
 

Erasmus+ taotlemise üldine juhend Haridusteaduste instituudi üliõpilasele 

 

1. Üliõpilane valib välja sobiva välisülikooli Haridusteaduste instituudi Erasmus+ partnersülikoolide hulgast ning 

tutvub Erasmus+ programmi tingimustega.  

Partnerülikoolid on leitavad:  https://www.tlu.ee/haridusteaduste-instituudi-erasmus-partnerid 

Erasmus+ programmi tingimused on leitavad: https://www.tlu.ee/op/osalemise-tingimused 

1.2 Välisülikooli valik peab lähtuma välisülikooli pakutavate ainete sisust ning nende haakumisest üliõpilase 

õppekavaga. 

1.3 Vajadusel konsulteerib üliõpilane ülikooli valiku tegemisel oma õppekava kuraatoriga, instituudi 

Erasmus+ koordinaatoriga (Liis Raudsepp; liis.raudsepp@tlu.ee; M-425) või kolmanda isikuga/isikutega, kes 

oskavad valiku tegemisel pakkuda asjalikku abi. Infot õppekava kuraatorite kohta leiab siit: 

https://www.tlu.ee/hti/opingud/oppenoustamine 

1.4 Kindlasti peab tudeng eelnevalt tutvuma ülikooli pakutavate ainetega ja endale selgeks tegema 

välisülikooli poolsed õpirändesse suundumise tingimused, keelenõuded, tähtajad ning muu vajaliku informatsiooni. 

2. Üliõpilane võtab ühendust oma instituudi Erasmus+ koordinaatoriga (Liis Raudsepp; liis.raudsepp@tlu.ee; M-

425) ning koos räägitakse läbi, kas tehniliselt on üliõpilasel üldse võimalik ja mõistlik välisõppesse kandideerida 

ning võimalusel leida lahendusi või alternatiive. 

3. Üliõpilane võib alustada Erasmus+ programmi raames õpirändele suundumise avalduse täitmist. Avalduse ning 

muud vajalikud dokumendid esitatakse online-süsteemi: https://outgoing.tlu.ee/  

Juhend, abistamaks täitmist, on leitav ülikooli kodulehelt: https://www.tlu.ee/kandideerimine-0 

4. Üliõpilane valib välisülikooli vahetustudengitele mõeldud ainete hulgast ained, mida plaanib õpirändes läbida. 

Ainevalikud on esialgsed ning üliõpilane konsulteerib valiku tegemisel õppekava kuraatoriga. Üliõpilane täidab 

kuraatoriga tehtud ainetevalikute ning asendusainete kokkulepetel põhinedes õppelepingu (Learning Agreement – 

„Before the mobility“ sektsioon), mille kinnitab instituudi Erasmus+ koordinaator enda allkirjaga (lahter: 

Responsible Person at the Sending Institution). Erasmus+ koordinaator kinnitab õppekava kuraatoriga õppelepingu 

ainetevalikud üle. 

Õppelepingu vormi ja juhend täitmiseks on leitav siit: https://www.tlu.ee/oppeleping-learning-agreement 

5. Üliõpilane esitab online-süsteemis kandideerimisavalduse ning lisab vajalikud dokumendid. Välisõppe 

peaspetsialist (Nele Dobrõš; nele.dobros@tlu.ee; T-215A) kinnitab avalduse esitamise online-süsteemis. Hilinenud 

avaldusi ei menetleta. 

6. Instituudi Erasmus+ koordinaator hindab kandideerimisavaldusi järgmiste kriteeriumite alusel, moodustades 

pingerea kandideerivatest üliõpilastest: keeleoskus, motivatsioon, iseseisvus ja ettevõtlikkus, kultuurilised 

kompetentsid, välisülikooli kohta info omamine, informeeritud õppekorraldusest, majanduslik ettevalmistus, 

kaalutud keskmine hinne. Vajadusel on Erasmus+ koordinaatoril või välisõppe peaspetsialistil õigus üliõpilane 

kutsuda vestlusele. Üliõpilasel on kohustus vestlusest osa võtta. 

