
 

SWECO PROJEKT AS MAGISTRIÕPPE 
STIPENDIUM 
Sweco Projekt AS magistriõppe stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli 

ühele  inseneriteaduskonna magistriõppekava hooned ja rajatised eriala (hoonete sisekliima ja 

tehnosüsteemid peaeriala) või integreeritud õppekava hoonete sisekliima ja veetehnika 

eriala (hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid peaeriala, täitnud oma kava vähemalt 180 EAP 

mahus) edukale üliõpilasele: 

• kes ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel; 

• hea kaalutud keskmine hinne; 

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

• võimalus teha koostööd Sweco Projekt AS-ga, täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja 

rahastaja vahelisest kokkuleppest. 

 

1. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile 

ülekantav summa. 

2. Stipendiumi suurus on 2000 EUROT ning see makstakse välja ühes osas. 

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

välja ülikooli erinevates infokanalites. 

4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud): 

• laiendatud CV koos lisategevuste loeteluga, mis näitavad Sinu aktiivsust erialaga seonduvalt 
(kuulumine ühingusse, avaldatud artiklid/postitused, osalemine projektides, osalemine 
vabatahtlikuna vms); 

• Soovitus(ed) õppejõult või praktikajuhendajalt (oled osalenud mõnes edukas projektis või 
ettevõtmises). Soovitus praeguselt või varasemalt tööandjalt; 

• õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);  

• 5 minutiline video teemadel: 

o Kuidas ja miks Sa oled valinud antud valdkonna õppimiseks? 

o Mis on Sinu tuleviku plaanid, kus näed ennast peale ülikooli lõpetamist? Mil määral on 
see seotud õpitava erialaga? 

o Mis on Sinu jaoks täna erialaselt oluline probleem ning paku välja oma lahendus? 

o Millises meeskonnas näed ennast töötamas ning mis on need väärtused, mida oma 
tulevaselt tööandjalt ootad? 

 



 

 

Ole loov ja paista oma esitlusega silma!  

Video link (Youtube, WeTransfer, DropBox vms lahendus) lisa kandideerimisavalduses 
kommentaaride lahtrisse. 

 

• Kandidaat on valmis kohtuma stipendiumi rahastajaga. 

5. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab 

dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi 

taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.  

6. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi juhatus rahastaja ettepanekul. Stipendium makstakse välja 

stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

7. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu 

 


