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ADMIRAL MARKETS AS TÄIENDKOOLITUSTE INFO
Admiral Markets on rahvusvaheliselt tunnustatud kaubamärk, mille investeerimisühingud on
internetipõhiste kauplemisteenuste osutajad Forex valuutaturul, samuti teistel finantsturgudel,
kus saab kaubelda

väärismetallide,

aktsiate-, toormete-, futuuride-, indeksite-

ja

krüptovaluutade CFD-ga. Admiral Marketsi eesmärgiks on abistada kliente läbimõeldud ning
ratsionaalsete

kauplemisotsuste

tegemisel.

Seetõttu

pakutakse

klientidele

erinevaid

koolitusmaterjale - näiteks seminarid ja veebikoolitused, mis on loodud kauplemisoskuste
arendamiseks

ning

võimaluste

tutvustamiseks

kauplemisel

valuutade

või

muude

finantsinstrumentidega. Õppematerjale tuleb pidevalt juurde ning materjalidest võib leida
laias valikus turuanalüüse, et paremini finantsturgudel orienteeruda. Järgnevalt on toodud
kogu vajalik info seoses Admiral Markets AS´i poolt läbiviidavate täiendkoolitustega:
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Täienduskoolituse õppekorralduse alused

Klient valib sobiva koolituse meie kodulehelt ning klikib „Registreeri“ nupul. Seejärel
sisestatakse enda ees- ja perekonnanimi, e-mail. Kui kliendil ei ole varasemat profiili või
kokkupuudet Admiral Markets-ga, küsitakse temalt täiendavaid andmeid (sünniaeg,
kontakttelefon, lisaks peab klient valima Admiral Markets demokonto keskkonna salasõna).
Admiral Markets võtab seejärel koolitusele registreerijatega telefoni teel ühendust. Koolitusel
registreerijate nimekirja jälgitakse igapäevaselt. Kui telefoni teel koolitusele registreerijaga
ühendust ei saada, informeerib Admiral Markets registreerijaid e-kirja teel ning annab teada,
et nad on ennast koolitusele registreerinud. Välja tuuakse kuupäev, koht, aeg ja koolitusel
osalemise tingimused ning viide kodulehel nimetatud koolitusele. Koolitusel osalejatel on
võimalus igal ajal koolitusel osalemisest loobuda. Kui klient ei täida eeldusi või ei ilmu
koolitusele, arvatakse klient koolitusel osalemise nimekirjast välja. Admiral Markets säilitab
andmebaasi klientidest, kes koolitusele registreerisid (aga ei osalenud/arvati välja) ning nii
samuti peatakse arvet koolitusel osalenud inimeste kohta.
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Täiendkoolituse õppekava

2.1

Õppekava nimetus: professionaalne kauplemise koolitus

2.2

Õppekavarühm: suunatud alustavale kauplejale, suunatud osalise kogemusega
kauplejale, suunatud edasijõudnud kauplejatele (sõltub koolitusest). Täpsem info on
välja toodud kodulehel iga koolituse kohta individuaalselt.

2.3

Õpiväljundid: kõik välja toodud kodulehel.

2.4

Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel: eritingimused puuduvad.

2.5

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: kogumaht
sõltub koolitusest. Kogumaht on eraldi välja toodud tundides. Kui koolitus kestab mitu
päeva, siis on välja toodud iga päeva kohta tundide arv.

2.6

Õppe sisu:
● Sisenemine finantsturgudele
● Kuidas tõlgendada aktsiate ja indeksite liikumisi?
● Professionaalse investeerimiskoolitus.
● Investeerimise olemus, põhitõed ja alustamine’
● Kauplemispsühholoogia
● Aktsiakauplemise Meistriklass
● Tehnilise analüüsi põhiprintsiibid
● Tehnilise indikaatorite kasutamine
● Kauplemisplatvorm MetaTrader 5 praktiline kasutamine
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2.7

Õppekeskkonna kirjeldus: vastavalt koolitusele on alati informatsioon, kus koolitus aset
leiab.

