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PROJEKT TLÜ TEE EHK TALLINNA ÜLIKOOL KUI TARGA ELUVIISI EESTVEDAJA 

 

MAJANDUSTEADUSE JA INNOVATSIOONI DOKTORIKOOL  

 

Doktorantide ja juhendajate välislähetuse toetuse taotlemise kord 

 

Taotlemise alused 

 

Õppetöö ja juhendamisega seotud välislähetuse majutus- ja transpordikulu katmist võivad taotleda 

majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli (MI DOK) kuuluvad doktorandid, kes ei viibi 

akadeemilisel puhkusel, ning MI DOK juhendajad. Lisaks on taotlemise õigus neil doktorantidel, kes 

on akadeemilisel puhkusel seoses lapse hooldamisega. 

 

Taotleda saab lühiajaliste, konverentside, koolituste või kursustega seotud välislähetuste osavõtutasu, 

majutus- ja transpordikulude (sh reisikindlustus, viisad) katmist. Päevarahasid doktorikoolist ei maksta 

(v.a doktorantidele ja juhendajatele, kes on samaaegselt ka TLÜ töölepingulised töötajad).  

 

Taotluste hindamisel eelistatakse lähetusi, mille eesmärgiks on: 

- esinemine suulise või posterettekandega rahvusvahelisel teaduskonverentsil, 

- uurimismetoodika õppimine,  

- kursusel, koolitusel või seminaril osalemine, 

- välis(kaas)juhendajaga kohtumine, 

- muul viisil doktoritööde juhendamispädevuste arendamine (juhendajate puhul). 

 

Taotluse eesmärk peab olema kooskõlas doktorikooli eesmärkidega, mis on toodud välja eraldi 

dokumendis MI doktorikooli kodulehel. 

 

Toetuse maksimaalne määr taotluse kohta on kuni 2000 eurot.  

 

Taotlusi võib rahuldada kas täies mahus, osaliselt või siis rahuldamata jätta. 

 

Taotlemise kord 

 

Taotluse vorm esitatakse täidetult ja digiallkirjastatult TLU ÜTI teaduskoordinaator Koidu Saia’le 

(koidu.saia@tlu.ee) ja MI doktorikooli juhile Leif Kalevile (leif@tlu.ee) või paberkandjal 

http://doktorikool.midok.ut.ee/avaleht
mailto:koidu.saia@tlu.ee
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allkirjastatult ruumi M-541. Doktorandi taotluse peavad allkirjastama doktorant ja juhendaja(d), 

juhendaja taotluse juhendaja. 

 

Taotluste esitamine toimub jooksvalt. Digitaalselt esitatud taotlusi hinnatakse 14 tööpäeva jooksul 

pärast nende saabumist, paberkandjal esitatud taotlusi 21 tööpäeva jooksul pärast nende saabumist. 

 

Välislähetuse eesmärk ja sisu peavad vastama doktorikooli tegevustele. 

 

Kindlasti tuleb põhjendada, kuidas lähetus aitab kaasa doktoriõppekava läbimisele (doktorandid) või 

juhendamispädevuste arendamisele (juhendajad). Juhul kui selgub, et lähetuse eesmärgid ei vastanud 

nõutavatele või kui kuludokumendid ei ole korrektsed ja nõuetekohased, tuleb raha tagastada. 

 

Toetus makstakse välja teenuse arve (peab olema adresseeritud TLÜ-le) ja/või taotleja kuluaruande 

alusel (kui arve(d) on eelnevalt makstud toetuse saaja poolt). 

 

Toetatavat lähetust ei ole lubatud kaasfinantseerida teistest EL struktuurifondide allikatest. Juhul kui 

taotlus rahuldatakse osaliselt, siis nendeks kulude katmiseks, mida doktorikooli projektist ei rahastata, 

ei ole enam võimalik saada rahastust teistest ERFi allikatest (nt DoRa). 

 

Lähetus võib kesta mitte kauem kui konverentsi/kursuse/ürituse toimumise aeg. Lubatud lisaaeg on 1 

päev enne ja 1 päev pärast üritust. Pikema lisaaja vajadust tuleb põhjendada ja vajadusel tõendada. 

 

Sõidukulude puhul kaetakse ainult sõidukulud sihtkohta ja tagasi. 

 

Kui doktorandil on ülikooliga töösuhe, siis tuleb vormistada lähetuskorraldus vastavalt ülikooli 

töölähetuseeskirjale. 

 

Reisiteenuste (lennupiletid, reisikindlustus, majutus) tellimisel tuleb järgida TLÜ reisiteenuse tellimise 

reegleid, mis on TLÜ töötajatele kättesaadavad siseveebis. Doktorandid, kellel puudub töösuhe 

ülikooliga, peavad võtma kolm pakkumust ja valima nendest soodsama. Kirjavahetus, kuvatõmmis või 

muu toimingut tõendav materjal peab olema säilitatud ja lisatud kuludokumentidele. 

 

Osavõtutasu puhul ei hüvitata konverentsi raames korraldatavate sotsiaalsete ürituste, lõuna- ja 

õhtusöökide, liikmemaksude ja ekskursioonide tasusid, välja arvatud juhul, kui tegemist on teadustöö 

teemaga seotud ekskursiooniga. 
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Lähetuskulude aruanne 

 

Kulud hüvitatakse pärast ürituse toimumist esitatava kuluaruande (TLÜ töötajad: lähetuskorralduse 

aruande) alusel. Juhul kui arve võetakse otse doktorikoolile, on doktorikoolil võimalik see tasuda juba 

enne ürituse toimumist (see tuleb eelnevalt ÜTI teaduskoordinaatoriga kokku leppida). 

 

Kõik toetuse saajad peavad ühe nädala jooksul pärast lähetuse lõppu esitama kuluaruande koos kõigi 

piletite originaalide, kuludokumentide, kirjavahetustega ja maksekorraldustega ÜTI 

teaduskoordinaatorile. Kui reisikulu eest on tasutud ülekandega/pangakaardiga, tuleb esitada 

maksekorraldus/konto väljavõte. 

 

Alles tuleb hoida ja esitada lendude pardakaardid, konverentsi ajakava ning kõik muud dokumendid, 

mis tõestavad lähetuses viibimist ning lähetuse eesmärkide täitmist. Kui lendude pardakaardid on 

läinud kaduma, tuleb küsida vedajalt tõend lennuki pardal viibimise kohta (osa firmade puhul on 

tasuline teenus). 

 

Juhul kui lähetus ei vasta püstitatud eesmärkidele, doktorant või juhendaja ei esita õigeks ajaks 

lähetuse aruannet või osa tehtud kuludest osutub hiljem mitteabikõlblikeks, on doktorikoolil õigus 

toetussummad tagasi nõuda. 

 

ERFi teavitusnõue 

 

Kui osalete doktorikooli toetusel teaduskonverentsil vm üritusel ettekandega, tuleb suulise ettekande 

avaslaidile või posteri ülaserva paigutada Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) Eesti kaksiklogo. Vt 

ka ELi struktuuritoetusest teavitamise juhend: http://www.struktuurifondid.ee/logo-kasutamisejuhend/ 

 

Selle reegli eiramise korral ei ole lähetuse kulud doktorikooli projektist abikõlblikud. 

 

Lisateave: Koidu Saia, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teaduskoordinaator, 

Koidu.Saia@tlu.ee, ruum M-541 
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