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„E-KAUBANDUSE ASJATUNDJAKS – TEOORIAST PRAKTIKANI“ 

 
ÕPPEKAVA 

Kinnitatud 19.02.2021 

 

1. Õppekava andmed 

Täienduskoolituse pakkuja: TesteShop OÜ, reg. kood 14558303  

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade: nr 220889 (kehtiv alates 22.02.2021) 

Õppekava nimetus: täienduskoolitus „E-kaubanduse asjatundjaks – teooriast praktikani“ 

Õppekava: ärindus ja haldus 

Õppekavarühm: juhtimine ja haldus 

Õppekava koostamise alus: Täienduskoolituse standard (RT I, 11.11.2016, 2). 

 
2. Õppemaht ja tingimused 

Õppemaht: 5 akadeemilist tundi auditoorset õpet 

Õppekeskkonna kirjeldus: õpe toimub Zoom veebiplatvormil, koolitus ei ole järelvaadatav. 

Sihtgrupp: koolitus sobib kõigile e-kaubandusest huvitunud inimestele, alustavale e-kauplejale 
ja e-poe tegemistega otseselt seotud töötajatele. 

Õppe alustamise tingimused: minimaalme haridustase on põhiharidus. Vajalik on 
arvutikasutamisoskus vähemalt kesktasemel. 

 
3. Eesmärk ja õpiväljundid 

Eesmärk: anda hea ja kompaktne ülevaade e-kaubanduses valitsevatest trendidest ning läbi 
asjatundlikkuse tõsta e-poe teeninduse professionaalsust kliendi ootuseid ületavaks. 
Õpiväljundite saavutamine aitab koolituse läbinul leida tööd e-kaubanduse ettevõttes, alustada 
tegevust e-kauplejana või saavutada parem asjatundlikkus valdkonnas.  
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Koolitus koosneb kolmest osast, mis toimuvad regulaarsusega kord kuus: 

• I osa „Teooriast praktikani“ 19.05.2021 
• II osa „Ideest arenduseni“ 02.06.2021 
• III osa „Kasutajakogemusest järelteeninduseni“ 30.06.2021 

Õpiväljundid: koolituse I osa läbija: 

• on kursis e-kaubanduse arengu ja hetkeolukorraga 
• õpib kiiresti leidma e-kaubanduses relevantset satistikat  
• mõistab e-kaubandust reguleerivad olulisemad seadusesätted (tsiviilseadustiku üldosa 

seadus, võlaõigusseadus, kaubandustegevuse seadus, tarbijakaitseseadus, isikuandmete 
kaitse seadus) 

• oskab lahendada erinevaid klienditeeninduse situatsioone. 

 
4. Õppeprotsessi kirjeldus 

Õppe sisu: koolitusel läbitakse järgnevad teemad: 

• ülevaade e-kaubandusest (60 min) 
• e-kaubanduse hetkeolukord ja trendid Eestis ning lähiturgudel (60 min) 
• e-kaubandust puudutav seadusandlus (60 min) 
• praktilised klienditeeninduse situatsioonid e-kaubanduses (30 min) 
• test teadmiste kinnistamiseks (15 min) 

Õppematerjalid: koolitusel osalejad saavad PDF-formaadis õppematerjalid, mis saadetakse 
vahetult enne koolituspäeva algust koos õppekeskkonna lingiga osaleja poolt märgitud e-posti 
aadressile. 

Õppemeetodid: õpe toimub seminari vormis, osalejatel on võimalik loengu raames õpitud 
teadmiseid ja oskuseid koheselt rakendada praktiliste ülesannete käigus. Koolitus on osalejaid 
kaasav ja sisaldab osalejate spetsiifilistele küsimustele vastamist.  

Õppekeel: eesti keel 

 
5. Täienduskoolitusele vastuvõtt 

Registreerimine: koolitusele registreerimine toimub kodulehe https://www.testeshop.eu 
vahendusel soovitud kursuse juures või e-posti info@testeshop.eu vahendusel. Koolitajalt saab 
küsida täiendavat infot nii korralduslike kui sisuliste küsimuste kohta. 



 
 

 3 

 
1 päev enne koolitust saadetakse osaleja e-posti aadressile meeldetuletus koos päevakavaga. 
Vahetult enne koolituse algust saadetakse osaleja e-posti aadressile õppekeskkonna link ja 
õppematerjalid PDF-formaadis. Koolitusel osalemise eelduseks on tasutud õppemaks. 

 
6. Õppemaksu tasumise ja tagastamise kord 

Õppemaks: õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust. Kui õppemaks ei 
ole koolituse alguseks tasutud, on korraldajal õigus jätta koolitusel osalemise link ja 
õppematerjalid saatmata. 

Tagastamine: Kui õppijal ei ole võimalik koolitusele tulla, on kuni 7 päeva ette teatades 
tühistamine tasuta. Kuni 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 50% koolituse maksumusest. 
Vähem kui 3 päeva ette teatades, kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.  

Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada telefonil +372 5023 456 või kirjutades 
info@testeshop.eu.   

Tühistamine: koolitajal on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata väheste registreerujate tõttu. 
Osalejaid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkamisest viivitamatult. Koolituse 
eest makstud summa tagastatakse 3 tööpäeva jooksul arvates teavitamise hetkest või kantakse 
soovi korral mõne teise koolituse osavõtutasuks. 

 
7. Nõuded õppe lõpetamiseks 

Õppekava õpiväljundid on hinnatavad ja saavutatavad õppekavas märgitud mahuga. Koolituse 
õppemaht on 5 akadeemilist tundi auditoorse õppena, mis tuleb läbida koolituspäeva jooksul. 
Tegemist on individuaalse õppega ja lõpetamise tingimuseks on 100% osalemine õppetöös. 
Koolitaja viib läbi elektroonilise teadmiste testi, kus on võimalik hinnata koolitusel omandatud 
teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.  

 
8. Väljastatavad dokumendid 

Tunnistus: koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse 
tunnistus, kui õppija on osalenud 100% auditoorsetes tundides  ning läbinud elektroonilise testi 
vähemalt 51% ulatuses. Juhul, kui õppija läbib elektroonilise testi vähem kui 51% ulatuses, on 
tal võimalik soovi korral sooritada kordustest.  

Tõend: Kui testi ja kordustesti tulemused jäävad alla 51%, väljastatakse õppijale tõend 
koolitusel osalemise kohta.  

Tunnistus ja tõend vastavad täienduskoolituse standardile.  
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9. Kvaliteedi tagamise alused 

Õppekava kvaliteet: õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, 
täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud 
juhendmaterjalist täienduskoolituse pidajale (väljastatud 2018. a). 

Õppekava koostamisel on lähtutud sihtgrupi vajadustest ning koolitus on praktilise 
suunitlusega, et aidata õppijal saavutada õpiväljundiga püstitatud eesmärgid. 

Koolituse õppekava on ajakohane ja avaldatud koolitaja kodulehel https://www.testeshop.eu 
vähemalt 30 päeva enne koolituse algust.  

Koolitaja kvaliteet: TesteShop OÜ koolitaja on Signe Kõiv, kellel on EBS-is omandatud 
magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises spetsialiseerumisega juhtimisele ja turundusele. 
Täiendavalt on koolitaja lõpetamas õigusteadust Tartu Ülikoolis. Koolitajal on 14-aastane 
kogemus e-kaubanduses nii e-kauplejana, valdkonna eestkõnelejana kui konsultandina.  

Koolitaja CV: koolitaja omab töökogemust õpetataval erialal 

02.2021 – … TesteShop OÜ Asutaja ja juhatuse liige 

06.2019 – 05.2020 EPP OÜ E-kaubanduse juht 

09.2018 – 05.2019 Turundajate Liit MTÜ Tegevjuht 

09.2017 – 10.2018 Tartu Kutsehariduskeskus E-kaubanduse spetsialisti 
õppeprogrammi lektor 

02.2015 – 05.2018 Tarbijavaidluste komisjoni liige Ettevõtjate esindaja 

01.2015 – 08.2018 Eesti E-kaubanduse Liit MTÜ Tegevjuht 

04.2014 – 12.2014 Eesti E-kaubanduse Liit MTÜ Juhatuse liige 

11.2006 – 08.2017 E Butiik OÜ Asutaja ja tegevjuht 
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Õppekeskkonna kvaliteet: koolitused toimuvad rahvusvaheliselt hinnatud veebiplatvormil 
Zoom (tingitud Covid-19 olukorrast) või Hestia Hotel Europa konverentsiruumides. Koolituse 
korraldaja tagab, et tehnika, seadmed, töövahendid ja õppematerjalid on koolituse 
läbiviimiseks sobilikud.  

Tagasiside kogumine: koolitusel osalejatele saadetakse vahetult peale koolitust elektrooniline 
tagasisideküsitlus eesmärgiga hinnata koolituse sisu, koolituselt saadud kasu, rahulolu 
koolitajaga ja koolituse korraldusega. Vastajad saavad teha ettepanekuid koolituse paremaks 
muutmiseks. Tagasisidele vastamine on anonüümne. 

Tagasiside tulemuste analüüsi põhjal kavandab koolitaja vajalikud muudatused. Juhul, kui 
tagasiside koolitajale on halb kolmel järjestikusel korral (5-palli süsteemis madalam kui 3.5), 
kaalutakse koolitaja välja vahetamist õppekava kvaliteedi tagamiseks. 

 
10. Koolitaja andmed 

Õppekava koostaja: Signe Kõiv, TesteShop OÜ e-kaubanduse strateeg ja koolitaja, 
info@testeshop.eu.  

 

 

 

 

 