7. Kandideerivat üliõpilast teavitab konkursi tulemustest välisõppe peaspetsialist (Nele Dobrõš; 

nele.dobros@tlu.ee; T-215A). 
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8. Pärast õpirändele lubamise kinnitamist konsulteerib üliõpilane oma õppekava kuraatoriga ning koos lepitakse 

kokku lõpliku õppelepingu versiooni (Learning Agreement – „Before the mobility“ sektsioon) välisained ning nende 

vastavusained.  

8.1 Õppekavajärgsed ained on ained, milled üliõpilane peab koduülikoolis õppekava järgselt läbima, kuid 

mis on asendatavad välisülikoolis läbitava aine/ainetega ehk üliõpilane peab ka välisõppes täitma oma õppekava 

ning läbima seal väljatoodud aineid nende sisust lähtudes. Välisülikoolis läbimiseks valitud aine sobilikkust, 

asendamaks mõnda õppekavajärgset ainet, otsustab ja kinnitab õppekava kuraator. Kindlasti tuleb tähele panna ka 

seda, et välisõppest saab üle tuua vaid nii palju ainepunkte kui originaalaine välisõppes annab. Kui välisõppest 

toodud aine annab nt 5 EAP, kuid asendatav aine üliõpilase koduülikooli õppekavas on 6 EAPd, siis võib jääda 

konkreetse koduülikooli aine mooduli täitmisest 1 EAP puudu, sest üle saab tuua vaid 5 EAPd. Üks välisülikoolist 

toodud aine saab aga asendada mitut koduülikooli ainet. Õppekava kuraatoriga ainetevalikuid ning vastavusaineid 

kokkuleppides tuleb arvestada ka ainete mahtudega ning kuidas mahte ühildada üliõpilase koduülikooli õppekava 

moodulite ja ainetega. 

8.2 Üliõpilasel on kohustus läbida vähemalt 15 EAP mahus õppekavajärgseid aineid semestri kohta, et 

pikeneks õpingute nominaalaeg välisõppes oldud semestri/te võrra.  

8.3 Pärast välisõppest naasmist, peab üliõpilane tegema välisülikoolis sooritatud ainete ülekandmiseks 

ÕISis VÕTA taotluse. VÕTA taotlus peab olema üliõpilase poolt tehtud ÕISis, ühe kuu jooksul pärast välisõppest 

naasmist. Välisülikoolis võetavad ained peavad vähemalt 15 EAP mahus asendama õppekavajärgseid aineid, et 

pikeneks õppe nominaalkestus. Need ained on eelnevalt õppekava kuraatoriga kokkulepitud. 

8.4 Üliõpilane saab välisülikoolis sooritatud vabaaineid õppekava täitmiseks üle kanda vaid nii suures 

hulgas, kui õppekavas on vabaainete mooduli maht. Isegi sel juhul kui vabaainete moodul on enne välisõpingutesse 

minekut juba täis. 

8.5 Õppekava kohaselt täitmisele kuuluva eriala valikainete mahu hulka arvestatakse esmajärjekorras 

välisõppes sooritatud õppeaineid ning seejärel muud õppeained. 

8.6 Juhul, kui üliõpilane sooritab vähem kui 1 EAPd, on ta kohustatud Erasmus+ programmi stipendiumi 

täies ulatuses tagasi maksma. Üliõpilasel on mõjuva põhjuse olemasolul õigus esitada valdkonna eest vastutavale 

prorektorile põhjendatud avaldus tagasimaksest loobumiseks. Põhjendatud kirjalik avaldus, millele lisatakse 

asjakohased tõendid, esitatakse hiljemalt välisõpingutele järgneva semestri vahenädala lõpuks. 

8.7 Alates õppeaastast 2016/2017 ei pea doktorandid välisõppes olles tagasi tooma ühtegi ainepunkti. 

Vajalik on juhendaja (ning võimalusel välisülikooli) nõusolek, mis peab olema lisatud kandideerimisavaldusele. 

