
 

 Koolituskalender 2020 

JAANUAR 

21.-22. jaanuar Väljaõppejuhendajate täiendkoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

22. jaanuar EASA- OPS täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST)   

30.-31. jaanuar 
Meeskonna koostöövõime (CRM) instruktori koolitus - tellimuskoolitus 

(EST)  

VEEBRUAR 

05. veebruar EASA Part-145 jätkukoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

17.-29. veebruar 
Lennuliikluse insener-tehnilise personali koolitus ATSEP- tellimuskoolitus 

(EST)  

MÄRTS 

01.-06. märts  
Lennuliikluse insener-tehnilise personali koolitus ATSEP -tellimuskoolitus 

(EST)  

02.-09. märts   Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (EST) 

04. märts Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus (EST) 

11. märts  Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

13.-27. märts Inimtegur täienduskoolitus e-õppes (ENG)  

16.-30. märts  Inimtegur täienduskoolitus e-õppes (ENG)   

18. märts  Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus EDASI LÜKATUD! 

20. märts  Hooldusorganisatsiooni tegevuse juhtimine - tellimuskoolitus (EST)   

30. märts  Introduction to Aircraft MOOC (ENG) TASUTA!  

APRILL 

01.-30. aprill  Introduction to Aircraft MOOC (ENG) jätkub  

18. aprill  
Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus - tellimuskoolitus 

(EST)EDASI LÜKATUD!  

MAI 

01.-05. mai  Introduction to Aircraft MOOC (ENG) jätkub 

07.-13. mai Introduction to Aviation Cybersecurity (Lennuakadeemia) (ENG)  

JUUNI 

01.-30. juuni Mehitamata õhusõidukite käitamine MOOC (EST) TASUTA!  

JUULI 

01.-19. juuli Mehitamata õhusõidukite käitamine MOOC (EST) jätkub 

14. juuli  EASA-OPS (EST)  

23.-24. juuli  Ohutusjuhtimise süsteem lennunduses - tellimuskoolitus (EST)  

AUGUST 

https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/valjaoppejuhendajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/easa-ops-i-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/meeskonna-koostoovoime-instruktori-koolitus
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Part-145_j%C3%A4tkukoolitus_2020_kava.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-baaskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-baaskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/MROManagement_koolituskava_21.02.2020.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/aircraft
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/aircraft
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/aircraft
https://lennuakadeemia.ee/training-courses/training-courses/introduction-to-aviation-cybersecurity
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/moocid
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/moocid
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/easa-ops-i-taienduskoolitus


17.-31. august 
Lennuliikluse insener-tehnilise personali QUAL-COM - tellimuskoolitus 

(EST)  

SEPTEMBER 

04. september Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

11.-25. september  Inimtegur täienduskoolitus e-õppes (ENG)   

29.-30. september  EASA Part 147/Part 66-Understanding the Requirements I-II osa (ENG)  

21.-29. september  Remotely Piloted Aircraft (RPA) Operation“ combined training (EST) 

OKTOOBER 

01.-02. oktoober  EASA Part 147/Part 66-Understanding the Requirements III-IV osa (ENG)   

06.-14. oktoober 
Lennuliikluse insener-tehnilise personali QUAL-Data Processing 

tellimuskoolitus (ENG) 

20.-29. oktoober  Lennuliikluse insener-tehnilise personali QUAL-SMC tellimuskoolitus (EST)  

NOVEMBER 

23.-24. november EASA Part-M/CAMO Changes and Amendments (ENG)  

26. november  Inimteguri täienduskoolitus tellimuskoolitus (EST)  

30. november 
Lennuliikluse insener-tehnilise personali ATSEP QUAL-NAV 

tellimuskoolitus (EST)  

30. november  Introduction to Aircraft MOOC (ENG) TASUTA!  

DETSEMBER 

01.-31. detsember  Introduction to Aircraft MOOC (ENG) TASUTA!   

01.-11. detsember 
Lennuliikluse insener-tehnilise personali ATSEP QUAL-NAV 

tellimuskoolitus (EST)  

02.-04. detsember Introduction to Aviation Cybersecurity (Tallinn) (ENG)     

08. detsember   Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST) 

11. detsember  Inimtegur täienduskoolitus e-õppes (ENG)   

 

https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/atsep-qual-com
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Part-66-147_training_syllabus_sept2020.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/RPA%20Operation%20combined_sept2020.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Part-66-147_training_syllabus_sept2020.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/atsep-data-processing
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/atsep-system-monitoring-and-control
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/easa-part-m-camo-changes
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Inimtegur_26.11.2020_koolituskava.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/atsep-navigation
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/aircraft
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/aircraft
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/atsep-navigation
https://lennuakadeemia.ee/training-courses/training-courses/introduction-to-aviation-cybersecurity
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/mehitamata-ohusoidukite-kaitajate-taienduskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur

