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Erasmus+ 
Euroopa-sisene 

õpiränne

http://www.tlu.ee/erasmus


Miks?
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Osalemise tingimused

- Õpingute ajaks läbitud vähemalt esimene õppeaasta

bakalaureuseõppes ning õpingukavas peab olema

välisõpingute ajal õpitavate ainetega asendatavaid

aineid

- Piisav võõrkeeleoskus

- 1 EAP on minimaalne ainete maht, mis on vaja oma TLÜ õppekavasse üle 

kanda, et mitte maksta tagasi Erasmus+ stipendiumi

- Selleks, et pikendada oma tasuta õppekohal õppimise nominaalaega välismaal

õpitud semestri(te) arvu võrra, tuleb üle kanda vähemalt 15 EAP-d õppekava-

järgseid aineid ühe semestri kohta.



DOKTORANDID ja 
viimase semestri 
MAGISTRANDID

- Magistrandist üliõpilane, kes soovib oma 

viimasel õppesemestril minna lõputööd kirjutama 

välisülikooli, ei pea ainepunkte TLÜ-sse üle 

kandma.

NB! Kandideerimisel peab olema nõusolek 

lõputöö juhendajalt ning sama semestri lõpuks peab 

tudeng TLÜ-s kaitsma oma lõputöö.

-

. Kandideerimisel on 

vajalik juhendaja ja välisülikooli kirjalik

nõusolek.



Kuhu minna?

Programmiriigid:

- Kõik EL liikmesriigid

- Põhja-Makedoonia

- Island

- Liechtenstein

- Norra

- Türgi

- Serbia



Üliõpilane saab kandideerida sellesse partnerülikooli, 
millega tema akadeemiline üksus on sõlminud 

üliõpilase erialal partnerluslepingu. 

Partnersmaps rakendus

Vali riik, roll ja akadeemiline üksus 

(instituut/kolledž)

Partnersmap kuvab kõik need 

ülikoolid, millega Sinu akadeemilisel 

üksusel on koostöölepingud. 

https://partnersmap.tlu.ee/


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)



Kandideerimine kaks
korda aastas:

- Põhikonkurss: 15.02 1.03

- Lisakonkurss: 15.09 25.09



Online-kandideerimine

- Esimese kursuse magistrandid saavad kandideerida 
juba 15. – 25. septembril toimuval konkursil. Esimese 
kursuse bakalaureusetudengid saavad kandideerida 
veebruaris toimuval konkursil. 

- Võta ühendust oma Erasmus+ koordinaatoriga (NB! 
BFM-i tudengite juhend leitav siit: 
https://www.tlu.ee/kandideerimine-0 )

- Kandideeri aadressil: https://outgoing.tlu.ee/

Vaata juhendeid TLÜ Erasmus veebilehel: 

www.tlu.ee/erasmus → „Kandideerimisavaldus“ 

- Lisa oma online-avaldusele manusena:

1. keeleoskuse tõend (võõrkeele kohta, milles toimub õppetöö)

2. esilagne allkirjastatud (tudengi ja Erasmus+ koordinaatori allkirjad)õppeleping, kus
on loetletud välisõpingutega asendatavad õppeained

Lisaks kirjuta online-süsteemis motivatsioonikiri

https://www.tlu.ee/kandideerimine-0
https://outgoing.tlu.ee/
http://www.tlu.ee/erasmus


Euroopa Komisjoni stipendium
2020/2021 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, Põhja-

Makedoonia, Türgi, Serbia

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. 

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


Erasmus+ 
välispraktika

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


Eraldi infotund oktoobris 2020

- 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! Minimaalne kestus on 2 kuud, 
maksimaalne 12 kuud

- Vajalik piisav keeleoskus

- TLÜ vilistlane saab ühe aasta jooksul pärast lõpetamist sooritada 
Erasmus+ vilistlase praktikat (maksimaalselt 6 kuud). 
Kandideerimise dokumendid esitada hiljemalt 2 kuud enne lõpetamist. 



Kuhu minna?

Programmiriigid:

- Kõik EL liikmesriigid

- Põhja-Makedoonia

- Island

- Liechtenstein

- Norra

- Türgi

- Serbia



Dokumendid esitada meili teel TLÜ välisõppe peaspetsialistile:
Nele Dobrõš nele.dobros@tlu.ee

Õppeosakond
Ruum: T-215

Välispraktikale kandideerimise 
dokumendid
Enne kandideerimist võta ühendust oma õppenõustaja, Erasmus+ 
koordinaatori ja praktika juhendajaga!

