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EESTI LENNUAKADEEMIA TULEMUSSTIPENDIUMI TAOTLEMISE,
MÄÄRAMISE JA MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD
Käesolev kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Üliõpilaste stipendiumite liigid,
suurus ja määramise üldtingimused“ alusel.
1. Üldsätted
1.1.

Käesoleva korraga sätestatakse tulemusstipendiumi määramise alused ja kord Eesti

Lennuakadeemias.
1.2.

Tulemusstipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada suurepäraseid õpitulemusi

saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi.
1.3.

Tulemusstipendiumi

saavate

üliõpilaste

arv

fikseeritakse

Haridus-

ja

Teadusministeeriumi poolt.
2. Tulemusstipendiumi taotlemine ja määramine
2.1.

Tulemusstipendiumi määramiseks kinnitab rektor käskkirjaga komisjoni. Komisjoni

töösse kaasatakse üliõpilaskonna esindajad.
(Jõustunud 14.10.2016)
2.2.

Stipendiumi saab taotleda alates immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist

viieks kuuks kaks korda õppeaastas – septembris ja veebruaris, kui ta vastab järgmistele
tingimustele:
2.2.1 on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2.2.2 õpib täiskoormusega;

2.2.3 ei viibi akadeemilisel puhkusel;
2.2.4 õppeaeg ei ole ületanud nominaalkestust;
2.2.5 on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (100%).
Õppekava täitmise mahtu arvestatakse kandideerimise semestri algusele eelneva päeva
seisuga. Õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppemahu hulka loetakse ainult õppekavas
ette nähtud õppeained ning vabaained maksimaalselt õppekavas ette nähtud mahus.
Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava täidetud mahu hulka varasemate
õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava mahtu.
(Jõustunud 14.10.2016)
2.2.6 eelneva semestri kaalutud keskmine hinne on üle 4,0 (v.a p 2.5. toodud erisus).
(Jõustunud 22.02.2016)
2.3.

Komisjon otsustab tulemusstipendiumi määramise veebruaris taotluse esitanute osas

hiljemalt 10. märtsiks ja septembris esitanute osas hiljemalt 10.oktoobriks.
2.4.

Tulemusstipendium määratakse akadeemiale eraldatud stipendiumifondi piires

vastavalt

taotluse

esitanute

paremusjärjestusele

õppekavade

lõikes.

Eesti

Lennuakadeemiale eraldatud stipendiumifond jagatakse õppekavade vahel vastavalt
üliõpilaste arvule

proportsionaalsuse põhimõtet

arvestades.

Kui õppekaval on

tulemusstipendiumile kvalifitseeruvaid üliõpilasi vähem kui õppekavale eraldatud fond,
siis ülejäänud fond jagatakse kõigi kvalifitseerunud taotlejate üldise paremusjärjestuse
alusel.
(Jõustunud 14.10.2016)
2.5.

Paremusjärjestus õpitulemuste alusel koostatakse kaalutud keskmise hinde alusel

eelmise semestri tulemuste põhjal. Kui üliõpilasel toetuse määramisele eelnenud semestril
eristava hindamisega hinnatud või punktis 2.7. toodud mitteeristatavad teisendatud
õpitulemused puuduvad või jääb läbitud eristava hindamisega hinnatud õppeainete maht
alla 15 EAP, võetakse arvesse kaalutud keskmine hinne üle kõigi õpitulemuste.
(Jõustunud 14.10.2016)
2.6.

Kui tulemused on õpitulemuste alusel koostatud paremusjärjestuses võrdsed,

eelistatakse esmalt taotlejat, kellel on kogu õppeaja kõigi õpitulemuste arvestuses kõrgem
kaalutud keskmine hinne, seejärel eelistatakse taotlejat, kellel on kumulatiivselt õppekava
täidetud suuremas mahus.
(Jõustunud 14.10.2016)
2.7.

Lennuliiklusteeninduse, õhusõiduki juhtimise ja õhusõiduki ehituse ja hoolduse

erialaõppes mitteeristava hindamise puhul teisendatakse saavutatud protsendiline
õpitulemus arvuliseks kasutades alljärgnevat skaalat:
„5“ – 91-100 protsenti;
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“4” – 81-90 protsenti;
“3” – 75-80 protsenti.
(Jõustunud 22.02.2016)

3. Tulemusstipendiumi maksmine
3.1.

Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.

3.2.

Tulemusstipendiumi maksab Eesti Lennuakadeemia rektori käskkirja alusel igal

õppekuul 20. kuupäevaks vastava kuu õppekuu eest, välja arvatud veebruari
tulemusstipendium, mis makstakse välja hiljemalt 20. märtsil ning septembrikuu
tulemusstipendium, mis makstakse hiljemalt 20. oktoobril.
3.3.

Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilasele lõpetatakse tulemusstipendiumi

maksmine

viimasele

õppetööl

viibitud

päevale

järgnevast

õppekuust

arvates.

Väljamaksmata jääv stipendium kantakse järgneva semestri stipendiumifondi.
3.4.

Tulemusstipendiumi on õigus saada akadeemilisel puhkusel oleval üliõpilasel, kui ta

täidab õppekava ning on keskmise, raske või sügava puudega isik, alla 3-aastase lapse või
alla 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja või viibib akadeemilisel puhkusel
seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.
3.5.

Üliõpilase

eksmatrikuleerimisel

lõpetatakse

tulemusstipendiumi

maksmine

eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust.
3.6.

Kui üliõpilasele määratakse tulemusstipendium ekslikult, on eksituse ilmnemisel

akadeemial õigus tulemusstipendiumi maksmine üliõpilasele lõpetada.
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