
Norra Keele Keskuse õppekorralduse alused 

 

1. Üldsätted 
 

1.1 Koolitusasutuse nimi on OÜ Norra Keele Keskus (edaspidi Norra Keele Keskus) 
1.2 Norra Keele Keskus korraldab täiskasvanutele suunatud norra keele õpet 

õppekavarühmas võõrkeeled ja kultuurid. 
1.3 Norra Keele Keskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute 

koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist. 
1.4 Täienduskoolituse teabe avalikustamiseks on Norra Keele Keskusel veebileht 

www.norrakeel.ee. 
 

2. Õppekorralduse alused 
 

2.1 Täienduskoolitust viiakse läbi täienduskoolitusasutuse pidaja kinnitatud 
õpiväljundipõhise õppekava ja keeltekooli õppekorralduse aluste kohaselt. 

2.2 Õppetöö vormid: 
2.2.1 Norra keele õpe ettevõtetes – vastavalt kliendi soovile kas ettevõttes 

kohapeal, Norra Keele Keskuse klassiruumis aadressil Õnne 1-10, Tartu 
või Skype`i teel. Keeleõpe ettevõtetes toimub vastavalt kliendi vajadustele 
kas individuaalõppe vormis või minigruppides (kuni 8 õppijat); 

2.2.2 Norra keele õpe eraisikutele – peamiselt individuaalõppe vormis kas Norra 
Keele Keskuse klassiruumis aadressil Õnne 1-10, Tartu või Skype`i teel. 
Kui sarnase keeletaseme ning õpieesmärkidega õppijaid on mitu, 
moodustame minigrupi (kuni 8 õppijat).  

2.3 Õppekava koostatakse vastavalt õppijate vajadustele ning ühiselt arutatakse läbi 
õpieesmärgid. Eelnevalt lepitakse kokku tundide toimumise sagedus ning tundide 
pikkus. 
 

3. Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu kord 
 
3.1 Norra Keele Keskuses on õppima asumiseks tuleb selleks eelnevalt kokku 

leppida, kirjutades oma õppimissoovist aadressil info@norrakeel.ee või helistades 
Norra Keele Keskuse juhataja Liis Uiboupinile telefonil + 372 506 77 83. 

3.2 Õppija keeletaseme väljaselgitamiseks viime vajadusel läbi suulise vestluse. 
3.3 Kui õppija on õppekava nõuded täitnud ning saavutanud õppekavas sätestatud 

õpiväljundid, väljastatakse talle tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutamisel 
väljastatakse tõend. Pikema õppeperioodi puhul väljastatakse tunnistus iga 
keeletaseme saavutamise järel. 
 

4. Õppetasu maksmise kord 

 
4.1 Õppetasu suurus lepitakse õppijaga enne õppima asumist kokku. 
4.2 Kursuse hind sisaldab jaotusmaterjale. 



4.3 Ettevõtetele väljastatakse eelmisel kuul toimunud tundide eest arve iga kuu 
alguses. 

4.4 Eraisikutele väljastatakse ettemaksu arve ning neil on kohustus tunni eest tasuda 
enne selle toimumist. Kui tasumine toimub samal päeval, tuleks tundi kaasa võtta 
või meil teel edastada maksmist tõendav väljavõte. Õppijaga lepitakse eelnevalt 
kokku, mitme tunni eest ta soovib korraga tasuda. 

4.5 Õppijatel on võimalik õppimine katkestada, sellest Norra Keele Keskusele 
teatades, ent juba tasutud õppemaksu ei tagastata. 

4.6 Kui õppijal pole võimalik tundi tulla, on ta kohustatud sellest koolitajale teada 
andma. Teatamise viisid lepivad õppija ja koolitaja omavahel kokku. Teatada 
tuleks esimesel võimalusel.  

4.7 Kui individuaalõppija teatab mittetulekust hiljem kui eelmisel õhtul kell 18, tuleb tal 
ärajäänud tunni eest tasuda. Kui teatamine toimub varem, lepitakse kokku uus 
aeg ning ärajäänud individuaaltunni eest tasuda ei tule.  

4.8 Rühmatunni eest tuleb tasuda ka juhul, kui teatamine toimub varem. Rühmatundi 
on võimalik ära jätta juhul, kui õppijad ise selles kokku lepivad ning koolitajat 
hiljemalt eelmisel õhtul enne kella 18 sellest teavitavad. 
 

5. Õppija õigused ja kohustused   
 
5.1 Õppijal on õigus: 

5.1.1 enne õppima asumist tutvuda koolituse õppekorralduse ja õppekavaga 
ning saada täiendavat infot koolituse kohta; 

5.1.2 saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus, kohas ja ajal; 
5.1.3 saada õppekava läbimiseks vajalikke jaotusmaterjale; 
5.1.4 saada õpiväljundite saavutamisel seda kinnitav tunnistus. 
 

5.2 Õppijal on kohustus: 
5.2.1anda endapoolne panus õpiväljundite saavutamiseks; 
5.2.2 teatada tundi mittetulemisest; 
5.2.3 tasuda õppemaks arvel näidatud summas ning kuupäevaks. 

 

6. Vaidluste lahendamise kord  

6.1 Norra Keele Keskuse ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled 
läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, 
lahendatakse seaduses ettenähtud korras. 

 


