
 

Erasmus+ taotlemise üldine juhend Haridusteaduste instituudi üliõpilasele 

 

1. Üliõpilane valib välja sobiva välisülikooli Erasmus+ partnersülikoolide hulgast. Partnerülikoolid on 

leitavad:   http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimine-valismaal/Erasmus-vahetusopingud/kuhu-

minna/Haridusteaduste-instituut 

1.2 Valik peab lähtuma välisülikooli pakutavate ainete sisust ning nende haakumisest üliõpilase 

õppekavaga. 

1.3 Vajadusel konsulteerib üliõpilane ülikooli valiku tegemisel oma õppekava kuraatoriga, instituudi 

Erasmus koordinaatoriga või kolmanda isikuga/isikutega, kes oskavad valiku tegemisel pakkuda asjalikku abi. 

1.4 Kindlasti peab tudeng eelnevalt tutvuma ülikooli pakutavate ainetega ja endale selgeks tegema 

välisülikooli poolsed vahetusõppesse suundumise tingimused, keelenõuded, tähtajad ning muu vajaliku 

informatsiooni. 

2. Üliõpilane võib alustada Erasmus+ vahetusõppesse suundumise avalduse täitmist. Avaldused ning muud 

vajalikud dokumendid esitatakse online-süsteemi: https://outgoing.tlu.ee/  

Juhend, abistamaks täitmist, on leitav ülikooli kodulehelt: http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimine-

valismaal/Erasmus-vahetusopingud/kandideerimisavaldus 

3. Üliõpilane valib välisülikooli vahetustudengitele mõeldud ainete hulgast ained, mida plaanib välisõppes läbida. 

Ainevalikud on esialgsed ning üliõpilane konsulteerib valiku tegemisel õppekava kuraatoriga. 

4. Üliõpilane esitab online-süsteemis avalduse ning lisab vajalikud dokumendid. Erasmus üldkoordinaator (Maarika 

Nimmo; maarika.nimmo@tlu.ee; T-215A) kinnitab avalduse esitamise online-süsteemis.  

5. Kõik nõuetele vastavad kandidaadid kutsutakse vestlusele, kus teemadeks on tudengi välisõppe plaanide 

arutamine, üldine eesmärk, motivatsioon ja teised käsitlemist vajavad teemad. 

6. Üliõpilasvahetusse sobivad üliõpilased valitakse välja akadeemilise üksuse moodustatud pingerea alusel. 

Kandideerivat üliõpilast teavitab konkursi tulemustest üldkoordinaator. 

7. Üliõpilane konsulteerib oma õppekava kuraatoriga ning koos lepitakse kokku vastavusained.  

7.1 Õppekavajärgsed ained on ained, milled üliõpilane peab koduülikoolis õppekava järgselt läbima, kuid 

mis on asendatavad välisülikoolis läbitava aine/ainetega ehk üliõpilane peab ka välisõppes täitma oma õppekava 

ning läbima seal väljatoodud aineid nende sisust lähtudes. Välisülikoolis läbimiseks valitud aine sobilikkust, 

asendamaks mõnda õppekavajärgset ainet, otsustab ja kinnitab õppekava kuraator. 

7.2 Üliõpilasel on kohustus läbida vähemalt 15 EAP mahus õppekavajärgseid aineid, et pikeneks õpingute 

nominaalaeg välisõppes oldud semestri/te võrra.  

7.3 Pärast välisõppest naasmist, peab üliõpilane tegema välisülikoolis sooritatud ainete ülekandmiseks 

ÕISis VÕTA taotluse. VÕTA taotlus peab olema üliõpilase poolt tehtud ÕISis, ühe kuu jooksul pärast välisõppest 

naasmist. Välisülikoolis võetavad ained peavad vähemalt 15 EAP mahus asendama õppekavajärgseid aineid, et 

pikeneks õppe nominaalkestus. Need ained on eelnevalt õppekava kuraatoriga kokkulepitud. 
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7.4 Üliõpilane saab välisülikoolis sooritatud vabaaineid õppekava täitmiseks üle kanda vaid nii suures 

hulgas, kui õppekavas on vabaainete mooduli maht. Isegi sel juhul kui vabaainete moodul on enne välisõpingutesse 

minekut juba täis. 

