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EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR EDUKALT ÕPPIVA ÜLIÕPILASE
STIPENDIUMI STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva statuudiga reguleeritakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor edukalt õppiva
üliõpilase stipendiumite (edaspidi „Stipendium“) määramise põhimõtteid ja
korralduslikke aluseid.
1.2. Stipendiumi eesmärk on väärtustada ja tunnustada Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor
täiskoormusel õppivate üliõpilaste silmapaistvaid õppetegevusega seonduvaid tulemusi
ja soodustada nende saavutamist.
1.3. Ühe stipendiumi suurus on 900 (üheksasada) eurot ühes õppeaastas ning välja
kuulutatakse kuni 5 (viis) stipendiumit.
1.4. Stipendium määratakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor stipendiumikomisjoni
(Edaspidi Komisjon) otsuse alusel üks kord aastas õpitulemuste pingerea alusel
järgmiseks õppeaastaks.
1.5. Komisjon on kuni viieliikmeline ning komisjon moodustatakse hiljemalt üks nädal enne
stipendiumitaotluste esitamise tähtaega.
1.6. Komisjonil on õigus jätta stipendium määramata, kui esitatud taotluste hulgast ükski ei
saavuta komisjoni enamuse poolthääli.
2. STIPENDIUMILE KANDIDEERIMINE JA MÄÄRAMINE
2.1. Stipendiumile
saavad
kandideerida
rakenduskõrghariduse üliõpilased:

Eesti

Ettevõtluskõrgkooli

Mainor

2.1.1. kes on edukalt läbinud esimese kursuse;
2.1.2. kes õpivad täiskoormusel ja kelle keskmine hinne on vähemalt 4,0;
2.1.3. kellel puuduvad nii õppevõlgnevused kui ka õppemaksuvõlgnevused;
2.1.4. kellel on aktiivne eluhoiak ning kes soovivad osaleda ja panustada Eesti
Ettevõtluskõrgkooli Mainor erinevatesse projektidesse.
2.2. Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga
hiljemalt akadeemilises kalendris toodud õppeaasta lõpukuupäevaks aadressile
stipendum@eek.ee.
2.3. Komisjon hindab ja vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib võimalikud
stipendiaadid. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli ning
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stipendiumi määramisel võetakse aluseks lisaks õpingutulemustele ka üliõpilase
motivatsiooni stipendiumi saamiseks.
2.4. Komisjon teeb otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotluste laekumise lõpptähtaega
ning stipendiumi saajaid teavitatakse komisjoni otsustest kirjalikult.
3. STIPENDIUMI MAKSMINE, TAGASTAMINE JA OTSUSTE VAIDLUSTAMINE
3.1. Stipendiumi saanud üliõpilasega sõlmitakse stipendiumleping, mille sõlmimise eelduseks
on õppeaasta alustamise tasu maksmine.
3.2. Stipendiumi saanud üliõpilase õppemaksukohustust vähendatakse stipendiumi summa
võrra ja üliõpilasel on kohustus tasuda valitud õppemaksupaketile vastavaid makseid.
Õppemaksu tasaarveldamine toimub kevadsemestril.
3.3. Stipendiumi maksmine katkestatakse juhul kui:
3.3.1. stipendiumi saaja võtab akadeemilise puhkuse;
3.3.2. stipendiumi saaja on viidud üle osakoormusele või tema kaalutud keskmine hinne
on vähem kui 4,0;
3.3.3. stipendiumi saaja katkestab õpingud õppeaasta kestel või eksmatrikuleeritakse
õppes mitteosalemise või vääritu käitumise tõttu. Sellisel juhul on üliõpilane
kohustatud stipendiumi täies mahus tagastama.
3.4. Juhul kui stipendiumi saaja katkestab õpingud enne uue õppeaasta algust, määratakse
stipendium pingereas järgmisele nõuetele vastavale üliõpilasele.
3.5. Võimalikud stipendiumi määramise ja tagastamisega seotud probleemid lahendab ja
otsustab komisjon.
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