
 

EERO (Estonian Ecumenical Relief Organisation)  

MANIVALD EELNURME MÄLESTUSFOND 
  

Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendium  Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilastele on loodud 

aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule 

Tehnikaülikoolis.  
 

1. EERO stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna bakalaureuseõppe 

edukale II või III õppeaasta üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:  

• kellel on head või väga head õppetulemused;  

• õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 60 EAP 

• kes on Eesti Vabariigi kodanik;  

• kellel on mitmekülgsed vabaajahuvid;  

• kes on materiaalselt vähekindlustatud. 

  

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile 

ülekantav summa.  

3. Stipendiumi suurus on 1300 eurot ning see makstakse välja ühes osas.  

 

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

Tallinna Tehnikaülikooli veebis ja erinevates infokanalites.  

 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud):  

 

• Motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele (nt 

puudub finantsiline lisatoetus, pärit suurest perest, erakorralised kulud, 

pandeemia tõttu tööta jäämine jne) ning toob välja, mille jaoks taotleja 

stipendiumit kasutada soovib; 
• curriculum vitae;  

• õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist).  

 

6. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab 

dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda stipendiumi taotlejatega enne 

stipendiaadi väljavalimist.  

 

7. EERO stipendiumi määrab ja kuulutab tulemused avalikult välja 5-liikmeline stipendiumikomisjon  

  

8. EERO stipendiumi määramisel kuuluvad 5-liikmelise stipendiumikomisjoni EERO nõukogu 

liikmed. Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt 3 liiget. EERO 

stipendiumi määramise küsimused otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Häälte poolitumisel on 



 

otsustavaks stipendiumikomisjoni esimehe hääl. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Komisjon esitab 

oma ettepaneku kinnitamiseks Arengufondi nõukogule.  

9. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi nõukogu rahastaja ettepanekul.  

 

10. Otsuste kohta saab informatsiooni Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondilt. Stipendiumikomisjonil 

on õigus jätta EERO stipendium välja andmata, kui ei ole stipendiumi tingimustele vastavaid kandidaate.  

 

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

 

12. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja nõukogu  

  


