IT Akadeemia stipendiumi statuut Tallinna Tehnikaülikooli infoja kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõppe üliõpilastele
Vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse vahel 29.03.2017
sõlmitud lepingule nr 7-1.1/2-17.
1.

Stipendiumi annab välja Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskond IT Akadeemia
programmi raames.

2.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik vastu võetud täiskoormusega õppivad info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia doktoriõppe üliõpilased (edaspidi doktorandid).

3. Stipendiumite suuruse ja arvu ning stipendiumisaajad määrab stipendiumikomisjon lähtuvalt
stipendiumifondi suurusest. Stipendium määratakse üks kord õppeaastas sügissemestri alguses
kaheteistkümneks õppekuuks septembrist augustini. Stipendiumi suurus on võrdne õppetoetuste
ja õppelaenu seaduse alusel makstava doktoranditoetuse suurusega, mis kehtestatakse igaks
aastaks riigieelarvega.
4.

Stipendiumi taotlemiseks peab doktorant esitama motiveeritud taotluse lisatud vormil (vt lisa 1)
koos juhendaja sisulise soovituskirjaga ja viitega elektroonsele CV-le ETIS-es hiljemalt 29.
septembriks e-postiga aadressil ita-stipendium@cs.ttu.ee.

5.

Stipendiumi saajaid teavitatakse stipendiumi saamisest e-posti teel hiljemalt 16. oktoobriks.
Stipendium makstakse välja iga kuu viimaseks kuupäevaks, v.a septembrikuu stipendium, mis
tasutakse oktoobris.

6.

Stipendiumi määramisel võetakse arvesse doktorandi panust õppetöösse stipendiumiperioodil
infotehnoloogia teaduskonna õppekavadel (nt auditoorne töö, õppematerjalide valmistamine,
kursuse- ja/või diplomitööde juhendamine vms.), doktorandi väitekirja valmimisjärku ning
juhendaja arvamust. Eelistatud on doktorandid, kelle panus õppetöösse on suurem ja/või kelle
väitekirja valmimisaste on kõrgem.

7.

Stipendiumi ei maksta rohkem kui ühe nominaalse õppeaja ulatuses.

8.

Kui doktorant eksmatrikuleeritakse või ta siirdub akadeemilisele puhkusele enne stipendiumi
maksmise kuupäeva, siis selle õppekuu eest stipendiumi talle ei maksta ja stipendiumi
maksmine lõpetatakse.

9.

Doktorant, kellele on määratud IT Akadeemia stipendium, on kohustatud kõikides õpingutega
seotud artiklites ja ettekannetes avalikkuse teavitamiseks viitama IT Akadeemia programmile.
Mitteteavitamist käsitletakse programmi teavitusnõuete rikkumisena.

Lisa 1

Taotlus IT Akadeemia doktoriõppe stipendiumi saamiseks
1. Taotleja andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Kontaktelefon
E-post
Väitekirja teema, juhendaja
Doktoriõppesse astumise aasta
Pangakonto, panga nimetus

2. Taotluse põhjendus (max 1 lk)
Muu hulgas tuua välja doktoritöö valmimisjärk, osavõtt doktoritööga seotud erialastest konverentsidest ja seminaridest,
publikatsioonide arv ja tase (ETIS’e klassifikaatori järgi), viide CV-le ETIS-es ning kirjeldada panust õppetöösse
varasematel semestritel ning stipendiumiperioodil.

3. Andmed teiste taotluste/toetuste kohta
Kas stipendiumi on taodeldud/saadud ka teistest programmidest (nt. DoRa, Tiigriülikool, IKT doktorikool)?

Lisad: 1) Juhendaja sisuline soovitus

Taotleja (allkiri, kuupäev)

_________________________________________________

