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Praktiline info
Euroopa-sisene õpiränne

Osalemise tingimused
- Õpingute ajaks läbitud vähemalt bakalaureuseõppe esimene aasta
- Piisav keeleoskus (Vähemalt B1 ja tõendatav.
Vaata täpsemalt järgi oma instituudi partnerite
kaardilt või välisülikooli veebist).
- 7 EAP-d on minimaalne ainete maht, mis on vaja oma TLÜ
õppekavasse üle kanda, et mitte maksta tagasi Erasmus+ stipendiumi
(õppekava täitvad ained).
- Alates 2013/2014 õa immatrikuleeritud bakalaureuse- ja magistriõppe
tudengid, kes õpivad tasuta õppekohal, peavad kandma üle vähemalt 15
EAP-d õppekavajärgseid aineid ühe semestri kohta, et pikendada oma
tasuta õppekohal õppimise nominaalaega välismaal õpitud semestri(te)
arvu võrra.
- Välisõpingute ajaks peab iga programmis osalev tudeng tegema endale
õnnetusjuhtumi- ja kahjukindlustuse.

- Magistrandist üliõpilane, kes soovib oma
viimasel õppesemestril minna lõputööd
kirjutama välisülikooli, ei pea nüüdsest
ainepunkte TLÜ-sse üle kandma
NB! Kandideerimisel peab olema nõusolek
lõputöö juhendajalt.
NB! Sama semestri lõpuks peab tudeng TLÜ-s
kaitsma oma lõputöö.
- Kandideerimisavaldust online-süsteemis ette
valmistades ja seal esialgset Study Plan’i täites, on
kaks võimalust:
a) Kui soovid võtta mõningaid välisülikooli kursuseis, siis kirjuta
need Study Plan väljadele ja märgi avalduse lõpus Check-list’is, et
oled selle avalduse osa täitnud (muidu ei luba süsteem avaldust
lõpetada ja saata)
b) Kui Sa ei soovi välisülikoolis aineid võtta ning kirjutad vaid oma
lõputööd, siis jäta need Study Plan’i väljad tühjaks. Ära unusta
avalduse lõpus check-list’is siiski kinnitada, et oled selle osa täitnud.

Viimase
semestri
MAGISTRANDID

- Kui üliõpilane on TLÜ poolt välja valitud ning
hakkab oma dokumente välisülikooli esitama, sh
Learning Agreement’i koostama, peab ta saama
välisülikooli kontaktisikult kinnituse, et nad
aktsepteerivad 0 aine ja ainepunkti võtmist ning
vaid lõputöö kirjutamist.
- Soovitus: Et vältida olukorda, kus välisülikool ei
nõustus sellega, et viimase semestri magistrant ei
läbi vahetusõpingute jooksul ühtegi ainekursust,
võiks tudeng siiski valida mõned välisülikooli
õppeained ja märkida need Learning Agreement’i
Samal ajal olles teadlik, et TLÜ poolt on viimase semestri
magistrandile võimaldatud see, et tudeng ei pea välisülikoolis võetud
aineid ja saadud ainepunkte TLÜ-sse üle kandma

Viimase
semestri
MAGISTRANDID

- Doktorandil ei ole kohustust võtta välisülikoolis
aineid ja ainepunkte (või neid välisõppest naastes
TLÜ-sse üle kanda) juhul, kui välisõppe perioodi
jooksul sooritatud lõpu-/uurimustööga seotud
tegevusi arvestatakse doktorandi atesteerimisel
TLÜ-s
NB! Kandideerimisel on vajalik doktoritöö
juhendaja kirjalik nõusolek (lisatakse manusena
online-kandideerimissüsteemi).

- Kandideerimisavaldust online-süsteemis ette
valmistades ja seal esialgset Study Plan’i täites, on
kaks võimalust:
a) Kui soovid võtta mõningaid välisülikooli kursuseis, siis kirjuta
need Study Plan väljadele ja märgi avalduse lõpus Check-list’is, et
oled selle avalduse osa täitnud (muidu ei luba süsteem avaldust
lõpetada ja saata)
b) Kui Sa ei soovi välisülikoolis aineid võtta ning kirjutad vaid oma
lõputööd, siis jäta need Study Plan’i väljad tühjaks. Ära unusta
avalduse lõpus check-list’is siiski kinnitada, et oled selle osa täitnud.

DOKTORANDID

Kuhu minna?
Programmiriigid:
- Kõik EL liikmesriigid +
Suurbritannia
- Endise Jugoslaavia
Makedoonia Vabariik
- Island
- Liechtenstein
- Norra
- Türgi

→ Mine TLÜ Erasmuse kodulehele
www.tlu.ee/erasmus
→ Kliki lingil „Kuhu minna“
→ Vali oma akadeemiline üksus
(instituut/kolledž)
→ Partnersmap kuvab kõik need
ülikoolid, millega Sinu akadeemilisel
üksusel on koostöölepingud. Valides
kaardi üleval paremas nurgas TLÜ
õppekava TU Study Programme (ja õige
õppetaseme) näed kõiki neid ülikoole,
kuhu Sina oma õppekaval minna saad.

