
 

INCAP ELECTRONICS ESTONIA OÜ 
BAKALAUREUSEÕPPE STIPENDIUM 
1. Incap Electronics Estonia OÜ bakalaureuseõppe stipendium on ette nähtud Tallinna 

Tehnikaülikooli ühele inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika, 

tootearenduse ja robootika, integreeritud tehnoloogiad või infotehnoloogia teaduskonna 

riistvara arendus ja programmeerimise bakalaureuseõppe edukale üliõpilasele, kes vastab 

järgmistele tingimustele: 

 immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel 
puhkusel; 

 hea kaalutud keskmine hinne; 

 õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP; 

 aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks; 

2. Stipendiumi suurus on 2250 EUROT ning see makstakse välja stipendiumi saajale ühes osas. 

Välja antava stipendiumi rahastajaks on 50% ulatuses Saaremaa vald ja 50% ulatuses 

rahastab omanimelist stipendiumit Incap Electronics Estonia OÜ.  

3. Incap Electronics Estonia OÜ ja stipendiumi saanud üliõpilane võivad vastastikusel kokkuleppel 

teha üliõpilase õpingute ajal koostööd, mis seisneb Incap Electronics Estonia OÜ poolt 

Saaremaa tehases praktika võimaldamises, kursuse- ja lõputööde teemade määratlemises, 

juhendamises ja nende praktilises realiseerimises Incap Electronics Estonia OÜle huvi 

pakkuvates valdkondades. 

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

välja Tallinna Tehnikaülikooli erinevates infokanalites ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga 

päevalehes. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi 

juhatusele (digitaalselt allkirjastatud): 

 motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele; 

 essee (kuni 2 A4 lehekülge) teemal „How do I see myself in Electronics Industry and what are 
my goals for next 10 years“. 

 curriculum vitae; 

 õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist); 

 soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni 
juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud); 

6. SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud 

avaldused ja korraldab dokumentide edastamise stipendiumi rahastajale. Stipendiumi rahastaja 



 

võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist. 

7. Stipendiaadi kinnitab SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi juhatus stipendiumi rahastaja 

ettepanekul. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt SA Tallinna Tehnikaülikooli 

Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

8. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab SA Tallinna Tehnikaülikooli 

Arengufondi juhatus ja nõukogu. 


