
 

ADMIRALS MAGISTRIÕPPE STIPENDIUM 

Admiral Markets AS on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele 

Forex ja hinnavahelepingute (CFD) võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul 

ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma 

haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu 

terves maailmas.  

1. Admirals magistriõppe stipendium on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli 

infotehnoloogia teaduskonna või majandusteaduskonna magistriõppe edukale üliõpilasele, 

kes vastab järgmistele tingimustele: 

• immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel 

puhkusel; 

• õpib täiskoormusel;  

• õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel) 

• kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,8; 

• õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 45 EAP; 

• soov end edaspidi rakendada õpitud erialal; 

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

• aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele; 

• võimalus teha koostööd ettevõttega Admiral Markets AS, täpne koostöövorm selgub 

suhtlusel ettevõttega. 

2. Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondile 

ülekantav summa. 

3. Stipendiumi suurus on 2000 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; 

• esse valitud teemal:  

o How new technological approaches (e.g, AR, MR, VR, Metaverse) could help FinTechs 

to provide better investing services for customers)? 



 

o What has helped you the most to understand the aspects of investing, and what 

materials/courses do you plan to use in the future to expand your knowledge in this area? 

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

stipendiaadi poolt Arengufondi juhatusele teatatud pangaarvele. 

8. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab Arengufondi juhatus ja 

nõukogu. 

 

 


