
ERF Dora Pluss programmi „Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja 

järelkasvu toetamine „Dora Pluss“ tegevuse 2 „Välismagistrantide ja -doktorantide 

kaasamine“ alategevuse 2.2 külalisdoktorantide toetuste taotlemise kord  

 

Kord sätestab ERF Dora Pluss programmi tegevuse 2 „Välismagistrantide ja -doktorantide 

kaasamine“ alategevuse 2.2 külalisdoktorantide toetuse (edaspidi stipendium) taotlemise 

ja taotluste menetlemise protseduurid Tallinna Ülikoolis (edaspidi TLÜ). 

  

1.  STIPENDIUMI TAOTLEMISE ALUSED  

1.1 Stipendiumiga toetatakse külalisdoktorante (edaspidi ka stipendiaat), kes tulevad 

Eesti kõrgkooli õppima üheks kuni kümneks kuuks (edaspidi ka õpiränne). 

Õpiränne on füüsiline ümberasumine elukohariigist erinevasse riiki selleks, et 

õppida, osaleda koolitusel või mitteformaalses või informaalses õppes. 

1.2 Stipendiumit on õigus taotleda isikul, kes: 

1.2.1 on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud õppeasutuse 

doktoriõppe üliõpilane; 

1.2.2 ei ole Eesti Vabariigi resident; 

1.2.3 ei ole taotluse esitamise hetkel Eesti kõrgkooli üliõpilane;  

1.2.4 ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, v.a 

juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe. 

 

2.  STIPENDIUMI TAOTLEMISE TINGIMUSED  

2.1 Stipendiumit on õigus taotleda 1-10 kuud kestvaks õppe- ja teadustööks. 

Stipendiaadile makstakse külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetust.  

2.1.1 Külalisdoktorandi elamistoetust makstakse stipendiaadile Eestis viibimise 

perioodil. Stipendiaadi minimaalne elamistoetuse määr on 30 päeva. Toetust võib 

määrata mitu korda, kuid mitte rohkem kui maksimaalse lubatud kuumäära ulatuses 

(10 kuud).  

2.1.2 Õpirände sõidutoetust makstakse stipendiaadile edasi-tagasi reisi kulude katteks 

välisriigi ülikooli või elukoha ja Eesti kõrgkooli asukoha vahel. Ainult ühel suunal 

liikumiseks toetust ei anta. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud 

kulusid, sh kohalikku transporti. 

2.2 Stipendiaadi siinseks juhendajaks TLÜs peab olema eelneva doktorandi 

juhendamise kogemusega õppejõud, teadustöötaja või loovisik (kunstide 

valdkonnas). 

2.3 Dora Pluss raames rahastataval perioodil ei või sama külalisdoktorandi tegevust 

rahastada teiste Euroopa Liidu struktuuritoetuste projektide või programmide (sh 

Kristjan Jaak ja Dora Pluss programmi raames välismaal enese lühiajaliseks 

enesetäiendamiseks mõeldud toetusi) raames.  

2.4 Taotluse esitamise hetkest peab jääma vähemalt 30 päeva stipendiumiperioodi 

alguseni.  

2.5 Ülikoolisisesed stipendiumi taotlemise tähtajad on: 5. oktoober, 5. detsember, 5. 

veebruar ja 5. aprill. 

2.6 Stipendiumi taotlemiseks esitab külalisdoktorant koostöös siinse juhendajaga TLÜ 

Dora Pluss koordinaatorile järgnevad dokumendid:  

2.6.1 külalisdoktorandi allkirjastatud avaldus toetuse taotlemiseks (leitav veebis 

alategevuse kirjelduse ja taotlemise tingimuste juures); 

2.6.2 Tallinna Ülikooli poolse juhenda allkirjastatud individuaalne tööplaan koos 

konkreetse eesmärgiga (kokku kuni 2 lk) Eestis viibimise perioodiks;  



2.6.3 Tallinna Ülikooli poolse juhendaja allkirjastatud kinnituskiri koos kirjaliku 

nõusolekuga külalisdoktorandi juhendamiseks;  

2.6.4 tõend stipendiaadilt tema koduülikoolis doktoriõppes õppimise kohta;  

2.6.5 ID kaardi/passi koopia. 

 

3.  STIPENDIUMI TAOTLUSTE MENETLEMINE JA MÄÄRAMINE  

3.1 Stipendiumi taotluste menetlemisel lähtutakse TLÜ prioriteetidest, ülikoolile 

konkreetseks aastaks eraldatud toetuste kvoodist ja eelarvest. Toetusi makstakse 

etteantud eelarve ulatuses. 

3.2 Taotluste menetlemisel võetakse arvesse lähetuse otstarbekust, eesmärki, lähetuse 

seotust taotleja uurimistööga, lähetuse olulisust ülikoolile ning külalisdoktorandi 

uurimisteemale vastava teadusbaasi olemasolu struktuuriüksuses.   

3.3 Stipendiumi määramise otsustab ülikooli Dora Pluss nõukogu.  

3.4 Valituks osutunud taotlejate andmed, dokumendid ja õppetöö kokkuvõtte edastab 

TLÜ Dora Pluss koordinaator SA-le Archimedes. 

3.5 Stipendiumi taotluse valituks osutumisest TLÜ poolt ja taotluse esitamisest SA-le 

Archimedes teavitab TLÜ koordinaator külalisdoktoranti ja tema juhendajat 

personaalselt e-posti teel nädala jooksul pärast otsuse langetamist.  

 

4.  STIPENDIUMI TAOTLEJATE ANDMETE ESITAMINE JA ARUANDLUS  

4.1 Toetuse eraldamiseks kõrgkoolile sõlmitakse partnerlusleping, kus sätestatakse 

kõrgkooli õigused ja kohustused. Kõrgkooli kvoot lepitakse kokku 

partnerluslepingu lisas. 

4.2 Toetuse maksed kõrgkoolile tehakse nõuetele vastava maksetaotluse alusel. TLÜ 

esitab maksetaotluse ja aruande koos kõrgkoolile esitatud juhendis nõutavate 

lisadokumentidega SA-le Archimedes. 

4.3 Kõrgkool esitab sihtasutusele etteantud kuupäevadeks nõutud aruanded 

stipendiaadi ja tema Eesti juhendaja andmetega. 

 

5.  TEAVITAMINE  

5.1 Stipendiaatide nimekiri avalikustatakse sihtasutuse kodulehel. 

5.2 Alategevust rahastavad Euroopa Regionaalarengufond ja Eesti riik. Toetuse 

kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu teavitamisnõudeid: 

http://www.struktuurifondid.ee/et/logod  

5.3 Lähetusega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jms ning suulistes 

sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele kasutades kas punktis 

5.2 toodud logosid või viidates tekstiliselt toetusele (näiteks „Artikli ilmumist on 

toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengufondist). 

 

http://www.struktuurifondid.ee/et/logod

