
 

ERKKI TRUVE NIMELINE MAGISTRIÕPPE 

STIPENDIUM 

Erkki Truve oli silmapaistev molekulaarbioloog, kelle eestvedamisel pandi alus loodusteaduskonnale 

ja geenitehnoloogia instituudile Tallinna Tehnikaülikoolis uuel eesti ajal. Alates 1997. aastast 2019. 

aastani töötas ta Tallinna Tehnikaülikoolis professorina. 2010. aastast 2015. aastani oli ta Tallinna 

Tehnikaülikooli teadusprorektor. Erkki Truve töö Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektorina oli 

väljapaistev ja edendas tublisti kogu Eesti teaduse kvaliteeti. Erkki Truve peamiseks 

uurimisvaldkonnaks oli taimede molekulaarbioloogia ja viroloogia. Professor Truve oli ka 

suurepärane teaduse populariseerija. 

1. Erkki Truve nimeline magistriõppe stipendium on ette nähtud valdkonna 

populariseerimiseks Tallinna Tehnikaülikooli ühele loodusteaduskonna rakenduskeemia ja 

biotehnoloogia eriala magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele: 

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

• on kohusetundlik ja edukas õppetöös; 

• õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP; 

• on nutikas ja pühendunud tulevane loodusteadlane, kelle erialane ettevalmistus ülikoolis ei 

piirdu vaid õppetööga, vaid kelle huvide ringi kuulub ka näiteks ettevõtlus, osavõtt 

teaduskonverentsidest või teaduse populariseerimise üritustest. 

2. Stipendiumi allikaks on Erkki Truve nimeline fond Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondis. 

3. Stipendiumi suurus on 3000 EUROT ning see makstakse välja ühes osas. 

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

välja ülikooli erinevates infokanalites ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. 

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Arengufondi juhatusele (digitaalselt 

allkirjastatud): 

• motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele; 

• Curriculum Vitae; 

• õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist); 

• soovitus õppejõult, juhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)organisatsiooni juhilt (kus 

on aktiivselt tegutsenud); 

6. Stipendiumi avaldused vaatab läbi ja otsused langetab Tallinna Tehnikaülikooli 



 

loodusteaduskonna ja  fondi asutajate esindajatest moodustatud 3-liikmeline komisjon. 

7. Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja korraldab 

dokumentide edastamise stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjon võib soovi korral kohtuda 

stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist. 

8. Stipendiaadi kinnitab Arengufondi juhatus stipendiumikomisjon ettepanekul.  

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

10. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu. 

 


