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Erialastipendiumi nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades 

taotlemise, määramise ja maksmise kord 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Erialastipendiumi eesmärk on:  

1.1.1. suurendada üliõpilaste ja lõpetajate arvu majandusele prioriteetsetes valdkondades, et 

kõrgelt haritud spetsialistide näol anda tõuge riigi kasvualade arengule;  

1.1.2. toetada ettevõtte innovatsiooni arenguvajaduste lahendamist, mis soodustab ettevõtluse 

ja majanduse arengut;  

1.1.3. motiveerida noori valima õpinguteks ettevõtlusele ja riigile prioriteetseid valdkondi 

ning õppima edukalt valitud erialal täiskoormusega ja lõpetama nominaalajaga.  

 

1.2. Ülikool maksab Euroopa Regionaalarengu Fondi ja riikliku kaasfinantseeringu abil 

tegevuse 4.2.2. „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondades“ kõrghariduse esimesel ja teisel astmel erialastipendiume käesoleva korra 

Lisas (edaspidi Lisa) määratud õppekavadel õppivatele üliõpilastele.  

 

2. Erialastipendiumi taotlemine 

2.1. Lisas loetletud õppekaval õppival üliõpilasel on õigus taotleda erialastipendiumi, kui ta 

vastab järgmistele tingimustele: 

2.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise 

või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui 

välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on 

viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks; 

2.1.2. on alustanud õpingud alates 2013/2014. õppeaastast; 

2.1.3. õpib täiskoormusega; 

2.1.4. tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; 

2.1.5. ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

 

2.2. Üliõpilasel on õigus taotleda erialastipendiumi viieks õppekuuks kaks korda õppeaastas. 

Vormikohane taotlus esitatakse sügissemestril hiljemalt 1. oktoobriks ja kevadsemestril 

hiljemalt 1. märtsiks õppeinfosüsteemis ÕIS. Tähtaja möödudes taotlust esitada ei saa. 

 

2.3. Erialastipendiumi taotleval üliõpilasel on õigus ja kohustus kontrollida 

õppeinfosüsteemis oma õppetulemuste õigsust. Ebaõigete andmete korral tuleb pöörduda 

instituuti/kolledžisse enne stipendiumi taotlemise lõpptähtaega.  

 



3. Erialastipendiumi määramine 

3.1. Erialastipendiumi määramiseks kutsub rektori määratud õppevaldkonna prorektor 

(edaspidi õppevaldkonna prorektor) kokku komisjoni. 

 

3.2. Erialastipendiumi saajate (esimese õppeaasta esimese semestri üliõpilased ja varem 

õpinguid alustanud) proportsiooni õppekaval otsustab õppevaldkonna prorektor. Otsuse 

aluseks on Lisas nimetatud õppekavadele immatrikuleeritud üliõpilaste arv 1. oktoobri 

seisuga.  

 

3.3. Erialastipendiumi taotluse esitanud ja punktis 2.1. sätestatud nõuetele vastavatest 

üliõpilastest moodustatakse paremusjärjestus õppekavati.  

 

3.4. Paremusjärjestus moodustatakse lähtudes kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava 

kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist (30 EAPd semestri kohta võrdub 

100% õppemahu täitmisega) ja kaalutud keskmise hinde (edaspidi KKH) korrutisest. 

Õppekava täismahus ning täismahust enam õppekava täitnud üliõpilased loetakse 

paremusjärjestuse arvutamisel võrdseks. KKH arvutamisel võetakse arvutuskäiku kõik 

õppekaardil olevad eristaval hindamisskaalal antud tulemused, kaasaarvatud esmased 

tulemused juhul, kui aines on tehtud korduv(ad) sooritus(ed). 

 

3.5. Kui punkti 3.4. alusel moodustatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed 

tulemused, eelistatakse: 

3.5.1. esmalt taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid õppetulemusi; 

3.5.2. seejärel taotlejat, kellel õppetulemustes on kõrgema positiivse tulemusega soorituste 

osakaal suurem;  

3.5.3. seejärel taotlejat, kes on ühiskondlikult aktiivne, saavutanud erialal silmapaistvaid 

tulemusi või osalenud edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel. 

 

3.6. Esimese õppeaasta esimese semestri üliõpilastele erialastipendiumi määramise aluseks 

võetakse sisseastumiseksami tulemuste (vastuvõtupall) alusel moodustatud paremusjärjestus. 

Kui sisseastumiseksami tulemuste alusel moodustatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal 

võrdsed tulemused, eelistatakse: 

3.6.1. esmalt taotlejat, kelle vastuvõtueksami tulemus on kõrgem;  

3.6.2. seejärel taotlejat, kelle eelneva lõpetatud õppetaseme hinnetelehele kantud kõikide 

tulemuste aritmeetiline keskmine on kõrgem. 

 

3.7. Erialastipendium määratakse komisjoni poolt moodustatud paremusjärjestuse alusel 

õppevaldkonna prorektori korraldusega sügissemestril hiljemalt 20. oktoobriks ja 

kevadsemestril hiljemalt 20. märtsiks. 

