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ÕPPEKORRALDUSE	ALUSED	
	
Dharamsaalis	 kasutatavates	 koolitusruumides	 on	 olemas	 kõik	 vahendid	 	 koolituse	
sujuvaks	 toimumiseks.	 Tulles	 koolituskeskusesse	 autoga	 saab	 parkida	 lähikonna	
tänavatel,	 nt	 Liivalai	 tn-l	 (Swedbanka	 või	 Justiitsministeeriumi	maja	 ees,	 Kesklinna	
parkimistariif),	või	Tatari	tn.	Europark	parklas	6	eur/päev.		
	
Kõik	 koolitused	 toimuvad	 koolituskalendri	 alusel.	 Koolituse	 mahtu	 arvestatakse	
akadeemilistes	 tundides,	 kus	 üks	 akadeemiline	 tund	 on	 45	 minutit.	 Koolitajal	 on	
õigus	 teha	 koolituste	 ajakavas	 ja	 toimumiskohas	 muudatusi.	 Koolitustele	
registreerunuid	 teavitatakse	 muudatustest	 e-posti	 sukhdevkaur@khalsa.com	 või	
telefoni	teel	53731839.	

Koolitused	 toimuvad	 valdavalt	 grupikoolitustena.	 Individuaalõppe	 puhul	 viiakse	
koolitus	läbi	õppija	vajadustest	lähtuva	individuaalse	õppekava	alusel.	

Koolitused	toimuvad	inglise	keeles	eesti	keele	tõlkega,	või	eesti	keeles,	vajadusel	ka	
vene	keele	tõlkega.		
	
Kõikidele	 koolitustele	 tuleb	eelnevalt	 registreeruda	kodulehel	dharamsaal.ee	asuva	
registreerimisankeedi	täitmisel,	ning	deposiidi	maksmisel.	Koolitajal	on	koolitusgrupi	
mittetäitumisel	 õigus	 koolitus	 ära	 jätta	 või	 koolitust	 edasi	 lükata.	 Registreerunuid	
teavitatakse	 telefoni	 või	 e-posti	 teel	 hiljemalt	 kahe	 (2)	 päevase	 etteteatamisega.	
Koolitusel	 õppimist	 saavad	 alustada	 õppijad,	 kes	 on	 koolitaja	 poolt	 koolitusgruppi	
arvatud	ning	kes	on	tasunud	koolituse	deposiidi	õigeks	ajaks.		

Koolituse	 lõpetamise	 tingimused	 on	 sätestatud	 iga	 koolituse	 õppekavas.	 Koolituse	
õpiväljundid	 omandanud	 ning	 hindamise	 (eksam/test/vestlus)	 läbinud	 õppijale	
väljastatakse	 tunnistus.	 Hindamisel	 mitteosalenud	 või	 hindamist	 mitte	 läbinud	
õppijale	 väljastatakse	 tõend.	 Tõend	 väljastatakse	 ka	 juhul	 kui	 koolitus	 ei	 lõppe	
hindamisega	 või	 juhul	 kui	 õppija	 koolituse	 katkestab.	 Koolituse	 katkestanud	õppija	
tõendile	märgitakse	vaid	need	teemad,	mille	käsitlemisel	õppija	osales.	

Õppija	 arvatakse	 täienduskoolitusasutusest	 välja	 õppija	 sooviavalduse	 põhjal,	
osamakse	 mittetasumisel	 või	 lepingutingimuste	 rikkumisel.	 Õppija	 arvatakse	
täienduskoolitusasutusest	välja	ka	peale	koolituse	lõppemist	ja	tunnistuse	või	tõendi	
väljastamist.	

Koolituse	eest	tasumine	toimub	infokirja	maksegraafiku	alusel.	Õppija	on	kohustatud	
maksma	osamaksed	koolituse	infolehel	märgitud	tähtajaks.	Maksetähtaja	ületamisel	
30	päeva,	kantakse	tasumata	arve	inkassofirmale	edasiseks	käsitlemiseks.		

Koolitusasutuses	ei	toimu	õppetasust	vabastamist.	



Kui	koolitusele	registreerunul	ei	ole	võimalik	koolitusest	osa	võtta,	tuleb	sellest	kohe	
teavitada	koolitajale	emaili	teel	sukhdevkaur@khalsa.com	

Kui	 koolitusele	 registreerunu	 teatab	 koolitusest	 loobumisest	 kuni	 15	 päeva	 enne	
koolituse	algust,	tagastatakse	100%	õppetasust.	Kui	koolitusele	registreerunu	teatab	
koolitusest	loobumisest	vähem	kui	15	päeva	enne	koolituse	toimumise	algust	või	ei	
teata	koolitusest	loobumisest,	ei	tagastata	õppetasu.	

Kui	 koolitus	 jääb	 ära	 koolitajast	 tingitud	 põhjustel,	 tagastatakse	 koolitusele	
registreerunule	100%	õppetasust.	

Makstud	 õppetasu	 ei	 ole	 võimalik	 üle	 kanda	 teisele	 koolitusele.	 Koolituse	
katkestamisel	õppetasu	ei	tagastata.		

