
  Leht 1/3 

   

Lisa 2 

 

DORA  PLUSS ALATEGEVUSE 2.2 KÜLALISDOKTORANTIDE ÕPIRÄNDE 

STIPENDIUMI JUHEND 

        

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE  

Juhendiga sätestatakse tegevuse „Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu 

toetamine „Dora Pluss““ tegevuse 2 „Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine“ 

alategevuse 2.2 külalisdoktorantide stipendiumite maksmise tingimused ja kord. Tegevuse 

toetuse andmise tingimused on kinnitatud haridus- ja teadusministri 9.12.2015 käskkirjaga nr 

1.1-2/15/4711.  

Külalisdoktorantide valikut ja stipendiumite maksmist korraldavad ülikoolid (edaspidi 

ülikool). Tegevuste elluviija on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond 

(edaspidi amet).  

TEGEVUSE EESMÄRK   

1. Külalisdoktorantide õpirände toetamise eesmärk on suurendada külalisdoktorantide arvu 

Eesti kõrgkoolides, parandada ülikoolide võimekust kaasata välisdoktorante ja tugevdada 

doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele. 

2. Alategevuse raames makstakse stipendiumi külalisdoktorantidele, kes tulevad Eesti 

ülikooli õppima üheks kuni kümneks kuuks.  

STIPENDIUMI ANDMISE TINGIMUSED 

3. Ülikool võib stipendiumi määrata  isikule: 

3.1. kes on stipendiumi määramise hetkel välisriigi tunnustatud õppeasutuse doktoriõppe 

üliõpilane; 

3.2. kelle elukohamaa ei ole Eesti; 

3.3. ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va 

doktorandid, kui nad on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe. 

4. Külalisdoktorant peab Eesti ülikooli juures õppima vähemalt 30 päeva. Samale isikule 

võib stipendiumi määrata rohkem kui üks kord, kõigi Eestis viibimiste peale kokku 

maksimaalselt 10 kuumäära ulatuses.  

5. Külalisdoktorandi siinseks juhendajaks peab olema eelneva doktorandi juhendamise 

kogemusega õppejõud/teadustöötaja või rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik (kunstide 

valdkonnas). 

STIPENDIUMI SUURUS 

6. Külalisdoktorandile makstakse õpirändel osalemiseks stipendiumi, mille suurus 

arvutatakse elamiskulu ja sõidukulu ühikuhinna alusel2. 

 

1 http://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmepohised/2014-2020 

2 Haridus- ja teadusministri 09.12.2015 käskkirja nr 1.1-2/15/471 Lisa 2 „Õpirände standardiseeritud 

ühikuhindade kasutamine kõrghariduse rahvusvahelistumise, mobiilsuse ja järelkasvu toetamise tegevuses „Dora 

Pluss“.  

http://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmepohised/2014-2020
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6.1. Külalisdoktorandile makstakse stipendiumi, mis koosneb igakuisest elamiskulu osast 

ja kord õpirände kohta makstavast sõidukulu osast. 

6.2. Stipendiumi elamiskulu osa makstakse külalisdoktorandile ainult Eestis õppimise ja 

viibimise perioodil. Igakuine stipendiumi elamiskulu osa on võrdne riigieelarve 

seadusega kehtestatud doktoranditoetuse määraga, milleks on 660 eurot. 

7. Stipendiumi sõidukulu osa makstakse sõiduks külalisdoktorandi koduülikooli asukoha ja 

Eesti ülikooli asukoha vahel ühikuhinnana kehtestatud õpirände sõidukulu määras üks 

kord ühe Eestis õppimise perioodi kohta. Õpirände stipendiumi sõidukulu makstakse 

edasi-tagasi reisi kulude katteks, ainult ühel suunal liikumiseks stipendiumi ei anta. 

Sõidukulu arvestatakse alguse ja lõpuga samas linnas. 

7.1. Stipendiumi sõidukulu osa suurus sõltub lähte- ja sihtkoha vahelisest kaugusest. 

Kauguse arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist 

kalkulaatorit: 

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

7.2. Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), hüvitatakse 

kulud kuludokumentide põhiselt kuni 180 euro ulatuses. Kuludokumendiks on 

transpordivahendi pilet või selle arve. Laevapiletite korral kompenseeritakse ainult 

stipendiaadi transport (ei hüvitata sõiduki üleveoga seotud kulusid). 

7.3. Kui lähte- ja sihtkoha vaheline kaugus on 100 km või enam, arvestatakse stipendiumi 

sõidukulu osa ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas tabelis toodud määradest3: 

 

Distants linnast linna 

(üks suund)4 

Stipendiumi sõidukulu 

osa  

edasi-tagasi reisi kohta 

1 100 – 499 km 180 eurot 

2 500 – 1999 km 275 eurot 

3 2000 – 2999 km 360 eurot 

4 3000 – 3999 km 530 eurot 

5 4000 – 7999 km 820 eurot 

6 8000 või enam km 1100 eurot 

8. Kui külalisdoktorant viibib õpirände esimesel ja/või viimasel kuul Eestis vaid osa 

kalendrikuust, arvestatakse stipendiumi elamiskulu osa vastava(te) kuu(de) eest 

proportsionaalselt toetatavate päevade arvuga, st toetatavate päevade arv jagatakse 30-ga 

ja korrutatakse külalisdoktorandi stipendiumi elamiskulu määraga5. 

