
Rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksamid 
on vajalikud välismaale õppima või tööle 
minekuks ja samuti gümnaasiumi lõpetamiseks 
vajaliku inglise keele oskuse tõestamiseks. 
Alates 2016. aastast pakub TLÜ 
Rahvusvaheliste eksamite keskus ka 
eksamiteks ettevalmistavaid inglise keele 
kursuseid, milleks on: 

IELTSI ETTEVALMISTUSKURSUS
 — Cambridge English: Preliminary (B1)
 — Cambridge English: First (B2)
 — Cambridge English: Advanced (C1)

Lisaks administreerib keskus hispaania, itaalia ja 
rootsi keele kvali� katsioonieksameid.

Täpsem info inglise keele rahvusvaheliselt 
tunnustatud eksamite kohta:

www.tlu.ee/ielts
www.tlu.ee/cambridgeenglish

Avatud akadeemia teenused ja tegevused on suunatud 
organisatsioonidele (ettevõtted, avalik sektor, kolmas sektor) 
ning täiendusõppijatele.

AVATUD AKADEEMIA TEGEVUSED: 
 — täiendusõppe koordineerimine ja arendamine;
 — tasemeõppe ainete pakkumine täiendusõppe eesmärgil ja programmi 

Aasta Ülikoolis korraldamine;
 — organisatsioonidele arendusteenuste pakkumine, arenduskoostöö 

koordineerimine ja arendusprogrammide juhtimine;
 — rahvusvaheliste eksamite korraldamine.

VÕTA ÜHENDUST

Narva mnt 29, 10120 Tallinn
Tel 640 9379
avatudakadeemia@tlu.ee

JÄLGI MEID

facebook.com/tlukoolitused
facebook.com/tallinna.ylikool

TELLI UUDISKIRI

tlu.ee/koolituslist
tlu.ee/uudiskiri

AVATUD AKADEEMIA
 RAHVUSVAHELISTE 
EKSAMITE 
KESKUS

TALLINNA ÜLIKOOLI 
RAHVUSVAHELISTE 
EKSAMITE KESKUS 

ON AMETLIK 
IELTS-I JA CAMBRIDGE 
ENGLISHI EKSAMITE 
KORRALDAJA EESTIS. 

AVATUD AKADEEMIA
tlu.ee/eksamid Targa muutuse partner



Avatud akadeemia arendustegevused on 
suunatud koostööle ettevõtete, avaliku ja
kolmanda sektoriga.

ARENDUSTEGEVUSI VIIAKSE 
LÄBI ÜLIKOOLI VIIES 
FOOKUSVALDKONNAS: 

 — haridusuuendus
 — digi- ja meediakultuur
 — kultuurilised kompetentsid
 — terve ja jätkusuutlik eluviis
 — ühiskond ja avatud valitsemine

tlu.ee/arendus

PARTNERITE JAOKS ON
AVATUD AKADEEMIA 

ESMANE KONTAKTPUNKT 
KOOSTÖÖSUHETE

LOOMISEKS TALLINNA 
ÜLIKOOLIGA.

KOOSTÖÖVÕIMALUSED ÜLIKOOLIGA:
 — ÕPPE- JA PRAKTIKAVÕIMALUSTE ARENDAMINE – võimalus osaleda 

õppekavaarendusprotsessis ja külalislektorina õppetöös, tudengitele praktikakohtade 
vahendamisel ning pakkuda lõputööde teemasid ja olla (kaas)juhendajaks.

 — UURIMIS-, ARENDUS- JA NÕUSTAMISALANE KOOSTÖÖ – võimalus tellida 
ülikoolilt rakendusuuringuid, konsultatsioone ja muid arendusteenuseid oma 
arenguväljakutsete lahendamiseks. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele annavad 
ülikoolilt arendusteenuse tellimiseks lisatuge Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
pakutavad innovatsiooni-arendusosakud. Lisaks on kõigil ettevõtetel võimalus tellida 
ülikoolilt rakendusuuringuid, selleks on avatud toetusmeede SA Eesti Teadusagentuuri ja 
SA Archimedese poolt. 

 — STRATEEGILINE PARTNERLUS – võimalus arendada pikaajalist koostööd Eesti 
ja rahvusvaheliste arendusprogrammide raames ning osaleda ülikooli võrgustikes, 
töögruppide ja juhtimisorganite töös.  

AVATUD ÕPE 
sobib sulle, kui soovid

 — õppida paindliku koormusega; 
 — osaleda programmis Aasta Ülikoolis;
 — valida üksikuid tasemeõppeaineid;
 — omandada lisaeriala või 

läbida ümberõpe.

ÕPPEINFO 
 — Avalduste vastuvõtt avatud õppesse 

kestab septembri või veebruari alguseni.
 — Avatud õppes õppimine on tasuline.
 — Avatud õppe kaudu õppijad on 

täiendusõppijad ja neile ei laiene 
üliõpilase staatusega kaasnevad 
võimalused. 

 — Ainepunkte on võimalik üliõpilaseks 
saades õppekava täitmisel arvestada. 

PROGRAMM AASTA ÜLIKOOLIS 

pakub sulle võimaluse õppida ühe õppeaasta 
vältel koos üliõpilastega valitud ainetest 
koostatud programmi alusel. 
Leiad paindliku, sisuka ja tõsiseltvõetava 
alternatiivi koolitusturul pakutavatele 
lühikoolitustele. 

Kasvatad enesekindlust, kui otsid õiget eriala.
 — Programmide maht on 

14—20 ainepunkti.
 — Õppida saad nii päeva- kui ka 

tsükliõppe vormis.

AVATUD ÕPE

tlu.ee/avatudope

AVATUD ÕPE ON 
VÕIMALUS ÕPPIDA 

TALLINNA ÜLIKOOLI 
BAKALAUREUSE-, 

MAGISTRI- VÕI 
DOKTORIÕPPE 

ÕPPEKAVADE JÄRGI 
KAS PÄEVA-, KAUG- VÕI 
TSÜKLIÕPPE VORMIS. 

tlu.ee/koolitus

TALLINNA ÜLIKOOLIST
ON 40 AASTAGA

KUJUNENUD EESTI
ÜKS SUURIMAID

TÄIENDUSKOOLITUSE
PAKKUJAID, KUS 

ÕPIB AASTAS LIGI 
15 000 INIMEST.

Õppimisvõimaluse leiavad Tallinna Ülikooli 
koolitustelt kõik arengust huvitatud inimesed 
ja organisatsioonid. 
Koolitustele on oodatud nii lapsed ja noored, 
juhid ja spetsialistid, õpilased ja õpetajad, 
harrastussportlased ja treenerid kui ka 
paljud teised.
Koolituse kvaliteedi tagavad õppijakesksus, 
professionaalsed koolitajad ja tuginemine 
teaduslikule teabele. Praktilise väljundi 
tagavad mitmekesised meetodid ja korrektne 
administreerimine.

KOOLITUSI PAKUTAKSE ÜLIKOOLI
FOOKUSVALDKONDADES: 

 — haridusuuendus
 — digi- ja meediakultuur
 — kultuurilised kompetentsid
 — terve ja jätkusuutlik eluviis
 — ühiskond ja avatud valitsemine

KOOLITUSE VORMID
 — avalik ja tellimuskoolitus
 — individuaalkoolitus
 — loeng (sh Studia Generalia)
 — konsultatsioon
 — supervisioon
 — mentorlus
 — arendusprojekt


