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Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppekulude osalise hüvitamise tingimused ja -kord
Vastu võetud rakenduskõrgkooli seaduse § 27 ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimääruse
§ 14 punkti 28 alusel.
1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord kehtestab õppekulude osalise hüvitamise tingimused ja korra Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli (edaspidi kõrgkool) tasemeõppes.
1.2. Kord tuleneb kõrgkooli õppekorralduseeskirjast.
1.3. Õppekulude osalise hüvitamise määra kehtestab kõrgkooli nõukogu oma otsusega igaks
õppeaastaks vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust.
2. Õppekulude osalise hüvitamise tingimused
2.1. Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist:
1) täiskoormusega õppivalt üliõpilaselt, kellel on õppekava kohaselt täitmisele
kuuluvast eelmiste semestrite õppemahust semestri alguseks täitmata rohkem kui
3 (kolm) EAP. Ainepunkte arvestatakse kumulatiivselt.
Õppekava täidetud mahu hulka ei loeta varasemate õpingute ja töökogemuse
arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava mahtu.
Akadeemilise edasijõudmise arvestus toimub iga semestri lõpus vastavalt seisuga
31. august ja 31. jaanuar. Õppekulude hüvitamine toimub ainepunktipõhiselt arve
alusel;
2) üliõpilaselt, kes õpib osakoormusega õppes. Kõrgkool sõlmib üliõpilasega
õppekulude osalise hüvitamise lepingu, mis kehtib üliõpilase õpingute vältel
osakoormusega õppes. Õppekulude osaline hüvitamine toimub ainepunktipõhiselt
arve alusel;
3) üliõpilaselt, kes on eelneva kahe aasta jooksul eksmatrikuleeritud ja uuesti samale
õppekavale immatrikuleeritud. Kõrgkool sõlmib üliõpilasega õppekulude osalise
hüvitamise lepingu, mis kehtib üliõpilase õpingute vältel kõrgkoolis. Õppekulude
hüvitamine toimub ainepunktipõhiselt arve alusel.
2.2. Õppekulude hüvitamist ei nõuta üliõpilaselt, kes ei ole täitnud punktis 2.1, lõige 1 ja 2
esitatud nõudeid, kui üliõpilane jätkab õpinguid sama õppekava järgi ja kui ta on:
1) keskmise, raske või sügava puudega isik;
2) alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanem või hooldaja.
2.3. Punktis 2.1 lõige 1 nimetatud õppekava täitmise mahu nõuet ei kohaldata semestritel,
mille jooksul üliõpilane õpib vähemalt kolm (3) kuud välisriigi õppeasutuses, milles
sooritatud õpinguid arvestab õppeasutus vähemalt 15 EAP mahus tema õppekava täitmise
osana, ning välisriigis õppimisele järgneval semestril. Sel juhul pikeneb õppekava
nominaalkestus iga semestri võrra, mille vältel üliõpilane õppis välisriigi õppeasutuses.
2.4. Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist üliõpilaselt, kes on varem
samal kõrgharidusastmel õppinud riigieelarvelisel õppekohal vähemalt poole nominaalkestuse

ulatuses ja kellel ei ole eelnevast õppimisest möödunud kolmekordset õppekava
nominaalaega. Kõrgkool sõlmib üliõpilasega õppekulude osalise hüvitamise lepingu, mis
kehtib üliõpilase õpingute vältel kõrgkoolis. Õppekulude hüvitamine toimub
ainepunktipõhiselt arve alusel.
2.5. Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude hüvitamist eksternõppes õppivalt õppijalt.
Kõrgkool sõlmib õppijaga õppekulude hüvitamise lepingu. Õppekulude hüvitamine toimub
ainepunktipõhiselt arve alusel.
2.6. Kõrgkoolil on õigus nõuda õppekulude osalist hüvitamist nominaalõppeaja ületanud
õppijalt õppekulude osalise hüvitamise lepingu alusel. Õppekulude osaline hüvitamine toimub
ainepunktipõhiselt arve alusel.
