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LLP/ERASMUS
ERASMUSE ÜLIÕPILASE ARUANNE
201../201.. õa

Tere! 

See on Sinu Erasmuse aruanne. Me oleme tänulikud, kui Sa täidad aruande nii üksikasjaliselt ja täpselt kui võimalik. Sinu poolt sisestatud andmed aitavad parandada Erasmuse programmi ning annavad tulevastele vahetusüliõpilastele hinnalist informatsiooni. Mitmed küsimused on lahtised ning tulevastele vahetus-üliõpilastele eriti kasulikud. Palun vasta neile nii üksikasjalikult kui võimalik – vastuse pikkus ei ole piiratud.

Kõiki selles ankeedis toodud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18. septembri 2000.a määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Teie nõudel võidakse Teile saata Teie isikuandmed paranduste või täienduste tegemiseks. Teil on igal ajahetkel õigus esitada isikuandmete töötlemise osas kaebus Euroopa andmekaitseinspektorile. (Euroopa Liidu Teataja L 8, 12.01.2001)


ÜLDINE INFORMATSIOON

1.	Üliõpilase nimi 	     
2.	Kodukõrgkool	     
3.	Vastuvõttev kõrgkool	     
4.	Välismaal õppimise ajavahemik (kuu/aasta):  alates:      	kuni:      
5.	Eriala 	     
6.	E-maili aadress*      

* Olen nõus, et minu e-maili aadressi kasutatakse minuga Erasmuse küsimustes ühenduse võtmiseks:
 Jah 		 Ei 


MOTIVATSIOON JA ETTEVALMISTUS

7.	Kui oluliselt mõjutasid alltoodud asjaolud Sinu otsust minna välismaale õppima? 
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 - ei mõjutanud üldse, 5 – mõjutas väga) 
a)	õppetöö tase				     
b)	õppeained, mida oma kõrgkoolis ei õpetata	     
c)	lootus paremale karjäärile			     
d)	varasem keeleoskus				     
e)	keeloskuse parandamine			     
f)	kultuur					     
g)	sõbrad/elukaaslane välismaal			     
h)	kogemus teistsuguses keskkonnas		     
i)	interneti-kontaktid				     
j)	suurem iseseisvus/sõltumatus		     
k)	mõni muu (palun täpsusta)			     

8. Kust kuulsid võimalusest õppida Erasmuse programmi raames?
 oma kõrgkoolist			
 väliskõrgkoolist			
 teistelt üliõpilastelt	
 ajakirjandusest			
 internetist			
 SA Archimedesest	
 mujalt (palun täpsusta)     

9. Palun hinda, kui kasulik oli enne välismaale minekut informatsioon järgmistest allikatest (kui üldse).
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – täiesti kasutu, 5 – väga kasulik)
a)	oma kõrgkooli välisüliõpilastalitus	     
b)	oma kõrgkooli õppejõud			     
c)	vastuvõtva kõrgkooli õppejõud		     
d)	kataloogid õppekavadega		     
e)	sõbrad/teised üliõpilased		     
f)	vastuvõtva kõrgkooli välisüliõpilastalitus	     
g)	vastuvõtva kõrgkooli kodulehekülg	     
h)	üliõpilasorganisatsioon (palun nimeta) 	     
i)	mõni muu (palun täpsusta)		     

10. Kas Sa osalesid seoses vahetusega ettevalmistavatel keelekursustel?
	  jah
	  ei

11. Kui jah, siis kes oli selle keelekursuse korraldaja?
	  oma kõrgkool
	  vastuvõttev kõrgkool
	  mõni muu       

12. Kui kaua kestis keelekursus, kui see toimus enne õppetöö algust?
	Nädalate arv:       (Palun sisesta number)
	Tunde nädalas:      

13. Keeleoskus:
a)	Kui hästi oskasid Sa enne väliskõrgkooli õppima asumist selles kasutatavat õppekeelt?	     
		(Hinda viiepallisüsteemis, 1 - üldse ei osanud, 5 – väga hästi)

b)	Kui hästi oskad Sa seda keelt pärast õpinguid välismaal?				     
		(Hinda viiepallisüsteemis, 1 - üldse ei osanud, 5 – väga hästi)

14. Milliseid praktilisi soovitusi annaksid oma õpinguid alles planeerivatele üliõpilastele (taotlusprotseduuride, keelelise ettevalmistuse vmt osas)?
                                                                      


 
NÕUSTAMINE, ABI JA KOHANEMINE

15. Kas vastuvõtvasse kõrgkooli saabumisel pakuti Sulle mõnda järgmistest teenustest?
	  vastutulemine/abi saabumisel
  tervitusüritus
	  teabepäev
	  orientatsioonikursus