STIPENDIUMI MAKSMINE JA SELLE KASUTAMISE TÕENDAMINE 

 

3 Näiteks: kui vastuvõttev ülikool asub Tartus ja külalisdoktorandi koduülikool Prahas, siis Euroopa Komisjoni 

kalkulaatori alusel on nende kahe linna vaheline kaugus 1216,77 km, mis langeb vahemikku 500-1999 km. 

Marsruudil Praha-Tartu-Praha reisimiseks on stipendiumi sõidukulu osa seega 275 eurot. 
4 Juhul, kui kalkulaatoriga saadud kaugus langeb vahemikku 499-500 km, 1999-2000 km jmt, ümardatakse 

saadud tulemus ühikuhinna määramise eel täisarvuni. 
5 Näiteks: kui külalisdoktorant õpib Eestis 20. septembrist kuni 7. detsembrini, on külalisdoktorandi elamiskulu 

arvutuskäik järgmine: a) septembris viibib ta Eestis 11 päeva, seega on stipendiumi elamiskulu osa septembris 

11 / 30 x kehtiv doktoranditoetuse määr, b) oktoobris ja novembris viibib ta Eestis terve kuu, seega nende kuude 

elamiskulu on võrdne kehtiva doktoranditoetuse määraga, c) detsembris viibib ta Eestis 7 päeva, seega on 

elamiskulu detsembris 7 / 30 x kehtiv doktoranditoetuse määr.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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9. Stipendiaatide valikut korraldavad vastuvõtvad ülikoolid selleks eraldatud kvoodi alusel. 

Ameti kinnitab igaks õppeaastaks välisdoktorantide ja välismagristrantide kvoodid ja selle 

jaotuse. 

10. Kvoodi eraldamiseks sõlmitakse partnerlusleping, kus sätestatakse ülikooli ja ameti 

õigused ja kohustused.   

11. Külalisdoktorantide kvoodi arvestamise aluseks on ülikoolis õppivate doktorantide arv, 

eelmisel kolmel aastal lõpetanud doktorantide arv ning kvoodi kasutamine eelnenud 

õppeaastal. 

12. Kvoodi arvestamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis 15. märtsi seisuga olevad 

andmed.  

13. Ülikoolid teevad stipendiaatide valiku lähtudes käesoleva juhendiga kehtestatud 

tingimustest, kõrgkooli prioriteetidest ja lisatingimustest ning ameti määratud kvoodist. 

Stipendiaatidele esitatavad tingimused peavad olema avalikult kättesaadavad.  

14. Elluviija maksab toetuse ülikoolile välja nõuetele vastava maksetaotluse6 alusel. 

Vajadusel on kõrgkoolil võimalik küsida ettemaksu.  

14.1. Külalisdoktorandi kulud esitatakse väljamaksmiseks korraga, kui Eestis õppimise 

periood on lõppenud, või vähemalt kahekuuliste osadena, eeldusel, et iga väljamakse 

juurde esitatakse eraldi töö kokkuvõte. 

14.2. Õpirände kulude hüvitamisel osade kaupa hüvitatakse sõidukulu koos viimase 

väljamaksega. 

15. Kulude abikõlblikkuse tõenduseks esitab ülikool väljamaksetaotluse juurde järgmised 

dokumendid: 

15.1. Dokument, mis tõendab, et doktorant on välisriigi tunnustatud õppeasutuse 

doktoriõppe üliõpilane. 

15.2. Vastuvõtva juhendaja allkirjaga õpirände perioodi kuupäevaliselt kajastav kokkuvõte 

külalisdoktorandi õppe- ja teadustöö tegevustest stipendiumiperioodil (vorm)7. 

15.3. Kuludokumentide alusel välja makstud sõidukulu tõenduseks esitab ülikool 

sõidukulu tõendavad kulu- ja maksedokumendid. 

16. Stipendiumiga kaetud kulude samaaegne katmine teiste EL struktuuritoetuste projektide 

või programmide vahenditest ei ole lubatud. 

STIPENDIUMI KASUTAMISEST TEAVITAMISE KORD 

17. Dora Pluss õpirände stipendiume rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. 

Toetuse kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste 

teavitamisnõudeid. Õpingutega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jning 

suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele kasutades Euroopa 

Regionaalarengu Fondi kaksiklogo8 või viidates sellele sõnaliselt (näiteks „Artikli aluseks 

olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

18. Stipendiumi saanud isikute nimekirjad on avalikud. 

 

 

6 Maksetaotluse vorm veebis: http://haridus.archimedes.ee/juhendid-ja-vormid  
7 Külalisdoktorandi töö kokkuvõte (näidisvorm) veebis: http://haridus.archimedes.ee/juhendid-ja-vormid  
8 Logo kujundusfailid on kättesaadavad aadressil: http://haridus.archimedes.ee/teavitamine  

http://haridus.archimedes.ee/juhendid-ja-vormid
http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Dokumendid/kylalisdoktorandi_too_kokkuvote.docx
http://haridus.archimedes.ee/juhendid-ja-vormid
http://haridus.archimedes.ee/teavitamine

