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STIPENDIUMI JA ÕPPETOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE  

JA MAKSMISE KORD  

Võetud vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse paragrahvi 5 lõike 8 ja Vabariigi Valitsuse 
20. detsembri 2013. a määruse nr 178 „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise 
üldtingimused“ paragrahvi 3 lõike 2 ning Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 12 lõike 2 punkti 
11 alusel.  

I. Üldsätted 
1. Käesolevas määruses sätestatakse erialastipendiumi, tulemusstipendiumi, 
doktorandistipendiumi, doktorandi tulemusstipendiumi ning õppe- ja teadusstipendiumi 
(edaspidi koos: stipendium) ning vajaduspõhise eritoetuse ja doktoranditoetuse (edaspidi koos: 
õppetoetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord. [jõustub 03.09.2018] 

II. Stipendiumid 
II.1. Üldsätted  
2. Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane õppeinfosüsteemi kaudu taotluse sügissemestril 
30. septembriks ning kevadsemestril 28. veebruariks. 
3. Stipendiumi ei ole õigust saada üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel või kelle õppeaeg 
on ületanud õppekava nominaalkestuse. Stipendiumi on õigus saada akadeemilisel puhkusel 
viibival üliõpilasel, kui ta täidab õppekava ning on keskmise, raske või sügava puudega isik, 
alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja või viibib 
akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.  

4. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele katkestatakse stipendiumi maksmine. Kui 
akadeemilisel puhkusel viibival üliõpilasel on õigus saada stipendiumi, makstakse stipendium 
akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu. 
Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse 
akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi.  

5. Stipendium määratakse sügissemestriks (september kuni jaanuar) hiljemalt 15. oktoobril ja 
kevadsemestriks (veebruar kuni juuni) hiljemalt 15. märtsil. [jõustub 01.09.2017] 
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6. Kui tuvastatakse, et üliõpilane esitas stipendiumi saamiseks valeandmeid, lõpetatakse 
üliõpilasele viivitamata stipendiumi maksmine. Üliõpilane kaotab õiguse saada stipendiumi sel 
õppeaastal, mil talle stipendiumi maksmine lõpetati, ning sellele järgneval õppeaastal. Ülikoolil 
on õigus nõuda üliõpilaselt stipendium tagasi.  

7. Euroopa Liidu rahastatavaid stipendiume makstakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 
meetme „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas 
spetsialiseerumine kasvualade arendamiseks“ tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid 
nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ vahenditest. 

II.2. Erialastipendium  
II.2.1. Erialastipendiumi taotlemine 
8. Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile 
prioriteetsetes valdkondades.  

9. Ülikool maksab erialastipendiume järgmistel õppekavadel: 
9.1. „IT Akadeemia“ programmist rahastatavad erialastipendiumid: informaatika 
bakalaureuse- ja magistriõpe, tarkvaratehnika magistriõpe; 
9.2. Euroopa Liidu rahastatavad erialastipendiumid. Õppekavad A-grupis: arvutitehnika ja 
robootika magistriõpe, infotehnoloogiliste süsteemide arenduse rakenduskõrgharidusõpe 
ning materjaliteaduse bakalaureuse- ja magistriõpe. Õppekavad B-grupis: arvutitehnika 
bakalaureuseõpe, biomeditsiini magistriõpe, füüsika bakalaureuse- ja magistriõpe, füüsika, 
keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõpe, geenitehnoloogia bakalaureuse- ja magistriõpe, 
informaatika bakalaureuse- ja magistriõpe, keemia bakalaureuseõpe, matemaatika 
magistriõpe, matemaatilise statistika magistriõpe, matemaatika ja statistika magistriõpe ning 
tarkvaratehnika magistriõpe; [jõustub 03.09.2018] 
9.3. riigi rahastatavad õpetajakoolituse erialastipendiumid. Bakalaureuseõppekavad: 
eripedagoogika, haridusteadus (loodusteaduslikud ained), haridusteadus (reaalained), 
humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, humanitaarained mitmekeelses koolis, 
koolieelse lasteasutuse õpetaja, koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses 
õppekeskkonnas, kutseõpetaja, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis. 
Magistriõppekavad: ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 
eripedagoogika ja logopeedia, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, humanitaarainete 
õpetaja mitmekeelses koolis, kehaline kasvatus ja sport, koolieelse lasteasutuse pedagoog, 
koolieelse lasteasutuse pedagoog mitmekeelses õppekeskkonnas, kunsti, käsitöö ja 
kodunduse õpetaja, kunstide ja tehnoloogia õpetaja, matemaatika- ja informaatikaõpetaja, 
põhikooli mitme aine õpetaja, võõrkeeleõpetaja ning õpetajaharidus. Bakalaureuse- ja 
magistriõppe integreeritud õppekavad: klassiõpetaja, klassiõpetaja mitmekeelses koolis. 
Erialastipendiumile on õigus kandideerida ka filosoofia, usuteaduse ning religiooniuuringute 
ja teoloogia magistriõppekava üliõpilasel, kui ta on õppekavast valinud õpetajakoolituse 
erialamooduli. [jõustub 03.09.2018] 
9.4. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse rahastatav erialastipendium matemaatika- ja 
informaatikaõpetaja, põhikooli mitme aine õpetaja ja õpetajahariduse magistriõppe 
üliõpilasele, kui ta on valinud õppekavast informaatikaõpetaja eriala ja alustanud selle 
õpinguid. [jõustub 03.09.2018] 

10. Erialastipendiumi on õigus taotleda punktis 9 nimetatud õppekava üliõpilasel, kes vastab 
järgmistele tingimustele:  

10.1. ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, 
kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes 
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on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa 
saamiseks;  
10.2. ta õpib täiskoormusega; 
10.3. ta ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
10.4. tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; 
10.5. ta on täitnud õppekava kumulatiivselt vähemalt 30 ainepunkti semestri kohta või on 
esimese semestri üliõpilane. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise 
semestri algusele eelneva päeva seisuga. 

