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PARTNERÜLIKOOLIDE DOKUMENDID

Välisülikool võib küsida järgmiseid dokumente (enamasti skaneeritult, harva ka 
paberkandjal originaale):

• Transcript of Records – ametlik inglisekeelne õppetulemuste väljavõte 
(dekanaadist);

• Dekanaadist on võimalik paluda ka tõendit, mis toob välja sel semestril 
deklareeritud ained

• Keeleoskust tõendav dokument;

• ID kaardi või passi koopia (NB! Jälgi kehtivust!);

• EL ravikindlustuskaardi koopia ja/või tõend täiendava kindlustuse kohta;

• CV, dokumendifoto;

• Learning Agreement – õppeleping

NB! Ülikooliti erinev, järgi välisülikooli juhiseid ja tähtaegu! 



VÄLISÕPPE SISU

• Välisõpingute plaan

• Learning Agreement (LA) – õppeleping

Välisõpingute plaan – TalTechi sisedokument

• Vastavusained (õppekava täitmise seisukohast);

• Aluseks välisõppe tulemuste arvestamisele õppekava täitmisel;

• Kooskõlastada TalTechi programmijuhiga

• Esita allkirjastatult dekanaati ning lae dokument üles ka SoleMove-i

• Hilisemate muudatuste korral (välisõppe 1. kuu jooksul) vormista muudatusteleht 
(teine lk);

• Välisõpingute plaani võib digitaalselt allkirjastada.



TalTechi sisene dokument.
Allkirjastatakse üliõpilase ning programmijuhi poolt. 
Jääb hoiule dekanaati.



LEARNING AGREEMENT (LA)

Õppeleping

• Kooskõlastada programmijuhiga (üliõpilase ja programmijuhi allkirjad);

• Hilisemate muudatuste korral (välisõppe 1. kuu jooksul) vormista muudatusteleht 
(During the Mobility osa LA-st);

• Allkirjastatud dokument lae üles SoleMove-i

Learning Agreement peab saama lõplikult allkirjastatud hiljemalt välisõpingute
alguseks: üldjuhul kokku 3 allkirja

ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)

Ainult Erasmus+ programmi puhul (Euroopa sisene):

• OLA saab täita SoleMove-s: täida kõik vajalikud lahtrid ning seejärel saada läbi 
süsteemi TalTechile kinnitamiseks

• Saan teie OLA kinnitada ainult siis, kui olete süsteemi After Exchange alla 
laadinud Välisõpingute plaani (Exchange Studies Plan) koos nii teie kui ka 
programmijuhi kinnitusega.



Ained, mida plaanid 
võtta vastuvõtvas
ülikoolis

NB! Vaata seletusi 
viimaselt LA 
leheküljelt!

Ained, mis lähevad 
valitud ainetele 
vastavusse



Programmijuhi allkiri

Vastuvõtva
ülikooli allkiri

Holger Mölder holger.molder
@taltech.ee

Programme 
Director



15 EAP REEGEL

Oma õppekavasse sobivatest õppeainetest tuleb sooritada 

vähemalt 15 EAP-d (iga õpitud semestri kohta)

• Vali esialgu rohkem õppekavasse sobivaid õppeaineid;

• Välisaine vastavusse võib märkida mooduli!

• Kooskõlasta õppeainete valik dekanaadis/programmijuhi juures (vajadusel küsi 
teaduskonnast, kellega peab kooskõlastama)

• Välisainete õpiväljundid!



KINNITUSKIRI VÄLISÜLIKOOLIST

Vastuvõtu kinnitus võib saabuda erineval kujul:

• Ametlik kinnituskiri postiga;

• Skaneeritult e-maili teel;

• Acceptence/Confirmation of Enrollment e-mail;

• Välisülikooli poolt allkirjastatud õppeleping (LA).

OLULINE: Vastuvõtukinnitus ning kindlustuse olemasolu on aluseks 
finantslepingu vormistamiseks.

Kinnituskirja saabumisel lae see SoleMove-s After Exchange tab’i alla.

Alusta reisi planeerimist.

NB! Soovitame osaleda välisülikooli Welcome Weekil/Orientation Days-il!



