
 

 

 

EESTI KEELE JA KULTUURI AKADEEMILISE VÄLISÕPPE
KEELE JA KULTUURI LEKTORITE STIPENDIUMI 
 
 
 
 
EESMÄRK, KÄSITLUSALA,
 
Juhendi eesmärk on sätestada e
Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi 
tingimused ning maksmise kord. 
vajadusel eksperte kaasates. 
 
Stipendiumi rahastatakse Haridus
sihtasutus) selleks eraldatud vahenditest.
 
Tegevusi korraldab sihtasutuse
muuhulgas: 

− informatsiooni vahendamist ja avalikustamist 
− taotlusvoorude korraldamist
− suhtlemist taotlejatega;
− taotlemistingimuste ja 
− taotluste analüüsi ja peamiste tagasilükkamise põhjuste väljatoomist;
− stipendiumide eraldamise lepingute ettevalmistamist, sõlmimist ja lõpetamist,

maksmist, lepingute täitmise järelevalvet ja aruannete analüüsi;
− stipendiumisaajate (edaspidi: 
− avalikkuse teavitamist. 

 
Käesoleva juhendi koostamist 
koordineerib sihtasutuse hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo
 
 
TEGEVUSE KIRJELDUS  
 
STIPENDIUMI EESMÄRK JA
 
1. Tegevuse eesmärgiks on toetada Ungari ülikoolide eesti keele ja kultuuri lektorite teadmiste 

ja võimete arendamist, motiveerides õppejõude hoidma end kursis Eesti arenguga ning siinse 
kultuuriruumiga. Stipendiumi võivad taot
täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud
Archimedes. 

2. Nõukogu kinnitatud stipendiumi 
3. Nõukogu määrab stipendiumi korraga kuni kaheks semestriks. 

täpsustavad tingimused kehtestab nõukogu eraldi otsusega igaks eelarveperioodiks
on leitavad sihtasutuse koduleheküljelt
 

 
 

 
 

ULTUURI AKADEEMILISE VÄLISÕPPE
KEELE JA KULTUURI LEKTORITE STIPENDIUMI TAOTLEMISE JUHEND

Kinnitatud 31.01.2018

KÄSITLUSALA, VASTUTUS  

Juhendi eesmärk on sätestada eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe 
Ungari kõrgkoolide eesti keele ja kultuuri lektorite stipendiumi taotlemise ja kasutami
tingimused ning maksmise kord. Stipendiumi määrab EKKAVi nõukogu (edaspi

Stipendiumi rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt SA-le Archimedes (edaspidi: 
selleks eraldatud vahenditest. 

sihtasutuse hariduse rahvusvahelistumise agentuur. 

informatsiooni vahendamist ja avalikustamist erinevates  infokanalites
taotlusvoorude korraldamist, sh hindamise korraldamist; 

; 
taotlemistingimuste ja –vormide tutvustamist; 

peamiste tagasilükkamise põhjuste väljatoomist;
eraldamise lepingute ettevalmistamist, sõlmimist ja lõpetamist,

maksmist, lepingute täitmise järelevalvet ja aruannete analüüsi; 
(edaspidi: stipendiaat) nõustamist; 

avalikkuse teavitamist.  

Käesoleva juhendi koostamist ja täiendamist ning juhendis sätestatud 
hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo

 

JA ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

Tegevuse eesmärgiks on toetada Ungari ülikoolide eesti keele ja kultuuri lektorite teadmiste 
ja võimete arendamist, motiveerides õppejõude hoidma end kursis Eesti arenguga ning siinse 

Stipendiumi võivad taotleda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel 
täistööajaga töötavad eesti keele ja kultuuri õppejõud, kes ei saa tasu sihtasutuselt 

stipendiumi suurendada ei saa.  
Nõukogu määrab stipendiumi korraga kuni kaheks semestriks. Stipendiumi suuruse ja 
täpsustavad tingimused kehtestab nõukogu eraldi otsusega igaks eelarveperioodiks
on leitavad sihtasutuse koduleheküljelt. 
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ULTUURI AKADEEMILISE VÄLISÕPPE UNGARI EESTI 
TAOTLEMISE JUHEND 

31.01.2018  nr 1-11.1/4009 

emilise välisõppe (edaspidi: EKKAV) 
taotlemise ja kasutamise 

nõukogu (edaspidi: nõukogu), 

Archimedes (edaspidi: 

. Korraldamine hõlmab 

infokanalites; 

peamiste tagasilükkamise põhjuste väljatoomist; 
eraldamise lepingute ettevalmistamist, sõlmimist ja lõpetamist, toetuste 

ja täiendamist ning juhendis sätestatud rahastuse eraldamist 
hariduse rahvusvahelistumise agentuuri kõrghariduse büroo. 

