
Koolituskeskuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused  

Usesoft’i Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse 
seadusest ning kinnitab, et kvaliteedi tagamise kord vastab täiskasvanute täiendkoolituse standardis 
toodud nõuetele. 

Usesoft’i Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku 
täiendkoolitust. Pakume täiendõppe korras arvutitarkvara kasutajate koolitust. Kursuseid viiakse läbi 
kasutades tarkvara tootja (Autodesk) poolt pakutavaid koolitusmaterjale või Usesoft’i 
Koolituskeskuse poolt välja töötatud eestikeelseid materjale. 

 
1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava 
koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist. 

Koolituskeskus koostöös koolitajaga valmistab ette koolituse õppekava ja valib sobivaimad 
õppemeetodid. Õppekavasid täiendatakse, uuendatakse või kaasajastatakse vastavalt vajadusele 
võttes aluseks koolitaja ettepanekud ning koolitusel osalejate tagasiside. 

Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 
1.1 õppekava nimetus; 

1.2 õppekavarühm;  

1.3 õpiväljundid; 

1.4 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 

1.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 

1.6 õppe sisu; 

1.7 õppekeskkonna kirjeldus; 

1.8 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid; 

1.9 lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; 

1.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus; 

Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. 

 

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

Põhiline õppetöö toimub aadressil Tobiase 8, Tallinn 10147, selleks ettenähtud koolitusklassis.  



Klassis on 10 hea varustusega arvutitöökohta, silmadele sõbralikud ekraanid, dataprojektor, 
pabertahvel jne. Vaheaegadel saab puhata lobby-s, kus serveeritakse kohvi, teed, vett ja snäkke, 
lõuna ajal kerget einet. Ruumides on ka avalik Wifi. 

Vajadusel toimub õpe teistes arvutiõppeks sobivates renditavates ruumides; firmasisese koolituse 
puhul soovi korral kliendi ruumides. 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

Usesofti Koolituskeskuse koolitajad peavad olema Usesofti  ja/või Autodeski poolt testitud 
instruktorid, omama Autodeski instruktori või samaväärset kvalifikatsiooni. Samuti peavad õpetajatel 
olema praktilised kogemused vastava tarkvara kasutamisel, mida hindab eelnevalt Koolituskeskus. 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus on välja 
toodud ka iga koolituse õppekavades.  

4. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord 

Koolituse järgselt kogutakse õpilastelt tagasisidet, paludes neil täita Autodeski poolt välja töötatud 
elektrooniline tagasiside ankeet, mis muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid ja 
anda ka vabas vormis kommentaare. Koolituste, kus ei kasutata Autodeski tarkvara, tagasisidet 
kogutakse läbi elektroonilise tagasisidevormi, mis asub Koolituskeskuse kodulehel. Vastavalt 
tagasisides kogutud infole, jälgib Koolituskeskus pidevalt koolituste kvaliteeti ning teeb vajadusel 
vastavaid muudatusi. 

Peale ankeedi täitmist väljastab Autodesk osalejatele elektroonse (PDF) sertifikaadi. Samuti saab iga 
kursuslane Usesofti Koolituskeskuse poolt osalemist kinnitava tõendi või tunnistuse.  

 

 