16. Kas Sinu sealoleku kestel korraldati mingeid just Erasmuse üliõpilastele mõeldud üritusi?
	  jah
	  ei

Kui jah, siis too palun näiteid (palun täpsusta ka, kes oli ürituse korraldajaks):
                                                                      


17. Kui heaks pead abi järgmistest allikatest (kui üldse) enne õpinguid ja nende kestel?
 (Hinda viiepallisüsteemis, 1 - vilets , 5 – väga hea)
a)	oma kõrgkool						     
b)	oma kõrgkooli õppejõud					     
c)	vastuvõttev kõrgkool					     
d)	vastuvõtva kõrgkooli õppejõud				     
e)	üliõpilasnõustajad					     
f)	vastuvõtvas kõrgkooli tegutsev üliõpilasorganisatsioon	     
g)	vastuvõtva kõrgkooli üliõpilased				     
h)	teised välisüliõpilased vastuvõtvas kõrgkoolis		     
i)	puuetega inimestele suunatud teenused vastuvõtvas kõrgkoolis	     

18. Kui tihedalt käisid välismaal õppimise ajal läbi järgmiste gruppidega?
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – ei käinud üldse läbi, 5 – käisin tihedalt läbi)
a)	kohalik kogukond tervikuna	     
b)	kohalikud üliõpilased		     
c)	teised vahetusüliõpilased		     

19. Kuidas hindad oma integreerituse astet kohalike üliõpilastega?       
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 - vilets , 5 – väga hea)

20. Kas Sul oleks sind vastu võtnud riiki/kõrgkooli minejatele õppetöövälistes küsimustes mingeid näpunäiteid (kultuurilised erinevused, keeleoskuse vajalikkus jne.)?
                                                                      

 

MAJUTUS, TEENUSED JA KULUTUSED

21. Majutuse liik
  kõrgkooli ühiselamu/korter
  teiste üliõpilastega jagatud erakorter või -maja
  isiklik korter (ainult Sinu päralt)
  mõni muu (palun täpsusta):      

22. Tänu kellele või millele Sa majutuse leidsid?
  vastuvõtvale kõrgkoolile
  sõpradele/perekonnale
  erapakkumistele
  üliõpilasorganisatsioonile
  internetile
  millelegi muule (palun täpsusta):      

23. Kui heaks hindad kõrgkooli abi majutuse leidmisel?  	     
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)

24. Kui heaks pead oma elamistingimusi?       
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)

25. Kulutused majutusele ühes kuus (palun täpsusta millises valuutas?):	     

26. Kui kergesti pääsesid ligi õppetööks vajalikele vahenditele (raamatukogu, arvutiklass, laboratooriumid, tehnilised vahendid jmt)? (Hinda viiepallisüsteemis, 1 – viletsalt, 5 – väga hästi)		     
	
27. Kuidas hindad arvutile ning e-mailile ligipääsu ning tehniliste vahendite kvaliteeti?	     
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)

28. Palun kommenteeri vastuvõtvas kõrgkoolis kasutatud õppematerjalide kättesaadavust ning hinda (õpikud, abivahendid, laborimaterjalid jmt).
                                                                      

29. Palun näita, kui Sa pidid vastuvõtvale kõrgkoolile maksma mõne järgmise teenuse eest (täpsusta ka summa):
	  õppemaks      
  registreerimine      
  tehniliste vahendite/laboratooriumi kasutamine      
  väljavõtted õpinguraamatust      
  muu (palun täpsusta):      

30. Umbkaudu kui suured olid Sinu kulutused ühes kuus (sealhulgas majutus)?	     

31. Kui palju rohkem või vähem kulutasid Sa võrreldes oma tavaliste väljaminekutega kodus õppimise ajal (vali pluss või miinus ning näita ära umbkaudne vahe)?
	 + /  -	     

32. Kui suure osa välismaal õppimisega seotud kulutustest aitas katta Erasmuse stipendium?
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – ei katnud midagi, 5 – kattis kulutused täielikult)	     
									
33. Stipendiumi väljamaksmine

a)	Mitmes osas maksti välja Sinu Erasmuse stipendium?	          

b)	Millal maksti välja Sinu Erasmuse stipendium? (võimalik valida mitu varianti)
 enne välismaale suundumist
 Erasmuse õppeperioodi alguses
 Erasmuse õppeperioodi keskel
 Erasmuse õppeperioodi lõpus
 pärast kodumaale naasmist

c)	Kas grandi õigeaegse kättesaamisega oli probleeme?
  ei
  jah
Kui jah, siis palun kirjelda esinenud probleeme:      

