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Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumiprogramm 

STIPENDIUM ÕPINGUTEKS KÕRGKOOLIS 

2018. aasta juhend 

 

 Kinnitatud nr 

 

Juhendi eesmärk on sätestada riikliku välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude 

stipendiumiprogrammi kõrgkooliõpingute stipendiumite maksmise tingimused ja kord. 

Programmi rakendamist korraldab Sihtasutus Archimedes (edaspidi sihtasutus).  

ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

1. Stipendiumiga toetatakse välisüliõpilaste osalemist Eesti kõrgkoolide õppetöös. 

2. Stipendiumi võivad taotleda välisüliõpilased, kes soovivad õppida 2018/2019.õppeaastal 

Eesti kõrgkoolis tasemeõppe või vahetusüliõpilasena.  

3. Magistri- ja doktoriõppe tasemel toetatakse õpinguid kõikides valdkondades. Kõrghariduse 

esimesel astmel saab stipendiumi taotleda ainult eesti keele ja kultuuriga seotud 

valdkondades.  

4. Taotlusi võetakse vastu tudengitelt riikidest, kelle kodakondsus või koduülikooli asukoht on 

ühes lisas 1 toodud riigis.   

STIPENDIUMI SUURUS JA MAKSMINE 

5. Stipendiumi võib kasutada nii vahetusõppe kui tasemeõppe õpinguteks.  

5.1. Vahetusüliõpilasele makstakse stipendiumi Eestis õppimise perioodil, kuid mitte enam kui 

kümnel kalendrikuul aastas. Stipendiumi makstakse rohkem kui üks kuu kestvateks 

vahetusõpinguteks.  

5.2. Stipendiumi makstakse õppetöö esimesest päevast kuni õppetöö viimase päevani 

vastavalt vastuvõtva kõrgkooli poolt kinnitatud kuupäevadele.  

5.3. Tasemeõppe üliõpilastele makstakse stipendiumi 12 kuul aastas. Tasemeõppes peab 

stipendiumi maksmise jätkamiseks olema eelnenud õppeaasta lõpuks olema täidetud 75% 

õppekava kohaselt täitmisele kuuluvast mahust (kumulatiivselt). 

5.4. Otsus määrata taotlejale stipendium ei garanteeri tema vastuvõtmist soovitud kõrgkooli.  

Taotleja peab esitama kõrgkoolile nõutud dokumendid vastavalt kõrgkooli 

sisseastumisnõuetele. Lõplik stipendiumiotsus tehakse pärast vastuvõtu kinnitamist.  

6. Stipendiumite määrad on kehtestatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga. 

6.1. Kõrghariduse esimese astme õppe ja magistriõppe stipendiumi määr on 350 eurot kuus.  

6.2. Doktoriõppe stipendiumi määr on 660 eurot kuus.  

6.3. Muid kulusid ei kaeta.  

7. Stipendiumi makstakse täiskuudes. Täiskuuks loetakse 30 päevast perioodi. Kui õpingud ei 

kesta tervet kalendrikuud, makstakse stipendiumi summas, mis proportsionaalne õpitud 

päevade arvuga selles kuus. 

8. Stipendium makstakse vastuvõtvale kõrgkoolile, kes korraldab stipendiumi edasimaksmise 

stipendiaadile. 

  



  Leht 2/3 

   

TAOTLEMINE 

9. Taotlusi võetakse vastu ühel korral aastas. Taotlemise tähtaeg on 1. mail 2018 (esitamise 

võimalus keskkonnas sulgub automaatselt 2. mail kell 00.00). Taotluse esitamise võimalus 

avaneb üks kuu enne tähtaega. 

10. Taotlus, mis sisaldab motivatsioonikirja, tuleb esitada elektroonilises taotluskeskkonnas 

(www.archimedes.ee/taotlused) koos järgmiste lisadega:  

10.1. passi või ID-kaardi koopia;  

10.2. kõrgkooli kinnituskiri vastuvõtmise ja õppeperioodi kohta või sisseastumisdokumentide 

esitamise kohta. 

11. Kui dokumendid ei ole eesti või ingliskeelsed, peavad need olema varustatud tõlgetega kas 

inglise või eesti keelde. 

12. Kõik dokumendid tuleb laadida taotlussüsteemi. Paberil allkirjastatud dokumendid 

esitatakse skaneerituna. Sihtasutusel on õigus kontrollida esitatud dokumentide vastavust 

originaalidele.   

13. Taotlusi, mis pole täielikud või saabuvad hilinemisega, menetlusse ei võeta. Tingimustele 

vastavate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus jätta stipendium määramata.  

14. Sihtasutusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning teha järelepärimisi 

kõrgkoolile, Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) või välisüliõpilaste sisseastumissüsteemis 

DreamApply. 

15. Erandina on võimalik määrata stipendium ilma taotluseta, kui stipendiaat on määratud otse 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. 

STIPENDIUMI MÄÄRAMINE 

16. Taotlusi hindab ja stipendiumi määramise otsused teeb komisjon. 

17. Taotluste hindamisel arvestatakse: 

17.1. motivatsioonikirja läbimõeldust; 

17.2. taotluse üldist kvaliteeti. 

18. Võrdsete taotluste korral eelistatakse esimeses järjekorras lisas 1 toodud A-rühma riikidest 

taotlusi ja teises järjekorras B-rühma riikidest taotlusi. 

19. Heakskiidetud taotlejate andmed edastatakse vastuvõtvale kõrgkoolile.  

20. Juhul kui taotleja ei alusta õpinguid, kaotab ta õiguse stipendiumi kasutamiseks.  

STIPENDIUMI MAKSMINE JA ARUANDLUS 

21. Sihtasutus maksab stipendiumi vastuvõtvale kõrgkoolile 21 päeva jooksul pärast vastava 

lepingu sõlmimist.  

22. Stipendiumiperioodide pikendamine on pärast stipendiumikonkursi tulemuste kinnitamist 

võimalik ainult  sihtasutuse kirjalikul nõusolekul. 

23. Aruande kasutatud stipendiumite kohta esitab sihtasutusele vastuvõttev kõrgkool. Vabas 

vormis aruanne tegevustest ja kuludest esitatakse: 

34.1. sügissemestri stipendiaatide kohta hiljemalt 1. veebruariks; 

34.2. kevadsemestri stipendiaatide kohta hiljemalt 1. juuliks.  
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LISA 1 

 

A-rühma riigid: 

1. Hiina Rahvavabariik 

2. Iisrael 

3. Kreeka 

4. Poola 

5. Tšehhi 

6. Türgi 

 

B-rühma riigid: 

 

1. Ameerika Ühendriigid 

2. Armeenia 

3. Aserbaidžaan 

4. Belgia 

5. Brasiilia 

6. Bulgaaria 

7. Egiptus 

8. Filipiinid 

9. Gruusia 

10. Hispaania 

11. Horvaatia 

12. India 

13. Indoneesia 

14. Itaalia 

15. Kanada 

16. Kasahstan 

17. Korea Vabariik 

18. Küpros 

19. Leedu 

20. Läti 

21. Mehhiko 

22. Moldova 

23. Portugal 

24. Prantsusmaa 

25. Saksamaa 

26. Sloveenia 

27. Soome 

28. Sri Lanka 

29. Suurbritannia 

30. Tai 

31. Tuneesia 

32. Ukraina 

33. Ungari 

34. Venemaa 

35. Vietnam 

 