1. (Digi)allkirjastatud avaldus (vorm allalaetav TLÜ Erasmuse kodulehelt), mis on 

allkirjastatud instituudi praktika juhendaja, instituudi Erasmus koordinaatori ja tudengi enda 
poolt)

2. Motivatsioonikiri (eesti keeles, 1-2 lk, kavandatava praktika kirjeldus)

3. Keeleoskuse tõend (B1 tase praktika töökeeles)

4. Praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri)

mailto:nele.dobros@tlu.ee


Euroopa Komisjoni stipendium
2020/2021 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

720 €/kuu

Madalama elukallidusega riigid Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, 

Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, 

Slovakkia, Sloveenia, endine Jugoslaavia 

Makedoonia vabariik, Türgi, Serbia

670 €/kuu



Lisainfo



-

-

-

https://www.tlu.ee/erasmus
https://tuexchanges.wordpress.com/
https://www.facebook.com/erasmustlu


TLÜ välisõppe peaspetsialist
Nele Dobrõš

ruum T-215 (Narva mnt 25)

+372 6409 136

www.tlu.ee/erasmus

erasmus@tlu.ee

http://www.tlu.ee/erasmus


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 Katerina Koreškova katerina.koreskova@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:liesel.ets@tlu.ee
mailto:merily.muursepp@tlu.ee
mailto:maris.peters@tlu.ee
mailto:katerina.koreskova@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


Virtuaalne Erasmus2Erasmus

- Huvipakkuva riigi kohta fotojaht linnas

- Kohtumine huvipakkuvast riigist pärit üliõpilastega

- Parimatele auhinnad

- Rohkem infot ja registreerimine Erasmuse Facebooki lehel

septembris



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



EUROOPAST 
VÄLJA

K Ä T L I N K E I N A S T

R A H V U S VA H E L I S E K O O S T Ö Ö J U H T



TLÜ VÕIMALUSED
⎯ Erasmus+ üleilmne õpiränne

⎯ Kahepoolsed lepingud

⎯ Riiklikud stipendiumid (SA Archimedes, 
saatkonnad, BAFF jne)



E R A S M U S +  Ü L E I L M N E

Õ P I R Ä N N E

⎯ Kindlad partnerid, kelle juures õppimiseks on ette 
nähtud stipendium

⎯ Mobiilsus peab kestma 3-12 kuud (tavaliselt 1 
semester)

⎯ Stipendium koosneb reisitoetustest (180-1500 eurot) ja 
igakuisest elamistoetusest (700 eurot kuus)



E R A S M U S +  Ü L E I L M N E

Õ P I R Ä N N E
Vabad kohad ainult 2020/2021 kevadsemestriks:

⎯ Universidade Eduardo Mondlane, Mosambiik- reisitoetus 
1500 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ Lingnan University, Hong Kong - reisitoetus 820 eurot, 
igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ University of Houston-Downtown, USA - reisitoetus 1500 
eurot, igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ Karazin Kharkiv National University, Ukraina - reisitoetus 
360 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.



E R A S M U S +  Ü L E I L M N E

Õ P I R Ä N N E
Vabad kohad 2020/2021 kevadsemestriks ning 2021/2022 akadeemilisel aastal:

⎯ Georgian Institute of Public Affair Foundation, Gruusia - reisitoetus 360 eurot, 
igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ Ilia State University, Gruusia - reisitoetus 360 eurot, igakuine stipendium 700 
eurot.

⎯ Manipal Academy of Higher Education, India (2 kohta) - reisitoetus 820 eurot, 
igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ The Eurasian Humanities Institute, Kasahstan -reisitoetus 360 eurot, igakuine 
stipendium 700 eurot.

⎯ Chiang Mai University, Tai - reisitoetus 820 eurot, igakuine stipendium 700 eurot.

⎯ University of Ghana, Ghana (2 kohta) - reisitoetus 820 eurot, igakuine 
stipendium 700 eurot.



K A H E P O O L S E D L E P I N G U D

⎯ Kindlad partnerid, kellega ülikoolil on leping (ca 40 
partnerit)

⎯ Võimalus ka minna ülikooli, kellega TLÜ-l veel 
lepingut pole

⎯ Stipendiumivõimalused: rahvusvahelistumise fond 
(fondi suurus 5000 eurot), stipendiumifond (fondi 
suurus 2000 eurot)



K A N D I D E E R I M I N E

⎯ Kandideerimine läbi online keskkonna 
https://outgoing.tlu.ee/

⎯ Kandideerimisprotsess sama kõikide vahetusõpingute 
programmide raames

⎯ Kõigi kandidaatidega toimub intervjuu

⎯ Stipendiumitele kandideerimine toimub sama 
avaldusega

https://outgoing.tlu.ee/


S O O V I T U S E D

⎯ Mõtle hoolega läbi, miks just see sihtkoht ja ülikool 
(eriti oluline, kui kandideerid kahte erinevasse kohta)

⎯ Aruta läbi oma õppenõustajaga, kuidas 
vahetusõpinguid siduda oma õppekavaga

⎯ Vaata akadeemilist kalendrit 

⎯ Küsi julgelt abi ja nõu, aruta ja uuri juba 
vahetusõpingutel käinud tudengitelt kogemusi



LISAINFO
⎯ https://www.tlu.ee/erasmus-vahetusopingud-

valjaspool-el-i-uleilmne-opiranne

⎯ https://www.tlu.ee/kahepoolsed-lepingud

⎯ https://www.tlu.ee/op/oppimine-valismaal

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

https://www.tlu.ee/erasmus-vahetusopingud-valjaspool-el-i-uleilmne-opiranne
https://www.tlu.ee/kahepoolsed-lepingud
https://www.tlu.ee/op/oppimine-valismaal
http://haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid


TÄNAN
KUULAMAST!
K Ä T L I N K E I N A S T

katlin.keinast@tlu.ee

+372 640 9123

mailto:Katlin.keinast@tlu.ee