3. Õppekulude osalise hüvitamise kord
3.1. Õppekulude hüvitamine toimub arve alusel, mis esitatakse maksjale elektrooniliselt
peale vastavasisulise lepingu allakirjutamist. Arve esitatakse vähemalt 14 päeva enne
maksetähtaja saabumist. Leping sõlmitakse kirjalikult alates üliõpilase immatrikuleerimisest
päevase üliõpilasega hiljemalt kahe nädala jooksul ja tsükliõppe üliõpilasega esimese
õppesessiooni jooksul. Sama kord kehtib üliõpilase osakoormusesse viimisel. üliõpilase
loobumine kirjaliku lepingu sõlmimisest ei mõjuta tema õiguslikku kohustust hüvitada
õigeaegselt õppekulusid talle esitatud arve alusel.
3.2. Kui üliõpilane loobub oma kirjaliku avalduse alusel õppekohast enne maksetähtaega,
siis tal õppekulude hüvitamise kohustust ei ole. Kui üliõpilane loobub õppekohast pärast
maksepäeva, on ta kohustatud hüvitama jooksva semestri õppekulud täies ulatuses.
3.3. Õppekulud hüvitatakse hiljemalt maksetähtpäevaks.
3.4. Akadeemilisel puhkusel viibimise aja eest õppekulude hüvitamise kohustust ei ole.
3.5. Semestri kestel algava akadeemilise puhkuse korral on üliõpilasel kohustus jooksval
semestril hüvitada õppekulud eelmisel semestril õppekava kohaselt täitmata jäänud
ainepunktide eest kehtestatud tingimustel. Akadeemilise puhkuse lõppemisel jooksva semestri
õppekulude hüvitamise kohustust ei ole juhul, kui akadeemilise puhkuse algusele eelneva
semestri eest on õppekulud juba hüvitatud. Akadeemiliselt puhkuselt naasmisel kehtib
üliõpilasele vastavaks õppeaastaks määratud õppekulude hüvitamise määr.
3.6. Enne maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse korral jooksva semestri eest
õppekulude hüvitamise kohustust ei ole. Pärast maksetähtpäeva algava akadeemilise puhkuse
korral hüvitatakse õppekulud kogu jooksva semestri eest.
3.7. Enne maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse korral hüvitatakse õppekulud
jooksva semestri eest juhul, kui enne akadeemilisele puhkusele jäämist ei hüvitatud
õppekulusid jooksva semestri eest. Pärast maksetähtpäeva lõppeva akadeemilise puhkuse
korral jooksva semestri eest õppekulusid ei hüvitata juhul, kui enne akadeemilisele puhkusele
jäämist hüvitati õppekulud jooksva semestri eest.
3.8. Osakoormusest täiskoormusesse üle viidud üliõpilasel esimesel täiskoormusega
õppimise semestril õppekulude hüvitamise kohustust ei ole. Alates täiskoormusega õppimise
teisest semestrist tekib üliõpilasel kohustus hüvitada õppekulud juhul, kui ta ei täida
õppemahtu kehtestatud tingimuste kohaselt.
3.9. Täiskoormusest osakoormusesse üle viidud üliõpilane hüvitab õppekulud alates
osakoormusesse viimise semestrist kehtestatud tingimustel ning tal ei ole kohustust hüvitada
õppekulusid eelmisel semestril õppekava kohaselt täitmata jäänud õppemahu eest.
3.10. Välismaal õppimise aja eest vahetusüliõpilasena üliõpilaselt õppekulude hüvitamist ei
nõuta, kui õpisooritusi on tehtud vähemalt 15 EAP ulatuses. Vähem kui 15 EAP õpisoorituse
korral hüvitab üliõpilane õppekulud kõrgkooli poolt esitatud arve alusel arvel näidatud
tähtajaks.

4. Vastutus õppekulude hüvitamise maksmata jätmise eest
4.1. Kõrgkooli algatusel saab üliõpilase kõrgkoolist välja arvata, kui õppekulud jäetakse
tähtajaks hüvitamata.
4.2. Kui õppekulude osalise hüvitamise lepingu alusel õppekulusid hüvitav kolmas isik
lõpetab lepingu, läheb õppekulude hüvitamise kohustus üle õppekohal õppivale üliõpilasele.
4.3. Kõrgkoolil on õigus loovutada õppekulude osalise hüvitamise lepingust tulenevad
võlanõuded võlgade sissenõudmisega tegelevale asutusele.
5. Rakendussätted
5.1. Tunnistada kehtetuks kõrgkooli nõukogu 18. aprill 2017 otsus nr 1-12/ 9 „Lääne-Viru
Rakenduskõrgkooli õppekulude hüvitamise tingimused ja kord”.
5.2. Käesolev kord jõustub 1. septembrist 2018. a.
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