Koolitusel

osalejad

saavad

registreerimisel

automaatse

meeldetuletuse

registreerimisel kasutatud emailile 1 päev enne koolituse algust. AM töötajad
kinnitavad koolitusel osalejad võimaluse korral üle ka telefoni teel (juhul, kui nendega
saadakse ühendust) ning saadavad osalejatele informatiivse e-kirja: (koolituse nimi,
toimumise kuupäev ja kellaaeg, koolituse asukoht ning asjad, mida koolitusele kaasa
võtta).
2.8

Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid:
õppematerjalid puuduvad, oleme iseseisvalt soovijatele saatnud emailiga koolitusel
kasutatavad slaidid või abimaterjalid.

2.9

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: tasuta ja tasulistel koolitusel
lõpetamise tingimused puuduvad. Koolitusel osalejatele väljastatakse nimeline tõend.

2.10 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
vastav informatsioon koolitajate kohta on leitav kodulehelt. Juhul, kui AM töötajad
hindavad, et koolitusel osalejal pole koolitusel osalemiseks piisavalt eelnevaid teadmisi,
võetakse kliendiga ühendust. Sellisel juhul selgitatakse koolituse soovituslikke eeldusi
ja vajadusel antakse ülevaade teiste koolituste kohta (algtase, kesktase).
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Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) nimed koos
nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi-või töökogemuse kirjeldusega

Admiral Markets kasutab vaid koolitajaid, kellel on pikaajaline praktiline kogemus koolituse
temaatikaga seotud valdkonnas ning kes oskab sisu edasi anda nii kõnes, kui ka kirjas.
Koolitaja hindamiseks kasutame tagasisideankeete. Seega lõpliku hinde toimunu kohta annab
klient ehk koolitusel osaleja. Koolitajate kohta on iga koolituse jaluses eraldi välja toodud
lühitutvustus. Info olemasolu korral on välja toodud ka koolitajaga seotud info (kogemused +
kust leiab tema kohta rohkem infot).
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Koolitused, mille läbiviijaks on märgitud “Admiral Markets” ja mis ei ole seotud ühe
konkreetse isikuga, viiakse läbi AM töötajate poolt. Tegemist on tavapäraselt sissejuhatavate
koolitustega ja seal käsitletavad teemad vastavad küsimustele, mille olemusega Admiral
Markets töötajad igapäevaselt kokku puutuvad.
4
4.1

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused
Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Peale koolituse
lõppemist saab klient anonüümse tagasisideankeedi. Muuhulgas hindab koolitusel
osaleja (skaalal 1-10 punkti) koolituse sisu, materjale, koolitaja oskust materjali sisu
edasi anda ning õpperuumi kvaliteeti. Lisaks saab koolitusel osaleja anda vabas vormis
tagasisidet koolituste täiendamiseks ning märkida, millistest koolitustest ta tulevikus
huvitub. Väiksemad muudatused tehakse võimaluse korral kohe. Koolituste nimekirja
täiendame ja muudame kord kvartalis. Madalalt hinnatud või ebapopulaarsed koolitused
eemaldatakse nimekirjast esimesel võimalusel.
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4.2

Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate (õpetajate) kvaliteedi
tagamise tingimused ja kord: Admiral Markets kasutab vaid koolitajaid, kellel on
pikaajaline praktiline kogemus koolituse temaatikaga seotud valdkonnas ning kes oskab
sisu edasi anda nii kõnes, kui ka kirjas. Koolitaja hindamiseks kasutame
tagasisideankeete.

Seega lõpliku hinde toimunu kohta annab klient ehk koolitusel

osaleja.
4.3

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Olemasolev põhiruum on
valminud 2019 aastal ning omab kõiki modernseid seadmeid (lauad ja toolid,
laadimispesad, projektor, Wifi). Koolitusel osalejatel on tasuta ligipääs kuumadele ja
külmadele jookidele. Teatud juhtudel pakutakse ka suupisteid. WC kasutamise
võimalus on kogu koolituse vältel olemas. Koolitusel tehakse pause, et osalejad saaksid
vajadusel keskenduda koolitusvälistele toimingutele. Suuremate koolituste puhul
kaasame partnereid (konverentsikeskused), kellel on olemas vastavad õpperuumid ja
tehnika.

4.4

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord: Admiral Markets kasutab punktis
4.1

välja

toodud

protsessi.

Paralleelselt

hinnatakse

koolitustega

seonduvat

süstemaatiliselt ning koolitustega seonduvat parandatakse ka pikaajalist vaadet silmas
pidades.