II.2.2. Erialastipendiumi määramine  
11. Punktides 9.1 ja 9.2 nimetatud erialastipendiumi määrab õppeprodekaan, kes võib 
paremusjärjestuse koostamiseks moodustada stipendiumikomisjoni. Punktis 9.3 nimetatud 
õpetajakoolituse erialastipendiumi määrab Pedagogicumi juhataja ettepanekul sotsiaalteaduste 
valdkonna õppeprodekaani moodustatud stipendiumikomisjon, kuhu on kaasatud ka üliõpilaste 
esindaja. Punktis 9.4 nimetatud erialastipendiumi määrab loodus- ja täppisteaduste valdkonna 
õppeprodekaan, kes võib paremusjärjestuse koostamiseks moodustada stipendiumikomisjoni. 
[jõustub 03.09.2018] 

12. Erialastipendium määratakse punktis 9.2 nimetatud A-grupi õppekavadel kuni 50 
protsendile ja B-grupi õppekavadel kuni 30 protsendile üliõpilastest vastavalt ülikooli ja SA 
Archimedes vahel sõlmitud lepinguga eraldatud fondi mahule. Punktis 9.1 nimetatud 
õppekavadel määratakse kuni 20 protsendile üliõpilastest „IT Akadeemia“ programmist 
rahastatav erialastipendium ning lisaks määratakse kuni 30 protsendile üliõpilastest Euroopa 
Liidu rahastatav erialastipendium (kokku kuni 50 protsendile üliõpilastest). Punktis 9.3 
nimetatud õppekavadel määratakse erialastipendiume SA Archimedes ja ülikooli vahel 
sõlmitud lepinguga eraldatud fondi mahus. Punktis 9.4 nimetatud stipendium määratakse 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja ülikooli vahel sõlmitud lepinguga eraldatud fondi 
mahus. [jõustub 03.09.2018] 

13. Õppeprodekaan või stipendiumikomisjon koostab erialastipendiumi taotlenud ja määruse 
punktis 10 sätestatud tingimustele vastavatest kandideerijatest paremusjärjestuse õppekavati, 
õpetajakoolituse erialastipendiumi puhul koostatakse ühine paremusjärjestus kõigile punktis 
9.3 nimetatud õppekavadele ning punktis informaatikaõpetaja erialastipendiumi puhul 
koostatakse ühine paremusjärjestus kõigile punktis 9.4 nimetatud õppekavadele. Sügissemestril 
koostatakse eraldi paremusjärjestused samal õppeaastal ülikooli kandideerinud ja 
immatrikuleeritud ning varem immatrikuleeritud üliõpilastest. [jõustub 03.09.2018] 

14. Paremusjärjestus koostatakse, lähtudes taotlejate eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste 
ainepunktide arvuga kaalutud keskmisest hindest. Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud 
semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel 
kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet. Paremusjärjestuse koostamise 
õppeaasta sügissemestril immatrikuleeritud üliõpilastele määratakse sügissemestril 
erialastipendium ülikooli kandideerimise paremusjärjestuse alusel. Õpetajakoolituse 
erialastipendiumi paremusjärjestuse koostab stipendiumikomisjon esmajärjekorras loodus- ja 
reaalainete õpetaja ning eesti keele õpetaja mitte-eesti koolis õppekavade üliõpilastest, 
eraldades neile kuni 50 protsenti õpetajakoolituse stipendiumifondist. Eelistatavad õppekavad 
on haridusteadus (reaalained), haridusteadus (loodusteaduslikud ained), loodus- ja reaalainete 
õpetamine põhikoolis, põhikooli mitme aine õpetaja (bioloogia, füüsika, geograafia, 
informaatika, keemia, matemaatika erialad), gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja, 
matemaatika- ja informaatikaõpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja (eesti keele võõrkeelena 
õpetaja eriala), eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis, humanitaarainete õpetaja 
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mitmekeelses koolis (eesti keel teise keelena gümnaasiumiastmes, eesti keel teise keelena 
põhikoolis ja keelekümbluse erialad). 

15. Kui käesoleva määruse punkti 14 alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal 
võrdsed tulemused, eelistatakse  

15.1. esmalt taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem 
kaalutud keskmine hinne;  
15.2. seejärel taotlejat, kellel on õppekava täidetud suuremas mahus; 
15.3. seejärel taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid (F ja 
„mittearvestatud“) õpitulemusi; 
15.4. seejärel taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud 
edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne.  

16. Punkti 15.4 alusel kandidaate järjestades võtab stipendiumikomisjon aluseks üliõpilase 
esitatud andmed, mille põhjal hinnatakse üliõpilase silmapaistvaid erialaseid tulemusi, edukat 
osalemist erialastel võistlustel ning konkurssidel ja ühiskondlikku aktiivsust.  