Tegevuse eesmärgiks on toetada Ungari ülikoolide eesti keele ja kultuuri lektorite teadmiste 
ja võimete arendamist, motiveerides õppejõude hoidma end kursis Eesti arenguga ning siinse 

leda Ungari kõrgkoolides töölepingu alusel 
, kes ei saa tasu sihtasutuselt 

Stipendiumi suuruse ja 
täpsustavad tingimused kehtestab nõukogu eraldi otsusega igaks eelarveperioodiks ning need 
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TÄHTAJAD 
 

4. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu vähemalt üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtajad 
tehakse teatavaks sihtasutuse kodulehel.  

5. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.  
 
TAOTLEMINE 
 
6. Ungari lektorite stipendiumi taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt ja neid ei ole 

vaja e-postiga saata. Taotluskeskkond asub aadressil www.archimedes.ee/taotlused. 
Taotluste esitamise võimalus avaneb kaks nädalat enne väljakuulutatud tähtaega.  

7. Taotlusele tuleb lisada Ungari kõrgkooli tõend taotleja töötamise kohta põhikohaga eesti 
keele ja kultuuri õppejõuna. Kui taotleja teeb taotluse sama õppeaasta vältel teist korda, ei 
pea ta sihtasutusele uuesti tõendit esitama. Taotleja ei pea taotlust ega nõutud lisadokumente 
allkirjastama. Taotluse esitamine taotlussüsteemis loetakse võrdseks taotluse 
allkirjastamisega.  

8. Õigeaegselt esitamata taotlusi hindamisele ei saadeta. Stipendiumi taotlemiseks peab olema 
laekunud ka eelmise stipendiumiperioodi aruanne.  

 
VALIKU ALUSED  

 
9. Stipendiumi eraldamise otsustab nõukogu esitatud taotluse alusel. Stipendiumi määramisel 

arvestatakse:  
− taotleja tegevust eesti keele ja kultuuri õpetamisel Ungaris;  
− taotleja motiveeritust. 

10. Nõukogu toetab taotlusi EKKAVi eelarve võimalustest lähtuvalt. Rahastamisotsused 
fikseeritakse nõukogu koosoleku protokollis.  

11. Hindamisprotseduur võtab aega üldjuhul kuni ühe kuu alates tähtajana väljakuulutatud 
kuupäevast.  

 
LEPINGU SÕLMIMINE 
 
 
12. Nõukogu poolt valitud toetuse saajatega sõlmib sihtasutus üldjuhul kahe nädala jooksul 

alates tulemuste väljakuulutamisest lepingu, mis sätestab poolte õigused ja kohustused.  
13. Stipendium kantakse stipendiaadi pangakontole kahe nädala jooksul pärast lepingu 

sõlmimist.  
14. Stipendiumimakset ei tehta isikutele, kellel on täitmata varasemad lepingulised kohustused 

sihtasutuse ees. 
 
 

 
ARUANDLUS 
 
15. Stipendiaat on kohustatud esitama sihtasutusele ühe kuu jooksul pärast stipendiumiperioodi 

lõppemist vormikohase aruande sihtasutuse taotluskeskkonnas.  
16. Juhul kui aruannet õigeaegselt ei esitata, on stipendiumi saaja kohustatud stipendiumi tagasi 

maksma.  
17. Ettekannetes on soovituslik kasutada sihtasutuse ja eesti keele ja kultuuri akadeemilise 

välisõppe logosid.  
 
 

TOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMISE KORD 
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18. Stipendiaatide nimekiri avalikustatakse sihtasutuse kodulehel.  