Välisõpinguid saab võimalusel aga kanda aines KAD8024 Õpingud välisülikoolis tulemuse saamiseks. Rohkem infot 

leiab siit: https://www.tlu.ee/viimase-semestri-magistrandid-ja-doktorandid 

8.8 Alates õppeaastast 2016/2017 on magistriõpingute viimaseks semestriks magistri üliõpilasel võimalus 

minna vahetusõppesse nii, et ta ei pea tagasi tooma ühtegi ainepunkti. Seda vaid tingimusel, et tegu on üliõpilase 

viimase semestriga ning õppekava on täidetud (teeb välisõppes veel vaid magistritööd) ning kaitseb oma 

magistritöö samal semestril. Vajalik on juhendaja (ning võimalusel välisülikooli) nõusolek, mis peab olema lisatud 

kandideerimisavaldusele. Rohkem infot leiab siit: https://www.tlu.ee/viimase-semestri-magistrandid-ja-

doktorandid 

8.9 Õppelepingusse („Before the mobility“ sektsioon) tuleb märkida välisülikoolis võetavad ained ning 

nende õppekavajärgsed asendusained, mis tuleb eelnevalt kokku leppida õppekava kuraatoriga.  

8.10 Soovitav on õppekavajärgsete asendusainete juurde lisada ka nende moodulid (kohustuslikud ained, 

valikained, vabaained), kuhu on planeeritud välisülikoolist tagasitoodavad ained kanda. 
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8.11 Juhul kui üliõpilane soovib välisõppest tagasi tuua välisaineid, mis asendaksid Haridusteaduse 

instituudi väliste instituutide konkreetseid õppeaineid, siis tuleb üliõpilasel eelnevalt saada nõusolek oma 

koduinstituudi välise aine asendamise kohta teise instituudi konkreetse aine õppejõult. 

 8.12 Õppelepingu allkirjastab instituudi Erasmus+ koordinaator (Liis Raudsepp; liis.raudsepp@tlu.ee; M-

425), üliõpilane ise ning vastuvõtva välisülikooli esindaja. Esimesena annab allkirja instituudi Erasmus+ 

koordinaator, kes kinnitab üliõpilase ainetevalikud ning vastavusained üle üliõpilase õppekava kuraatoriga, kellega 

üliõpilasel on kohustus ainetevalikud eelnevalt läbirääkida ja kokkuleppida. 

9. Välisõppe peaspetsialist teavitab väliskõrgkooli üliõpilase saabumisest ning palub saata üliõpilasele täitmiseks 

kõik väliskõrgkooli poolt nõutavad dokumendid. Üliõpilane saadab välisülikooli kandideerimisdokumendid 

iseseisvalt väliskõrgkooli ning suhtleb iseseisvalt vastuvõtva välisülikooliga kõigest seoses sinna õpirändesse 

suundumisega. 

10. Üliõpilane esitab välisõppe peaspetsialistile (Nele Dobrõš; nele.dobros@tlu.ee; T-215A) e-maili teel 

kooskõlastatud ning kolmepoolselt allkirjastatud õppelepingu koos välisülikooli vastuvõtukirjaga. 

11. Välisõppes olles tuleb peaaegu alati ette muutusi võetavate ainete hulgas ning esialgne nimistu võib eri 

põhjustel muutuda. Kõik muudatused ainete osas peab kooskõlastama esmalt õppekava kuraatoriga, kellega 

koostöös valitakse uued vastavusained. Muutuste puhul tuleb täita ja allkirjastada õppelepingu „During the 

mobility“ sektsioon. Pärast enda õppekava kuraatoriga uutes ainetevalikutes konsulteerimist allkirjastab 

õppelepingu muutused („During the mobility“ sektsioon) instituudi Erasmus+ koordinaator. Kolmepoolselt 

allkirjastatud „During the mobility“ sektsioon tuleb edastada ka välisõppe peaspetsialistile. 

 

Rohkem infot Erasmus+ välisõppe kohta on leitav ülikooli kodulehelt: http://www.tlu.ee/erasmus 

Põhjalik Tallinna Ülikooli Erasmus+ programmi kõrghariduse õpirände üliõpilaste mobiilsuse haldamise kord on 
leitav siit: 
https://www.tlu.ee/sites/default/files/%C3%95ppeosakond/Erasmus%2B%20vahetus%C3%B5pingud/LISA_Erasmu
s%2B_programmi_haldamise_kord_05092019.pdf 
 
Erasmus+ välisõppe üliõpilaste kogemusblogi leiab järgmiselt lehelt: 
https://tuexchanges.wordpress.com/ 
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