17. Bakalaureuseõppekavade esimese semestri üliõpilaste paremusjärjestuse koostamisel 
eelistatakse võrdsete konkursipunktide korral kõrgema matemaatika riigieksami või 
sisseastumiseksami tulemusega üliõpilast. 

18. Üliõpilasele, kellele on määratud punktis 9.1 nimetatud stipendium, ei määrata lisaks 
punktis 9.2 nimetatud stipendiumi. Õppeprodekaanil on õigus jätta erialastipendium määramata 
üliõpilasele, kellele on samaks perioodiks määratud muu stipendium, mille eesmärk on sarnane 
erialastipendiumi eesmärgiga. [jõustub 01.09.2017] 

19. „IT Akadeemia“ programmist rahastatava erialastipendiumi saajate nimed avalikustatakse 
ülikooli kodulehel. 

II.2.3. Erialastipendiumi maksmine  
20. Erialastipendiumi suurus on punktis 9.1 nimetatud bakalaureuseõppekavadel 240 eurot kuus 
ja magistriõppekavadel 300 eurot kuus, punktis 9.2 ja 9.3 nimetatud õppekavadel 160 eurot 
kuus ning punktis 9.4 nimetatud õppekavadel 300 eurot kuus. [jõustub 03.09.2018] 

21. Ülikool maksab erialastipendiumi õppeprodekaani korralduse alusel iga kuu 10. 
kuupäevaks eelneva õppekuu eest, välja arvatud septembrikuu erialastipendium, mis makstakse 
hiljemalt 25. oktoobril, ning veebruarikuu erialastipendium, mis makstakse hiljemalt 25. 
märtsil. [jõustub 01.09.2017] 

22. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele katkestatakse erialastipendiumi maksmine, 
stipendium makstakse välja akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus õppekuu eest. 
Kui akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal 
semestril, mil talle oli stipendium määratud, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppu 
stipendiumi maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise päevale järgnevast õppekuust. 

23. Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse erialastipendiumi maksmine. Punktis 9.2 
nimetatud õppekavadel makstakse viimane erialastipendium eksmatrikuleerimisele eelnenud 
täismahus õppekuu eest. Kui üliõpilane eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, 
makstakse erialastipendiumi ka eksmatrikuleerimise õppekuu eest. [jõustub 03.09.2018] 

24. Üliõpilane, kellele on määratud „IT Akadeemia“ erialastipendium, on kohustatud kõikides 
õpingutega seotud artiklites ja ettekannetes avalikkuse teavitamiseks viitama „IT Akadeemia“ 
programmile.  
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II.3. Tulemusstipendium 
II.3.1. Tulemusstipendiumi taotlemine 
25. Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada suurepäraseid õpitulemusi 
saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.  

26. Tulemusstipendiumi on õigus taotleda alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest 
semestrist esimese ja teise õppeastme üliõpilasel, kes vastab järgmistele tingimustele:  

26.1. ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, 
kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike 
suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise 
elamisloa saamiseks;  
26.2. ta õpib täiskoormusega; 
26.3. ta ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
26.4. tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust; 
26.5. ta on täitnud õppekava kumulatiivselt vähemalt 30 ainepunkti semestri kohta. 
Õppekava täidetud mahu hulka ei loeta varasemate õpingute ja töökogemuse 
arvestamisega täidetud õppekava mahtu. Õppekava täitmise mahtu arvestatakse 
kandideerimise semestri algusele eelneva päeva seisuga. 

II.3.2. Stipendiumifondi jaotamine  
27. Tulemusstipendiumid määratakse ülikoolile riigi poolt tulemusstipendiumiteks eraldatud 
vahendite piires.  

28. Finantsjuht jaotab riigi poolt tulemusstipendiumiteks eraldatud vahendid proportsionaalselt 
valdkonna üliõpilaste arvuga. Aluseks võetakse vastavasse valdkonda kuuluvatel õppekavadel 
täiskoormusega õppivate üliõpilaste arv kõrghariduse esimeses ja teises astmes 1. jaanuari 
seisuga.  

II.3.3. Tulemusstipendiumi määramine  
29. Tulemusstipendium määratakse paremusjärjestuses eespool olevatele üliõpilastele 
valdkonnale eraldatud vahendite piires.  

30. Tulemusstipendiumi määrab õppeprodekaan, kes võib paremusjärjestuse koostamiseks 
moodustada stipendiumikomisjoni.  

31. Õppeprodekaan või stipendiumikomisjon otsustab tulemusstipendiumite arvulise jaotuse 
õppeastmete vahel ning koostab tulemusstipendiumi saamiseks taotluse esitanud ja käesoleva 
määruse punktis 26 sätestatud tingimustele vastavatest üliõpilastest paremusjärjestused 
valdkonna esimese ja teise kõrgharidusastme kohta.  

