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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! Õppekavades on 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, 

praktika kestus on vähemalt 3 kuud ning

praktikat ei sooritata suvel, siis pikeneb

täiskoormusega õppimise nominaalaeg

selle semestri võrra, mis välismaal

praktikal viibiti.

• Kui planeeritav välispraktika eest saadav

ainepunktide arv on väiksem kui 15 EAP-

d, kuid ollakse kauem kui 3 kuud, võib

üliõpilasele õpirände toetuse määrata kuni3 kuu

eest.



ERASMUS+ VILISTLASE  
VÄLISPRAKTIKA

- Saab sooritada ühe aasta jooksul pärast  
eksmatrikuleerimist.

- Välispraktika tegevusala ja profiil peavad

sobima vilistlase TLÜ-s õpitud eriala ja 
õppevaldkonnaga.

- Vilistlaspraktika maksimaalne pikkus on  6 kuud.

NB! Kui üliõpilane on varem Erasmusega õppimas või
praktikal käinud, siis peab vilistlase praktika mahtuma
maksimaalse ehk 12-kuulise Erasmuse perioodi sisse
õppeastme kohta.

- Vilistlasele väljastatakse praktika lõpus Europassi tunnistus



KUHU 

MINNA?

Programmiriigid:

- Kõik EL liikmesriigid

- Põhja-Makedoonia

- 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:

❖ https://www.tlu.ee/praktikapakkumised

❖ https://www.facebook.com/erasmustlu/

❖ www.erasmusintern.org

❖ www.praxisnetwork.eu

❖ https://www.trainingexperience.org/

Erinevad praktikaportaalid:

https://www.tlu.ee/praktikapakkumised
https://www.facebook.com/erasmustlu/
http://www.erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://www.trainingexperience.org/


TLÜ välisõppe peaspetsialist

Nele Dobrõš

ruum T-215 (Narva mnt 25)

+372 6409 136

www.tlu.ee/erasmus 

erasmus@tlu.ee
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AKADEEMILISTE ÜKSUSTE ERASMUS

KOORDINAATORID

Balti filmi, meedia, kunstide

ja kommunikatsiooni instituut

Birgit Rosenberg erasmusbfm@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:erasmusbfm@tlu.ee
mailto:merily.muursepp@tlu.ee
mailto:maris.peters@tlu.ee
mailto:katerina.koreskova@tlu.ee
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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 (https://www.tlu.ee/kandideerimine);

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

- Keeleoskuse tõend (B1 tase praktika töökeeles);

- Praktikabaasi esialgne kinnitus (sobib e-kiri)

https://www.tlu.ee/kandideerimine


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, Põhja-

Makedoonia, Türgi, Serbia

670 €/kuu

(1 kuu = 30 päeva)

Stipendium makstakse välja kahes osas:

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

NB! Stipendiumit saab maksta ainult siis, kui praktikat sooritatakse välismaal

kohapeal.



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.



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).



Aitäh kuulamast!





Baltic-American Freedom Foundation

Eeva Kauba

BAFF esindaja Eestis



Mission:

Continuing a longstanding American commitment to the Baltic region, 
the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) mission is to deepen 
the ties between and among Estonia, Latvia, Lithuania, and the United 
States through programs of education and exchange centering on 
economic growth and democratic values.



BAFF 
programmid:

• The Professional Internship Program

• The Research Scholarship Program

• The Baltic-American Dialogue Program

• Leadership Academy 



BAFF Professional Internship Program
ehk erialapraktika programm

• Erialane praktika 
USAs 

• Elukogemus

• Karjäär



Praktikaprogramm andis mulle
võimaluse professionaalsete oskuste
rakendamiseks ja kiireks arenguks
rahvusvahelises keskkonnas. 

Nautisin New Yorgi tempokat ja 
kultuuriliselt põnevat elu, mis avardas
silmaringi ja õpetas 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



Kuidas 
kandideerida?

$30,000 stipendium 11 kuuks Ameerikas.

Kandideerimistingimused:

⬧ 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 täpsustamisel

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



Küsimused



• Email: ekauba@ciee.org

• Phone: 555 28323

• www.balticamericanfreedomfoundation.org

http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/
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