
 

ILMAR ÖPIKU NIMELINE MAGISTRIÕPPE 
STIPENDIUM 

1. Ilmar Öpiku nimeline magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli 

ühele inseneriteaduskonna energeetikaga seotud erialade edukale üliõpilasele, kes vastab 

järgmistele tingimustele: 

 immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel 

puhkusel; 

 deklareerinud õppeaineid mahus, mis vastab täiskoormusele; 

 soov end edaspidi rakendada õpitud erialal; 

 oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks; 

 aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele. 

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile 

ülekantav summa. 

3. Stipendiumi määratakse magistriõpingute ajaks ja stipendiumi saajaga sõlmitakse leping, 

millega stipendiaat võtab järgmised kohustused: 

 Esimese magistriõpingute õppeaasta lõpus esitab stipendiaat Arengufondile aruande 

senistest õpingutest (sh väljavõte senistest magistriõpingute tulemustest), tehtud 

teaduslikest töödest ja uurimustest ning oma panusest valdkonna arengusse ning teeb 

ettekande rahastajale või tema poolt moodustatud stipendiumikomisjonile; 

 kaalutud keskmine hinne aruande esitamise hetkeks on vähemalt 4,0; 

 vastab endiselt stipendiumi kandideerimise aluseks olnud tingimustele. 

4. Stipendiumi suurus on 4000 EUROT ning see makstakse välja kahes võrdses osas. Esimene 

osa makstakse välja stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele peale 

konkurssi lõppu. Teine osa makstakse stipendiaadile välja peale aruande esitamist ja 

kinnitamist rahastaja poolt. Rahastaja kinnitab aruande peale stipendiaadi poolset ettekannet 

juhul kui stipendiaat täidab lepingus ettenähtuid kohustusi. 

5. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse 

välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi Interneti koduleheküljel ja 

vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud): 

 curriculum vitae; 

 motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele; 



 

 bakalaureuseõpingute lõputunnistuse koopia ja hinneteleht; 

 soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni 

juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud). 

7. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab 

dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi 

taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist. Stipendiumi määramise ettepaneku teeb rahastaja. 

Rahastaja võib otsuse tegemiseks moodustada stipendiumikomisjoni. 

8. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi nõukogu rahastaja ettepanekul. 

9. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu. 