32. Paremusjärjestus koostatakse, lähtudes taotlejate eelmise õpitud semestri kõigi õpitulemuste 
ainepunktide arvuga kaalutud keskmisest hindest. Kui üliõpilasel ei ole eelmisel õpitud 
semestril eristaval skaalal hinnatud õpitulemusi, arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel 
kogu õppeaja kõigi õpitulemuste kaalutud keskmist hinnet või selle puudumisel eelmise 
õppeastme kõigi õppetulemuste kaalutud keskmist hinnet. [jõustub 01.09.2017] 

33. Kui käesoleva määruse punkti 32 alusel koostatud paremusjärjestuses on mitmel taotlejal 
võrdsed tulemused, eelistatakse  

33.1. esmalt taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem 
kaalutud keskmine hinne;  
33.2. seejärel taotlejat, kellel on õppekava täidetud suuremas mahus; 
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33.3. seejärel taotlejat, kellel on kogu õppeaja jooksul vähem negatiivseid (F ja 
„mittearvestatud“) õpitulemusi; 
33.4. seejärel taotlejat, kes on saavutanud oma erialal silmapaistvaid tulemusi, osalenud 
edukalt erialastel võistlustel või konkurssidel või on ühiskondlikult aktiivne.  

34. Punkti 33.4 alusel kandidaate järjestades võetakse aluseks üliõpilase esitatud andmed, mille 
alusel hinnatakse üliõpilase silmapaistvaid erialaseid tulemusi, edukat osalemist erialastel 
võistlustel ning konkurssidel ja ühiskondlikku aktiivsust.  

II.3.4. Tulemusstipendiumi maksmine  
35. Tulemusstipendiumi makstakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud määras (100 eurot kuus).  

36. Tulemusstipendiumi maksab ülikool õppeprodekaani korralduse alusel igal õppekuul 20. 
kuupäevaks vastava õppekuu eest, välja arvatud veebruarikuu tulemusstipendium, mis 
makstakse hiljemalt 25. märtsil, ning septembrikuu tulemusstipendium, mis makstakse 
hiljemalt 25. oktoobril. [jõustub 01.09.2017] 

37. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele katkestatakse tulemusstipendiumi 
maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust arvates. Kui 
akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal 
semestril, mil talle oli tulemusstipendium määratud, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse 
lõppu tulemusstipendiumi maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise päevale järgnevast 
õppekuust arvates. Välja maksmata jääv stipendium kantakse üle järgneva semestri 
stipendiumifondi.  

38. Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse tulemusstipendiumi maksmine 
eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust.  

II.4. Doktorandistipendium 
II.4.1. Doktorandistipendiumi taotlemine 
39. Doktorandistipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes 
valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid 
doktoriõppe üliõpilasi. Doktorandistipendiume rahastab Euroopa Liit.  

40.   Doktorandistipendiumi on õigus taotleda doktorandil, kes on immatrikuleeritud 2014/15. 
kuni 2018/19. õppeaastal, kui 

40.1. ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, 
kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike 
suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise 
elamisloa saamiseks;  
40.2. ta õpib täiskoormusega; 
40.3. ta ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
40.4. ta on esimese või teise aasta doktorant; 
40.5. ta ei saa samal ajal muudest rahastamisallikatest sama tüüpi toetust.  
[jõustub 01.11.2018] 

41.   Doktorandistipendiumi on õigus taotleda doktorandil, kelle doktoritöö teema:  
41.1. on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise valdkonnaga, eelistatud on 
interdistsiplinaarse iseloomuga doktoritööd või doktoritööd, mis on osa 
interdistsiplinaarsest uurimisprojektist või; 
41.2. on nutika spetsialiseerumise valdkonnas ja arvestab ettevõtluse vajadusi, on seotud 
ettevõtte jaoks praktiliste ülesannete lahendamisega ning panustab teadustöö tulemuste 
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rakendatavusse. Toetatakse doktoriõpet koostöös Eestis või välisriigis paikneva 
ettevõttega (nn ettevõtlusdoktorant). Ei toetata koostööd tehnoloogia arenduskeskuste, 
avaliku sektori, teadus- ja arendusasutuste ning haiglatega.  

42. Doktorandistipendiumi taotlemiseks esitab doktorant konkursil õppeprorektori 
väljakuulutatud tähtajaks doktoritöö teema ja lühikirjelduse kavandatavast uurimistööst, 
ettevõtte kaaskirja nõusolekuga uurimistöö juhendamiseks ja finantseerimiseks. Pärast 
doktoriõppekava täitmist avalikustatakse doktorandi doktoritöö lühikokkuvõte eesti või inglise 
keeles SA Archimedes koduleheküljel. 

II.4.2. Doktorandistipendiumi määramine 
43. Ettepaneku doktorandistipendiumi määramiseks teeb teadusprorektori moodustatud 
stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjoni töösse kaasatakse ülikooliväliseid eksperte, sh 
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nimetatud esindaja, kelle ülesanne on hinnata 
doktorandi doktoritöö vastavust nutika spetsialiseerumise valdkonnale. [jõustub 03.09.2018] 

44. Doktorandistipendium määratakse õppeprodekaani korraldusega doktorandi terveks 
nominaalseks õppeajaks. 

45. Ettevõttega koostööd tegeval doktorandil on kohustus doktoriõppe ajal vastavas ettevõttes 
töötada. Ettevõte peab doktorandile tagama ettevõttepoolse juhendaja, doktorandi jaoks 
vajaliku infrastruktuuri, doktorandi töölevõtmise doktorantuuri ajal doktoritööks vajalikus 
optimaalses mahus ja muud tingimused, lähtudes doktoritöö projektist.  

