Lisa 1
ÕPETAJAKOOLITUSE ERIALASTIPENDIUMI JUHEND

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTAMINE
Õpetajakoolituse erialastipendiumi juhend sätestab õpetajakoolituse õppekavadel õppivatele
üliõpilastele õpetajakoolituse erialastipendiumi (edaspidi ka stipendium) maksmise korra ja
tingimused.
Stipendiumi taotlemine, määramine ja maksmine toimub haridus-ja teadusministri 16.08.2019
määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise
üldtingimused ja kord” alusel (edaspidi määrus).
Õpetajakoolituse erialastipendiumi stipendiaatide valikut ja stipendiumi maksmist korraldavad
kõrgkoolid (edaspidi kõrgkool). Tegevuse elluviija on Haridus- ja Noorteameti
rahvusvahelistumise osakonna stipendiumite ja toetuste büroo (edaspidi amet)
STIPENDIUMI EESMÄRK
1. Stipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti
ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse
omandajate arvu.
STIPENDIUMI ERALDAMISE PÕHIMÕTTED
2. Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppes, bakalaureuseõppes, magistriõppes
ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes õpetajaks õppivatel üliõpilastel kui nad
vastavad määruses (§2 lõige 1) toodud stipendiumi taotlemise tingimustele.
3. Stipendiumeid määratakse ja makstakse üliõpilastele kõrgkooli kaudu (stipendiumi maksja)
kaudu õppekava nominaalkestuse jooksul.
4. Kõrgkool kehtestab kooskõlas käesoleva korraga määramise ja maksmise täpsemad
tingimused ja korra. Stipendiumi maksjal on õigus seada stipendiaatide valikul oma prioriteete
ja täiendavaid lisatingimusi.
5. Üliõpilane saab stipendiumi taotluse esitada kaks korda õppeaastas. Stipendiumid määratakse
üliõpilastele kaks korda õppeaastas korraga viieks õppekuuks (september – jaanuar, veebruar
– juuni).
6. Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus.
7. Stipendiumi makstakse kuu eest. Stipendiumi makstakse juhul kui üliõpilane on õppinud terve
kalendrikuu. Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellest kuust kui üliõpilane ei vasta enam
stipendiumi saamise tingimustele. Õppekava täitmisega seonduva eksmatrikuleerimise korral
makstakse stipendium üliõpilasele välja terve eksmatrikuleerimise kalendrikuu eest.
8. Lähtudes määruse § 3 lõige 4, ei maksta stipendiumeid üliõpilastele akadeemilisel puhkusel
viibimise ajal või osakoormusega õppides, välja arvatud juhul, kui:

1) üliõpilane omandab kõrgharidust osakoormusega õpetajakoolituse õppekava järgi ning talle
on määratud erialastipendium;
2) tegemist on keskmise, raske või sügava puudega ning õppekava täitva isikuga;
3) tegemist on alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanema või eestkostja ning õppekava
täitva isikuga;
4) tegemist on seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega akadeemilisel puhkusel viibiva
ning õppekava täitva isikuga.
9. Punktis 8 nimetatud ning akadeemilisel puhkusel viibimise ajal või osakoormusega õppides
õppekava täitvate isikute puhul diferentseeritakse üliõpilase stipendiumi suurust üliõpilase
täidetud õppekava mahu alusel.
EELARVE ERALDAMINE KÕRGKOOLILE
10. Stipendiumite jaotuse aluseks on õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppekavagrupi
õppekavadel õppivate üliõpilaste arv (EHISe andmed seisuga 1. oktoober) ja vastava aasta
eelarve prognoos. Igal tegevuses osaleval kõrgkoolil on õigus vähemalt ühele (1) stipendiumile
õppeaastas olenemata üliõpilaste arvust.
11. Ameti kinnitab igaks õppeaastaks stipendiumi saajate kvoodid ja selle jaotuse. Amet teatab
kõrgkoolile hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates punktis 11 toodud kuupäevast stipendiumite
jaotuse ning vastava õppeaasta eelarve.
12. Toetuse eraldamiseks kõrgkoolile sõlmitakse partnerlusleping, kus sätestatakse kõrgkooli ja
ameti õigused ja kohustused.
13. Amet kannab kõrgkoolile eelarvevahendid partnerluslepingu ja lisade alusel ühekordse
maksena, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast lepingu ja vastava lisa sõlmimist.
14. Kõrgkool esitab vormikohase stipendiumi eelarve kasutamise aruande ametile kaks korda
aastas, hiljemalt 15. jaanuariks (stipendiumite maksmise kohta perioodil september-detsember)
ja 31. augustiks (stipendiumite maksmise kohta perioodil jaanuar-juuni).
15. Kõrgkool kannab stipendiumi saajate andmed koos viitega õpetajakoolituse erialastipendiumile
jooksvalt Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS). Kõrgkool vastutab EHISe andmise õigsuse eest.
Amet teeb järelpäringuid EHISesse.
16. Eelarveaasta jooksul kasutamata stipendiumi tagastab kõrgkool vastavalt partnerluslepingus
sätestatud tingimustele.

