
EUROOPAST VÄLJA!
Erasmus+ üleilmne ränne
Bilateraalsed lepingud



Minu Helsingi ja Hong Kong



MIDA ANDIS MULLE VÄLISMAAL 
ELAMINE?

• Rahvusvaheline võrgustik ja tugevamad sõprussidemed Eestis

• Enesekindlus, et kõigega saab hakkama (ka koduigatsusega) 

• Oskus näha ja hinnata teisi kultuure ja maailmanägemusi – kõik 
ei ole nii must-valge

• Oskus Eestit rohkem hinnata 

• Tööandjatega on seis keerulisem – aga hea tööandja oskab 
seda hinnata



KUHU MINNA JA KUIDAS VALIDA?

• Bilateraalsed koostöölepingud vs Erasmus+ üleilmne õpiränne

• Sihtriik vs ülikool?

• Enne kandideerimist, uuri huvipakkuva kõrgkooli kodulehte 
ning tutvu pakutavate kursustega

• Pane tähele, et alati ei ühti partnerülikoolide semestrid TLÜ 
akadeemilise kalendriga.

• Ära unusta välisõpingute planeerimist oma õppekavasse 
ning vajadusel pea nõu programmijuhi või oma juhendajaga

VAATA: HTTPS://WWW.TLU.EE/PARTNERULIKOOLID JA 
HTTPS://WWW.TLU.EE/ERASMUS-ULEILMNE-OPIRANNE

https://www.tlu.ee/partnerulikoolid
https://www.tlu.ee/erasmus-uleilmne-opiranne


BILATERAALSED KOOSTÖÖLEPINGUD

• Tudengid õppemaksu partnerülikoolis ei maksa, kuid tudengil tuleb 
katta muud kulud

• Võimalus taotleda erinevaid stipendiume nii TLÜ-st kui partnerülikoolist 

• Partnerülikoolid:
• Gruusia (4)

• Hiina (3)

• Hong Kong (1)

• Jaapan (5)

• Lõuna-Korea (4)

• Taiwan (2)

• Ukraina (2)

• USA (1)

• Venemaa (7)



ERASMUS+ ÜLEILMNE RÄNNE

• Erasmus+ katab osaliselt sõidukulud (summa oleneb sihtriigi 
kaugusest) ning elamiskulude toetus on 750 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

• OMSK State University, Venemaa

• Universidade Eduardo Mondlane, Mosambiik



STIPENDIUMID

• Partnerülikoolid sealsete õpingute eest õppemaksu ei küsi

• Välisõppe stipendium tudengitele, kes suunduvad väljapoole 
Euroopat õppima. Konkurss 2x aastas, stipendiumifondi suurus 
2000-3000 eurot.

• Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumise fondi stipendiumid, fondi 
suurus 5000 eurot. 

• Partnerülikoolide ja saatkondade poolt pakutavad 
stipendiumid

• SA Archimedes vahendab välisriikide stipendiume 
http://haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid

http://haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid


AVASTAGE MAAILMA!

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

http://www.nationalityunknown.com/why-studying-abroad-ruins-your-life/
http://www.nationalityunknown.com/why-studying-abroad-ruins-your-life/
mailto:katlinke@tlu.ee
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- Doktorantidel ei ole samuti kohustust 
välisülikoolist ainepunkte üle kanda, kui nad 
saavad välisõppes tehtud töö eest ainepunkte 
TLÜ-s. Taaskord on kandideerimisel vajalik 
juhendaja kirjalik nõusolek ja välisülikooli 
nõusolek.





http://www.tlu.ee/erasmus
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http://www.tlu.ee/erasmus
https://www.tlu.ee/toetused




-

-

-

https://outgoing.tlu.ee/
http://www.tlu.ee/erasmus
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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 Triin Tõnurist triin.tonurist@tlu.ee

mailto:siiri.haidma@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:triin.tonurist@tlu.ee
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https://www.tlu.ee/Erasmus-valispraktika


mailto:maarika.nimmo@tlu.ee




http://www.tlu.ee/erasmus