Üliõpilane saab kandideerida sellesse partnerülikooli, millega
tema akadeemiline üksus on sõlminud
üliõpilase erialal partnerluslepingu.

Kui kauaks minna?
- Vahetusõpingute kestus: 3-12 kuud
- Igal õppetasemel (s.o bakalaureuse/
magistri-/doktoriõppes) on Erasmus+
programmi raames võimalik viibida välisvahetuses kuni
12 kuud (Erasmus+ vahetustudengina/ praktikandina/ või
kombineeritult)

- Stipendiumi arvestatakse päevade
kaupa
- 1 kuu = 30 päeva
- Vastuvõttev ülikool ei või küsida
Erasmus+ vahetustudengilt õppemaksu,
semestri registreerimistasusid jmt.
tasusid.
- Lisaks Erasmus+ stipendiumile on
tudengitel lubatud vahetusõpingute ajaks
taotleda ka muid õppetoetusi (peamine,
et see toetus ei pärineks Euroopa Liidu
poolt rahastatud fondidest).

STIPEN
DIUM

Euroopa Komisjoni stipendium

2019/2020 õa määrad

Kõrgema ja keskmise
elukallidusega riigid

Taani, Soome, Island, Iirimaa,
Luksemburg, Rootsi, Ühendkuningriigid,
Liechtenstein, Norra, Austria, Belgia,
Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka,
Hispaania, Küpros, Madalmaad, Malta,
Portugal

520 €/kuu
(30 päeva kuus)
17,33 €/päev

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik,
Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia,
Slovakkia, Sloveenia, endine Jugoslaavia
Makedoonia vabariik, Türgi

470 €/kuu
(30 päeva kuus)
15,67 €/päev

Eesti Vabariigi stipendium

Eesti Vabariigi poolt rahastatav ühekordne lisatoetus määratakse:
400 € - kõrgema elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased
200 € - keskmise elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased
150 € - madalama elukallidusega riiki suunduvad üliõpilased

Erasmus+ programmi lisatoetus
- Üliõpilasel, kes on kvalifitseerunud vajaduspõhisele toetusele või
vajaduspõhisele eritoetusele, välisõppele eelnevaks või välisõppe semestriks,
määratakse Erasmus+ lisatoetus 200 €/kuus
- Rohkem infot vajaduspõhise ja vajaduspõhise eritoetuse kohta:
- www.tlu.ee/erasmus
- https://www.tlu.ee/toetused

Lisatoetus erivajadustega tudengitele
- Võimalus taotleda lisatoetust, mis aitab välismaal olles katta
konkreetsest erivajadusest tulenevaid lisakulutusi (füüsiline, vaimne,
tervislik erivajadus).
- Lisainformatsiooni saamiseks ja taotlemiseks võta ühendust TLÜ
välisõppe peaspetsialistiga.

15.veebruar– 1.märts
Konkurss 2019/2020 õa

Online-kandideerimine
- Kandideerimine 15.veebruar–1.märts
- Kandideeri aadressil: https://outgoing.tlu.ee/
Vaata juhendeid TLÜ Erasmus veebilehel:
www.tlu.ee/erasmus → „Kandideerimisavaldus“

- Lisa oma online-avaldusele manusena:
1. Õpingukaardi väljavõte (kinnitatud ja koos keskmise
hindega, väljastab akadeemiline üksus)
2. Keeleoskuse tõend (võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö)

- Kirjuta motivatsioonikiri (online-süsteemis)

Kandideerimise tulemused
Kui TLÜ kandideerimisperiood on lõppenud:
- Intervjuud tudengitega
- Tulemused max 2 nädala jooksul pärast
intervjuud
(e-posti aadressile teada kandideerimisesüsteemi kaudu)

- Pingerea moodustab akadeemiline üksus
- TLÜ poolt välja valitud tudengid esitavad
nõutud dokumendid välisülikooli
- Õppelepingu e. „Learning Agreement“ sõlmimine. Tegu on vormiga,

milles on kolm osapoolt – tudeng, koduülikool (akadeemiline üksus) ja välisülikool – lepivad
kokku välisõppe tingimustes ning ainekursuste plaanis. Korrektselt allkirjastatud õppeleping on
stipendiumilepingu sõlmimise eelduseks.

