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Õppekorraldus ja 
välismaal õppimine

• välisõpingute planeerimine
– õppekorralduslikud kohustused ja 

õigused

– õppetöö planeerimine kodu- ja 
väliskõrgkoolis

• õppeplaan

• õppeleping 



Õppekorraldus (1)
• välismaal õppides tuleb koguda 

semestris vähemalt 15 EAP
– soovitavalt õppekavajärgseid 

õppeaineid

• alates 2019/20. õppeaastast ei ole 
enam 3 kuu nõuet



Õppekorraldus (2)
Nominaalaja pikendamine:

• saab eelneva tingimuse täitmisel

• nominaalaeg pikeneb väliskõrgkoolis 
viibitud semestrite võrra

• taotlust esitama ei pea

• mõeldud puudu oleva õppemahu 
täitmiseks 



Õppekorraldus (3)
Nominaalaja pikendust ei saa:

• pikendatud õppeajal ja 
akadeemilise puhkuse ajal 
välismaal õppides

• nominaalaja viimasel semestril, kui 
korraline õppeaeg TÜ-s (ÕISi 
kohaselt) lõpeb enne uue semestri 
algust



Välisõpingute planeerimine
• vaata üle oma õppekava 

• tutvu väliskõrgkoolis pakutavate 
õppeainetega

• arvesta oma võimete ja 
keeleoskusega

• planeerimisel arvesta negatiivse 
tulemuse saamise võimalusega

• võimalusel planeeri kohe ka 
õppetöö tagasi tulles nominaalaja 
pikendusel



Välisõpingute planeerimine
• õppekava täitmine tasuta õppeks:

– 30 EAP semestris

– puudu võib jääda 6 EAP

• õppekava täitmine koormusega 
ettenähtud mahus ühes aastas:
– täiskoormusega 45 EAP

– osakoormusega 30 EAP



1 aasta

60 

EAP

30 

EAP

kevadsemester

30 

EAP

sügissemester

2 aasta

120 

EAP

30 

EAP

kevadsemester

30 

EAP

sügissemester

3 aasta

150 

EAP

15 

EAP

kevadsemester 
nominaalaja 
pikendusel

15 

EAP

sügissemester 
välismaal

4 aasta

180 

EAP

30 

EAP

sügissemester



Kui ei kogu 15 EAP semestris?

• nominaalse õppeaja pikendus 
tühistatakse

• täitmisele kuuluv õppe maht on 30 
EAP semestris

• võib tekkida kohustus maksta 
tagasi TÜ poolt vahendatud 
stipendium



Ainepunktide arvestamine

• õppetulemuste laekumiseks aega 
kuni 8 nädalat välisõpingute 
lõppemisest

• õppetulemuste ülekandmisel 
mitteeristav hindamine



Õppetasu
• eestikeelne õppekava 

täiskoormusega ja ingliskeelne 
õppekava sihtstipendiumiga
– välismaal õppimise aja eest õppetasu 

ei maksa

• vajadusel tuleb õppekulud hüvitada 
nominaalaja pikendusele järgneva 
semestri alguses



Õppetasu
• eestikeelne õppekava 

osakoormusega ja ingliskeelne 
õppekava (tasuline õpe)
– välismaal õppimise semestrite eest 

lepingujärgsest õppetasust 30 
protsenti



Õppeplaan, õppeleping
Enne välisõpingute algust:

• vormistada õppeplaan ja lisa -
planeeritud väliskõrgkooli õpingute 
paigutus oma õppekavas
– üliõpilane ja ülikool

• kinnitatud õppeplaani alusel  
sõlmida õppeleping - kokkulepe 
õpinguteks väliskõrgkoolis
– üliõpilane ja ülikool ning välisülikool











Muudatus?
• Soovite läbida teisi aineid või jääda 

veel üheks semestriks?
– Ainete lisamisel vormistada 

õppeplaani täiendav lisa
– Vormistada õppelepingu muudatuse 

lisa (kindel vorm)

• Õppeleping koos lisadega ning 
õppetulemuste tõend peavad 
omavahel kokku minema





Tänan kuulamast!

noustaja@ut.ee


