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 Erasmus+ õpirände toimimise alused 

 

 Õpirände tegevuste taotlemine 

 

 Üliõpilaste õpi- ja praktikaränne 

 

 Õppejõudude/personali lähetused 

 

 Kust leida infot? 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Tegevuste toimimise alused 

• Erasmuse ülikooli harta              

          ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 

• Kõrgkoolide vahelised koostöölepingud            

    Inter-institutional agreements 

• Erasmus+ õpirände (KA 1) on-line taotlus  

      17.03.2014, kell 13.00 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Tegevuste taotlemine 

4 peamist sammu: 

1. Registreerumine URF portaalis   omandatakse PIC                            
ECAS konto kaudu;  

2. Programmi kriteeriumidele vastavuse kontrollimine;  

3. Programmi finantstingimustele vastamise 
kontrollimine; 

4. Taotluse täitmine ja edastamine. 

 

 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Taotluste menetlemine 

Riiklik büroo (HKK) hindab Erasmus+ nõukogu otsuse 
alusel: 

1.Taotluste tehniline kontroll;  

2.Otsus toetada/mitte toetada taotlust. 

 

 

 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Toetuse määramine  
Riiklik büroo (HKK) määrab Erasmus+ nõukogu otsuse 
alusel: 

 Otsus toetussumma suuruse osas – nõukogu – mai 
2014; 

 Rahastavad – EK ja EV; 

 Rahastatakse eelmise õa baasil;  

 Finantseerimisleping HKK      kõrgkool – mai/juuni 
2014. Maksed 80%/20% . 

 

 

 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Õpirände (KA1) üldised eesmärgid 
 Õppijate erinevate pädevuste (teadmised, oskused, hoiakud) omandamise 

toetamine isikliku arengu ning tööhõive parendamiseks Euroopa 
tööjõuturul; 

 Haridustöötajate erialaste oskuste arendamise toetamine õppetöö 
kvaliteedi parendamiseks; 

 Võõrkeeleoskuste arendamine; 

  Osalejate teadlikkuse ja mõistvuse tõstmine teiste riikide ja kultuuride 
suhtes läbi rahvusvahelise koostöö, võrgustike loomise ning aktiivse 
osalemise ühiskonnas - nö Euroopa kodaniku identiteet; 

 Haridusasutuste võimekuse, atraktiivsuse ning rahvusvahelise mõõtme  
tõstmine, et pakkuda osalejate vajadustele vastavat haridust; 

 Erinevate valdkondade vahelise koostöö suurendamine; 

 Välisõpingute perioodil omandatud  oksuste parem tunnustamine.  



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Õpirände (KA1) peamised tegevused 

 Üliõpilaste õpiränne  

Õpingud; 

 Praktika; 

 Äsjalõpetanute praktika – NB! Alates juuli 2014! 

 Õppejõudude/töötajate lähetused: 

Õppejõudude/kõrgkooli töötajate lähetused 
(õppetöö, koolitus); 

Ettevõtetest sissetulevate koolitajate lähetused.  



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Õpirände sihtkohad (sh üliõpilased, õppejõud/töötajad) 

 Riigid: EL liikmesriigid  +  programmiga liitunud riigid (endine Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariik, Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, Šveits); 

 Väliskõrgkoolid:  

 eelnimetatud riikide poolt tunnustatud kõrgkoolid; 

 ECHE-t omavad väliskõrgkoolid;  

 Erasmus+ koostööleping vastuvõtva ja saatva kõrgkooli vahel. 

 Välisettevõtted - praktikabaasid:  

 ettevõtted ja organisatsioonid (va EL ametlikud institutsioonid ja EL 
programme menetlevad organisatsioonid); 

 õppekavas ettenähtud praktika sooritamiseks; 

 kombineeritud õpiränne (õpngud+praktika – praktikabaasiks 
vastuvõttev kõrgkool; min 3 kuud). 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Üliõpilaste õpi-ja praktikarände üldtingimused 

 ECHE-t omavasse kõrgkooli immatrikuleeritud üliõpilane 

(sõltumata kodakondsusest); 

 Välisõpingute ja/või –praktika periood teises riigis! 

 

 Õpingud 

Alates II õa 

min 3kuud, 
max 12 kuud 

Praktika 

Alates I õa 

min 2 kuud, 
max 12 kuud 

Valik viimase õa 
jooksul  

Äsjalõpetanute 
praktika 

Algus ja lõpp 
hiljemalt 12 kuud 
pärast lõpetamist 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Üliõpilaste õpi-ja praktikarände tingimused 

Mitmekordne osalus lubatud! 

 Igal kõrghariduse tasemel max kuni 12 kuud;  

 

 Äsja lõpetanute praktikaperiood arvestatakse lõpetatud 
õppetaseme alla 

 

 

 

 

NB! LLP/Erasmuses osalemise periood arvestatakse Erasmus+ 
raames maha vastaval kõrghariduse tasemel!  

