
KOLMANDATE RIIKIDE TUDENGITE* 
MEELITAMINE EUROOPA LIITU 
JA RAKENDAMINE SIINSEL TÖÖTURUL

Toetatud AMIFi poolt

Valitud liikmesriikide 
väljastatud esmakordsed 
elamisload õppimiseks, 
2017

Suurbritannia
179 633

Prantsusmaa
80 566

Saksamaa
39 546

Hispaania
37 531

Portugal
4057 

Poola
21 579

Holland
16 873

Rootsi
9620

Soome
5094

Leedu
898

Eesti
1072

Itaalia
2893

Ungari
10 779

Välistudengite meelitamiseks pakutakse 
Euroopas:
•  infot õppimisvõimaluste, kultuuri ja eluolu kohta;
•  kraadiõpinguteks ettevalmistavaid keele-  ja kultuuri-

kompetentsuse kursuseid;
•  inglisekeelseid õppekavasid;
•  õppemaksust vabastamist, stipendiume;
•  kohanemisprogramme, orienteerumisnädalaid, mentor-

programme;
•  tuge majutusel, pangaarve avamisel, meditsiinisüsteemi 

selgitamisel jne;
•  perega ühinemist.

Hea tava - DreamApply
DreamApply on veebikeskkond, mida 
kasutatakse nii turundamise eesmärgil 
kui ka välisüliõpilaste paberivaba vastu-

võtukeskkonnana. DreamApply on kasutusel enam 
kui 200 kõrgkoolis  25 riigis.

Välistudengite ja -lõpetajate tööturule 
rakendamiseks võimaldatakse Euroopas:
• tööandjate ja kõrgkoolide koostöös välistudengitele tööpraktikat, 

paindlikke töökorraldusi ning karjäärinõustamist;
• töötada õpingute ajal;
• vilistlastel riiki jääda, et otsida tööd või luua ettevõte;
• vabastust sisserände piirarvu arvestusest, tööloa 

taotlemisest, tööturutestist, palganõudest;
• migratsiooninõustamist;
• keeleõpet;
• perega ühinenud elukaaslastele kohanemisteenuseid 

ning juurdepääsu tööturule.

Hea tava - „Orienteerumisaasta“
Hollandi kõrgkooli lõpetanud välismaalastel on 
õigus “orienteerumisaastaks”, mis võimaldab 
neil viibida Hollandis 12 kuud, et otsida tööd. 

Orienteerumisaasta viisa võib võtta välja kohe pärast 
kõrgkooli õpetamist või kuni 3 aastat hiljem.
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Eestis õppivate välistudengite 
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* Trükis käsitleb ELi kõrgkoolide tudengeid ja lõpetajaid, kes on kolmandate 
riikide kodanikud. EList pärit välistudengeid see trükis ei hõlma.

Tudengite ja teadlaste direktiiv 
(EU 2016/801)
Tagab üleeuroopaliselt õigused:
•  elamisloa-/viisataotluse kiireks läbivaatamiseks;
•  õppida 12 kuud ühe liikmesriigi kõrgkoolis teise 

liikmesriigi antud elamisõigusega;
•  töötada õpingute ajal 15 tundi nädalas;
•  jääda riiki 9 kuuks pärast kraadi kaitsmist, 

et otsida tööd või luua ettevõte.


