
Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendiumi statuut 

 

1. Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise 

personali järelkasvule Tallinna Ülikoolis (edaspidi TLÜ). 

2. Käesolev Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendiumi statuut (edaspidi statuut) sätestab 

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) magistriõppe stipendiumi (edaspidi stipendium) 

taotlemise, määramise ja maksmise põhimõtted ning korra. 

3. Stipendiumi finantseeritakse RKASi poolt TLÜ-le eraldatavatest vahenditest. 

 

4. Stipendium on ette nähtud Tallinna Ülikooli edukale magistriõppe üliõpilasele, kes vastab 

alljärgnevatele tingimustele: 

4.1. immatrikuleeritud Tallinna Ülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel 

puhkusel; 

4.2. üliõpilasele ei ole samas õppeastmes varem RKASi stipendiumi määratud ja välja 

makstud; 

4.3. õpib täiskoormusel; 

4.4. täidab õppekava vähemalt täismahus (st taotlemise hetkeks on täidetud konkreetsel 

ajahetkel nõutud osa õppekava mahust);  

4.5. kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5; 

4.6. soov end edaspidi rakendada õpitud erialal; 

4.7. valmisolek teha koostööd RKASiga; 

4.8. aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele; 

4.9. planeeritav magistritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduva 

valdkonnaga, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest: 

4.9.1. teadmispõhine ehitus;  

4.9.2. hoonete keskkonnamõju; 

4.9.3. sisekliima ja tööviljakus;  

4.9.4. hoone ja linn;  

4.9.5. töökeskkonna haldamine;  

4.9.6. muu valdkond,  mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega. 

 

5. Stipendiumi taotluse esitanute seas eelistatakse üliõpilasi, kelle planeeritav magistritöö 

uurimissuund on suuremal määral seotud RKASi tegevusega seonduva valdkonnaga. 

 

6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss 

kuulutatakse välja Tallinna Ülikooli veebilehel ja TLÜ äranägemisel ka teistes võimalikes 

ülikooli infokanalites vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. 

 

7. Lõpliku otsuse stipendiaatide valikul ja stipendiumi määramise osas langetab RKAS, kellel 

on mh õigus otsustada TLÜ stipendiumikandidaatidele stipendiumi mitte määrata. 

 

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada TLÜ õppeosakonda: 

8.1. Lihtkirjalik (digi)allkirjastatud stipendiumi taotlus, millele tuleb muuhulgas lisada: 

8.1.1. üliõpilase kontaktandmed (sh e-posti- ja tegeliku elukoha aadress, kontakttelefoni 

number) ja arvelduskonto number;  

8.1.2. lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 

8.1.3. selgitus, millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile;  



8.1.4. põhjendus, miks peaks RKAS just selle taotluse kasuks otsustama; 

8.1.5. märkus selle kohta, kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi 

stipendiume; 

8.1.6. curriculum vitae;  

8.1.7. vähemalt ühe õppejõu soovitus; 

8.1.8. lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega 

kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav 

valmimise tähtaeg; 

8.1.9. õppetulemuste väljavõte (taotletakse õppeosakonnast).  

 

9. Ettepaneku stipendiumi määramiseks teeb stipendiumikomisjon, mis moodustatakse  

õppeprorektori korralduse alusel. Ettepaneku tegemise aluseks on stipendiumikomisjoni poolt 

taotlejatest statuudi punktides 4, 5 ja 8.1. sätestatud alustel koostatud paremusjärjestus.   

  

10. Stipendiumikomisjonis koostatud paremusjärjestus edastatakse 5 (viie) tööpäeva 

jooksul koos taotluste ja nende juurde kuuluva dokumentatsiooniga RKASile stipendiaatide 

valimiseks ja lõpliku otsuse tegemiseks. 

 

11. Stipendiumi määrab õppeprorektor korraldusega 5 (viie) tööpäeva jooksul punktis 10 

nimetatud RKASi otsuse saamisest arvates. Stipendiumi määramise korralduse koopia edastab 

õppeosakond rahandusosakonnale stipendiumi välja maksmiseks ja RKASile. 

 

12. Õppeosakonna õppekorralduse spetsialist edastab stipendiumi taotlejale teate 

stipendiumi määramise või mittemääramise kohta. 

13. Stipendiumi suurus on 2000 (kaks tuhat) eurot, millest on TLÜl õigus maha arvestada 

8% haldamiskuludeks. Stipendium makstakse stipendiaadile välja ühes osas 

stipendiumitaotluses märgitud arvelduskontole 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul 

stipendiumi määramisest arvates. 

 

14. Stipendiaadile võimaldatakse magistritöö kirjutamisel konsultatsiooni RKASi erinevate 

valdkondade tippspetsialistidega. 

 

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

õigus ekslikult määratud ja/või makstud stipendiumile. Eksituse ilmnemisel on üliõpilasel 

kohustus TLÜ nõude alusel ekslikult välja makstud stipendium TLÜle tagastada.  

 

16. Stipendiumi taotlemise, määramise või maksmisega seonduvaid otsuseid on võimalik 

vaidlustada vastavalt TLÜ õppekorralduse eeskirja §-s 33 sätestatule. 
 


