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RAKENDUSKÕRGHARIDUST OMANDAVATE ÕPPURITE  
STIPENDIUMI STATUUT 

 
 
EESMÄRK 

Rakenduskõrgharidust omandavate õppurite stipendiumi (edaspidi: Stipendium) statuudi 

kohaselt määratakse ja makstakse stipendiumi Kliinikumis töötavatele vastava eriala 

üliõpilastele (edaspidi: Stipendiaat) toetamaks nende kõrghariduse omandamisega 

kaasnevate kulude katmist eesmärgiga, et nad õpingute lõpetamise järgselt jätkaksid 

töötamist Kliinikumis. 

 
TEGEVUSKIRJELDUS 
 
1. Stipendiumi rahastab Kliinikum. 

2. Stipendiumikonkursi väljakuulutamise, stipendiumi suuruse, Kliinikumi vajaduste põhiste 

erialade stipendiumide arvu ja nende taotlemise tähtajad otsustab Kliinikumi juhatus. 

3. Stipendiumikonkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse konkursiteade Kliinikumi 

veebilehel ja sellekohane info saadetakse tervishoiu kõrgkoolidele. 

4. Stipendiumi taotleja esitab konkursiteates näidatud aadressidel e-posti teel avalduse, 

motivatsioonikirja ja õppeasutuse tõendi, millest nähtub, et kandidaat õpib (ei viibi 

akadeemilisel puhkusel), on seni õpet läbinud normaalajaga ning puuduvad 

õppevõlgnevused. 

5. Stipendiumide määramisel on otsustuspädevus ülemõdede nõukogul, kes koostab 

taotlejatest paremusjärjestuse, võttes arvesse õppekava täitmist, motiveeritust end 

valitud erialal teostada ning valmisolekut pärast lõpetamist Kliinikumis kokkulepitud kuni 

3-aastase ehk kuni 36-kuise siduvusaja töötada.  

6. Stipendiumide määramiseks teeb Kliinikumi juhatusele ettepaneku ülemõdede nõukogu. 

Ülemõdede nõukogul on sobivate kandidaatide puudumisel õigus jätta ettepanek 

stipendiumi määramiseks tegemata. 

7. Stipendiumi määrab ülemõdede nõukogu ettepanekul Kliinikumi juhatus oma otsusega. 

Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust või kui ülemõdede nõukogu ei teinud 

ettepanekuid, loeb Kliinikumi juhatus konkursi luhtunuks oma protokollilise otsusega. 

8. Stipendiumi arvestusajaks on õppe nominaalkestuse kõik kalendrikuud (k.a vaheajad). 

Kui akadeemilise kalendri õppeaasta algus ja lõpp ei ühti kalendrikuu alguse ja lõpuga, 

siis arvestatakse stipendiumi proportsionaalselt õppeaasta sisse jääva aja eest 

konkreetses kalendrikuus. 

9. Stipendiumi makstakse isikule, kes: 

9.1. õpib rakenduskõrghariduse õppe 3. või 4. kursusel; 

9.2. töötab õppega samaaegselt vähemalt 0,5 koormusega Kliinikumis abiõe, 

abiradioloogiatehniku vm vastava eriala ametikohal; 
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9.3. on Kliinikumiga sõlminud stipendiumi saamise ajaga proportsionaalse siduvusajaga 

stipendiumikulude hüvitamise kokkuleppe pärast õppe lõpetamist; 

9.4. täidab tööülesandeid Kliinikumis laitmatult; 

9.5. ei ületa õppekava nominaalkestust; 

9.6. ei viibi akadeemilisel puhkusel. 

 

10. Stipendiumi statuudi kohaldamisel tekkida võivad probleemid lahendab Kliinikumi 

juhatus. 
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VKL-373 Stipendiumikulude hüvitamise kokkulepe 


