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ÕPPEOSAKOND
MOBIILSUSKESKUS

Välisõppe ja –praktika võimaluste vahendamine üliõpilastele.

Välisülikooli õppima:

 Üliõpilasvahetusprogrammide raames
Erasmus+, Erasmus WorldWide, NORDTEK

 TalTech kahepoolsete koostöölepingute raames
Partnerülikoolid väljaspool Euroopat, kandideerides riiklikule, välisriigi või 
sihtülikooli stipendiumile või omal kulul

 Iseseisvalt – Free mover
Väljaspool ülikoolidevahelisi lepinguid ja üliõpilasvahetus programme



VÄLISÕPE

 Õppimine/lõputöö koostamine välisülikoolis

 Õpitavad ained eelnevalt kokkulepitud

 Min 15 EAP semestris – TalTech õppekavaga seotud erialaained

 Periood min 3, max 12 kuud (semester või kogu õppeaasta)

 Kui dokumendid vormistatud ja välisõpingute sisu programmijuhiga 
kooskõlastatud, kantakse tulemused TalTechi üle ja arvestatakse 
õppekava täitmisel

 Välisõppes osalemine kajastub TalTechi lõpudiplomil

 Kandideerimine läbi ÕIS keskkonna

www.taltech.ee/en/studyabroad 



VÄLISÕPPESSE KANDIDEERIMIS KRITEERIUMID

Kandideerida saab üliõpilane*:

 kes on lõpetanud vähemalt ühe semestri TalTechis;

 kellel on piisav võõrkeeleoskus – B2 tase (Arvesta ka välisülikooli 
nõudeid);

 kes ei ole õppemaksu võlglane;

 kes tõestab motiveeritust vestlusel.

*NB! Teaduskonnal on õigus esitada täiendavaid nõudeid!

Kandideerimine 2x aastas

 Põhikonkurss – veebruarikuus

 Lisakonkurss – septemberikuus



ERASMUS+ VÄLISPRAKTIKA

Kandideerimine aastaringselt

 Praktika pikkus on min 2, max 6 kuud

 Praktika koht tuleb ise leida

 Praktika peab olema seotud õpitava erialaga ning praktika eest tuleb 
ainepunktid õppekavasse üle kanda

 Võimalus sooritada praktika ka peale lõpetamist, kuid kandideerida tuleb 
stipendiumile 1 kuu enne lõputöö kaitsmist

www.taltech.ee/en/internshipabroad



ERASMUS+ STIPENDIUM

GRUPP 1 ja 2

 520 EUR 30 päeva kohta - Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, 
Inglismaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, 
Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani

GRUPP 3

 470 EUR 30 päeva kohta - Bulgaaria, Horvaatia, Leedu, Läti, Makedoonia, 
Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Türgi, Ungari

Õppima minejad saavad Eesti Vabariigi kaasfinantseeringust 250 eurot
semestri kohta lisaks.

Praktikandid saavad lisaks 200 EUR 30 päeva kohta.

Topeltfinantseerimine ei ole lubatud. Kui üliõpilane saab välisõpingute perioodiks 
riikliku (nt Kristjan Jaagu) stipendiumi, peab sellest teada andma (sel juhul 
Erasmuselt 0-finantseerimine, samas saad kasutada Erasmus tudengi eeliseid).



EUROTEQ

 Online kursused EuroTeQi partnerkoolides

 Rohkem infot: www.taltech.ee/kulalisuliopilasele



KELLEGA ARUTADA?

 Teaduskonna Erasmus koordinaator (teadusk. partnerülikoolid)

 Dekanaat (koormusnõuded, TalTechi tähtajad, õppekorralduslikud 
reeglid)

 Programmijuht

Mobiilsuskeskus:

 Kerli Roosimaa - kerli.roosimaa@taltech.ee, U02-201

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (Õppimine USA 
partnerülikoolides, TOEFL testid)

 Epp Kirss - epp.kirss@taltech.ee

 Eha Teder - eha.teder@taltech.ee

Kontor: Raja 15, ruum 116



TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, 

Tel 620 2002 (E-R 8.30–17.00)

taltech.ee