46. Kui õpingute ajal tekib vajadus juhendaja, doktoritöö teema või ettevõtte muutmiseks, tuleb 
muudatused esitada stipendiumikomisjonile hindamiseks. Kui stipendiumikomisjoni hinnangul 
muutunud doktoritöö teema, ettevõte või juhendaja ei vasta enam seatud tingimustele või 
doktorant ei vasta muudel põhjustel doktorandistipendiumi määramise tingimustele, 
lõpetatakse doktorandistipendiumi maksmine. Doktoritöö teema vastavust 
doktorandistipendiumi tingimustele hinnatakse doktorandi atesteerimisel. 

II.4.3. Doktorandistipendiumi maksmine 
47. Ülikool maksab doktorandistipendiumi õppeprodekaani korralduse alusel iga kuu 10. 
kuupäevaks eelneva kalendrikuu eest, välja arvatud septembrikuu ja oktoobrikuu 
doktorandistipendium, mis makstakse hiljemalt 20. novembril. [jõustub 01.09.2017] 
48. Doktorandistipendiumi maksmine lõpetatakse doktorandi negatiivse atesteerimise või 
atesteerimata jätmise tõttu või kui atesteerimisel selgub, et doktorant ei vasta enam 
doktorandistipendiumi saamise tingimustele. Sellisel juhul makstakse viimane 
doktorandistipendium välja atesteerimiskoosolekule eelnenud kalendrikuu eest.  
[jõustub 01.09.2017] 

49. Doktorandi siirdumisel akadeemilisele puhkusele katkestatakse doktorandistipendiumi 
maksmine, stipendium makstakse välja akadeemilise puhkuse algusele eelnenud täismahus 
kalendrikuu eest. Kui akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane naaseb akadeemiliselt 
puhkuselt, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppu stipendiumi maksmist akadeemilise 
puhkuse lõppemise päevale järgnevast kalendrikuust. [jõustub 01.09.2017] 

49.1 Doktorandi välismaal õppimise perioodil, mis kestab rohkem kui 30 kalendripäeva, 
doktorandistipendiumi maksmine katkestatakse. [jõustub 01.11.2018] 

50. Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse doktorandistipendiumi maksmine. Viimane 
doktorandistipendium makstakse välja eksmatrikuleerimisele eelnenud täismahus kalendrikuu 
eest. Kui doktorant eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse 
doktorandistipendium välja eksmatrikuleerimise kalendrikuu eest. Kui doktorant 



8 (13) 
 

eksmatrikuleeritakse negatiivse atesteerimise või atesteerimata jätmise tõttu, makstakse 
viimane doktorandistipendium välja vastavalt punktile 48. [jõustub 01.09.2017] 

II.5. Doktorandi tulemusstipendium [jõustub 03.09.2018] 
II.5.1. Doktorandi tulemusstipendiumi määramine [jõustub 03.09.2018] 
501. Doktorandi tulemusstipendiumi eesmärk on toetada doktorandi õpinguid ja motiveerida 
doktoranti lõpetama õpingud nominaalajaga. [jõustub 03.09.2018] 

502. Doktorandi tulemusstipendiumi on kokku kuni 48 kuu jooksul õigus saada doktorandil, kes 
vastab järgmistele tingimustele: 

502.1. ta õpib täiskoormusega õppes; 
502.2. ta ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
502.3. tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, st ta ei õpi pikendusaastal; 
502.4. ta on esimese aasta doktorant, kes ei ole läbinud atesteerimist või vastavalt 
atesteerimistulemustele on täitnud õppekava sajaprotsendiliselt; 
502.5. ta ei täida ülikoolis töölepingu alusel selliseid tööülesandeid, mis toetavad tema 
õpinguid; [jõustub 01.11.2018] 
502.6. ta ei saa doktorandistipendiumi või tegevuse Dora Pluss doktorandistipendiumi. 
[jõustub 01.11.2018] 

503. Doktorandi tulemusstipendiumi määra kehtestab rektor. [jõustub 03.09.2018] 

504. Doktorandi tulemusstipendium määratakse esimesel aastal immatrikuleerimisest ühe 
kalendrikuu jooksul esimeseks kuueks kalendrikuuks või kuni atesteerimiseni ning pärast 
atesteerimist järgmiseks kuueks kalendrikuuks või kuni atesteerimiseni. Alates teisest aastast 
määratakse doktorandile tulemusstipendium pärast atesteerimist 12 kalendrikuuks või 
perioodiks, mille jooksul doktorant vastab punktis 502 toodud tingimustele.  
[jõustub 01.11.2018] 

505. Doktorandi tulemusstipendium määratakse doktoriõppe eest vastutava prodekaani 
korraldusega atesteerimiskomisjoni ettepanekul. Punkti 502.5 tingimuse täitmisel arvestab 
atesteerimiskomisjon doktorandi juhendaja ja töö vahetu korraldaja hinnangut, kas ülikoolis 
töölepinguga töötava doktorandi tööülesanded toetavad tema õpinguid. [jõustub 03.09.2018] 

II.5.2. Doktorandi tulemusstipendiumi maksmine [jõustub 03.09.2018] 
506. Ülikool maksab doktorandi tulemusstipendiumi doktoriõppe eest vastutava prodekaani 
korralduse alusel igal kalendrikuul 20. kuupäevaks sama kalendrikuu eest. [jõustub 03.09.2018] 