 

Doktor 

kuni 12 
kuud 

Magister 

kuni 12 
kuud 

Bakalaureus 

kuni 12 
kuud 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Erasmus+ üliõpilaste õigused 

 Individuaalne õppe-/praktikaleping – üliõpilase, kodukõrgkooli 
ja väliskõrgkooli/praktikabaasi vahel; 

 Tõend õppe-/praktikatulemuste kohta (ESTC, hinded); 

 Sõlmitud lepingute raames sooritatud õpingute/praktika täielik 
tunnustamine kodukõrgkooli õpingute osana; 

 Äsja lõpetanute praktika tunnustamine tunnistuse/ Europassi 
vms vormis; 

 Vabastus väliskõrgkooli poolt õppetöö eest võetavatest 
maksudest; 

 Stipendiumite ja laenude jätkumine. 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Erasmus+ üliõpilaste kohustused 

 Erasmuse õpingute-/praktikaperioodiga seotud lepingutes 
nimetatud kohustuste täitmine; 

 Kõik individuaalses õppe-/praktikaplaanis soovitavate 
muudatuste kirjalik kooskõlastamine ja kinnitamine nii saatva 
kui vastuvõtva organisatsiooniga; 

 Kokkulepitud ajavahemikul õppimine/praktikal osalemine  (sh 
arvestuste/eksamite sooritamine) ning vastuvõtva 
organisatiooni poolt seatud nõuete järgimine; 

 Naasmisel oma välisõpingute/-praktika kohta vormikohase 
aruande esitamine. 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Erasmus+ üliõpilaste stipendiumid 

 Üliõpilase stipendium (igakuine elamistoetus); 

 Üliõpilase kodukõrgkool otsustab stipendiumi tegeliku suuruse 
ja valib stipendiaadid lähtudes programmi reeglitest ja 
kõrgkooli prioriteetidest; 

 Lisatoetust võib taotleda riiklikest ning eraõiguslikest fondidest 
(va teised EL-i ametlikud stipendiumid, riiklik 
stipendiumiprogrammid Kristjan Jaak/DoRa ja riikidevaheliste 
lepete alusel makstavad stipendiumid); 

 Lisagrant erivajadustega tudengitele (taotlemine läbi 
kodukõrgkooli koordinaatori). 

 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Erasmus+ üliõpilaste õppemaks 

 Vastuvõttev kõrgkool ei või Erasmuse üliõpilaselt nõuda 
õppemaksu ega lisatasu registreerimise ja eksamite või labori 
ning raamatukogu kasutamise eest; 

 Kodukõrgkool võib küsida õppemaksu ka välismaal sooritatud 
õppe/praktikaperioodi vältel; 

 Üliõpilasel on õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi 
ja -laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel; 

 Praktikabaas ei ole kohustatud üliõpilasele lisatoetust maksm. 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Õppejõudude/töötajate lähetuste üldtingimused 

 ECHE-t omava kõrgkooli töötaja (sõltumata töölepingu vormist 
või mahust); 

 Sissekutsutud koolitaja - programmi reeglitele vastava 
ettevõtte (vt ettevõtte definitsioon) töötaja; 

 Lähetuse aluseks õpetamise/koolituse plaan; 

 Õppejõu/töötaja lähetus: min 2 päeva –  max 2 kuud (va 
reisipäevad); 

 Õppejõu lähetus: min 8 h õppetöö tundi. Pikemate lähetuste 
puhul min 8 h õppetöö tundi iga nädala kohta. 



ERASMUS+ ÕPIRÄNNE 
Õpirändes osalejate keeleline ettevalmistus  
 Igale üliõpilasele kohustuslikud on-line keeletestid nii enne kui 

ka pärast mobiilsusperioodi (kui vastuvõtva kõrgkooli/ettevõtte 
õppekeeleks/praktika töökeeleks on inglise, saksa, prantsuse, 
itaalia või hispaania keel); 

 EK ja NA poolt väljastatud teatud arv keelevautšereid 
Kodukõrgkool võib pakkuda väljaminevale üliõpilasele on-line 
keelekursust ühes nendest viiest keelest (kestus 2-12 kuud), kui 
üliõpilase keeletase jääb alla soovitatud taseme; 

 Teiste võõrkeelte õppimiseks on kõrgkoolidel võimalik OM 
vahenditest keeleõpet pakkuda; 

NB! Kõrgkool on kohustatud tagama nii sissetulevatele kui 
väljaminevatele osalejatele tagama vajaliku keelelise 
ettevalmistuse! 

 



2014/2015 a kalenderplaan 

17.03.2014   KA1 tegevuste taotluste tähtaeg; 

 

1.07.2014 – 31.10.2015   2014/2015 õa; 

 

Jaanuar/veebruar  2014/2015. õa vahearuanne; 

 

November/detsember 2014/2015. õa lõpparuande tähtaeg.  
 



KASULIKUD LINGID 

 

www.erasmuspluss.ee  

 

 
Education & Training: http://ec.europa.eu/education/ 

Sport: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
Youth: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

http://www.erasmuspluss.ee/
https://heureka.tallinn.archimedes.ee/owa/redir.aspx?C=6b85eb24ffe648ec96dda2a088f9c403&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2feducation%2f
https://heureka.tallinn.archimedes.ee/owa/redir.aspx?C=6b85eb24ffe648ec96dda2a088f9c403&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fsport%2findex_en.htm
https://heureka.tallinn.archimedes.ee/owa/redir.aspx?C=6b85eb24ffe648ec96dda2a088f9c403&URL=http%3a%2f%2fec.europa.eu%2fyouth%2findex_en.htm

