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TÜ arstiõppe kliiniline praktika välismaal 
 

Selles dokumendis on lühike ülevaade sellest, mida iga välismaale praktikale mineja 

peab tegema — ükskõik, kas minnakse Lapimaale jõuluvana tohterdama või Sitsiiliasse Cosa 

Nostra tüüpidest kuule välja õngitsema. 

Kui järgnev ammendavaid vastuseid ei anna, pöördu praktika koordinatorite poole. Kui nemad 

hätta jäävad, aitavad valkonna dekanaadi spetsialistid. 

 

1. Vormista õppeplaan, praktikaplaan ja kolmepoolne praktikaleping 

 

Kõik dokumendid tuleb vormistada eraldi iga asutuse kohta, kus Sa praktikat sooritad. 

Niisiis: kui Sa oledki otsustanud erakorralise meditsiini tsükli veeta Salvatore täiesti seaduslikul 

teel tekkinud haavu revideerides ja kirurgia tsükli ajal soovid Soomes tegeleda jõuluvana 

diabeetilise jalaga, siis Sul tuleb täita kaks õppeplaani, kaks praktikaplaani ja 

kaks praktikalepingut. Kõik need dokumendid on samal leheküljel üleval, kust leidsid selle 

kirjatüki. 

Õppeplaanis küsitakse Sinu käest välismaal sooritatavate EAP arvu. Kliiniline praktika on 

jaotatud viieks õppeaineks sarnaselt praktikatsükli jaotumistele. Neli põhitsüklit (kirurgia, 

sisemeditsiin, erakorraline meditsiin ja peremeditsiin) annavad igaüks 12 EAP, valiktsükkel 

sealjuures 7 EAP - kokku 55 EAP.  

NB! Ainetele (ehk praktikatsüklitele), mis sooritatakse välismaal, ei registreeruta ÕISis, 

nagu seda peab tegema Eestis sooritatavate tsüklite puhul. Välismaal sooritatud ainetele (ehk 

praktikatsüklitele) registreerivad sind sinu esitatud dokumentide põhjal 

õppekorraldusspetsialistid semestri lõpus.  

NB! Tudengid, kes sooritavad peremeditsiini praktika välismaal, peavad endast märku 

andma Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi sekretärile Liis Põllule (liis.pold@ut.ee), kes 

üliõpilase ainetsükli moodle`sse lisab. Moodle`i kursuse täitmine peremeditsiini praktikaga 

paralleelselt on kohustuslik sõltumata tsükli sooritamise sihtriigist. 

Kolmepoolses praktikalepingus tuleb Sul esitada: (a) välispraktika üksikasjalik programm; 

(b) ülesanded välispraktika sooritamise kohas; (c) omandatavad teadmised ja oskused; ning (d) 

kuidas Sind hinnatakse. Nende küsimuste all peab olema kaetud: (a) millises osakonnas või 

osakondades Sa kavatsed töötada ja millal; (b) mis hakkavad olema Sinu ülesanded; (c) et Sinu 

eesmärgiks on omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, mis on vajalikud tööks 

nt erakorralises meditsiinis või sisemeditsiinis; ning (d) et Sa esitad praktika jooksul 

juhuanalüüse ning Sulle antakse praktika lõpus tagasisidet Sinu soorituse kohta. Lühikokkuvõte 

sellest jutust peab olema esitatud praktikaplaanis välispraktika sisu all. 

 

NB! Ole hea ja kirjuta oma nimi ning asutuse nimi, kus Sa praktika 

sooritad, trükitähtedega. Samuti peab juhendaja allkirja juures olema tema nimi loetavalt 

kirjutatud, kuna neid andmeid kasutatakse info õppeinfosüsteemi kandmisel.  
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Erasmuse programmiga praktikale minejatel tuleb kolmepoolse praktikalepingu asemel 

täita Erasmuse programmi kolmepoolne praktikaleping. See on samuti veebilehel üleval, koos 

juhendiga selle täitmiseks. 

 

Pea meeles, et kui Sa sooritad välismaal kuni 2 tsüklit, ei ole seda vajalik täiendavalt 

põhjendada. Kui Sa sooritad välismaal rohkem kui 2 tsüklit, tuleb seda põhjendada ja enne 

järgmisi samme saada nõusolek dots Sulev Haldrelt, kliinilise praktika üldjuhendajalt. Selle osas, 

mis osakondades saab praktikat sooritada, kehtivad kõigile samad reeglid. 

 

 

 

2. Saada kolmepoolne praktikaleping vastuvõtvasse asutusse 

allkirjastamiseks 

 

Kui Sa oled kolmepoolse praktikalepingu ette valmistanud, peab see saama Sind 

vastuvõtva asutuse esindaja allkirja. Sa ei pea tingimata tagasi saama originaaldokumenti, 

piisab, kui see faksitakse Sulle allkirjaga tagasi (sest faks on absoluutselt 

asi, mida Sa igapäevaselt kasutad) või skaneeritakse ja saadetakse e-kirjaga. 

NB! Ei piisa vahendusfirma kontaktisiku allkirjast (nt Attendo esindaja) juhtudel, kui Sa 

siiski lähed Soome. Ikkagi tuleb saada kinnitus vastuvõtvalt haiglalt, sest nemad hindavad ka 

Sinu praktikapäevikut ja on reaalselt koha peal olemas. Vahel ei ole see pikalt ette teada, kuhu 

Sa täpselt lähed, kuid siis kehtib ikkagi põhimõte - nii varakult kui võimalik! 

 

3. Vii kolmepoolne praktikaleping dekanaati allkirjastamiseks 

 

Kui kolmepoolne praktikaleping on Sinu kätte tagasi jõudnud — nüüd on sellel juba nii 

Sinu kui vastuvõtva asutuse esindaja allkiri — siis toimeta see koos õppeplaani ja 

praktikaplaaniga dekanaati, kus need säilitatakse. Selle tulemusena arvatakse 

üliõpilane välismaal praktika sooritajaks ning see kajastub nii õppeinfosüsteemis kui Sinu 

lõpudokumentides. 

NB! Üldjuhendaja käib lepinguid allkirjastamas dekanaadis, temaga eraldi selles osas ühendust 

võtma ei pea. 

4. Täida praktikal hoolega praktikapäevikut 

Praktikapäevik kajastab seda, et Sa välismaal praktika ka tõepoolest läbisid. Täida seda 

hoole ja armastusega! Praktikapäevikud on olemas ka inglise keelsel kujul.  

5. Vii täidetud praktikapäevik dekanaati ülevaatamiseks 

Kui kõik on korras, loetakse Sinu välismaal sooritatud praktika arvestatuks ja vastavad 

ainepunktid kantakse Sinu matriklile. 

 