Õppijal	on	õigust	nõuda	kvaliteetset	koolitust,	ja	saada	õppekorralduse	ja	õppekava	
kohta	teavet.	Õppijal	on	õigust	saada	õppetasu	tagasi	koolitaja	poolsetest	pühjusest	
tingitud	ära	jäänud	koolituste	eest.		
	
	

KOOLITUSTE	KVALITEEDI	TAGAMISE	ALUSED	
	
ÕPPEKESKONNA	KVALITEEDI	TAGAMISE	KORD	
	
Õppekeskkond	Tallinna	koolituskeskuses	ja		suvise	väljasõidu	moodulitel		sisaldavad	
ruumid	 kõike	 vajalikku	 koolituse	 sujuvaks	 läbiviimiseks,	 sh	 vähemalt	 60m2	
valgusküllast	joogasaali,	kus	on	vajalik	küte,	joogamatid	–ja	padjad,	pleedid,		toolid,	
dataprojektor,	 arvuti,	 muusikakeskus.	 Samuti	 on	 olemas	 köök,	 kus	 on	 elekripliit,	
külmik,	 valamu	 ja	 kõik	 muu	 vajalik.	 Koolitusruumide	 juurde	 kuulub	 WC	 koos	
dušinurgaga.	 Koolitustel	 on	 olemas	 kõik	 töövahendid	 praktliste	 töö	 läbiviimiseks.	
Tallinna	 koolitusruumides	 on	 osalejatel	 võimalik	 vajadusel	 ööbida	 joogasaalis	 ning	
väljasõidul	 on	olemas	 vähemalt	 13	 voodikoha,	 lisaks	 on	 vajadusel	 võimalik	 telkida.	
Tallinnas	 asuvates	 koolitusruumides	 puudub	 hetkel	 juurdepääs	 ratastooliga	
liikumiseks.	
	
Portugali	 väljasõidul	 ruumid	on	 tagatud	sama	kvaliteetsega	kui	Eestis,	ning	on	kõik	
vajaliku	eduka	koolituse	toimumiseks.		
	
Igal	 aastal	 jälgime	 ja	 veendume,	 	 et	 õpperuumid	 oleksid	 parendatud	 ja	
õppekeskkonna	 kvaliteet	 oleks	 tagatud	 võimaldamaks	 õpilastel	 turvaliselt	
keskenduda	 õppimisele.	 Õpperuumide	 sisustus	 ja	 varustatuse	 uuendamisel	 ja	
täiendamsiel	 arvestame,	 et	 see	 oleks	 koolituse	 läbiviimiseks	 ja	 õppekava	
õpiväljundite	saavutamiseks	sobiv.	

	
ÕPPEKAVADE	KVALITEEDI	TAGAMISE		KORD	
	
Õppekavade	 kvaliteedi	 tagamiseks	 täiendame	 õppekavad	 vähemalt	 kord	 aastas	 ja	
vajadusel	 täiendame	 need.	 Õppijatelt	 tagasiside	 alusel	 teeme	 täiendusi	 ka	



õppekavale.	Õppekava	koostamisel	lähtub	koolitaja	sihtgrupi	vajadustest,	jälgides,	et	
koolitused	 oleksid	 praktilise	 suunitlusega	 ning	 võimaldaksid	 koolitataval	 õppe-
eesmärgid	 saavutada.	 Kõik	 avatud	 koolituste	 õppekavad	 avalikustatakse	 meie	
veebilehel	www.dharamsaal.ee.		
	
	
ÕPETAJATE	KVALITEEDI	TAGAMISE	KORD	
	
Kõik	koolitajad	on	kvalifitseeritud	ning	vastavalt	õppekavale	ning	Kundalini	Research	
Institute	/	Karam	Kriya	School	/	Aquarian	Teacher	Academy	/	International	Kundalini	
Yoga	Teachers	Association	/	Eesti	Kundalini	Jooga	Õpetajate	Ühingu	liikmed.		
	
Õpetajate	 tööd	hinnatakse	koolitusel	osalejate	 suulise	 ja	kirjaliku	 tagasiside	põhjal.	
Vajadusel	leitakse	koostöös	õpetajaga	tekkinud	kitsaskohtadele	lahendused.	
	
Koolitaja	palub	peale	 igat	koolitust	osalejatelt	 tagasisidet.	Tagasisidet	saab	anda	nii	
kirjalikult	paberkandjal	kui	ka	e-maili	teel.	Tagasisidet	saab	anda	nii	nimeliselt	kui	ka	
anonüümselt.	Koolitaja	analüüsib	saadud	tagasisidet	ning	teeb	vajadusel	muudatusi	
koolituse	läbiviimisel	või	korralduses.	
	
Õppekava	täiendamise	ja	muudatuste	läbiviimisel	ning	õpetajate	kvaliteedi	tagamisel		
tehakse	regulaarset	koostööd	Rahvusvahelise	Kundalini	Jooga	Instituudiga	(KRI)		
	


