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ERIVAJADUSEGA ÜLIÕPILASTE STIPENDIUMI JUHEND

EESMÄRK, KÄSITLUSALA, VASTUTUS
Juhendi eesmärk on sätestada haridus- ja teadusministri 16.08.2019. a määrusega nr 37
„Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord“
alusel erivajadusega üliõpilaste stipendiumi (edaspidi ka stipendium) maksmise kord ja
tingimused.
Erivajadusega üliõpilastele stipendiumi eraldamist korraldab Haridus- ja Noorteameti
rahvusvahelistumise osakonna stipendiumite ja toetuste büroo (edaspidi amet).
Juhendi rakendamisel töödeldakse ametile esitatavaid isikuandmeid vastavalt ameti isikuandmete
töötlemise ja kaitse nõuetele.
STIPENDIUMI EESMÄRK
1. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi (edaspidi ka stipendium) eesmärk on toetada
erivajadusega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel.
2. Stipendiumiga toetatakse üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise,
füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.
STIPENDIUMI ERALDAMISE PÕHIMÕTTED JA STIPENDIUMI SUURUS
3. Erivajadusega üliõpilasele on võimalik eraldada stipendiumi üks kord aastas kuni kümneks
õppekuuks üliõpilase täiskoormusel õppimise perioodil, kuid mitte kauem kui üks aasta
pärast üliõpilase nominaalse õppeaja lõppu, välja arvatud osakoormusega õppivale
üliõpilasele, kellele maksatakse stipendiumi õppekava kahekordse nominaalkestuse jooksul.
4. Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi suurus on:
1) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega
üliõpilasel 510 eurot kuus;
2) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni
kõrvalekaldega üliõpilasel 148 eurot kuus;
3) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava ning alapunktides 4.1 ja 4.2
nimetamata muu funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 80 eurot kuus;
4) keskmisele puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel
325 eurot kuus;
5) keskmisele puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni
kõrvalekaldega üliõpilasel 68 eurot kuus;
6) keskmisele puude raskusastmele vastava ning alapunktides 4.4 ja 4.5 nimetamata muu
funktsiooni kõrvalekaldega üliõpilasel 60 eurot kuus.
5. Stipendiumi määratakse ja makstakse järgmiselt:
1) täiskoormusega õppivale üliõpilasele vastavalt punktis 4 toodud kuumääradele;
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2) akadeemilisel puhkusel viibiva või osakoormusega õppiva õppetöös osaleva
erivajadusega üliõpilase stipendiumi suurus diferentseeritakse üliõpilase täidetava
õppekava mahu alusel. Stipendiumi suurus sõltub semestri alguses tehtud õppeainete
registreeringutest ja üliõpilase puude raskusastmele vastavast stipendiumi määrast (vt
punkt 4). Stipendiumi suurus ei tohi ületada täiskoormusega õppiva üliõpilaste määra.
3) täiskoormusega õppiva üliõpilase nominaalse õppeaja lõppedes diferentseeritakse
erivajadusega üliõpilase stipendiumi suurus kehtestatud õppekava mahust puudu olevate
ainepunktide alusel.
4) stipendiumi suurus arvestatakse Sotsiaalkindlustusameti otsuses toodud puude
raskusastme ja liigi alusel.
STIPENDIUMI TAOTLEMINE
6. Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe,
bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
1) ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või
viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi
kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks
tähtajalise elamisloa saamiseks;
2) ta õpib täis- või osakoormusega õppes (s.h akadeemilisel puhkusel viibijad, kes
osalevad õppetöös);
3) ta on erivajadusega.
4) Doktorandil on õigus taotleda erivajadusega üliõpilaste stipendiumit, kui ta vastab
punktides 6.1 ja 6.3 toodud tingimustele. Erivajadusega üliõpilaste stipendium
määratakse doktorandile kuni kümneks kuuks õppeaastas.
7. Kui üliõpilane vastab nii erivajadusega üliõpilase-, eriala-, tulemus-, doktorandi- ja/või
asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste stipendiumi tingimustele,
on tal õigus saada mitut stipendiumit korraga.
8. Üliõpilasel on õigus stipendiumi taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist. Maksimaalselt saab stipendiumi taotleda 10 õppekuuks õppeaastas
(septembrist kuni juunini). Juuli- ja augustikuu eest stipendiumi ei maksta.
9. Üliõpilane saab stipendiumi taotluse esitada üks kord õppeaastas.
10. Kui üliõpilane õpib mitmes kõrgkoolis ja/või mitmel õppekaval, siis saab ta stipendiumi
taotluses märgitud kõrgkoolis õppekaval õppimise eest. Pärast taotluse esitamist ja/või
toetuse saamist tuleb üliõpilasel ametit teavitada, kui ta kõrgkooli muudab.
11. Stipendiumi taotlemise tähtajad on ühe õppeaasta kohta 20.september (taotletakse
stipendiumi kuni terveks õppeaastaks) ja 21.veebruar (taotletakse stipendiumi
kevadsemestriks).
11.1. Kui üliõpilane esitab septembri taotlusvoorus taotluse, ei ole tal veebruari taotlusvoorus
enam võimalik taotlust esitada, seda ka mitte siis, kui septembri taotlusvoorus esitatud taotlusega
taotleti stipendiumi vähem kui 10 õppekuud.
11.2. Kui taotlus esitatakse veebruari taotlusvoorus, siis võib määrata stipendium maksimaalselt
kuni käimasoleva õppeaasta lõpuni (kuni 5 õppekuud).
12. Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane ametile elektroonilises keskkonnas
https://taotlused.edu.ee/ järgmised dokumendid:
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1) vormikohane taotlus;
2) akadeemilisel puhkusel või osakoormusega õppes olevatel üliõpilastel väljavõte
õppeainetele registreerumisest;
3) lisa-aastal (ehk üks aasta pärast üliõpilase nominaalse õppeaja lõppu) õppivatel
üliõpilastel väljavõte täidetud õppekava mahust ja õppekava täitmisest puudu olevate
registreeritud õppeainete tõend.
13. Elektrooniline taotluskeskkond avatakse 1 kuu enne taotlustähtaega.
14. Taotlus peab olema esitatud hiljemalt tähtajana välja kuulutatud kuupäeval.
15. Amet kontrollib taotleja vastavust stipendiumi saamise nõuetele ja teavitab taotlejat taotluse
vastavusest nõuetele.
16. Ametil on õigus teha stipendiumitaotluses esitatud andmete kohta järelepärimisi kõrgkoolile,
Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti hariduse infosüsteemi.
STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
17. Otsuse stipendiumi määramise või määramisest keeldumise kohta teeb rahvusvahelistumise
osakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul peale taotlusvooru tähtaega. Otsus tehakse
üliõpilasele teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise
päevast.
18. Amet maksab määratud stipendiumi üliõpilase taotluses toodud arveldusarvele järgnevalt:
1) täiskoormusega õppivale üliõpilasele makstakse stipendium välja iga kalendrikuu
hiljemalt 10. päevaks v.a stipendiumi taotlemise, sh määramise tähtajale eelnenud
õppekuu(de) eest. Stipendiumi määramise otsusele (mis tehakse pärast 10.kuupäeva)
eelnenud õppekuu(de) eest, makstakse eelnenud kuu(de) stipendium välja otsuse
tegemisele järgneval kuul hiljemalt 10. kuupäevaks (nt kui otsus tehakse 05.oktoobril
makstakse hiljemalt 10. oktoobril stipendium septembri eest).
2) osakoormusega õppivale või akadeemilisel puhkusel viibivale õppekava täitvale
üliõpilasele makstakse stipendium välja vastavalt üliõpilase semestri alguses tehtud
õppeainete registreeringutele punktis 18.1. toodud tähtaegadeks. Kui üliõpilasele on
määratud stipendium kogu 10-ks õppekuuks, esitab ta ametile väljavõtte õppeainetele
registreerumisest ka enne teise semestri algust. Stipendiumi määramisel lähtutakse
järgnevas tabelis toodud määradest:

