2
Dokumentide vastuvõtja (nimi, allkiri, kuupäev) …………………………………………………………………
TALLINNA ÜLIKOOL
	
VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TAOTLUS ÕPPEKAVA TÄITMISEL

KANDIDAAT:

PEREKONNANIMI: ...
EESNIMI: ...
Isikukood (selle puudumisel sünniaeg): ...
Telefoninumber: ...
E-posti aadress: ...

ÕPPEKAVA NIMETUS, MILLELE TAOTLUS ESITATAKSE:
...

TAOTLUSE ESITAMISE EESMÄRK:
 
...

TAOTLUSELE LISATUD DOKUMENDID JA MUUD MATERJALID: 
(nimekiri taotlusele lisatud dokumentidest, nt akadeemiline õiend, ainekaart, diplom, tunnistus, ametijuhend, tõend töötamise kohta, tööde näidised, üritusi vm tegevusi tõendavad dokumendid jm sisulist informatsiooni andvad materjalid)

1.
2.
...

NB! Esitada tuleb nii originaaldokumendid kui ka koopiad. Koopiad kinnitatakse kohapeal. Võõrkeelsetel dokumentidel vajadusel esitada ka tõlked. 


Käesolevaga kinnitan andmete õigsust.


Kuupäev: ...				Taotleja allkiri: .........................................VARASEM KOGEMUS Varasema kogemusena saab taotleda formaalse hariduse (kõrgkooli tasemeõpingud); mitteformaalse hariduse (täienduskoolitused ja -õpe) ja informaalse hariduse (töö- jm kogemus) arvestamist.
TALLINNA ÜLIKOOL Tallinna Ülikoolis õpetatavad ained. Õppekava täitmisel kantakse õppekaardile TLÜ-s võrdsustatud õppeaine andmed ja otsuse kuupäv. 

OTSUS Täidetakse ekspertkogu liikme poolt. 
Varasema(te) kogemus(t)e nimetus Kirja panna kogu varasem kogemus, mis on seotud konkreetse TLÜ õppeaine / mooduli / õppekava õpiväljunditega (nt täienduskoolituse nimi, töökoha ametinimetus, läbitud õppeained, projekti nimi). 
Kogemuse omandamise koht ja aeg, koolitustel maht
Kogemust tõendavad dokumendid
Kood
Õppeaine nimetus Iga TLÜ õppeaine kohta täita eraldi blokk, kus on kirjas kogu selle aine õpiväljunditega seotud varasem kogemus ning kogemusest õpitu analüüs. Vajadusel lisada / kustutada blokke. 
6 Õpiväljundid on leitavad õppeinfosüsteemist.
Õppeaine õpiväljundid7 Moodul: SJ – sissejuhatav aine, YA – üldaine (magistriõppes), EA – erialaaine, KA – kõrvalaine 
Moo-dul7
EAP
Arvestatud/ mitte-arvestatud
1.
2.
...
1.
2.
...
1.
2.
..






Omandatud teadmised ja oskused (Analüüsige, mida olete varasemast1 õppinud ja kuidas õpitu on seotud taotletava õppeaine5 õpiväljunditega6. NB! Oluline on, et kõigi õppeaine õpiväljundite saavutamine oleks näidatud, st vastata tuleks küsimusele, kuidas varasem töökogemus / koolitus vms tõendab, et olete omandanud konkreetse õpiväljundi ning mis tõendusmaterjal seda kinnitab. Lahtrit on võimalik suurendada).





VARASEM KOGEMUS1
TALLINNA ÜLIKOOL2

OTSUS3
Varasema(te) kogemus(t)e nimetus4
Kogemuse omandamise koht  ja aeg, koolitustel maht
Kogemust tõendavad dokumendid
Kood
Õppeaine nimetus5
Õppeaine õpiväljundid6 
Moo-dul7
EAP
Arvestatud/ mitte-arvestatud
1.
2.
...
1.
2.
...
1.
2.
..






Omandatud teadmised ja oskused (NB! vt eelmise lahtri selgitust).




Ekspertkogu põhjendus, soovitused edasiseks taotlemiseks3: ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................		...............................................................		........................................................
avalduse esitaja allkiri ja esitamise kuupäev		ekspertkogu esimehe allkiri ja otsuse kuupäev		õppejuhi allkiri ja kuupäev


