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HARIDUS- JA NOORTEAMET (Harno)



Haridus- ja Noorteamet ehk Harno

• 1.augustist tööd alustanud Haridus- ja Teadusministeeriumi
haldusala valitsusasutus

• Amet on loodud SA Archimedese, SA Innove, Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse
teenuste põhjal

• Tegeleme Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega

• Harnos töötab veidi üle 400 inimese

• Peadirektor on Ulla Ilisson

• Ametis on 11 osakonda





Stipendiumite ja toetuste büroos

koordineerime erinevaid toetusi ja stipendiume, 
muuhulgas:

• Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm

• Dora Pluss programm

• Välisriikide stipendiumid

• Noore õpetlase stipendium

• Lisaks stipendiumid Eestis õppimise toetamiseks

Rahvusvahelistumise osakond



STIPENDIUMID
VÄLISÕPINGUTEKS



Võimalused

Kristjan Jaagu programm
– Lühiajalised välislähetused

– Vahetusõpe välisülikoolis/teadusasutuses

– Kraadiõpe välisülikoolis MA/PhD tasemel

Dora Pluss programm
– Lühiajalised välislähetused

– Doktorantide õpiränne

Välisriikide stipendiumid



KRISTJAN JAAGU PROGRAMM

Stipendiumid alates 2003.aastast



Kristjan Jaagu stipendium välislähetusteks

• Õppe- ja teadustööga seotud välislähetused
(konverentsil osalemine, raamatukogus
töötamine, välitööd jms)

• Kestvusega kuni 30 päeva

• Stipendium sisaldab:
– sõidukulu osa (summa sõltub sihtriigist); 

– majutuskulu osa (summa sõltub kestvusest);

– päevarahasid (32 eurot päevas);

– osavõtutasu kuni 400 eurot.

• Taotlustähtajad: 1.03, 1.06, 1.10, 1.12 



Kes saavad stipendiumi taotleda?
• Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe õppekavade üliõpilased;

• Eesti kõrgkoolide integreeritud õppekavade üliõpilased (vähemalt 180 EAP 
ulatuses eelnevalt läbitud);

• Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumiga väliskõrgkoolides õppivad
üliõpilased;

• Eestis tegutsevad arst-residendid;

• Eesti kõrgkoolide noored teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 
aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödas rohkem kui 5 
aastat;

• Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste noored teadlased, 
kes on seotud kõrgharidustasemel õpetamisega (sh juhendamine). 

Õnneks see virn on minevik…



Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• Taotlus, sh motivatsioonikiri
• Soovituskiri
• Kinnituskirjad
• Vajadusel osavõtutasu suurust

tõendavad dokumendid

• Dokumendid esitatakse läbi
taotlussüsteemi aadressil
taotlused.edu.ee

Õnneks see virn on minevik…

taotlused.edu.ee


Kristjan Jaagu stipendium välisõpinguteks

• Õppetöös
osalemine

• Praktika kui
välisõpingute osa

• Doktorantide
individuaalne töö
väliskõrgkoolis või 
-teadusasutuses

Periood: 1-12 kuud

Kuni 2 korda õppeastmes
(kokku 12 kuud)

Stipendium sisaldab:
sõidu- ja elamiskulu osa

Taotlustähtajad: 01.05; 
15.10



Kes saavad stipendiumi taotleda?

• Eesti kõrgkoolide magistri- ja 
doktoriõppe üliõpilased;

• Eesti kõrgkoolide integreeritud
õppekavade üliõpilased (vähemalt 180 
EAP ulatuses eelnevalt läbitud).



Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• Taotlus, sh motivatsioonikiri
• Tööplaan
• Soovituskiri
• Kinnituskirjad

• Dokumendid esitatakse läbi
taotlussüsteemi aadressil
taotlused.edu.ee

Õnneks see virn on minevik…

taotlused.edu.ee


Kristjan Jaagu stipendium kraadiõpe välismaal

Eesti kodanikud või siin pikaajalise elaniku elamisloaga elavad
isikud

Stipendium määratakse kogu õppeperioodiks
väliskõrgkoolis

Doktori- või magistriõppes alustajad/ jätkajad (olemas
kinnitus dokumentide esitamise või vastuvõtmise kohta)

Magistriõppeks saab stipendiumi taotleda, kui soovitud eriala
Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööturul on selle järele vajadus

Stipendiumiga
kaasnev kohustus!

Töötada 3 aastat
pärast väliskõrgkooli
lõpetamist oma 
erialale ja 
kvalifikatsioonile 
vastaval ametikohal 
Eestis. 



Kristjan Jaak kraadiõpe välismaal

Stipendium sisaldab:
– elamiskulu osa (sõltub sihtriigist);

– sõidukulu osa (sõltub sihtriigist);

– õppemaksu hüvitis (üldjuhul kuni 10 000 eurot);

– vajadusel ravikindlustus;

– lapsetoetus;
• 200 eurot kuus

• lapse sõidukulud

– ühekordne välislähetuse stipendium.

