitatavad õppematerjale, mis koosnevad mh vene keelde tõlgitud
õigusaktidest või õigusaktidest väljavõtetest, lektorite koostatud juhenditest, ülesannete
tekstidest, töövihikutest.
Iseseisev töö seisneb õppematerjalide ja kirjanduse läbitöötamises, ülesannete lahendamises ja
praktilisteks seminarideks ettevalmistamises.
Koolitaja tagab kaasaegse õppekirjanduse ja vajalike õigusaktide, sh ka vene keelde tõlgituna,
kättesaadavuse kõikidele koolitatavatele nii paberkandjal, kui ka elektroonse baasi
kasutamisõiguse kujul.
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5. Õppekava
Kõik pakutavad õppekavad on ettenähtud täiskasvanute koolituseks ning erialaste teadmiste
täiendamiseks nende konkurentsivõime tõstmiseks Eesti tööjõuturul, eesmärgiks on erialase
kompetentsi tõstmine ning teadmiste kaasajastamine praktiseerivatel raamatupidajatel kooskõlas
uueneva Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
Iga koolituse õppekava vastab Täiendkoolituse standardi §2 sätestatud tingimustele.

6. Koolituses osalemise tingimused
Koolitustel sõivad osaleda kõik soovijad, kes omavad vähemalt keskharidust.
Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis e-posti teel
(kardis@kardis.ee, koolitus@kardis.ee) või telefoni teel (+372 645 2258, +372 645 9268,
+372 641 8265. Narvas +372 359 2898).
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Koolituse eest tasumisest
kedagi ei vabastata. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse
maksjaga eraldi kokkulepe.
Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus,
komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

7. Lõpetamise tingimused: kursus loetakse läbituks, kui koolitatavad on osalenud kõigist
loengutest, teinud temaatilisi kontrolltöid ning edukalt eksami (lõputöö) sooritanud. Koolituse
lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud
ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist
mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Täienduskoolituse läbimise ja täienduskoolituses
osalemise kohta väljastatavad dokumendid vastavad Täiendkoolituse standardi paragrahvile 3.

8.Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
OÜ Kardis peab koolituste kõrget kvaliteeti oma tegevuse aluseks. Hindame oluliselt meile antud
tagasisidet ja väärtustame koostööd koolitajate ja koolitustel osalejatega.
Õppekavade sisu ja materjalid lähtuvad tunnustatud teoreetilistest alustest. Õppekavade sisu
hinnatakse ja uuendatakse regulaarselt lähtuvalt antud tagasisidele, koolitajate ja ekspertide
antud sisendile ja lähtudes valdkonna viimastest arengutest.
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Koolitajad peavad omama erialast haridust ja kogemust, olema aktiivselt tegutsenud ja
tegutsevateks õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on
võimelised tõestama.
OÜ Kardis meeskond ja kaasatavad koolitajad ning nõustajad on kohustatud end pidevalt
täiendama, osaledes ise koolitustel, tutvudes valdkonna uuemate arengute ja teoreetiliste
materjalidega ning kasutades saadud teadmisi koolituste regulaarseks uuendamiseks.

Õppematerjalid: Iga koolituse jaoks koostab koolitaja õppematerjali (presentatsioon,
testiülesanded, harjutused, väljavõtted õigusaktidest või erialastest artiklitest) vastavalt
õppekavale.

Tagasiside: Peale koolituse lõppu esitab koolitaja OÜ Kardis juhtkonnale tagasiside
koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta. Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on
võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine: OÜ Kardis kogub kollitustest osalejate kohta järgmisi
andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks.
Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.
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