507. Doktorandi siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse stipendiumi maksmine 
õppetööl viibitud viimasele päevale järgnevast kalendrikuust. Kui akadeemilisele puhkusele 
siirdunud doktorant naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal õppeaastal, mil talle oli stipendium 
määratud, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppu stipendiumi maksmist akadeemilise 
puhkuse lõppemise päevale järgnevast kalendrikuust. [jõustub 03.09.2018] 

508. Doktorandi negatiivsel atesteerimisel või atesteerimata jätmisel lõpetatakse stipendiumi 
maksmine atesteerimiskoosolekule järgnevast kalendrikuust. [jõustub 03.09.2018] 

509. Doktorandi eksmatrikuleerimisel lõpetatakse stipendiumi maksmine 
eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust. Kui doktorant eksmatrikuleeritakse negatiivse 
atesteerimise või atesteerimata jätmise tõttu, lõpetatakse stipendiumi maksmine vastavalt 
punktile 508. [jõustub 03.09.2018] 
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II.6. Õppe- ja teadusstipendium [jõustub 03.09.2018] 
5010. Õppe- ja teadusstipendium on isikule õppe- ja teadustööks antav tulevikku suunatud 
toetus. Stipendiumina ei käsitleta väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mõnda 
tegevust, mille tulem jääb ülikoolile või mille eest ülikool omandab õigused mõnele teosele, 
ega tasu, mida makstakse töölepingu või teenuse osutamise lepingu täitmise eest, sõltumata 
sellest, kas selline leping on sõlmitud kirjalikult või suuliselt. [jõustub 03.09.2018] 

5011. Õppe- ja teadusstipendiumi võib määrata ja maksta riigieelarvelistest või muudest 
vahenditest teadus- ja õppeprotsessis osalemise toetamiseks üliõpilasele, arst-residendile, 
eksternile, täiendusõppijale, teaduskooli õpilasele ning rahvusvahelises õppe- ja 
enesetäiendusprogrammis osalejale. Stipendiumi määramisel ja maksmisel arvestatakse 
rahastaja kehtestatud tingimustega, kui need on määratud. [jõustub 03.09.2018] 

5012. Stipendiumi maksmise alus on rektori, prorektori, dekaani, õppeprodekaani, instituudi 
juhi, asutuse juhi või kolledži direktori korraldus. Korralduse alus on finantsallika käsutaja 
esildis, mis esitatakse rektorile, prorektorile, dekaanile, õppeprodekaanile, instituudi juhile, 
asutuse juhile või  kolledži direktorile ning milles näidatakse ära stipendiumi määramise 
põhjendus ja kinnitatakse, et tegemist ei ole tasuga, mida makstakse töö või teenuse eest. 
[jõustub 03.09.2018] 

5013. Stipendiumi määramise korralduses näidatakse ära  
5013.1. stipendiumi saaja nimi, isikukood ja pangarekvisiidid;  
5013.2. finantsallikas, millelt stipendiumi makstakse;  
5013.3. stipendiumi maksmise ajavahemik ja igakuine suurus või ühekordse stipendiumi 
suurus.  

[jõustub 03.09.2018] 

5014. Tulumaksust on vabastatud ülikooli makstavad 
5014.1. stipendiumid oma õpilastele või üliõpilastele, kui nad on kantud Eesti Hariduse 
Infosüsteemi Tartu Ülikooli õppijana;  
5014.2. stipendiumid üliõpilastele seoses nende õppe- ja teadustööga ülikoolis;  
5014.3. sihtotstarbelised stipendiumid, mis on ülikoolile eraldatud riigieelarvelistest 
vahenditest sihtotstarbeliste stipendiumide maksmiseks ja mille rahastus riigieelarvest on 
otseselt tuvastatav.  

[jõustub 03.09.2018] 

5015. Stipendiumid, mis ei vasta punktis 5014 kirjeldatud tingimustele, maksustatakse vastavalt 
riiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetele. [jõustub 03.09.2018] 

III. Õppetoetused 
III.1. Vajaduspõhine eritoetus 
III.1.1. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemine 
51. Vajaduspõhist eritoetust on õigus taotleda üliõpilasel, välja arvatud doktorandil, kes 

51.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel ja  
51.2. õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel 
semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 protsenti või 
õpib täiskoormusega esimesel semestril ning  
51.3. on saanud taotluse esitamisele eelneva kahe nädala jooksul vajaduspõhise 
õppetoetuse taotluse kohta negatiivse otsuse põhjendusega, et üliõpilase ja tema 
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perekonnaliikmete keskmine sissetulek ületas õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 
paragrahvi 5 lõike 21 punktis 3 nimetatud ülemmäära. 

52. Vajaduspõhise eritoetuse saamiseks jooksval semestril esitab üliõpilane taotluse 
sügissemestril septembrist jaanuarini ning kevadsemestril veebruarist juunini. Taotlusele lisab 
üliõpilane dokumendid, mis tõendavad üliõpilase ja tema õppetoetuste ja õppelaenu seaduse 
paragrahvi 51 lõikes 2 nimetatud perekonnaliikmete sissetulekuid taotluse esitamisele eelnenud 
kolmel kuul. 

53. Vajaduspõhist eritoetust ei ole õigust saada üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel või 
kelle õppeaeg on ületanud õppekava nominaalkestuse. [jõustub 01.09.2017] 

III.1.2. Vajaduspõhise eritoetuse määramine 
54. Õppeprorektor määrab vajaduspõhise eritoetuse taotlejale, kelle vajaduspõhise õppetoetuse 
taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine sissetulek pereliikme kohta ei ületa igaks 
aastaks riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava 
õppetoetuste ja õppelaenu seaduse paragrahvi 51 alusel arvutatud keskmise sissetuleku 
ülemmäära. 

