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Praktika sooritamine väljapool
Eestit annab mitmeid eeliseid:

- paremad erialased teadmised-oskused

- suurepärane lisa CVsse

- iseseisvus ja enesekindlus

- teadmised teistest kultuuridest, avaram maailmapilt

- eneseteadvus ja algatusvõime

- suurem julgus edaspidi välismaale tööle minna

- kasulikud tutvused

- võimalus töötada sellises valdkonnas, mis Eestis pole 
võimalik

- võimalus reisida ja maailma näha



Osalemise tingimused

- Praktikale võib minna juba ülikooliõpingute 
esimesel aastal

- Piisav keeleoskus (praktikabaasi töökeel, 
vähemalt B1 ja tõendatav)

- Erasmus+ välispraktika minimaalne kestus on 2 kuud ja maksimaalne 
12 kuud

NB! Igal õppetasemel (bakalaureuse-/magistri-/doktoriõppes) on 
Erasmus+ programmi raames võimalik viibida välislähetuses 
kuni 12 kuud (Erasmus+ vahetustudengina/praktikandina või 
kombineeritult).

- Välispraktikat saab sooritada ka suvel

- Välispraktika ajaks peab iga programmis osalev üliõpilane tegema 
endale õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustuse



Välis-
praktika ja 
EAP-d

- Erasmus+ välispraktika

kooskõlastatakse tudengi TLÜ 

instituudi/kolledžiga ja sooritatakse kas 

õppekavajärgse praktikana või mõne 

muu õppeaine raames (vajalik nõusolek 

oma akadeemiliselt üksuselt).

NB! Alates 2016/2017 õa-st on 

õppekavades olemas nii praktika (6 EAP) 

kui välispraktika (9 EAP) ained. Neid 

kahte võib kombineerida ja sooritada nende 

ainepunktide ulatuses näiteks ainult 

välispraktika (vajalik nõusolek 

akadeemiliselt üksuselt).



Välis-
praktika 
ja EAP-d

- Kui praktika eest saadakse 15 EAP-d 

või rohkem, siis pikeneb täiskoormusega 

õppimise nominaalaeg (tasuta õpe) selle 

semestri võrra, mis välismaal praktikal 

viibiti. 

- Kui planeeritav välispraktika 

sooritamise eest saadav ainepunktide arv 

on väiksem kui 15 EAPd, kuid ollakse

kauem kui 3 kuud, võib üliõpilasele 

õpirände toetuse määrata kuni 3 kuu eest. 



Kuhu minna?

Programmiriigid:

- Kõik EL liikmesriigid 
+ Suurbritannia

- Endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik

- Island

- Liechtenstein

- Norra

- Türgi

- Serbia



Kus sooritada 
välispraktika?

- Praktikabaas tuleb leida üliõpilasel.

- Praktikabaasiks võib olla ettevõte või 
organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala 
ja profiil vastavad üliõpilase erialale ja 
erialasele praktikale seatud nõuetele. 

- Praktikabaasiks võivad olla ka Euroopa riikides (eelnimetatud 

programmiriikides) asuvad diplomaatilised esindused/saatkonnad/
konsulaadid.

- Praktikabaasiks ei saa olla EL institutsioonid ega EL-i 
programme menetlevad organisatsioonid. 



Abiks- Välispraktika otsimisel võivad kasuks 
tulla: 

- TLÜ-le saadetud 
praktikapakkumised

- Vaata täpsemalt: 
https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika
„Uued praktikapakkumised“

- Erinevad praktikaportaalid, näiteks
- www.erasmusintern.org

- www.praxisnetwork.eu

- https://www.trainingexperience.org/

https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika
http://www.erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://www.trainingexperience.org/


Euroopa Komisjoni stipendium
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

720 €/kuu

(1 kuu = 30 päeva)

Madalama elukallidusega riigid Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, 

Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, 

Slovakkia, Sloveenia, endine Jugoslaavia 

Makedoonia vabariik, Türgi

670 €/kuu

(1 kuu = 30 päeva)

Stipendium makstakse välja kahes osas: 

80% vahetult enne välispraktika algust ja ülejäänud 20% pärast välispraktika lõppu. 



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. 



Erasmus+ vilistlase 
välispraktika

- Saab sooritada ühe aasta jooksul pärast 
eksmatrikuleerimist. 

- Vilistlaspraktika maksimaalne pikkus on 
6 kuud.

NB! Kui varasemalt on üliõpilane Erasmusega

õppimas/praktikal käinud, siis ka vilistlase praktika peab mahtuma maksimaalse, 

12-kuulise, Erasmuse perioodi sisse õppetaseme kohta.

- Kandideerimisavaldus tuleb esitada TLÜ välisõppe 
peaspetsialistile vähemalt 2 kuud enne lõpetamist.

- Vilistlasele väljastatakse praktika lõpus Europass tunnistus



Kandideerimine

- Kandideerimisavaldusi võetakse vastu jooksvalt nii sügis- kui 
kevadsemestriks (sh ka suveperioodiks).

