
Koolituskalender 2019 

JAANUAR 

9. jaanuar 
Inimtegur lennunduses ning lennundusseadusandlus ja -organisatsioonid I 

(EST)  

15.-16. jaanuar EASA Part 147 / Part 66 – Understanding the Requirements (ENG)  

17.-18. jaanuar 
Inimtegur lennunduses ning lennundusseadusandlus ja -

organisatsioonid II (EST) 

28.-31. jaanuar Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (EST)  

VEEBRUAR 

1. veebruar Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (EST)  

14.-15. veebruar Lennundusmeteoroloogia - tellimuskoolitus (EST)  

20. veebruar  EASA OPS-i täienduskoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

26. veebruar 
Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus 

tellimuskoolitus (EST)  

MÄRTS 

4.-15. märts  
Lähilennuliikluse radarjuhtimise (ADI/RAD) oskuse koolitus - 

tellimuskoolitus (EST)  

5. märts-15. juuli Pilootide meeskonna koostöö koolitusel visuaaltingimustes  

APRILL 

1.-2. aprill Raadioside ja -mõõtmised - tellimuskoolitus (RUS)  

08. aprill  Inimtegur - tellimuskoolitus (EST)  

11.-12. aprill Lennundusseminar  

MAI 

maikuu Inimtegur - tellimuskoolitus e-õppes (ENG)  

JUUNI 

13. juuni  Mehitamata õhusõidukite käitajate täienduskoolitus (EST)   

27. juuni  Lennundusmeteoroloogia - tellimuskoolitus (EST)   

JUULI 

02.-16. juuli  Inimtegur - tellimuskoolitus e-õppes (ENG)  

AUGUST 

05.-09. august  Raadioside ja -mõõtmised - (EST)   

15.-29. august  Inimtegur - tellimuskoolitus e-õppes (ENG)   

SEPTEMBER 

02.-06. september  Raadioside ja -mõõtmised - (EST)     

02.-29. september  

Lennuliikluse insener-tehnilise personali baaskoolitus ja Lennuliikluse 

insener-tehnilise personali kvalifikatsioonikoolituse ühine osa 

tellimuskoolitus (EST)  

OKTOOBER 

01.-31. oktoober  

Lennuliikluse insener-tehnilise personali baaskoolitus ja Lennuliikluse 

insener-tehnilise personali kvalifikatsioonikoolituse ühine osa jätkub - 

tellimuskoolitus  

https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Inimtegur_Seadusandlus_Organisatsioonid.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Part-66-147_training_syllabus_15.-16.01.19.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Inimtegur_Seadusandlus_Organisatsioonid%20(1).pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Inimtegur_Seadusandlus_Organisatsioonid%20(1).pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennundusmeteoroloogia
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/easa-ops-i-taienduskoolitus
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_UAV%20k%C3%A4itamine_26.02.2019.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/kopteri-lennumeeskonna-koostookoolitus-mcc
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://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennundusmeteoroloogia
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-baaskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-baaskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa


08. oktoober  EASA Part-M Refresher training (ENG)  

09. oktoober  EASA Part-145 Continuation training (ENG)  

14.-31. oktoober  MOOC - Introduction to Aircraft (ENG) 

18. oktoober  MS Excel ja MS Word täienduskoolitus osa 1 - tellimuskoolitus (EST) 

21.-31. oktoober Seirega lähenemislennujuhtimise pädevuskoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

25. oktoober  MS Excel ja MS Word täienduskoolitus osa 2 - tellimuskoolitus (EST)   

29. oktoober  Kriisireguleerimine lennuliiklusteeninduses - tellimuskoolitus (EST)  

NOVEMBER 

01.-24. november  MOOC - Introduction to Aircraft (ENG) 

01.-30. november  

Lennuliikluse insener-tehnilise personali baaskoolitus ja Lennuliikluse 

insener-tehnilise personali kvalifikatsioonikoolituse ühine osa jätkub - 

tellimuskoolitus  

01.-30. november  
Seirega lähenemislennujuhtimise pädevuskoolitus jätkub - 

tellimuskoolitus   

04. november  Kriisireguleerimine lennuliiklusteeninduses - tellimuskoolitus (EST)   

08. november  Part-145 jätkukoolitus - tellimuskoolitus (EST)  

11. november  Aeronavigatsiooniteabe teenindus osa 1 - tellimuskoolitus (EST)   

14.-29. november  Inimtegur - tellimuskoolitus e-õppes (ENG)    

15. november  Aeronavigatsiooniteabe teenindus osa 2 - tellimuskoolitus (EST)     

DETSEMBER 

02.-06. detsember  Raadioside ja -mõõtmised - (EST)     

06.-18. detsember  Lähilennujuhtimine radariga (ADI/RAD) - tellimuskoolitus (EST)   

 

https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/08.10.2019_Part-M_syllabus.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/09.10.2019_Part-145_syllabus.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/MOOC_IntroductionToAircraft_2019fall.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Word%26Excel_2019.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Word%26Excel_2019.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/MOOC_IntroductionToAircraft_2019fall.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-baaskoolitus
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/lennuliikluse-korraldus/lennuliikluse-insener-tehnilise-personali-kvalifikatsioonikoolituse-uhine-osa
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Part-145_j%C3%A4tkukoolitus_kava.pdf
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Aeronavigatsiooniteabe%20teenindus.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/inimtegur
https://media.voog.com/0000/0044/7474/files/Koolituskava_Aeronavigatsiooniteabe%20teenindus.pdf
https://lennuakadeemia.ee/taiendusoppija/pakutavad-koolitused/raadioside-ja-mootmised

