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Täisvärvidega logode puhul ei lisata pinnagradiente ega varjusid. Varju kasutatakse ainult
gradient-taustavärviga logo juures.

Logo on lubatud kasutada Study in Estonia
lisavärvides juhul, kui sellise vajaduse tingib
kontekst.

Kohanemisprogrammi teadusmoodulit
koordineerib SA Archimedes.

graDiENDi Ja varJUga LiSavÄrviDES Logo

ÜHEvÄrviLiNE LiSavÄrviDES Logo

Lisainfo saamiseks õppimise mooduli kohta
võtke meiega ühendust aadressil
studying@settleinestonia.ee
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Kohanemisprogrammi rahastatakse
Euroopa Sotsiaalfondist, Varjupaiga-, Rände- ja
Integratsioonifondist ja riigieelarvest.

KOHANEMISPROGRAMMI
ÕPPIMISE MOODUL
Eesti kõrgharidust ja kõrgkoolis
õppimist tutvustav koolitus

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Euroopa rändeLiit
Varjupaiga-,
Euroopa
Sotsiaalfond
ja integratsioonifond

Eesti
tuleviku heaks

Kohanemisprogrammi
õppimise moodul
MIS ON KOHANEMISPROGRAMM?

KOOLITUSE STRUKTUUR

KES SAAB OSALEDA?

Kohanemisprogrammi eesmärk on toetada Teie
rändeprotsessi ja kohanemist Eesti eluga. Kohanemisprogramm koosneb baasinfo, töö ja ettevõtluse,
õppimise, teaduse, pere, laste ja noorte ning rahvusvahelise kaitse teemamoodulist ja algtaseme (A1)
eesti keele õppest.

Õppimise mooduli koolitus kestab ühe päeva ja sisaldab
nii informatiivseid kui interaktiivseid tegevusi. Koolitus
koosneb miniloengutest, aruteludest, enesetestidest
ja ülesannetest. Soovi korral on võimalus eraldi osaleda
ringkäigul kõrgkoolides ja linnas.

Koolitustel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud, kellele Politsei- ja
Piirivalveamet on edastanud kohanemisprogrammi
suunamise teavituskirja. Kui Teile suunamise teavituskirja ei ole edastatud, kuid olete Eestis seaduslikult
elanud alla viie aasta ning soovite osaleda koolitusel,
on Teil võimalus esitada Politsei- ja Piirivalveametile
avaldus kohanemisprogrammi suunamiseks.

Kogu vajaliku info koolituste ja nendele registreerimise
kohta leiate rändeinfoportaalist

Koolitus on tasuta ja osalemine on vabatahtlik. Õppimise mooduli läbimisel väljastatakse osalejale selle
kohta tunnistus digitaalselt või soovi korral paberkandjal.

Info sooviavalduse esitamise kohta on leitav rändeinfoportaalist www.settleinestonia.ee

www.settleinestonia.ee

AJAKAVA JA REGISTREERIMINE
ÕPPIMISE MOODULI SISU
Kohanemisprogrammi õppimise moodul on mõeldud
välismaalastele, kes on huvitatud Eesti kõrghariduse
ja selle korraldusega seonduvatest teemadest. Õppimise moodul annab põhjaliku ülevaate:
• õpirändega seotud elamisloa andmisest
ja elamisõiguse omandamisest ning
pikendamisest;
• Eesti haridussüsteemi, kõrghariduse ja teaduse
korraldusest;
• õpikultuurist ja tugiteenustest õpirändega
tulijatele;
• tudengi- ning akadeemilistest võrgustikest ja
organisatsioonidest;
• töö- ning praktikavõimalustest õpingute ajal ja
pärast õpingute lõppu;
• tööturuteenustest ja töövahendusportaalidest
jpm.

Koolitused toimuvad sügis- ja kevadsemestril Tallinnas, Tartus ja koolitusgrupi täitumisel ka Narvas.
Koolitusele registreerides saate valida inglise ja vene
õppekeele vahel.
Täpsem info koolitusaegade, toimumiskohtade ja registreerimise kohta on leitav portaalist
www.settleinestonia.ee

MIKS OSALEDA KOOLITUSEL?
Õppimise mooduli läbimisel omandate vajalikud
teadmised ning oskused, et edukalt toime tulla
Eesti kõrgharidussüsteemis õpingute ajal ja peale
õpingute lõppu.

