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TTÜ Üliõpilasesinduse stipendiumikonkursi eeskiri
I Üldsätted
1. Käesolevas statuudis sätestatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edasipidi: TTÜ)
Üliõpilasesinduse (edaspidi: Üliõpilasesindus) stipendiumi (edaspidi: stipendium)
määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.

II Stipendium
2. Stipendium on loodud tunnustamaks aktiivseid TTÜ üliõpilasi ja aitamaks kaasa
üliõpilaste omaalgatusele ja õpimotivatsioonile ning tagamaks kvaliteetselt hariduse
omandamist TTÜs.
3. Stipendiumifondi suurus on 1500 eurot aastas, iga stipendiumi suurus on 500 eurot.
4. Stipendium määratakse üks kord aastas kuni kolmele TTÜ statsionaarse õppevormi
üliõpilasele, kes õpivad bakalaureuse-, magistri-, inseneri- või rakenduskõrgharidusõppes.
4.1. Statsionaarne õpe on õppevorm, mille puhul toimub igapäevane õppetöö.
Statsionaarsesse õppevormi ei kuulu tudengid, kes õpivad kaugõppes või on
akadeemilisel õppepuhkusel1.

III Konkursi korraldus
5. Konkursi viib läbi Üliõpilaskonna juhatuse poolt valitud konkursijuht, kes on ühtlasi ka
stipendiumikomisjoni (edaspidi: komisjon) esimees.
6. Konkursi kuulutab välja konkursijuht, kelle pädevusse jääb ka konkursi läbiviimise
kuupäevade määramine.
7. Konkurss toimub kahes keeles: eesti ja inglise.
8. Konkursi kuulutus avaldatakse üliõpilaste poolt enim kasutatavates infokanalites.
9. Konkursi teates märgitakse taotluste esitamise lõpptähtaeg ning täpsustatud nõuded
dokumentide esitamiseks.
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Allikas: Tallinna Tehnikaülikooli õppekorralduse eeskiri, § 2, lg 1
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IV Tingimused
10. Stipendiumeid jagatakse järgmiste põhikriteeriumite alusel:
10.1. Aktiivne üliõpilaselus osalemine, silmapaistvate sporditulemuste saavutamine või
silmapaistvus kultuurilises tegevuses;
10.2. Arvestatakse ka üliõpilase silmapaistvat tegevust TTÜ arenguks, avarat silmaringi
ja õpiedukust.
10.3. Konkursil võivad osaleda tudengid, kelle kaalutud keskmine hinne on vähemalt
3.00. Kandideerijad, kelle kaalutud keskmine hinne on alla 3.00, ei kvalifitseeru
konkursil osalemiseks.
11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb üliõpilasel komisjonile esitada järgnevad korrektselt
vormistatud materjalid:
11.1. Vormikohane digitaalselt allkirjastatud isiklik avaldus (kuni 1 lk A4);
11.2. curriculum vitae;
11.3. õpingutulemuste väljatrükk;
11.4. essee (1-2 lk A4).
12. Korrektselt vormistatud materjalid tuleb edastada digitaalselt konkursil väljakuulutatud
aadressile väljakuulutatud tähtajaks.
13. Üliõpilasesindus jätab endale õiguse kasutada konkursile laekunud esseede sisu ning ideid
oma edaspidises tegevuses. Siinkohal tagab komisjon, et antud sisu kasutatakse
heauskselt, vastavalt Üliõpilasesinduse töökorrale ning autorit teavitatakse tema töö
kasutamisest.
14. Stipendiumi ei saa taotleda bakalaureuse-, magistri-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppe
üliõpilased esimesel semestril ning doktoriõppe üliõpilased.
15. Stipendiumile ei saa kandideerida TTÜ Üliõpilaskonna juhatuse ja Üliõpilasesinduse
personali liikmed.

V Otsustamine ja maksmine
16. Stipendiumi kandidaatide seast valib stipendiaadid konkursijuhi moodustatud komisjon.
17. Komisjonis on viis liiget, sealhulgas üks TTÜ õppejõud ja üks TTÜ Üliõpilaskonna
juhatuse liige.
18. Komisjon vaatab läbi kõik korrektselt esitatud taotlused ning valib avalikul hääletusel
kõige rohkem hääli saanud kandidaatide seast kuni kolm stipendiaati.
19. Stipendiaadid tehakse teatavaks TTÜ veebilehel konkursi tingimustes määratud tähtajaks.
20. Stipendium makstakse välja komisjoni korralduse alusel, ühekordselt stipendiaadi poolt
avalduses märgitud isiklikule arveldusarvele Üliõpilasesinduse eelarvelistest vahenditest.
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VII Rakendamine ja kontroll
21. Käesoleva eeskirja reguleerimata küsimuste üle otsustab konkursijuht.
22. Konkursijuhi tegevust ja statuudist kinnipidamist kontrollib TTÜ Üliõpilaskonna
revisjonikomisjon.
23. Eeskirja muudatused jõustuvad alates kinnitamise hetkest.
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