
Erasmus+ õpingute 

checklist

ÜLESANNE KUST KUHU KUNA

□ 1

Võta ühendust oma Erasmus+ 

koordinaatoriga ja uuri, kas 

sul on võimalik minna 

välismaale õppima. NB! V.a 

BFM-i tudengid, juhend 

leitav siit:  

https://www.tlu.ee/kandideeri

mine-0   

https://www.tlu.ee/erasmus-

koordinaatorid
Enne kandideerimist

□ 2

  Leia 2 sobilikku ülikooli 

oma instituudi 

partnerülikoolide seast 

https://www.tlu.ee/oppeosakond-1/kuhu-

minna
Enne kandideerimist

□ 3

 Esita kandideerimisperioodi 

jooksul avaldus 

www.outgoing.tlu.ee. Lisa 

avaldusele tõend võõrkeele 

kohta, milles õppetöö toimub 

ning kirjuta online -süsteemis 

motivatsioonikiri. Lisa 

avaldusele ka esialgne 

õppeleping, kus on loetletud 

välisõpingutega asendatavad 

õppeained

www.outgoing.tlu.ee elektrooniliselt põhikonkurss 15.02 –1.03.2020

lisakonkurss ?

□ 5
Õppelepingu allkirjastamine 

kõigi osapoolte poolt 

tudengi, koduülikooli ja välisülikooli 

esindajate skaneeritud allkirjad

välisõppe peaspetsialistile e-posti 

teel
enne välisõppesse minemist

□ 6
Välisülikooli dokumentide 

esitamine
vaata välisülikooli kodulehte

saada vajalikud dokumendid 

välisülikooli

välisülikooli nimetatud 

tähtajaks

□ 7 Stipendiumi määramine välisõppe peaspetsialist
teavitatakse läbi 

kandideerimissüsteemi

stipendium makstakse välja 

enne välisõppesse asumist

□ 8  Vastuvõtukiri välisülikoolist saadab välisülikool
esitada välisõppe 

peaspetsialistile

□ 9 Online -keeletest 
Link kohustuslikule keeletestile 

saadetakse osaleja e-posti aadressile
elektrooniliselt enne välisõppesse minemist

□ 10
Välisõppe infoseminar, 

stipendiumilepingu sõlmimine
info saadetakse meilile august, jaanuar

□ 11

 Osale kultuurilise 

ettevalmistuse ja 

karjääriplaneerimise seminaril

info saadetakse meilile august, jaanuar

□ 12

 Vajadusel muudatused 

õppelepingus

Kui esialgselt kokku lepitud õppeplaanis 

toimuvad muudatused, täida ära 

õppelepingu during mobility osa. Küsi 

sellele välisülikooli ja oma TLÜ 

akadeemilise üksuse Erasmus 

koordinaatori allkiri

välisõppe peaspetsialistile välisüliõpingute alguses

□ 13
ametilik kinnituskiri 

(Confirmation Letter)
küsi välisülikoolist enne lahkumist välisõppe peaspetsialistile

1 kuu jooksul pärast 

välisõpingute lõppu

□ 14
hinneteleht (Transcript of 

Records)
küsi välisülikoolist enne lahkumist

esitada koduinstituuti ja 

välisõppe peaspetsialistile

1 kuu jooksul pärast 

välisõpingute lõppu

□ 15

Euroopa Komisjoni tagasiside 

aruanne (EU survey), online -

keeletesti teine osa 

Link aruandele ja keeletesti teisele osale 

saadetakse osalejale automaatselt pärast 

õpirände perioodi lõppu e-postiga

elektrooniliselt
1 kuu jooksul pärast 

välisõpingute lõppu

□ 16

Ainepunktide ülekandmise 

avaldus ÕIS-is
www.ois2.tlu.ee

hiljemalt kuu aega enne sügis- 

või kevadsemestri vahenädala 

algust.

□ 17 Taaskohanemise seminar info saadetakse meilile märts, august

https://www.tlu.ee/erasmus
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