ERASMUS+ FINANTSLEPING

• Lepinguid sõlmitakse alates 1. augustist (prioriteediks on augustikuus 
välisõppesse suunduvad üliõpilased)

• Erasmus+ programmis osalejate stipendium riigiti erinev (470-520 EUR 30 päeva 
kohta), ei kata kõiki kulutusi!

• Programmi rahad laekuvad üliõpilasele 45 päeva jooksul alates lepingu 
sõlmimisest.

NB! Väljamakseid teostatakse 1 kord kuus, seda kuu viimasel tööpäeval, st 
kui tahate samal kuul saada rahastust, tuleb esitada vajalikud dokumendid/allkirjad 
jms hiljemalt 20. kuupäevaks.



OLS KEELETEST (ERASMUS+)

Online Language Level Assessment (OLS) – kohustuslik (üldjuhul inglise) 
keeletest enne ja pärast välisõpet. Kutse saabub e-mailile peale finantslepingu 
allkirjastamist. 

Peale esimese keeletesti sooritamist võimalus osaleda tasuta online keeleõppes, 1 
keel üliõpilase kohta. Keeleks saab olla kas inglise või välisriigi kohalik keel.

LÕPUTÖÖ KIRJUTAJATELE

Kui kirjutate lõputööd välisülikoolis, siis välisõppe lõpukuupäevaks peame märkima 
sügissemestri puhul 15. detsember, kevadsemestri puhul aga 15. mai.

Soovitame võtta kindlasti vähemalt 15 EAP aineid lisaks, juhul kui ei õnnestu õigel 
ajal lõpetada (ei teki probleeme stipendiumiga).



ERASMUS+ TOETUS RIIGITI*

• 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

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

• Erasmus+ raames 2022/2023 õa-l välisõppesse suunduv TalTechi üliõpilane saab 
lisaks Eesti Vabariigi poolse toetuse suurusjärgus 250 EUR semestri kohta.

*Toetuse määrad kinnitatakse õppeaasta kaupa. Semestri summa kantakse tudengi kontole 
kahes osas: 70% enne ja 30% pärast välisõppe lõppu. Aastaks minejad saavad 40% enne 
välisõppe algust, 30% teise semestri alguses, 30% pärast välisõppe lõppu, kui 
dokumentatsiooniga on korras.

Topeltfinantseerimine ei ole lubatud.



ERASMUS+ STIPENDIUM
ERIVAJADUS JA VAJADUSPÕHINE ÕPPETOETUS

Toetus erivajadustega üliõpilastele

Erivajadusega üliõpilasel on võimalik taotleda lisatoetust Erasmus+ 
programmist. Taotlus tuleb esitada enne õpirände algust, hiljem aruandlus 
kuludokumentide alusel

Vajaduspõhine lisatoetus

Õppima minevatele tudengitele, kes saavad õpirändele eelneval semestril 
vajaduspõhist õppetoetust, sealhulgas vajaduspõhist eritoetust, on TalTechil
võimalik maksta vajaduspõhist lisatoetust 200 EUR 30 päeva kohta juurde.

 Haridus- ja Teadusministeeriumi OTSUS saata hiljemalt 15. juuliks (kes 
lähevad sügissemestriks või terveks õppeaastaks) või 15. novembriks 
(kes lähevad kevadsemestriks)

http://www.taltech.ee/vajaduspohine-oppetoetus
http://www.taltech.ee/vajaduspohine-eritoetus


MUUDATUSED KRISTJAN JAAGU STIPENDIUMI OSAS

Märtsikuu lõpus teavitas Harno järgmistest muudatustest:

• Kõikide KJ stipendiumite puhul nõutakse eesti keele oskust vähemalt B1 
tasemel. Selle tõestamiseks peab taotleja esitama Eesti kodakondsust tõendava 
dokumendi koopia või eesti keele oskust vähemalt B1 tasemel tõendava 
dokumendi (kõrgkoolis või eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba 
omava koolitaja juures läbitud keelekursuse tunnistus, õppetulemuste väljavõte 
või tasemeeksami tunnistus).

