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Eesti Kultuurkapitali kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse
toetamise stipendiumiprogrammi rakendamise kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) juhindub kunstide ja rahvakultuuri
valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi (edaspidi programmi)
rakendamisel programmi statuudist, mis on avalikustatud kultuurkapitali kodulehel. Käesolev kord
sätestab statuudi punktis 2.2. nimetatud ülikooli soovituskirja andmise tingimused.
2. Programmis osalemiseks tuleb õppejõul esitada akadeemiale stipendiumi taotlemise aasta 15.
juuniks eeltaotlus.
3. Eeltaotlus saadetakse tekstifailina e-posti aadressile kulka@ema.edu.ee ning see peab sisaldama
järgmisi andmeid:
•
•
•
•
•

õppejõu nimi;
sihtkapitali nimi, kellele soovitakse taotlus esitada;
loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks (kuni 5000
tähemärki);
põhjendus selle kohta, kuidas stipendiumi perioodiks kavandatud loomeuurimuslikud ja
loomingulised tegevused seostuvad akadeemia eesmärkidega ning õppejõu tööga
akadeemias (kuni 5000 tähemärki);
viimase kahe aasta loominguline biograafia.

4. Eeltaotluse esitaja peab olema üksikisik, kuid kavandatud loomeuurimuslikud või loomingulised
tegevused võivad kaasata teisi isikuid, sh üliõpilasi. Lubatud on ka loomeuurimuslikud või
loomingulised kooslused, mille mitu liiget taotlevad stipendiumi samaaegselt.
5. Eeltaotluste hindamiseks moodustab rektor viieliikmelise ekspertkomisjoni. Ekspertkomisjoni
liige ei tohi olla seotud ühegi taotlusega.
6. Ekspertkomisjon kontrollib stipendiumi taotlejate vastavust programmi nõuetele. Nõuetele
mittevastavatele taotlejatele akadeemia soovituskirja ei anta.
7. Eeltaotluste hindamisel lähtub ekspertkomisjon järgmistest kriteeriumidest:
•
•
•
•

taotleja viimase kahe aasta loomingulised saavutused;
taotleja loomeuurimuslike ja loominguliste eesmärkide veenvus ja uudsus;
uurimuslike eesmärkide olemasolu (taotluste võrdse taseme korral eelistatakse
loomeuurimuslike eesmärkidega taotlusi);
kavandatud loomeuurimuslike ja loominguliste tegevuste seos akadeemia eesmärkidega ning
õppejõu tööga akadeemias.

8. Taotluste võrdse taseme korral arvestab ekspertkomisjon erinevate erialade tasakaalu ning
taotlejate soolise ja vanuselise tasakaalu põhimõtetega.
9. Üldjuhul ei toeta akadeemia õppejõule stipendiumi määramist rohkem kui kahel aastal järjest.
10. Ekspertkomisjon otsustab eeltaotluste põhjal hiljemalt 5. juuliks, millised õppejõud saavad
antud taotlusvoorus akadeemia soovituse. Otsuses tuuakse eraldi välja õppejõud, kellel on õigus
saada programmi statuudiga akadeemiale eraldatud stipendium.
11. Ekspertkomisjoni otsuse põhjal vormistatakse akadeemia soovituskiri, mille allkirjastab rektor
ning mis edastatakse kultuurkapitalile ja stipendiumi taotlejale.
12. Ekspertkomisjon võib teha stipendiumi taotlejale ettepanekuid taotluse muutmiseks või
täiendamiseks.

13. Piisava arvu kõrgetasemeliste taotluse puudumisel võib rektor eeltaotluste esitamise tähtaega
pikendada.
14. Stipendiumi lõpptaotluse esitab õppejõud kultuurkapitalile programmi statuudis sätestatud
korras.