34. Milliseid täiendavaid vahendeid kasutasid oma õpingute finantseerimiseks?
  riiklik stipendium
  riiklik õppelaen
  perekonna toetus
  isiklikud säästud
  mingi muu stipendium
  mingi muu laen
  osaline töökoht välismaal
  mõni muu (palun täpsusta):      

35. Ligikaudu kui suure summa (EEK) katsid täiendavad finantsvahendid Sinu kulutustest ühes kuus?      

ÕPPETÖÖ

36. Kas enne välismaale suundumist sõlmisid õppelepingu? 
	  jah, enne välismaale suundumist
  jah, aga alles pärast välismaale suundumist
  ei

37. Millist tüüpi eksameid tuli Sul sooritada?
	  mitte mingisuguseid
	  kirjalikke
	  suulisi
	  valikvastustega
	  mingeid muid (palun täpsusta):      

38. Kuulasin loenguid ning sooritasin eksameid                 keel(t)es. 

39. Näita, milliseid õppevorme sinu välisõpingute kestel kasutati
	  loengud
	  seminarid
	  praktilised tööd
	  gruppitööd
	  iseõppimine
	  projektid
	  virtuaalne õpe
	  mõni muu (palun täpsusta):

40. Hinda oma eriala õppejõudude kvaliteeti vastuvõtvas kõrgkoolis
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)				     

41. Hinda oma eriala õppetöö (kursused, õppematerjalid jms) kvaliteeti vastuvõtvas kõrgkoolis
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)				     

42. Millised olid peamised õppetööd puudutavad erinevused (õppetöö vormid, meetodid, eksamid) Sinu kodukõrgkooli ja vastuvõtva kõrgkooli vahel?
                                                                      

43. Kas mõne Sinu poolt läbitud kursuse puhul kasutati ECTS-i (Euroopa ainepunktide ülekande süsteem)? 
	  jah
	  jah, aga ainult osaliselt
	  ei
	  ma ei tea

44. Kas Sa saad ainepunkte ka keelekursustel osalemise eest?
	  jah
	  jah, aga ainult osaliselt
	  ei
	  ma ei tea

45. Välismaal läbitud kursuste tunnustamine:
a)	Kas Sinu kodukõrgkool tunnustab Sinu poolt välismaal läbitud kursuseid?
  jah
  jah, aga ainult osaliselt
  ei
  ma ei tea

b)	Kas Sinu poolt välismaal kogutud ainepunktid lähevad Sinu kodukõrgkoolis arvesse õppekava täieliku osana?
	  jah
	  jah, aga ainult osaliselt
	  ei
	  ma ei tea



46. Kas õpingute tõttu välismaal pikeneb Sinu õppeaeg kodukõrgkoolis?
  jah
  ei
  ma ei tea
		

ÜLDINE HINNANG

47. Kuidas hindaksid Erasmuse kogemust akadeemiliste õpingute seisukohalt?
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)				     

48. Palun hinda välismaal õppimise kogemust alltoodud isikliku arengu aspektidest lähtudes:
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga hea)				
	kultuuriteadmiste ja oskuste areng	     
	keeleoskuse paranemine		     
	iseseisvuse kasv			     
	eneseteadvuse areng			     
	isikliku arengu aspektist tervikuna	     
	muu (palun täpsusta) 		     


49. Kuidas hindaksid välismaal õpitud perioodi pikkust?
(1 – liiga lühike, 2 – pisut lühike, 3 - paraja pikkusega, 4 – pisut pikk, 5 – liiga pikk) 	     

50. Kui Sa võrdled oma ootusi ning Erasmuse vahetuse tegelikke tulemusi, siis millised oleksid Sinu järeldused? Kas Sa saavutasid oma eesmärgi? Kas Sul tuli ette tõsiseid probleeme? Mida Sa lisaks akadeemilistele õpingutele saavutasid?
                                                                           

	Mida pead välismaal õppimise kogemuse juures kõige olulisemaks?

                                                                           

52. Kas pärast Erasmuse õpinguid oleks Sinu tööleasumine mõnesse teise Euroopa riiki tõenäolisem?
	  jah		  ei

Palun põhjenda paari sõnaga oma vastust:      

53. Mil määral võiks välismaal õppimise kogemus kaasa aidata Sinu tulevasele tööalasele karjäärile?
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – mitte üldse, 5 – suurel määral) 			     

54. Kuidas hindaksid välismaal õppimise kogemust kokkuvõttes?
(Hinda viiepallisüsteemis, 1 – vilets, 5 – väga kasulik)				     

55. Kas Sa oled nõus jagama oma Erasmuse kogemust teiste üliõpilastega?
  jah		  ei

56. Kas Sul on ettepanekuid Erasmuse programmi parandamiseks?
                                                                           


