Lisa 1
koostöölepingule nr 4-7/25
Kitman Thulema stipendiumi
STATUUT
1. Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali
järelkasvule Tallinna Tehnikakõrgkoolis (edaspidi TTK).
2. Käesolev statuut sätestab Kitman Thulema AS (edaspidi AS) Kitman Thulema stipendiumi
(edaspidi Stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.
3. Stipendium on ette nähtud 4 (neljale) TTK edukale mehaanikateaduskonna üliõpilasele, kes vastab
alljärgnevatele tingimustele:
 immatrikuleeritud TTKs ega viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 õpib täiskoormusel;
 õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);
 kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 3,5;
 soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
 valmisolek teha koostööd ASiga Kitman Thulema;
 aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele;
 eelis on mehaanikateaduskonna üliõpilasel, kelle planeeritav lõputöö uurimissuund on seotud AS
Kitman Thulema tegevusega seonduvate valdkondadega, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest:
 metallitöötlus;
 masinaehitus;
 elektritehnika;
 tehnomaterjalid;
 konstrueerimine;
 inseneeria.
Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu oma ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud AS Kitman
Thulema tegevusega.
4. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja (AS) poolt mittetulundusühingule Tallinna
Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus (edaspidi MTÜ) arveldusarvele EE972200221014149150 ülekantav
summa.
5. Stipendiumi suurus on 1300 (tuhat kolmsada) eurot ning see makstakse välja ühes osas.
6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse välja
TTK veebis ning teistes võimalikes TTK infokanalites vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise
tähtaega.
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTK Mehaanikateaduskonna dekaani nimele:






isiklik avaldus;
curriculum vitae;
õpingutulemuste väljatrükk;
vähemalt ühe õppejõu soovitus;
lõputöö lühikirjeldus koos viidetega kasutatava kirjanduse allikatele.

8. Teaduskond registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused, korraldab dokumentide
süstematiseerimise ja esitab need kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist
teaduskonna dekaani korraldusega nimetatud vähemalt kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni
esimehele.
9. Stipendiumikomisjon, arvestades käesoleva statuudi punktis 3 tingimustega, selgitab välja
tingimustele vastavad stipendiumi kandidaadid ja esitab nimekirja protokollilise otsusena koos lisatud
dokumentidega ASile.
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.
11. AS Kitman Thulema teavitab TTKd oma otsusest stipendiumi saajate osas hiljemalt 20
(kahekümne) kalendripäeva jooksul TTKlt stipendiumi kandidaatide nimekirja ja dokumentide
saamisest arvates.
12. Juhul kui AS Kitman Thulema otsus stipendiumi(de) määramise osas on positiivne, esitab AS
Kitman Thulema TTKle AS Kitman Thulema poolt välja valitud stipendiaadid, misjärel kinnitab need
TTK rektor käskkirjaga ja millest koopia saadetakse ASile Kitman Thulema.
13. Punktis 12. nimetatud rektori käskkirja koopia saamisest 10 (kümne) 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.
Stipendiaadile võimaldatakse lõputöö
tegemisel konsultatsiooni AS erinevate valdkondade
tippspetsialistidega.
15. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon,
informeerides sellest ASi Kitman Thulema.
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