- Enne kandideerimist lepi kokku oma kohtumine (1) õppenõustaja, (2) 
Erasmus+ koordinaatori ja (3) praktika juhendaja ning uuri, kas sul on 
võimalik minna praktikale

- Otsi omale praktikakoht

- Esita (digi)allkirjastatud dokumendid välisõppe peaspetsilistile meili
teel vähemalt 2 kuud enne lähetuse plaanitavat algust või vilistlase 
välispraktika puhul 2 kuud enne plaanitavat lõpetamist:

- Täidetud avalduse vorm (leitav TLÜ Erasmuse praktika veebilhelt 
https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika);

- Motivatsioonikiri (1-2 lk, sh kavandatava praktika kirjeldus);

- Keeleoskuse tõend (B1 tase praktika töökeeles);

- Praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri)

https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika


Kui osutud valituks

- Üliõpilane/vilistlane koostab koostöös praktikaorganisatsiooni ja 
koduinstituudiga praktikalepingu (Learning Agreement for Traineeship)

- Praktikaleping allkirjastatakse (1) tudengi, (2) praktikabaasi 
juhendaja, (3) TLÜ praktikat juhendava õppejõu (vilistlase puhul TLÜ 
õppekava kuraatori) ja (4) TLÜ akadeemilise üksuse Erasmus
koordinaatori vahel.

- Allkirjastatud praktikaleping esitatakse TLÜ välisõppe
peaspetsialistile e-posti teel. 

- Praktikalepingu allkirjastamisele järgneb stipendiumilepingu 
sõlmimine tudengi/vilistlase ja TLÜ välisõppe peaspetsialisti vahel. 

- Vahetult enne praktikale minekut teeb tudeng ka online-keeletesti 
selle keele kohta, milles praktika toimub (link saabub tudengi meilile).



Välispraktikalt naastes…

…esitab üliõpilane kuu aja jooksul järgnevad dokumendid:

- TLÜ välisõppe peaspetsialistile

Praktikaplaani viimase osa (After the Mobility), milles välisorganisatsioon tõendab 
praktika alguse- ja lõpukuupäeva ning praktikal sooritatud tegevused. 

‒ Internetis

Üliõpilane täidab ära Euroopa Komisjoni tagasiside aruande, mille link saabub e-
postile välispraktika lõpus;

Euroopa Komisjoni keeletest välispraktika lõpus (link saadetakse tudengi meilile).

‒ TLÜ instituuti (ei kehti vilistlaspraktika puhul)

Praktikamapp vastavalt oma instituuti nõuetele. 



Akadeemiliste üksuste Erasmus
koordinaatorid

Balti filmi, meedia, kunstide 

ja kommunikatsiooni instituut

Liesel Ets liesel.ets@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

mailto:merily.muursepp@tlu.ee
mailto:maris.peters@tlu.ee
mailto:liis.raudsepp@tlu.ee
mailto:reeda.tuula@tlu.ee
mailto:kaija.kaart@tlu.ee
mailto:sille.silluta@tlu.ee
mailto:jaana.taar@tlu.ee
mailto:Marianne.mitt@tlu.ee


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

http://www.tlu.ee/erasmus
mailto:erasmus@tlu.ee


Aitäh osalemast ja kuulamast!



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“



PRAKTIKAPROGRAMM ON ANDNUD MULLE

VÕIMALUSE PROFESSIONAALSETE OSKUSTE

RAKENDAMISEKS JA KIIREKS ARENGUKS

RAHVUSVAHELISES KESKKONNAS. 

NAUDIN NEW YORGI TEMPOKAT JA

KULTUURILISELT PÕNEVAT ELU, MIS AVARDAB

SILMARINGI JA ÕPETAB IGA PÄEV MIDAGI UUT.

INKERI PARMAN



NÄGIN, KUIDAS JUHITAKSE 96 000 TÖÖTAJAGA

ETTEVÕTET, RÄNIORU TÖÖKULTUURI JA SELLE

VARIEERUVUST ETTEVÕTETE LÕIKES, KOGEMUSTE

JAGAMIST JA ÕPETAMIST NING KUULSAID

TEHNOLOOGIAMAAILMA NÄGUSID, FIRMASID. 

KOHTUSIN MÕJUKATE INIMESTEGA JA ÕPPISIN

NENDE SUHTLUS- JA MÕTTEMANEERIDEST. 

SÕBRUSTASIN KOHALIKEGA NING KA MITMETE

EESTLASTEGA. VÕTSIN PALJU AEGA REISIMISEKS

JA ELU NAUTIMISEKS, AGA KA LISAÕPPEKS OMA

VALDKONNAS. KÕIKE ARVESSE VÕTTES OLI SEE

HUVITAVAIM AASTA MINU ELUS.

STEN-OLIVER SALUMAA



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, 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 31.10.2019

Kandideerimisvorm ja lisainfo veebis!



KUI SAAD PROGRAMMI SISSE

• Praktikakoha leidmine meie USA tiimi poolt

• Paberimajandus (viisa, meie poolt lennupilet)

• USAsse jõudmine, pangakonto avamine,raha
laekub kohe ja siis igakuiselt.

• Elu USAs – kohanemine, töö, uued tutvused, 
reisimine

• 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 31. 10. 2019

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: 1.02.2020



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 2020



WWW.BALTICAMERICANFREEDOMFOUNDATION.ORG

Lisainfo:

www.balticamericanfreedomfoundation.org

E-mail: ekauba@ciee.org

Telefon: 555 28323

http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/