Taotlustähtaeg – 01.04.2021



Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• Taotlus, sh motivatsioonikiri;
• õpingute ja uurimistöö esialgne plaan;
• ülevaade viimasest uurimistööst;
• allkirjastatud soovituskiri eelmise kraaditöö 

juhendajalt;
• kinnitus välisülikooli 

vastuvõtmise/õppimise/dokumentide 
esitamise kohta;

• tööandja või erialaliidu põhjendustega kinnitus 
selle kohta, et vajatakse vastava 
kvalifikatsiooniga töötajat;

• õppekulude suurust tõendavad dokumendid. 

Dokumendid esitatakse läbi taotlussüsteemi
aadressil taotlused.edu.ee

taotlused.edu.ee


Kristjan Jaak kraadiõpe välismaal

Tanel Toom õppis Kristjan 
Jaagu stipendiumi toel
Suurbritannias kõrgkoolis
National Film and 
Television School.



Kristjan Jaagu stipendiumite taotlemine

Pane paika plaan ja vajadusel
helista/kirjuta meie spetsialistile

Esita taotlus 

taotlused.edu.ee

Taotlusvorm avatakse 1 
kuu enne tähtaega Pea kinni nõutud 

dokumentidest ja 
tähtajast!

Oota tulemust!



DORA PLUSS

Euroopa Regionaalarengu Fondi

vahenditest finantseeritud programm, mille eesmärgiks on

muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana

tuntumaks ja atraktiivsemaks ning

kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt

konkurentsivõimelisemaks.



Lühiajalise õpirände stipendium (T1.1)

• Eesti kõrgkoolide noorteadlaste ja magistrantide õppe- ja 
teadustööga seotud lühiajaline (kuni 30 päeva) õpiränne 
välisriikidesse.

• Stipendiumi abil on võimalik osaleda erialasel konverentsil, 
seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

• Taotlemine ja stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis.

• Taotlustähtaegade kohta küsi infot oma kodukõrgkoolist.

• Stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja Noorteamet.



Kes saavad stipendiumi taotleda?

• Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe õppekavade
üliõpilased;

• eesti kõrgkoolide integreeritud õppekavade üliõpilased
(vähemalt 180 EAP ulatuses eelnevalt läbitud);

• eestis tegutsevad arst-residendid;

• eesti kõrgkoolide noored teadlased ja õppejõud, kes ei ole 
vanemad kui 35 aastat või kellel ei ole doktorikraadi kaitsmisest
möödas rohkem kui 5 aastat.

Õnneks see virn on minevik…



Doktorantide õpirände stipendium (T1.2)

• Eesti kõrgkoolide doktorantide õpiränne (1 kuni 10 kuud) 
väliskõrgkooli või -teadusasutusse.

• Taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis.

• Taotlustähtaegade kohta küsi infot oma kodukõrgkoolist.

• Stipendiumi maksab stipendiaadile Haridus- ja 
Noorteamet. 



Dora+ stipendiumi summa arvutamine

• Lühiajalise õpirände stipendium sisaldab:
– sõidukulu osa (summa sõltub sihtriigist);

– majutuskulu osa (summa sõltub kestvusest);

– päevarahasid (32 eurot päevas);

– osavõtutasu.

– Maksimaalne stipendiumi summa on 2000 eurot.

• Doktorantide õpirände stipendium sisaldab:
– sõidukulu osa (summa sõltub sihtriigist);

– elamiskulu osa (summa sõltub sihtriigist).



VÄLISRIIKIDE STIPENDIUMID

Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud

üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavad

koostöölepingud



Välisriikide stipendiumid
• Riikidevahelised stipendiumiprogrammid

pakuvad Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise
elamisloaga viibivatele isikutele võimalusi:
– kraadi- ning osaliseks õppeks;

– keelekursusteks;

– täiendkoolitusteks.

• Sõltuvalt sihtriigist on stipendiumid avatud
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ja ka
õppejõududele/teadlastele. Kandideerimise
tingimused ning stipendiumi suuruse sätestab
stipendiumipakkuja.



• Vahendame pakkumisi näiteks järgmistelt riikidelt: Hiina, 
India, Island, Jaapan, Kasashtan, Läti, Prantsusmaa, 
Šveits, Tšehhi, Türgi, Ungari.

• Lisaks vahendame ka välisriikide
stipendiumiprogramme:

– DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 
stipendiumid Saksamaal õppimiseks (hetkel
mitmed voorud avatud);

– Fulbrighti programm USAs õppimiseks ja 
teadustööks.

• Kandideerimise tähtajad avaldatakse jooksvalt

http://haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid

Välisriikide stipendiumid

http://haridus.archimedes.ee/valisriikide-stipendiumid


Meie kontaktid

Evelin Einla-Polluks
Evelin.Einla-Polluks@harno.ee

Stipendiumite ja toetuste
büroo juhataja

Eneli Külaots
Eneli.Kulaots@harno.ee

Dora+ T1.2 pikaajaline õpiränne
Kristjan Jaagu välisõpingud

Carmen Raudsepp
Carmen.Raudsepp@harno.ee

Dora+ T1.1 lühiajaline õpiränne

Liis Uulman
Liis.Uulman@harno.ee

Noore Õpetlase stipendium
Välisriikide stipendiumid

Kadri Kaldre
Kadri.Kaldre@harno.ee

Kristjan Jaagu kraadiõpe ja 
välislähetused



Tänan!


