
 

 

TALLINNA LINNA 
INFOTEHNOLOOGIASTIPENDIUM 
Tallinna linna infotehnoloogastipeniumi eesmärgiks on motiveerida Tehnikaülikooli 

infotehnoloogia teaduskonna tudengeid. Üliõpilased on oodatud osalema Tallinna linnale 

huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste väljatöötamisel; kirjutama lõputöö või 

üksikjuhtudel aine- või kursusetöö Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale huvipakkuval teemal. 

Teave Tallinna linnale huvipakkuvate IT-projektide ja IT-lahenduste ning uurimisteemade kohta 

tehakse hiljemalt iga aasta septembri lõpuks teatavaks Tallinna linna veebilehel www.tallinn.ee. 

1. Tallinna linna infotehnoloogiastipendium on nähtud kuni kolmele Tallinna Tehnikaülikooli 

infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuse- või magistriõppe edukale üliõpilasele, kes 

vastab järgmistele: 

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

• hea kaalutud keskmine hinne; 

• õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks on vähemalt 30 EAP; 

• kes on osalenud või osaleb Tallinna linnale huvipakkuvates IT-projektides või IT-lahenduste 
väljatöötamises või kes kirjutab diplomitööd Tallinna linna pakutud või Tallinna linnale 
huvipakkuval teemal.  

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja (Tallinna Strateegiakeskus) poolt Tallinna 

Tehnikaülikooli Arengufondile ülekantav summa. 

3. Ühe stipendiumi suurus on 1700 EUROT ning see makstakse välja ühes osas. 

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

välja ülikooli erinevates infokanalites. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud): 

• motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele; 

• stipendiumi taotluse aluseks oleva Tallinna linnale huvipakkuva IT-projekti, IT-lahenduse, lõpu-
, aine- või kursusetöö kirjeldus (kuni 10 000 tähemärki); 

• 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. Stipendiaatide valimise korraldab stipendiumikomisjon (edaspidi stipendiumikomisjon), mille 

koosseisu kuulub vähemalt üks Tallinna linna esindaja ning vähemalt üks TalTechi IT-

teaduskonna esindaja. Stipendiumikomisjoni tööd koordineerib TalTechi IT-teaduskond ja 

stipendiumikomisjoni esimees on TalTechi IT-teaduskonna esindaja. Stipendiumikomisjon on 

otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sh linna esindaja. 

8. Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ja valib konsensuse alusel 

välja stipendiaadid. Kui konsensusele ei jõuta, lähtutakse Tallinna linna esindaja seisukohast. 

9. Stipendiumi määramisel arvestab stipendiumikomisjon üliõpilase stipendiumitaotluse 

põhjendatust ja selle seotust Tallinna linna huvidega, üliõpilase akadeemilist edukust ja 

ühiskondlikku aktiivsust. Võrdsete kandidaatide korral võib stipendiumikomisjon arvestada ka 

seda, kas üliõpilase alaline elukoht on Tallinn ning kas ta vastab statuudi nõuetele. 

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

stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

11. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu. 


