ÕPPEKORRALDUSE JA KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
Täienduskoolitusasutuse Human 2.0 Upgrade Yourself pidaja on HUMAN OÜ.
Human OÜ korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse
seaduse jt. täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
Human OÜ on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena.
Täiskasvanuhariduse majandustegevus teade EHI-s nr 175017 registreeritud 22.03.2017.
Taevasmaa tee 17, Aruvalla küla, Rae vald, Harju maakond, 75320
Tel: +372 6210 108; e-post: teadlikmuutus@human.ee
Registrikood 12495946
KMKR nr: EE101650236
Swedbank EE462200221057731392
Täiendkoolituse õppekavad
Human OÜ poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel jaanuarist kuni detsembrini.
Õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehe (www.human.ee) avalehel “Human 2.0 õppekava.pdf” lingil
sisalduvas failis. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.
Õppekeel ja õppevorm, õppemeetodid
Koolitused toimuvad eesti keeles. Õppevorm: päevane õpe; ühe- või kahepäevane koolitus. Õppemeetodid:
loeng, arutelu, iseseisev töö jm vastavalt koolituse teemale ning eesmärkidele.
Õpikeskkond
Kõik koolitused toimuvad kaasaegsetes konverentsikeskustes. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud,
ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega. Ruumides on võimalik laudu ja toole
paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist. Koolituspäeval pakutakse
osalejatele kohvi, teed, vett ja küpsiseid/muid suupisteid. Osalejatele tagatakse vaheaeg lõunasöögiks.
Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides.
Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord ja kvaliteedi tagamine
Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt,
kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul. Saadud tagasisidet analüüsitakse, vajadusel tehakse
muudatusi koolituse sisus ning korralduses. Human OÜ jätab endale õiguse teha õppekavades nende
parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus
Koolitusi läbi viivad lektorid on kõrg- või võrdsustatud haridusega ja on praktiseerinud Teadliku Muutuse Kunsti
kursustel omandatud tehnikaid vähemalt 3 aastat ning omavad praktilise õpetamise kogemust vähemalt 120 ak
tundi, läbinud Kriya Jooga I pühenduse ja omavad Human OÜ vastavat sertifikaati või tunnistust.
Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks
piisaval määral valdavatel juriidilistel- ning eraisikutel. Koolitusele registreerumine toimub jooksvalt ja
tellijale/osalejale sobiva aja jooksul enne koolitust. Registreeruda saab internetis (www.human.ee), e-posti teel
(teadlikmuutus@human.ee) või telefoni teel (+372 6210 108). Interneti teel registreerunud saavad
registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi
täitumiseni.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument
Koolituse järgselt väljastatakse koolitusel täies mahus osalenule elektroonilisel teel tõend. Tõendi väljastamise
eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.
Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul seda ei
tõsteta. Korduv koolitustel osalemise korral võib osavõtutasu vähendada. Registreerumise järgselt väljastab
Human OÜ registreerunule elektroonilisel teel arve. Arve väljastatakse peale piisava suurusega grupi
komplekteerumist ning üldjuhul enne koolituse toimumist. Koolituse eest tasumine toimub sularahas kohapeal
või esitatud arve alusel ja pangaülekandega.
Õppetasu tagastamise tingimused ja kord
Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Human OÜ-l õigus koolitus ära jätta või edasi
lükata. Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel.
Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise
koolituse osavõtutasuks. Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada
anda teadlikmuutus@human.ee aadressil. Kui registreerunu teatab oma mitteosalemisest vähemalt
koolitusele eelneval päeval, tühistab Human OÜ registreerunule väljastatud arve. Kui arve on juba tasutud,
kannab Human OÜ makstud koolituse summast tagasi 80% jättes ettevõttele tasutud summast 20%
korralduskulude katteks või jätab selle kokkuleppeliselt mõne järgneva koolituse osavõtutasu ettemaksuks.
Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei
tagastata. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse
tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Human OÜ kogub osalejate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, asutus, ametikoht, e-mail, kontakttelefon,
sünniaeg või isikukood (tõendi jaoks). Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.
Vaidluste lahendamise kord
Human OÜ ja koolitusel osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige
läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju
Maakohtus.

