
      

        

 

FIATA DIPLOMA miinimumstandarditele vastav ekspedeerimisalane koolitus Eestis  

 
alustas põhjalikult ümbertöötatud kujul juba 2008/2009 õppeaastal. Koolituse läbiviijaks on ELEA 
valinud kutsehariduses suurte kogemustega Tallinna Tehnikakõrgkooli. Lektoriteks on 
akadeemilise taustaga õppejõududele lisaks kutsutud igas valdkonnas tunnustatud praktikuid. 
  
Koolitus koosneb 13 erinevast moodulist, kogumahuga 297 tundi, mille jooksul vahelduvad 
auditoorsed loengud praktiliste ülesannete ja individuaalse tööga, oluline roll on ka ettevõtete 
külastusel. 

Kõik moodulid edukalt läbinu saab soovi korral peale lõputöö sooritamist rahvusvaheliselt 
tunnustatud FIATA DIPLOMA. Samal ajal annab uus moodulõppe süsteem võimaluse igaühele oma 
tööks vajalike oskuste ja teadmiste täiendamiseks ka üksikute teemade osas või diplomi 
omandamiseks mitme aasta jooksul. Samuti on võimalik diplomi saamiseks liituda eelnevalt läbitud 
“Rahvusvahelise ekspedeerija FIATA diplomi kursus I“ lõpetanutel. 

FIATA DIPLOMA koolituse põhieesmärgiks on valmistada inimesi ette oskuslikuks tegutsemiseks ja 
edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ekspedeerimises. Diplomiomanik on võimeline 
ekspedeerimisettevõttes iseseisvalt töötama minimaalse juhendamisega töökohal – kõik töös ette 
tulevad ülesanded ja olukorrad on kursuse käigus läbi võetud. Ekspedeerimiskogemustega töötajal 
võimaldab koolituse läbimine töö valdkonda laiendada või vastutuse määra suurendada. FIATA 
DIPLOMA omandamine tõstab ekspedeerimis-ettevõtete spetsialistide pädevust ning võimaldab 
selle kaudu ettevõtetel saavutada rahvusvahelist usaldusväärsust ja paremini toime tulla karmis 
konkurentsis. 

Koolituse kogumaksumus on 3155 EUR-i. Üksikute moodulite hinnad leiate lisatud koolitus-
plaanist. Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni liikmetele on hinnasoodustus 10%.  

ELEA taotleb oma liikmete töötajatele koolituskulude kompenseerimist EAS –i kaudu 50% 
ulatuses. Selleks tuleb esimestele moodulitele registreerida hiljemalt 21. veebruariks 2011. 
(Finantseerimisest ELEA liikmetele vt. Lisatud kirjast.) 

Koolitus toimub Tallinnas, Tehnikakõrgkooli õppehoones Pärnu mnt 62, väljakuulutatud 
õppepäevadel kell 9.00 – 16.00. Kohapeal kooli kohvikus saab iga soovija süüa. Vajadusel aitab TTK 
ka soodsa majutusega ühiselamus. Kindlasti tuleks arvestada sellega, et parkimine on kesklinna 
piirkonna tänavatel kallis, lähim parkla on Kristiine keskuses.  

Kogu info FIATA DIPLOMA koolituse kohta leiate ka Tallinna Tehnikakõrgkooli kodulehelt 
www.tktk.ee/koolitus, samas toimub ka elektrooniline registreerimine. TTK poolne projektijuht on 
Viktoria Lehtmets, tel 6664553; 53458382; e-post koolitus@tktk.ee 

Küsimuste ja täiendava informatsiooniga aitab Teid loomulikult ELEA sekretariaat, tel: 6139745, 
elea@elea.ee 

 

Innukat õppimist! 


