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Vastuvõtunõuete 
täitmine
1. Milline on tähtaeg;

2. Mis dokumendid/mil viisil tuleb 
esitada;

3. Kas juba küsitakse õppelepingut 
(learning agreement) – tuleb teha TÜ 
vormil ja eelneb õppeplaan!

4. Kas avaldusele on vaja TÜ 
koordinaatori allkirja (arvesta ajakulu);

5. Esita dokumendid välisülikoolile 
õigeaegselt. 

Peale vastuvõtunõuete 
täitmist teeb väliskõrgkool 
otsuse sinu vastuvõtmise 

kohta



Õppeainete 
kokkuleppimine

1. Esita erialaüksusesse õppeplaan õppeainete 
arvestamise taotlemiseks;

2. Üksuse VÕTA-komisjon teeb otsuse;

3. Vormista õppeleping (learning agreement, LA) TÜ 
Erasmus+ vormil;

4. Täida nii A kui B tabel (viimane vastavalt VÕTA 
otsusele);

5. Saada LA välisülikooli allkirjastamiseks;

6. Esita allkirjastatud LA dekanaati (SH puhul 
instituuti) enne õpirände algust!

!!!Õppelepingu allkirjastab TÜ poolt instituudi juht!!!

Kolmepoolselt allkirjastatud 
õppelepingu alusel 

arvatakse sind välismaal 
õppijaks, info ÕIS-i. 



OLS

o OLS (Online Linguistic Support) on EK 
keeleõppe platvorm erasmuslastele;

o Bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, kreeka, inglise, 
hispaania, soome, prantsuse, horvaatia, ungari, 
itaalia, hollandi, poola, portugali, rumeenia, 
slovakkia või rootsi keeles;

o Test enne ja pärast välisõpinguid;

o Kui 1. testi tulemus kuni B1, määratakse on-line
OLS keelekursus samas keeles;

o Vaata http://erasmusplusols.eu/

Test tuleb teha peamises 
õppekeeles, aga kui testi 

tulemus tuleb B2 või 
kõrgem, siis on soovi korral 

võimalus õppida OLS-s 
kohalikku keelt.



Toetusleping ja 
stipendium

� Toetuslepingu sõlmid minu juures 

mitte varem kui 1 kuu enne välisõpinguid;

� Selleks tuleb eelnevalt saata vajalikud 
andmed ja leppida kokku aeg;

� 520/470 eurot kuus vastavalt sihtriigile;

� Täpsema info saadan juuni teises pooles;

� Peale lepingu sõlmimist 1-2 nädala jooksul 
kantakse üle 80% toetuse kogusummast;

� Lõplik toetus arvestatakse peale õpirännet 
aruandluse alusel (st jääkmakse kas 20% või 
väiksem);

Lepingu allkirjastame 
võimalusel 

digitaalselt, seda ka 
RÕK-is kohapeal



Täiendavad stipendiumid

�Õpirändele eelneval või samal semestril 
vajaduspõhise õppetoetuse või eritoetuse 
saajatel võimalus taotleda kõrgemat 
Erasmuse stipendiumi +200 eurot kuus 
(avaldus ja vajaduspõhise toetuse otsus);

�Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele 
(konkreetseid kulusid planeeriv avaldus->SA 

Archimedes otsus);

�Eesti Vabariigi ühekordne kaasfinantseering
(avaldust ei pea esitama).



Toetusleping ja 
stipendium
�Toetuslepinguga määratakse 

välisõpingute periood, toetus, OLS-testi 
kohustus, aruandlus jm osalemise 
tingimused;

�Õppeleping on toetuslepingu lisa, st 
toetus antakse õppelepingus kokku lepitud 
õppeainete sooritamiseks;

�Toetus saab alles jääda, kui Erasmus+ 
programmi, TÜ õppekorralduseeskirja ja 
toetuslepingu tingimused saavad täidetud.



Välisõpingute perioodi 
muutmine
� Õppeperiood fikseeritakse õppelepingus ja 

toetuslepingus;

� Muudatuste tekkimisel tuleb mõlemat 
dokumenti muuta (õpelepingu muudatus + 

avaldus);

� Teiseks semestril pikendamise avaldus + 
täiendav õppeplaan hiljemalt 1 kuu enne 
kokku lepitud õpirände lõppu instituudi 
koordinaatorile;

� Õppelepingu muudatuse alusel muudetakse 
ka õpirände perioodi ÕIS-s.

Perioodi ei saa muuta 
lühemaks kui 3 kuud. 

Lühendamine muudab 
toetuse lõppsummat. 



Õppeainete valiku 
muutmine
� Kõik õppelepingus kokku lepitud 

õppeained tuleb sooritada;

� Muudatuste taotlemise-vormistamise aeg 
on kuni 7 nädalat välisõpingute perioodi 
algusest (vastavalt ÕIS-le); 

� Õppeainete lisamiseks saada täiendav 
õppeplaani lisa akadeemilisse üksusesse, 
seejärel vormista õppelepingu muudatus 
TÜ vormil ning esita väliskõrgkooli poolt 
allkirjastatuna dekanaati (SH puhul 
instituuti).

Õppeleping koos 
lisaga peab kokku 

minema tulemuste 
tõendiga.



Välisõpingute 
lõpetamine, aruandlus
Välisõpingute lõppedes 1 kuu jooksul 

pead esitama mulle aruandluse: 

1. Väliskõrgkooli tõend, et seal õppisid;

2. Ametlik õppetulemuste tõend;

3. Elektrooniline aruanne (kutse tuleb e-kirjaga);

4. OLS keeletest (kutse tuleb e-kirjaga);

Lisaks: Tulemused pead laskma akadeemilises 
üksuses üle kanda tulemuste tõendi alusel 8 
nädala jooksul välisõpingute lõpust (ÕIS-s toodud 
kuupäevast).

Aruandlus peab olema 
tähtaegselt esitatud ja 

korras, et saaksime jätta 
sulle toetuse ning teha ka 

jääkmakse vastavalt 
kinnitatud perioodile. 
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