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http://www.tlu.ee/praktikale
http://www.erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/


Stipendium makstakse välja kahes osas: 

80% vahetult enne välispraktika algust ja ülejäänud 20% pärast välispraktika lõppu. 
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Balti filmi, meedia, kunstide 

ja kommunikatsiooni instituut

Siiri Häidma siiri.haidma@tlu.ee

Digitehnoloogiate instituut Kristi Oikimus kristi.oikimus@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 Triin Tõnurist triin.tonurist@tlu.ee

Rakvere kolledž Kristel Mänd kristel.mand@tlu.ee

Haapsalu kolledž Heli Temper heli.temper@tlu.ee
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http://www.tlu.ee/erasmus


BALTIC-AMERICAN

FREEDOM FOUNDATION

Eeva Kauba, BAFF Eesti koordinaator



BALTIC-AMERICAN FREEDOM FOUNDATION

Missioon

Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) tegutseb Baltimaades alates

2010. aasta sügisest. Fondi missioon on tugevdada sidet USA ning

Eesti, Läti ja Leedu vahel majanduskasvule ja demokraatlike

protsesside arengule suunatud hariduslike vahetusprogrammide

läbiviimisega.

BAFF pakub erinevaid toetusi Eesti, Läti ja Leedu kodanikele.



BAFF

BAFFi programmid:

• The Professional Internship Program

• The Research Scholarship Program

• The Baltic-American Dialogue Program

• Leadership Academy 



MIKS KANDIDEERIDA

PRAKTIKALE?

• Praktiline töökogemus USA-s

• Elukogemus

• „Avab uksed“



PROFESSIONAL INTERNSHIP PROGRAM

Kõik kulud kattev kuni $30,000 stipendium 6 kuni 12 kuu 
pikkuseks praktikaks USAs.

Kandideerimiseks vaja:

 Eesti, Läti või Leedu pass
 Avaldus, motivatsioonikiri, CV, soovituskirjad jmt. Vaata lisa veebis!
 OK inglise keele oskus (tõend!)
 Staatus: üliõpilane või äsja ülikooli lõpetanud ( kuni 6 kuud tagasi)
 Nõusolek peale praktikat tagasi kodumaale naasta vähemalt 

2.aastaks

Kandideerimistähtaeg 2. 4.2018

Kandideerimisvorm ja lisainfo veebis!



KUI SAAD PROGRAMMI SISSE

• Praktikakoha leidmine

• Paberimajandus

• USAsse jõudmine, raha ja esimesed sammud

• Elu USAs

• Tagasi koju



RESEARCH SCHOLARSHIP

Stipendium professoritele ja teaduritele kuni $ 60,000 aastas 
iseseisvaks või kollektiivseks uurimistöö tegemiseks USA-s kuni üks 
aasta. Võimalik katta ka abikaasa ja laste elamiskulusid.

Kandideerimiseks vaja:
 Eesti, Läti, Leedu pass
 Kandideerimisdokumendid
• USA organisatsiooni poolne kinnitus/kutse
• Uurimusprojekti kirjeldus ( eesmärgid, kestvus, olulisus jne)
 Nõusolek tagasi kodumaale naasta vähemalt 2.aastaks

Kandideerimistähtaeg 2. 04. 2018

Kandideerimisvorm ja lisainfo veebis!



DIALOGUE PROGRAM

• Eesmärk stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja 
koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide vahel

• $ 10,000, on mõeldud USA esineja logistiliste kulude 
katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik 
transport jmt)

• $ 5,000, on mõeldud Eesti esineja logistiliste kulude 
katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik 
transport jmt)

• Tähtaeg: 1.09.2018!



LEADERSHIP ACADEMY

• Liidriakadeemia on mõeldud 11. klassis käivatele 

noortele, kes tahavad oma liidrioskusi USAs 

arendada

• Bostoni lähedal Brandeis Ülikoolis (lisaks 

ekskursioonid New Yorki ja Washingtoni)

• Kõik makstakse kinni, osalejatel vaja oma 

taskuraha u 300 dollarit + sõit Riiga 

• märts 2019



WWW.BALTICAMERICANFREEDOMFOUNDATION.ORG

Lisainfo:

www.balticamericanfreedomfoundation.org

E-mail: ekauba@ciee.org

Telefon: 555 28323

http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/

