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Õpingute planeerimine

• Üliõpilasvahetus on sinu siinsete õpingute, st õppekava täitmise osa

• Immatrikuleeritud TÜ-sse terve välisõpingute perioodi (TÜ õppeaeg 

pikem kui välisõpingud)

• Vaata üle akadeemiliste kalendrite sobivus ja siinsete 

ülikooliõpingute planeerimine (kas on plaan lõpetada?)

• Välismaal õppimisega seotud õppekorralduse reeglid!



Info välisülikoolist

Enamik välisülikoole saadab koos 

vastuvõtukinnitusega vajaliku informatsiooni ja 

dokumendid (näiteks viisakutse,  ainetele 

registreerumise juhend, majutuse info jms).

Tööta kõik põhjalikult läbi!

Kontrolli, kas oled saanud kogu vajaliku info –

vajadusel võta otse ülikooliga ühendust.



Tee endale selgeks, millal ning kuidas käib 

majutuse broneerimine, mida ühikakoht 

sisaldab, mida oleks vaja kaasa võtta/osta.

Broneerimise tähtajad ja deposiit!

Majutus välisülikoolis



Viisa/elamisluba/elamisõigus

• Kas on vaja taotleda viisat/elamisluba? Kui 

välisülikool infot ei saada, uuri saatkonnast.

• Viisa taotlemiseks on vaja reeglina välisülikooli 

kutset.

• Viisa/elamisloa menetlus võib olla väga pikk.

• Euroopa Liidu liikmesriigis elamisõiguse 

taotlemine: protsess riigiti erinev, uuri 

täpsemalt väliskõrgkoolist või 

saatkonnast/välisriigi esindusest.



Tervise- ja reisikindlustus

• Praktika puhul vajalik õnnetusjuhtumi- ja 

vastutuskindlustus.

• Kindlaks teha, kuidas taotleda ning mida katab EL-i 

ravikindlustuskaart EHIC

• Soovituslik osta ka reisikindlustus

• Tervisekindlustus on tavapäraselt kohustuslik 

viisa/elamisloa taotlemisel või programmist 

tulenevalt, kuid tungivalt soovituslik kõigile.



Eelarve

• Planeeri eelarve reisiks ja välisriigis elamiseks

• Tutvu riigi elukallidusega

• Tee selgeks tekkivad kulud seoses õpingutega

(õpikud, üliõpilaspilet, raamatukogu, 

üliõpilasorganisatsioon jne)

• Arvuta majutusele kuluda võiva summa 

suurusjärk (üür, kommunaalmaksed, juurde 

ostetavad asjad)

• Majutusel tihti nõutud deposiit, mis võib olla 

mitme kuu üüri summa



Eelarve

• Arvestada elamisloa/viisa/elamisõiguse 

taotlemise kuludega

• Mitte hoiustada raha ühes kohas ja ühes 

vormis – kui vaja, tuleks avada kohapeal 

pangakonto! 

• Soovitused edukaks reisiks 

Välisministeeriumilt: 

www.vm.ee/et/soovituste-nimekiri-

edukaks-reisiks



Turvalisus

• Vii end kurssi piirkonna, välisriigi ja linna 

eripäradega: millised on ohtlikud piirkonnad ning 

kus on turvaline liikuda.

• Hoia lähedasi kursis! Nii reisil kui igapäevaselt.

• Registreeri viibimine välisriigis 

(http://reisitargalt.vm.ee/registreerimine/), hea nõu 

veel FB lehelt (www.facebook.com/veebikonsul/). 

• Probleemide korral võta ühendust Eesti saatkonna 

või välisesindusega.



Kui välismaal õppides või praktikat tehes satud
olukorda, mida ise ei oska ega saa lahendada ja 

ka väliskõrgkooli või asutuse esindaja ei saa
aidata (nt ettenägematu olukord õpingutes või

elukorralduses), siis kirjuta siia võimalikult
täpselt, milles probleem seisneb ja kellega oled

juba konsulteerinud:

studyabroad@ut.ee

Küsi vajadusel abi!



Õppekohast loobumine, õpingute katkestamine või 

pikendamine

• Mõjuval põhjusel õppekohast loobumisel või õpingute katkestamisel 

tuleb kohe koordinaatorit ning välisülikooli teavitada!

• Esitada lisaks põhjendusega avaldus.

• Õpingute pikendamine toimub reeglina läbi kandideerimise.

• Pikendamise soovi korral kõigepealt pöörduda oma koduülikooli 

koordinaatori poole.



• Lisaks programmide stipendiumitele TÜ 

täiendavaid spetsiaalseid õpirände toetusi ei 

vahenda.

• Tartu Ülikooli Sihtasutus 

http://sihtasutus.ut.ee/taotle-stipendiumi/

• Sihtasutus Archimedes

http://haridus.archimedes.ee/

• Kindlasti tasub uurida ka erialafonde, kohalike 

omavalitsuste ning ka välisriigi võimalusi.

Täiendavate 

stipendiumite võimalused



• Väliskõrgkoolis toimuvad vahetusõppe 
messid, vahetusõpet tutvustavad 
ettekanded, infopäevad, kultuuriõhtud 
jne.

• TÜ turundustalituse poolt kaetakse 
reisikulud kuni 50 EUR ulatuses.

• Saad ka TÜ T-särgi.

• Võta ühendust enne üritust
studyinfo@ut.ee. Anna teada, kus ja mis 
ajal üritus aset leiab ning mida on selleks 
vaja.

Tutvusta Tartu Ülikooli 

välismaal



Piret Saluveer

+372 737 6019

studyabroad@ut.ee

ut.ee/valismaa