7.5 Õppekava kohaselt täitmisele kuuluva eriala valikainete mahu hulka arvestatakse esmajärjekorras 

välisõppes sooritatud õppeaineid ning seejärel muud õppeained. 

7.6 Juhul, kui üliõpilane sooritab vähem kui 7 EAPd, on ta kohustatud Erasmus+ programmi stipendiumi 

täies ulatuses tagasi maksma, väljaarvatud mõjuva põhjuse olemasolul, esitades kirjaliku avaldus koos 

tõendusmaterjalidega akadeemilisele prorektorile. 

7.7 Alates õppeaastast 2016/2017 ei pea doktorandid välisõppes olles tagasi tooma ühtegi ainepunkti. 

Vajalik on juhendaja (ning võimalusel välisülikooli) nõusolek, mis peab olema lisatud kandideerimisavaldusele. 

Välisõpinguid saab võimalusel aga kanda aines KAD8024 Õpingud välisülikoolis tulemuse saamiseks.  

7.8 Alates õppeaastast 2016/2017 on magistriõpingute viimaseks semestriks magistri üliõpilasel võimalus 

minna vahetusõppesse nii, et ta ei pea tagasi tooma ühtegi ainepunkti. Seda vaid tingimusel, et tegu on üliõpilase 

viimase semestriga ning õppekava on täidetud (teeb välisõppes veel vaid magistritööd) ning kaitseb oma 

magistritöö samal semestril. Vajalik on juhendaja (ning võimalusel välisülikooli) nõusolek, mis peab olema lisatud 

kandideerimisavaldusele. 

8. Üldkoordinaator teavitab väliskõrgkooli üliõpilase saabumisest ning palub saata üliõpilasele täitmiseks kõik 

väliskõrgkooli poolt nõutavad dokumendid. Üliõpilane saadab välisülikooli kandideerimisdokumendid iseseisvalt 

väliskõrgkooli. 

9. Üliõpilane koostab väliskõrgkoolis toimuva õppe jaoks õppelepingu  (Learning Agreement). Õppeleping, selle 

vorm ja juhend abiks täitmisel, on leitav ülikooli kodulehelt: 

http://www.tlu.ee/et/opingud/oppimine-valismaal/Erasmus-vahetusopingud/Oppeleping-Learning-Agreement 

9.1 Õppelepingusse tuleb märkida välisülikoolis võetavad ained ning nende õppekavajärgsed asendusained, 

mis tuleb eelnevalt kokku leppida õppekava kuraatoriga. Õppelepingu kinnitab ning allkirjastab esmalt õppekava 

kuraator. 

9.2 Soovitav on õppekavajärgsete asendusainete juurde lisada ka nende moodulid (kohustuslikud ained, 

valikained, vabaained), kuhu on planeeritud välisülikoolist tagasitoodavad ained kanda. 

9.3 Pärast õppelepingu õppekava kuraatori  poolt allkirjastamist, kinnitab ja allkirjastab õppelepingu 

instituudi Erasmus koordinaator (Liis Raudsepp; liis.raudsepp@tlu.ee; M-425). 

10. Üliõpilane esitab üldkoordinaatorile (Maarja Lehtsaar; maarika.nimmo@tlu.ee; T-215A) e-maili teel 

kooskõlastatud õppelepingu koos välisülikooli vastuvõtukirjaga. 

11. Välisõppes olles tuleb peaaegu alati ette muutusi võetavate ainete hulgas ning esialgne nimistu võib eri 

põhjustel muutuda. Kõik muudatused ainete osas peab kooskõlastama esmalt õppekava kuraatoriga, kellega 

koostöös valitakse uued vastavusained ning kes allkirjastab õppelepingu muudatuse. Ka instituudi Erasmus 

koordinaatorit tuleb muudetud õppelepingust teavitada, kes omakorda lisab oma kinnituse ja allkirja muudetud 

õppelepingule. 

Rohkem infot Erasmus+ välisõppe kohta on leitav ülikooli kodulehelt: http://www.tlu.ee/erasmus 

Erasmus+ välisõppe üliõpilaste kogemusblogi leiad järgmiselt lehelt: 
https://tuexchanges.wordpress.com/ 
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