- Stipendiumilepingu sõlmimine (sõlmitakse TLÜ välisõppe peaspetsialistiga
vahetult enne välisõppesse suundumist)

Akadeemiliste üksuste Erasmus
koordinaatorid
Balti filmi, meedia, kunstide
ja kommunikatsiooni instituut

Siiri Häidma siiri.haidma@tlu.ee

Digitehnoloogiate instituut

Merily Müürsepp merily.muursepp@tlu.ee

Humanitaarteaduste instituut

Maris Peters maris.peters@tlu.ee

Haridusteaduste instituut

Liis Raudsepp liis.raudsepp@tlu.ee

Loodus- ja terviseteaduste
instituut

Terviseteaduste erialad

Reeda Tuula reeda.tuula@tlu.ee

Loodusteaduste erialad

Kaija Käärt kaija.kaart@tlu.ee

Psühholoogia erialad ja
kunstiteraapiad

Sille Silluta sille.silluta@tlu.ee

Tööõpetuse ja käsitöö erialad

Jaana Taar jaana.taar@tlu.ee

Ühiskonnateaduste instituut

Marianne Mitt marianne.mitt@tlu.ee

Erasmus+ välispraktika

Eraldi infotund märtsis 2019
- https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika
- Vabalt valitud praktikaorganisatsioon
- Kandideerida saab aasta läbi!
(dokumentide esitamine: hiljemalt 2 kuud enne planeeritavat lähetust)

- Sooritatakse kas välispraktika ainekursuse raames (9 EAP),
tavapraktika raames (6 EAP) või neid kahte kombineerides.
- Stipendium arvestatakse kuude kohta (1 kuu = 30 päeva)
- Välispraktikal võib olla ka suvel!
- Välispraktika minimaalne kestus on 2 kuud, maksimaalne 12 kuud
- TLÜ vilistlane saab ühe aasta jooksul pärast lõpetamist sooritada
Erasmus+ vilistlase praktikat (maksimaalselt 6 kuud). Kandideerimise
dokumendid esitada hiljemalt 2 kuud enne lõpetamist.

Välispraktikale kandideerimise
dokumendid
1. Täidetud avalduse vorm (allalaetav TLÜ Erasmuse kodulehelt), mis on allkirjastatud
instituudi praktika juhendaja, instituudi Erasmus koordinaatori ja tudengi enda poolt)

2. Kinnitatud väljavõte õpingukaardist (kaalutud keskmine hinne peab olema
märgitud)

3. Motivatsioonikiri (eesti keeles, 1-2 lk, kavandatava praktika kirjeldus)
4. Keeleoskuse tõend (B1 tase praktika töökeeles)
5. Praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri)

Dokumendid esitada TLÜ välisõppe peaspetsialistile:

Maarika Nimmo maarika.nimmo@tlu.ee
Õppeosakond
Room: T-215

Lisainfot ja teiste kogemustega saad tutvuda:

TLÜ välisõppe peaspetsialist
Nele Dobrõš
E-N kell 14.00-16.00 ruum T-215 (Narva mnt 25)
+372 6409 136
www.tlu.ee/erasmus
Erasmus@tlu.ee

Erasmus+ üleilmne
õpiränne

- Erasmus+ üleilmne õpiränne toimub TLÜ ja väljaspool
Euroopa Liitu asuvate ülikoolide vahel
- Erasmus+ stipendium katab osaliselt sõidukulud (summa
oleneb sihtriigi kaugusest) ning elamiskulude toetus on 650-700
eurot kuus.
- Mobiilsus võib kesta 3-12 kuud.
-

Ilia State University, Gruusia
Lingnan University, Hong Kong
University of Mandalay, Myanmar
Universidad Autonoma Metrpolitana, Mehhiko
CETYS, Mehhiko
University of Houston-Downtown, USA
V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraina
ITMO, Venemaa
Dostoyevski Omsk State University, Venemaa
Universidade Eduardo Mondlane, Mosambiik

Kandideerimine
Nõutavad dokumendid
- allkirjastatud avaldus;
- instituudi poolt väljastatud õpingute väljavõte;
- motivatsioonikiri (max 1 A4, inglise keeles);
- keeletõend;
- õpinguplaan välisülikoolis sooritatavate ainete kohta.
- Rohkem infot: https://www.tlu.ee/erasmus-uleilmne-opiranne

Rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
Kätlin Keinast
+372 640 9123
katlin.keinast_01@tlu.ee

„Erasmus programmi kogemus on mind tundmatuseni muutnud. /…/
Soovitused kõigile noortele. Ärge minge lihtsalt Erasmus programmiga lõbusalt
aega veetma, vaid pöörake see kogemus enda kasuks. Õppige nii palju kui
võimalik ning arendage sellest võimalusest välja enda jaoks uus
võimalus. Erasmus programmi lõpp ei ole tegelikult millegi lõpp, vaid suure
ning eduka tuleviku algus.“
Kairi

Aitäh osalemast ja kuulamast!

