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Stipendiumite taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis

Korra aluseks on Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määrus nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite
liigid, suurus ja määramise üldtingimused“. Uus redaktsioon RT I, 31.07.2018, 15,
kehtiv alates 01.09.2018.
Üliõpilaste stipendiumite liigid:
1) tulemusstipendium;
2) erivajadustega üliõpilaste stipendium;
3) asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetav stipendium.
Tulemusstipendium
1. Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi
saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.
2. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
3. Igal õppeaastal määratakse tulemusstipendium vähemalt samale arvule immatrikuleeritud
üliõpilastele kui eelneval õppeaastal.
4. Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu.
Tulemusstipendiumi taotlemine
1. Üliõpilasel on õigus taotleda tulemusstipendiumit, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
1.1
ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või
viisavabalt, kui välisriigis on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi
kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks
tähtajalise elamisloa saamiseks;
1.2
ta õpib täiskoormusega või juhul, kui ta taotleb erivajadustega üliõpilaste
stipendiumit;
1.3
ta ei viibi akadeemilisel puhkusel, välja arvatud juhul, kui ta taotleb
erivajadustega üliõpilaste stipendiumit;
1.4
ta vastab muudele kõrgkooli poolt stipendiumi määramiseks kehtestatud ja
eelnevalt avalikustatud tingimustele, mis tehakse teatavaks kõrgkooli veebilehel.
2. Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise
õppeaasta teisest semestrist, muude stipendiumite puhul alates tema immatrikuleerimise
õppeaasta esimesest semestrist.
3. Tulemusstipendiumi taotlust saab esitada ÕISis kaks korda aastas ajavahemikul
15. - 30. september (septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja
01. - 15. veebruar (veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks).

Tulemusstipendiumite määramine
1. Stipendiumite määramiseks moodustab kõrgkooli rektor komisjoni (õppetoetuste ja
stipendiumite komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni töösse kaasatakse üliõpilaskonna
esindajad.
2. Komisjon otsustab stipendiumite määramise sügissemestriks hiljemalt 10. oktoobriks
ning kevadsemestriks hiljemalt 10. märtsiks.
3. Komisjon koostab tulemusstipendiumite määramiseks taotluse esitanud ja tingimustele
vastavate üliõpilaste paremusjärjestused õppekavati, lähtudes õppekava kohaselt
täitmisele kuuluva õppemahu täitmise protsendist.
4. Erinevate aastate üliõpilaste kohta koostatakse ühine paremusjärjestus.
5. Kui koostatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal võrdsed tulemused, eelistatakse
paremate õpitulemustega taotlejat, arvestades kaalutud keskmist hinnet. Kui tulemused on
ka siis võrdsed, eelistatakse taotlejat, kes on saavutanud õppevaldkonnas silmapaistvaid
tulemusi, on ühiskondlikult aktiivne või edukalt osalenud erialastel võistlustel või
konkurssidel.
6. Komisjonil on õigus nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad hinnata
üliõpilase silmapaistvaid tulemusi õppekavas, ühiskondlikku aktiivsust, erialastel
võistlustel või konkurssidel edukat osalemist.
7. Tulemusstipendiumid määratakse riigieelarves selleks otstarbeks ettenähtud ja kõrgkoolile
eraldatud vahendite piires.
Tulemusstipendiumite maksmine
Kõrgkool maksab tulemusstipendiumi rektori käskkirja alusel igal õppekuul 20. kuupäevaks
vastava õppekuu eest, välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse oktoobris ja
veebruarikuu stipendium, mis makstakse märtsis.
Erivajadustega üliõpilaste stipendium
1. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada erivajadustega üliõpilasi
kõrghariduse omandamisel.
2. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suurus on:
2.1
sügavale või raskele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni
kõrvalekaldega üliõpilasel 510 eurot kuus;
2.2
sügavale või raskele puude raskusastmele vastava liikumis- või
nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 148 eurot kuus;
2.3
sügavale või raskele puude raskusastmele vastava ning punktides 2.1 ja 2.2
nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 80 eurot kuus;
2.4
keskmisele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega
üliõpilasel 325 eurot kuus;
2.5
keskmisele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni
kõrvalekaldega üliõpilasel 68 eurot kuus;
2.6
keskmisele puude raskusastmele vastava ning punktides 2.4 ja 2.5 nimetamata
muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 60 eurot kuus.
3. Akadeemilisel puhkusel viibiva või osakoormusega õppiva õppetöös osaleva
erivajadustega üliõpilase stipendiumi suurus diferentseeritakse üliõpilase täidetava
õppekava mahu alusel.
4. Osakoormusega õppivale üliõpilasele makstakse erivajadustega üliõpilaste stipendiumit
õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumit kõrghariduse omandamiseks on võimalik taotleda
kaks korda aastas –septembris (esitamise tähtaeg 22.09.2018) ja veebruaris (esitamise tähtaeg

20.02.2019) SA Archimedes koduleheküljelt http://haridus.archimedes.ee/erivajadustegauliopilaste-stipendium.
Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetav stipendium
1. Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetava stipendiumi eesmärk on toetada asendushooldusel viibinud või
eestkostja peres elanud täiskoormusega õppivate nende üliõpilaste kõrghariduse
omandamist, kes on immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat pärast keskhariduse
omandamist.
2. Toetust on võimalik eraldada kuni kümneks õppekuuks aastas õppekava nominaalkestuse
jooksul.
3. Saab taotleda alates üliõpilase immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist.
4. Toetava stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.
Asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetavat stipendiumit on võimalik taotleda üks kord aastas ja taotluse
esitamise
tähtaeg
on
20.
oktoober
SA
Archimedes
koduleheküljelt
http://haridus.archimedes.ee/asenduskodulaste-korgharidusstipendium
Eeskirja rakendamine
1. Tunnistada kehtetuks nõukogu otsus 12.09.2017 (stipendiumite taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ja kord).
2. Käesolev eeskiri jõustub 01. septembril 2018. a.