55. Vajaduspõhise eritoetuse määrab õppeprorektor taotlemise kuule järgneva kuu kümnendaks 
päevaks.  

III.1.3. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine 
56. Vajaduspõhise eritoetuse maksab ülikool õppeprorektori korralduse alusel igal õppekuul 
20. kuupäevaks vastava õppekuu eest, välja arvatud vajaduspõhise eritoetuse taotlemise kuu 
toetus, mis makstakse välja taotlemisele järgneva kuu 20. kuupäevaks. 

57. Üliõpilase eksmatrikuleerimisel lõpetatakse vajaduspõhise eritoetuse maksmine 
eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust. 

58. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse vajaduspõhise eritoetuse 
maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast õppekuust arvates. Kui 
akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal 
semestril, mil talle oli määratud vajaduspõhine eritoetus, jätkatakse pärast akadeemilise 
puhkuse lõppu vajaduspõhise eritoetuse maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise päevale 
järgnevast õppekuust arvates. 

59. Vajaduspõhist eritoetust määratakse ülikoolile riigi poolt vajaduspõhiseks eritoetuseks 
eraldatud vahendite piires vastavalt ülikooli ning haridus- ja teadusministeeriumi vahel 
sõlmitud lepingule. 

III.2. Doktoranditoetus 
III.2.1. Tegevuse Dora Pluss raames doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi 
määramine ja maksmine [jõustub 01.11.2018] 
60. Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust, kui ta  

60.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;  
60.2. õpib täiskoormusega õppes või osakoormusega õppes õppekulusid hüvitamata ja  
60.3. on toetuse määramisele eelnenud õppeaasta jooksul positiivselt atesteeritud või on 
esimese aasta doktorant. 

61. Doktoranditoetust ei ole õigust saada doktorandil, kes on akadeemilisel puhkusel või kelle 
õppeaeg on ületanud õppekava nominaalkestuse, v. a osakoormusega õppival doktorandil, 
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kellel on õigus saada doktoranditoetust nominaalajast osakoormuses õpitud aja võrra pikema 
aja jooksul. 

62. Osakoormusega õppiva doktorandi doktoranditoetuse suurus on 50 protsenti riigieelarvega 
kehtestatud doktoranditoetuse määrast. 

63. Doktoranditoetuse fondi jaotab finantsjuht õppekavati proportsionaalselt riikliku 
koolitustellimuse täitmiseks moodustatud õppekohtade ja riiklikust tegevustoetustest 
finantseeritavate õppekohtade arvuga. 

64. Doktoranditoetuse määrab õppeprodekaan 20. septembriks käesoleva määruse punktis 60 
sätestatud tingimustele vastavatele doktorantidele 12 kalendrikuuks. Kevadsemestril 
immatrikuleeritud doktorandile määratakse doktoranditoetus 20. veebruariks 12 kalendrikuuks. 
Doktorandile, kes on immatrikuleeritud pärast õppeaasta algust, määratakse doktoranditoetus 
immatrikuleerimise kuu viimaseks tööpäevaks 12 kalendrikuuks. Välisdoktorandile, kes on 
esitanud taotluse Eestis elamisloa saamiseks, on õigus määrata doktoranditoetus alates 
elamisloa kehtima hakkamise kuust kuni järgneva õppeaasta alguseni või juhul kui 
välisdoktorant immatrikuleeriti pärast õppeaasta algust, immatrikuleerimisest 12 kalendrikuu 
möödumiseni. [jõustub 01.09.2017] 

65. Punkti 60 tingimustele vastavale doktorandile, kes viibib toetuse määramise ajal 
akadeemilisel puhkusel, määratakse doktoranditoetus alates akadeemilise puhkuse 
lõpukuupäevale järgnevast kalendrikuust kuni järgneva õppeaasta alguseni.   
[jõustub 01.09.2017] 

III.2.2. Doktoranditoetuse maksmine 
66. Doktoranditoetuse maksab ülikool õppeprodekaani korralduse alusel igal kalendrikuul 20. 
kuupäevaks vastava kalendrikuu eest, septembrikuu doktoranditoetuse hiljemalt 30. septembril. 
[jõustub 01.09.2017] 
67. Doktorandi siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse doktoranditoetuse maksmine 
viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast kalendrikuust arvates. Kui akadeemilisele 
puhkusele siirdunud doktorant naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal õppeaastal, mil talle oli 
doktoranditoetus määratud, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppu doktoranditoetuse 
maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise päevale järgnevast kalendrikuust. 
[jõustub 01.09.2017] 

68. Doktorandi negatiivsel atesteerimisel või atesteerimata jätmisel lõpetatakse 
doktoranditoetuse maksmine atesteerimiskoosolekule järgnevast kalendrikuust.  
[jõustub 01.09.2017] 

69. Doktorandi eksmatrikuleerimisel lõpetatakse doktoranditoetuse maksmine 
eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust. Kui doktorant eksmatrikuleeritakse negatiivse 
atesteerimise või atesteerimata jätmise tõttu, lõpetatakse doktoranditoetuse maksmine vastavalt 
punktile 68. [jõustub 01.09.2017] 

