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DPD Eesti AS stipendiumi
STATUUT
1. Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmiseks Tallinna
Tehnikakõrgkoolis (edaspidi TTK).
2. Käesolev statuut sätestab DPD Eesti AS (edaspidi AS) stipendiumi (edaspidi Stipendium)
väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
3. Stipendium on ette nähtud 1 (ühele) TTK transporditeaduskonna Transpordi ja logistika
õppekava kolmanda kursuse üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:
 on immatrikuleeritud TTK üliõpilaseks ega viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 õpib täiskoormusel;
 õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 3,5;
 omab soovi end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 valmisolek teha koostööd ASiga;
 omab aktiivset eluhoiakut ja soovi pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele;
 õpib transporditeaduskonnas.
Eelis on üliõpilasel, kelle planeeritav lõputöö uurimissuund on seotud AS tegevusega seonduvate
valdkondadega, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest:
 innovatsioon kullertranspordis,
 innovatsioon ekspedeerimises,
 uued ärimudelid kullertranspordis,
 innovatsioon transporditeenuse turunduses ja müügis.
4. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja (AS) poolt mittetulundusühingule Tallinna
Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus (edaspidi MTÜ) arveldusarvele EE972200221014149150 ülekantav
summa.
5. Stipendiumi suurus on 1000 (tuhat) eurot ning see makstakse stipendiaadile välja kahes osas.
Esimese makse tähtaeg on hiljemalt 20. jaanuaril ja teise makse tähtaeg on hiljemalt 31. augustil.
6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja
TTK veebis ning teistes võimalikes TTK infokanalites vähemalt kümme tööpäeva enne taotluste
esitamise tähtaega.
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTK transporditeaduskonna dekaani nimele:
 isiklik avaldus;
 curriculum vitae;
 essee ühel järgneval teemal:
„Innovatsioon kullertranspordis“,
„Innovatsioon ekspedeerimises“,
„Uued ärimudelid kullertranspordis“,
„Innovatsioon transporditeenuse turunduses ja müügis“.
 õpingutulemuste väljatrükk.

8. Teaduskond registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused, korraldab dokumentide
süstematiseerimise ja esitab need tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist
teaduskonna dekaani korraldusega nimetatud vähemalt kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni
esimehele. Stipendiumikomisjon moodustub kahest TTK ja ühest ASi esindajast.
9. Stipendiaat peab vastama punktis 3 väljatoodud tingimustele. Stipendiumikomisjoni otsuse
kujunemisel määravateks teguriteks on essee (50%) ja kaalutud keskmine hinne (50%).
10. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtavad osa kõik komisjoni
liikmed, sealhulgas esimees. Stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon
lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on otsustavaks esimehe hääl, kelleks on ASi esindaja.
12. Juhul kui stipendiumikomisjoni otsus stipendiumi määramise osas on positiivne, esitab
stipendiumikomisjon välja valitud stipendiaadi ASile DPD Eesti.
13. Punktis 12. nimetatud stipendiumikomisjoni protokolli koopia saamisest 20 (kahekümne)
tööpäeva jooksul kannab AS MTÜ pangakontole vastava stipendiumi(de) väljamaksmiseks rahalised
vahendid (Lepingu punktis 2.1. fikseeritud ulatuses).
14. Stipendium makstakse välja stipendiumi taotluses näidatud stipendiaadi pangakontole.
15. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon.
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