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Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava 

stipendiumi taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja kord 

 

 

1. Üldsätted 

1.1. Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi (edaspidi stipendium) 

eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab 

kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist 

ülikooli tasemeõppes.  

 

1.2. Stipendium finantseeritakse ülikooli stipendiumifondi keskkassa eraldistest. 

 

2. Stipendiumi taotlemine 

2.1. Stipendiumi on õigus taotleda Tallinna Ülikooli I või II kõrgharidusastme üliõpilasel, kes:  

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

või tähtajalise elamisõiguse alusel või 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 viimase kolme aasta jooksul teinud vabatahtlikku tööd või panustanud 

kodanikuühiskonna arengusse ning jätkab taotlemise hetkel sarnast tegevust;  

2.1.3. ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; 

2.1.4. õpib täiskoormusõppes;   

2.1.5. ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel; 

2.1.6. ei osuta/ei ole osutanud stipendiumi taotlemisele eelneva viie aasta jooksul TLÜ 

üliõpilaskonnale teenust võlaõigusliku lepingu alusel;  

2.1.7. ei ole varem Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustavat stipendiumi saanud. 

 

2.2. Üliõpilasel on õigus taotleda stipendiumi üks kord õppeaastas. Vormikohane taotlus (Lisa 

1) esitatakse hiljemalt 15. jaanuariks õppeosakonda. Taotlust ei saa esitada taotlustähtaja 

möödudes. 

 

2.3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb taotlusele lisada:  

2.3.1. elulookirjeldus (CV), mis muuhulgas sisaldab ülevaadet kodanikuühiskonda ja/või 

hariduse edendamisse panustamise faktilistest asjaoludest (koht, aeg; roll);  

2.3.2. vormikohane motivatsioonikiri (Lisa 2).  

 

3. Stipendiumi määramine 

3.1. Stipendiumi määramiseks kutsub rektori poolt määratud õppevaldkonna prorektor 

(edaspidi õppevaldkonna prorektor) kokku komisjoni. 

 

3.2. Stipendiumide arvu kehtestab õppevaldkonna prorektor üheks õppeaastaks lähtuvalt 

stipendiumifondi keskkassa vahenditest. 

 



 

 

3.3. Stipendiumi taotluse esitanud ja punktis 2.1. sätestatud nõuetele vastavatest üliõpilastest 

moodustab komisjon paremusjärjestuse. Paremusjärjestuse koostamisel hinnatakse 

kandidaadi poolt punktis 2.3 sätestatu kohaselt esitatud asjaolusid, sh varasemat ja 

planeeritavat ühiskondlikku tegevust ning tegevuse olulisust ühiskonnale. Komisjonil on 

õigus vajadusel ja oma äranägemisel nõuda üliõpilaselt taotluses esitatud väidete ja 

asjaolude osas täiendavaid selgitusi ja dokumentatsiooni. 

  

3.4. Stipendium määratakse õppevaldkonna prorektori korraldusega hiljemalt 10. veebruariks. 

 

3.5. Õppevaldkonna prorektori korraldus edastatakse üliõpilaskonna juhatuse liikmele, 

õppeosakonda ja rahandusosakonda. 

 

3.6. Õppeosakond edastab taotlejale teate stipendiumi määramise või mittemääramise kohta. 

 

4. Stipendiumi maksmine 

4.1. Stipendiumi suurus on 500 eurot.  

 

4.2. Stipendiumi makstakse välja ühes osas õppevaldkonna prorektori korralduse alusel, ühe 

kalendrikuu jooksul stipendiumi määramisest arvates.  

 

4.3. Stipendiumi kannab rahandusosakond korralduse alusel üliõpilase poolt taotluses 

märgitud arvelduskontole. 

 

4.4. Kui üliõpilasele määrati ja/või maksti stipendium ekslikult tulenevalt asjaolust, et 

üliõpilane on esitanud stipendiumi taotlemisel valeandmeid, puudub üliõpilasel õigus 

temale määratud ja/või makstud stipendiumile. Sellise asjaolu ilmnemisel on üliõpilasel 

kohustus ülikooli nõude alusel alusetult saadud stipendium ülikoolile tagastada.  

 

5. Vaidlustamise kord 

5.1. Stipendiumi taotlemise, määramise ja maksmisega seonduvaid otsuseid on võimalik 

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

 


