Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias
I Üldsätted
1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) tulemusstipendiumi taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ning kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määruse
nr 178 “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ alusel.
2. Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja
õppekava täies mahus täitvaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
II Tulemusstipendiumi taotlemine
3. Tulemusstipendiumile kandideerimiseks esitab üliõpilane taotluse õppeinfosüsteemi kaudu.
4. Üliõpilasel on õigus taotleda tulemusstipendiumi, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
4.1. 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 [16.01.2019];
4.2. õpib täiskoormusega õppes ja täidab õppekava täies mahus (100%);
tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu;
4.3. ei viibi akadeemilisel puhkusel.
5. Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta
teisest semestrist õppekava nominaalkestuse jooksul (BA astmes kokku 5 korda, MA astmes kokku
3 korda).
6. Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda kaks korda õppeaastas akadeemilises kalendris
määratud tähtaegadel sügissemestriks (september - jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar - juuni).
[27.05.2015]
III Tulemusstipendiumi määramine
7. Tulemusstipendiumide arv sõltub riigieelarvest akadeemiale tegevustoetuse andmisel
eraldatud stipendiumifondist. Stipendiumifond jagatakse akadeemiliste osakondade vahel
proportsionaalselt käesoleva määruse punktides 4 ja 5 nimetatud tingimustele vastavate
üliõpilaste arvule [16.01.2019].
8. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
9. Tulemusstipendiumi määramise otsustab akadeemilise osakonna kolleegium õppeosakonna poolt
esitatud stipendiumi taotlenud üliõpilaste õpitulemuste alusel [16.01.2019].
10. Üliõpilaste õpitulemusi arvestatakse algava semestri esimese päeva seisuga. Kui üliõpilane
oli stipendiumi määramisele eelnenud semestril akadeemilisel puhkusel, võetakse arvesse
akadeemilisele puhkusele eelnenud semestri õpitulemused. [16.01.2019]

11. Õppeosakond kontrollib kõigi taotluse esitanud üliõpilaste vastavust käesoleva korra punktis
4 toodud nõuetele ja esitab osakondade kolleegiumidele nõuetele vastavate taotlejate
nimekirjad õppeastmete ning erialade ja erialarühmade lõikes koos iga üliõpilase
õpitulemuste kokkuvõttega. [16.01.2019]
12. Tulemusstipendiumide määramisel lähtub akadeemilise osakonna kolleegium järgmistest
põhimõtetest:
12.1. omavahel võrreldakse esmajärjekorras sama eriala või erialarühma ja sama
õppeastme üliõpilasi (lavakunsti osakonnas sama kursuse üliõpilasi); võimalusel
määratakse igal erialal või erialarühmas stipendium vähemalt ühele bakalaureuse ja ühele
magistriõppe üliõpilasele; [16.01.2019]
12.2. stipendiumide jagamisel erialade ja erialarühmade vahel arvestatakse erialade
suurusega (käesoleva määruse punktides 4 ja 5 nimetatud tingimustele vastavate üliõpilaste
arvuga); [16.01.2019]
12.3. üldjuhul määratakse stipendium üliõpilasele, kellel on kõrgem eelmise õpitud semestri
kaalutud keskmine hinne;
12.4. võrdse eelmise õpitud semestri kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse üliõpilast,
kellel on kogu õppeaja arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne; [16.01.2019]
12.5. erandina võib stipendiumi määramisel eelistada madalama kaalutud keskmise
hindega üliõpilast, kes on pälvinud tunnustust silmapaistva erialase tegevuse eest;12.6. kui
kaalutud keskmist hinnet pole võimalik arvutada, eelistatakse erialaselt edukamat
üliõpilast, võttes aluseks eriala juhtiva õppejõu hinnangu ja üliõpilase enda esitatud
andmed. [16.01.2019]
12.7. kehtivate õppevõlgnevustega üliõpilasele üldjuhul stipendiumi ei määrata.
13. Osakondade kolleegiumid määravad tulemusstipendiumid sügissemestril hiljemalt 10.
oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 10. märtsiks. Stipendiumi saajate nimekiri vormistatakse
rektori käskkirjaga [16.01.2019]
IV Tulemusstipendiumi maksmine
14. Tulemusstipendiumi makstakse igal õppekuul 25. kuupäevaks vastava õppekuu eest, välja
arvatud septembrikuu stipendium, mille võib välja maksta 25. oktoobriks ja veebruarikuu
stipendium, mille võib välja maksta 25. märtsiks.
15. Tulemusstipendiumi maksmine katkestatakse, kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele.
Saamata kuude eest makstakse tulemusstipendium välja pärast üliõpilase tagasipöördumist
õppetööle.
16. Erandina võib tulemusstipendiumi akadeemilise puhkuse ajal maksta üliõpilasele, kes soovib
jätkata osalemist õppetöös ja kes on:
16.1. keskmise, raske või sügava puudega isik;
16.2. alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
16.3. akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.
17. Tulemusstipendiumi maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimise korral.
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