• Vahetusõpingute (endise nimega välisõpingute) stipendiumiga ei toetata 
õpirännet, mida toetatakse teistest Haridus- ja Teadusministeeriumi või 
Haridus- ja Noorteameti poolt vahendatud õpirände programmidest, sh 
Erasmus+ programm. Seega ei saa vahetusõpingute stipendiumi taotleda 
tudengid, kelle õpiränne toimub Erasmuse programmi raames (seda isegi juhul, 
kui tudeng oleks nõus Erasmuse stipendiumist loobuma).



REGISTREERIMINE ÕIS-IS

• Vahetusõpingute alguses, enne TalTechi semestri õppetööalase liikumise lõppu, 
registreeri oma külalisüliõpilaseks minek:

ÕIS -> dokumendid -> avaldused -> külalisüliõpilaseks minek

• Sisesta vastuvõtva ülikooli nimi, algsemester ning mitmeks semestriks on minek, 
üliõpilasvahetuse programmi nimi (nt Erasmus+, riikidevahelised 
lepingud/kahepoolsed lepingud)

• Parim aeg avaldus ära täita – augustikuu lõpp/septembrikuu algus!

Küsimuste korral küsi nõu dekanaadist!



ÕPPELEPINGU MUUTMINE

• Muudatuste tegemiseks on aega üks kuu alates õpingute algusest

• Muutmine kajastatakse õppelepingu muudatuste vormil (During the Mobility)

• Kooskõlastada partner- kui ka koduülikooliga

• Ära unusta muudatuste korral ka välisõpingute plaani uuendada!

PEALE VÄLISÕPINGUID

• Certificate of Attendance – kajastab välisõppe koguperioodi

• Erasmus+ EU Survey (Participant Report Form) – kuuaja jooksul peale 
välisõpingute lõppu

• Transcript of Records – koopia mobiilsuskeskusesse, originaal dekanaati!

• ÕISi ülekande leht



Et püsida paremini järjel, soovitame 
välja printida dokumentide checklisti, 
kus on kogu oluline info lühidalt välja 

toodud!

Erasmus+ checklist: 
www.taltech.ee/en/erasmus-

studies

Õpe väljaspool ELi: 
www.taltech.ee/en/bilateral-

agreements

Üldinformatsioon

www.taltech.ee/en/studyabroad

http://www.taltech.ee/en/erasmus-studies
http://www.taltech.ee/en/bilateral-agreements
http://www.taltech.ee/en/studyabroad


ERASMUS+ VÄLISPRAKTIKA

• 2 kuni 6 kuud Erasmus+ programmi riikides

• Praktika peab olema seotud teie erialaga

• Praktika eest peab saama ainepunkte!

• Stipendium: 670-720 eurot 30 päeva kohta

• Saada Letter of Acceptence, Application form ja EL ravikindlustuskaar/kindlustus 
kerli.roosimaa@taltech.ee 1 kuu enne välispraktika algust

• Äsjalõpetanute praktika – piiratud kohad (kandideeri 1 kuu enne lõputöö 
kaitsmist)

PS! Üliõpilased saavad kasutada Erasmus+ stipendiumit ühel õppetasemel kokku 
kuni 12 kuud

www.taltech.ee/en/internshipabroad

mailto:kerli.roosimaa@taltech.ee
http://www.taltech.ee/en/internshipabroad


EUROTEQ KURSUSTE KATALOOG

Aineid pakuvad järgmised ülikoolid:

• Müncheni Tehnikaülikool – TUM (Saksamaa)

• Eindhoveni Tehnikaülikool – TU/e (Holland)

• Taani Tehnikaülikool – DTU (Taani)

• École Polytechnique – L´X ( Prantsusmaa)

• Tšehhi Tehnikaülikool – CTU (Tšehhi)

• Israel Institute of Technology – Technion (Israel)

Kursuste kataloog: EuroTeQ course catalogue - Take online courses at renowned
universities (eurotech-universities.eu)

Kuidas registreerida: Külalisüliõpilasele (taltech.ee)

Tähtaeg: 6. juuni 2022

https://euroteq.eurotech-universities.eu/initiatives/building-a-european-campus/course-catalogue/
https://taltech.ee/kulalisuliopilasele/


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, 

Tel 620 2002 (E-R 8.30–17.00)

taltech.ee