III.2.3. Tegevuse Dora Pluss raames doktoranditoetuse määramine ja maksmine 
70. Ülikool võib määrata väljaspool tegevustoetust rahastataval õppekohal täiskoormusega 
õppivale välisdoktorandile doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi rahastatava tegevuse Dora Pluss raames. Tegevuse Dora 
Pluss doktoranditoetus ja doktorandistipendium määratakse välisdoktorandile õppeprodekaani 
korraldusega. [jõustub 01.11.2018] 



12 (13) 
 

71. Välisdoktorandile, kellele on määratud doktoranditoetus tegevuse Dora Pluss raames 
(edaspidi: Dora Pluss välisdoktorant), ei määrata lisaks Eesti riigieelarvest rahastatavat 
doktoranditoetust. [jõustub 01.11.2018] 

72. Dora Pluss välisdoktorandile makstakse doktoranditoetust ja doktorandistipendiumi, kui 
Dora Pluss välisdoktorant on õppinud terve kalendrikuu. Toetus ja stipendium makstakse välja 
jooksva kalendrikuu viimasel tööpäeval. Samale isikule võib tegevuse Dora Pluss raames 
doktoranditoetust ja doktorandistipendiumi maksta maksimaalselt 48 kalendrikuu ulatuses. 
[jõustub 01.11.2018] 

73. Akadeemilisele puhkusele siirdunud Dora Pluss välisdoktorandile lõpetatakse 
doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale 
eelnevast kalendrikuust arvates. Kui akadeemilisele puhkusele siirdunud Dora Pluss 
välisdoktorant naaseb akadeemiliselt puhkuselt samal õppeaastal, mil talle oli doktoranditoetus 
ja doktorandistipendium määratud, jätkatakse pärast akadeemilise puhkuse lõppu 
doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi maksmist akadeemilise puhkuse lõppemise 
päevale järgnevast kalendrikuust [jõustub 01.11.2018] 

731. Tegevuse Dora Pluss doktorandistipendiumi maksmine katkestatakse doktorandi 
välismaal õppimise perioodil, mis kestab rohkem kui 30 kalendripäeva. [jõustub 01.11.2018] 

74. Dora Pluss välisdoktorandi osakoormusesse viimisel, negatiivsel atesteerimisel või 
atesteerimata jätmisel lõpetatakse doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi maksmine. 
Viimane doktoranditoetus ja doktorandistipendium makstakse välja atesteerimiskoosolekule 
eelnenud kalendrikuu eest. [jõustub 01.11.2018] 

75. Dora Pluss välisdoktorandile lõpetatakse doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi 
maksmine alates sellest kalendrikuust, kui Dora Pluss välisdoktorant ei vasta enam tegevuse 
Dora Pluss doktoranditoetuse saamise tingimustele. [jõustub 01.11.2018] 

76. Dora Pluss välisdoktorandi eksmatrikuleerimisel lõpetatakse doktoranditoetuse ja 
doktorandistipendiumi maksmine. Viimane doktoranditoetus ja doktorandistipendium 
makstakse välja eksmatrikuleerimisele eelnenud täismahus kalendrikuu eest. Kui Dora Pluss 
välisdoktorant eksmatrikuleeritakse negatiivse atesteerimise või atesteerimata jätmise tõttu, 
lõpetatakse doktoranditoetuse ja doktorandistipendiumi maksmine vastavalt punktile 74. Kui 
Dora Pluss välisdoktorant eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega, makstakse Dora 
Pluss välisdoktorandile doktoranditoetust ja doktorandistipendiumi eksmatrikuleerimise 
kalendrikuu eest. [jõustub 01.11.2018] 

IV. Rakendussätted 
77. Tunnistatakse kehtetuks senati 27. septembri 2013. a määrusega nr 9 vastu võetud ja 
19. detsembri 2014. a määrusega nr 17, 30. jaanuari 2015. a määrusega nr 1 ja 29. mai 2015. a 
määrusega nr 10 muudetud õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord 
ning senati 18. detsembri 2015. a määrusega nr 26 vastu võetud tulemusstipendiumi taotlemise, 
määramise ja maksmise kord 2016. aastal. 

78. Doktorandistipendiumi ja tegevuse Dora Pluss raames doktorandistipendiumi makstakse 
kuni toetatava tegevuse abikõlblikkuse perioodi  lõpuni 31. detsembril 2023. a.  
[jõustub 01.11.2018] 

781. Lisaks punktis 9.2 nimetatud õppekavadele makstakse Euroopa Liidu rahastatavaid 
erialastipendiume ka enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele, kes õpivad 
B-grupi matemaatika, matemaatilise statistika või geoloogia ja keskkonnatehnoloogia 
bakalaureuseõppekava või keemia magistriõppekava alusel. [jõustub 03.09.2018] 
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782. 2018/2019. õppeaasta sügissemestril määratakse doktorandi tulemusstipendium hiljemalt 
30. septembriks 2018: 

782.1. kuueks kuuks doktorantidele, kes on immatrikuleeritud 1. aastale ajavahemikus 
1.12.2017–3.09.2018;  
782.2. 12 kuuks doktorantidele, kelle õppekava on 2.09.2018 seisuga täidetud 
nominaalmahust 100% ja kes vastavad punkti 502 tingimustele. 

[jõustub 03.09.2018] 

79. Määrus jõustub 29. augustil 2016. a. 
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