 

3.8. Õppevaldkonna prorektori korraldus edastatakse üliõpilaskonna juhatuse liikmele, 

õppeosakonda ja rahandusosakonda. 

 

3.9. Õppeosakonna õppekorralduse spetsialist edastab stipendiumi taotlejale 

õppeinfosüsteemi kaudu teate stipendiumi määramise või mittemääramise kohta.  

 

3.10. Komisjonil on õigus paremusjärjestuse koostamisel nõuda taotlejatelt dokumente ja 

andmeid, mis tõendavad punktides 3.5.3 ja 3.6.2. nimetatud asjaolusid.  

 

4. Erialastipendiumi maksmine ja maksmise lõpetamine 



4.1. Erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.  

 

4.2. Erialastipendium makstakse iga kuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest, välja arvatud 

septembrikuu eest, mis makstakse oktoobrikuus ja veebruarikuu eest, mis makstakse 

märtsikuus. Stipendiumi makstakse juhul, kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu. 

 

4.3. Erialastipendiumi kannab rahandusosakond korralduse alusel üliõpilase poolt taotluses 

märgitud Eesti arvelduskontole.  

 

4.4. Stipendiumi maksmine lõpetatakse õppevaldkonna prorektori korralduse alusel, kui 

üliõpilane:  

4.4.1. siirdub akadeemilisele puhkusele. Maksmist ei lõpetata, kui akadeemilisel puhkusel 

viibiv üliõpilane jätkab puhkuse ajal õpinguid ja vastab käesoleva korra punktis 4.6. sätestatud 

tingimusele.  

4.4.2. eksmatrikuleeritakse ülikoolist. Korraldus stipendiumi maksmise lõpetamise kohta 

tehakse pärast eksmatrikuleerimise otsuse vastuvõtmist; 

4.4.3. ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele. Viimane stipendium makstakse välja 

kalendrikuu eest, mil üliõpilane vastas stipendiumi saamise tingimustele. 

 

4.5. Juhul, kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse või siirdub akadeemilisele puhkusele, siis 

makstakse viimane erialastipendium eksmatrikuleerimise otsusele või akadeemilisele 

puhkusele lubamise korralduse tegemisele eelnenud täismahus õpitud kalendrikuu eest. 

Õppekava täitmisega seonduva eksmatrikuleerimise korral makstakse stipendium üliõpilasele 

välja terve eksmatrikuleerimise kalendrikuu eest. 

 

4.6. Erialastipendiumi on õigus saada akadeemilisel puhkusel viibival üliõpilasel, kes täidab 

õppekava ja on keskmise, raske või sügava puudega, alla 3-aastase lapse või puudega lapse 

vanem või eestkostja või viibib akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse 

läbimisega. Erialastipendiumi makstakse akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest ühe kuu 

jooksul pärast semestri lõppu. Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava 

erialastipendiumi suurus diferentseeritakse vastavalt akadeemilise puhkuse semestril täidetud 

õppekava mahule (täismahus õppekava täitmise maht 30 EAP semestris), v.a erivajadusega 

üliõpilased, kelle stipendiumi suurus diferentseeritakse üliõpilase täidetava õppekava (s.o 

semestri õpingukavas registreeritud õppeainete) mahu alusel. Üliõpilane kohustub esitama 

õppeosakonda tõendi käesolevas punktis nimetatud alusele vastavuse kohta hiljemalt 

akadeemilisel puhkusel viibimise semestri lõpu kuupäeval, v.a juhul, kui ta on vastava tõendi 

ülikoolile juba esitanud.  

 

4.7. Korralduse stipendiumi maksmise lõpetamiseks edastab õppeosakond 

rahandusosakonnale. 

 

4.8. Kui üliõpilasele määratakse ja/või makstakse stipendium ekslikult, puudub üliõpilasel 

õigus ekslikult määratud ja/või makstud stipendiumile. Eksituse ilmnemisel lõpetatakse 

stipendiumi maksmine ning üliõpilasele juba makstud stipendium tuleb üliõpilasel ülikoolile 

viivitamata tagastada. 

 

5. Vaidlustamise kord 
Stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmisega seonduvaid otsuseid on võimalik 

vaidlustada Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja §-s 33 sätestatud korras.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Lisa  

 

Tegevuse 1. „Erialastipendiumite eraldamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel” raames 

makstakse erialastipendiume järgmistel õppekavadel:  

 

1. Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile täiskoormusega 

õppivatest üliõpilastest: 

 

Jrk Õppekava Õppekava 

kood 

Õppeaste 

1. Rakendusinformaatika 3361 rakenduskõrgharidusõpe 

2. Haridustehnoloogia 100279 magistriõpe 

3. Inimese ja arvuti interaktsioon 80405 magistriõpe 

4. Digitaalsed õpimängud 137657 magistriõpe 

 

2. Õppekavad, millele eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile täiskoormusega 

õppivatest üliõpilastest: 

 

Jrk Õppekava Õppekava 

kood 

Õppeaste 

1. Informaatika 1605 bakalaureuseõpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


