KÄSKKIRI
Tallinn

(kuupäev digiallkirjas) nr 1-4/18-K
Liik: Üldtegevuse käskkiri

Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa
üliõpilase stipendiumi statuut
Statuut on kinnitatud Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi ka TTK) põhimääruse § 12 lg 2 p 15
ja lg 3 alusel.
1. Käesolev statuut sätestab Tallinna Tehnikakõrgkooli aasta tegusa üliõpilase stipendiumi
(edaspidi stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduslikud
alused. Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab TTK rektor käskkirjaga.
2. Stipendium on loodud eesmärgiga toetada ja innustada nende TTK üliõpilaste edaspidiste
eesmärkide saavutamist ja arengut, kes on silma paistnud väga heade saavutustega TTK
jaoks olulistes valdkondades. Stipendiumile saab kandideerida järgnevates kategooriates:
2.1. tulemuslik osalemine teadus-, arendus-, innovatsioonitegevuses või ettevõtluses
(TAIE);
2.2. tulemuslik osalemine ja TTK esindamine rahvusvahelistes projektides, konkurssidel,
võistlustel;
2.3. tulemuslik osalemine ja TTK esindamine Eesti-sisestes projektides, konkurssidel,
võistlustel;
2.4. üliõpilasesinduse esimehe poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
2.5. instituudi direktori poolt esile tõstetud kui silmapaistvalt tegus üliõpilane;
2.6. spordikeskuse administraatori poolt esile tõstetud spordivõistlusel auhinnalise koha
saavutanud ja TTKd esindanud üliõpilane.
3. Stipendiumifond moodustub TTK eelarves sponsorsummadest ja teistest TTK
põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamise eest saadud ja muude vahendite
arvelt. Stipendiumifondi suuruse kinnitab rektor käskkirjaga.
4. Stipendiumi suuruse määrab stipendiumikomisjon.
5. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandideerija või punktis 2 nimetatud
struktuuriüksuse esindaja avalduse rektori nimele e-posti aadressil tktk@tktk.ee.
6. Üliõpilane esitab avalduse digitaalselt allkirjastatuna, struktuuriüksuse esindaja esitab
avalduse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
7. Avaldus peab sisaldama punktis 2 loetletud kategooria nimetust, milles kandideerimist
taotletakse, ja tõendeid üliõpilase saavutuste kohta.
8. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult TTK veebileheküljel.
9. Stipendiumi taotluste esitamise tähtajad on 1. juuni ja 10. detsember. Esitatud taotlusi
hindab selleks rektori poolt käskkirjaga moodustatud komisjon, kes teeb otsuse
stipendiumi saajate osas komisjoni töös osalenud liikmete lihthäälteenamusega.

10. Sobivate kandidaatide puudumisel on õigus jätta stipendium välja andmata. Otsust
stipendiumite maksmise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.
Komisjoni/hindaja otsuse kinnitab rektor käskkirjaga.
11. Avalduse esitamisega loetakse kandideerija isikuandmete töötlemiseks käesoleva statuudi
tingimuste täitmiseks nõustumuse andnuks. Kõikide stipendiumile kandideerimisega
seonduvate tegevuste käigus kogutud üliõpilaste isikuandmete töötlemine lõpetatakse
kohe pärast stipendiumikonkursi lõppu, kuid mitte hiljem, kui pärast stipendiumi
väljamaksmist stipendiaatidele.
12. Stipendiaatide nimed avalikustatakse TTK veebileheküljel.
13. Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse välja ühes osas stipendiaadi esitatud
pangakontole.
14. Tunnistan kehtetuks 24.09.2015. a käskkirja nr 1-4/119-K ,,Tallinna Tehnikakõrgkooli
aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut" ja selle 17.01.2018. a muudetud käskkirja nr
1-4/5-K.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor
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