
 

   
 

JUHAN LAUGISE STIPENDIUM 

Professor Juhan Laugis oli aastatel 1964‒2010 Tallinna Tehnikaülikooli 

energeetikateaduskonna elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi õppejõud, sellest 23 aastat 

instituudi direktor. Ta oli õpetajaks ja juhendajaks paljudele Eesti ettevõtetes töötavatele juhtidele 

ja inseneridele: kokku on tema käe all õppinud ca 1800 lõpetajat. Tema eestvedamisel andis 

instituut märkimisväärse panuse Eesti teadusmahuka ettevõtluse arendamisse, sinna kuuluvad 

projektid, mille käigus varustati Tallinna trammid moodsate veoajamitega ja elektrooniliste 

juhtimissüsteemidega ning arendati välja transistoritel töötavad toitemuundurid Estel Elektro AS 

jaoks. Juhan Laugise juhtimisel loodi lennukitööstusele röntgenkontrolliseadmete kulgajameid ja 

sulametallide doseerimiseks magnetohüdrodünaamilisi seadmeid ning roboteid. Ta arendas 

mitmekülgset koostööd paljude välisriikide ülikoolide ja ettevõtetega, oli üle 200 teadusartikli autor 

ja mitmete rahvusvaheliste teaduskonverentside orgkomitee liige. Juhan Laugis oli Eesti Moritz 

Hermann Jacobi Seltsi juhatuse aseesimees ja üliõpilasseltsi Liivika vilistlaskogu liige. 

 

1. Juhan Laugise stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli ühele 

inseneriteaduskonna ettevõtlikule ja edukale üliõpilasele, kes: 

 on nutikas ja aktiivne tulevane insener, kelle erialane ettevalmistus ülikoolis ei piirdu vaid 
õppetööga, vaid kelle huvide ringi kuulub ka ettevõtlus (start-upid, hackatonid, ärimudelite 
konkursid, leiutamine ja muud näited ettevõtlikkusest), osavõtt üliõpilasorganisatsioonide 
tööst ja teaduskonverentsidest; 

 on oma eriala tõsine propageerija, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks; 
 on ettevõtliku eluhoiakuga; 
 on kohusetundlik ja edukas õppetöös; 
 on oma magistriõpingute lõputöö sidunud elektri keskkonnasõbraliku või innovaatilise 

kasutamisega; 
 ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel. 

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile 

ülekantav summa. 

3. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see makstakse välja ühes osas. 

4. 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. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud): 

 avaldus-motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab enda vastavust kandidaadile 
esitatavatele nõuetele; 



 

   
 

 curriculum vitae; 

 õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist); 
 soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni 

juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud); 

6. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab 

dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi 

taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist. 

7. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi nõukogu rahastaja ettepanekul. 

8. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

9. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu. 