Stipendiumi määra alus

1) sügava või raske puude raskusastmele vastava
kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle;
2)
sügava või raskele puude raskusastmele vastava
liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle
3) sügavale või raskele puude raskusastmele vastava
ning alapunktides 1) ja 2) nimetamata muu funktsiooni
kõrvalekalle

Stipendiumi kuu
määr
täiskoormusega
õppe korral
(euro)

1 EAP määr
osakoormusega
õppes või
akadeemilisel
puhkusel olles
(euro)

510,00

85,00

148,00

24,67

80,00

13,33
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4)
keskmisele puude raskusastmele vastava
kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle;
5) keskmisele puude raskusastmele vastava liikumisvõi nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
6)
keskmisele puude raskusastmele vastava ning
alapunktides 4) ja 5) nimetamata muu funktsiooni
kõrvalekalle.

325,00

54,17

68,00

11,33

60,00

10,00

3) sügava, raske või keskmise puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekalde
korral on stipendiaadil õigus saada 10 õppekuuks määratud stipendium kahe osamaksena
(eraldi sügis- ja kevadsemestri eest) õppeaasta jooksul. Stipendium sügissemestri eest
makstakse välja oktoobrikuu jooksul. Stipendium kevadsemestri eest makstakse välja
märtsikuu jooksul.
19. Stipendiumi maksmine lõpetatakse sellele järgnevast täiskuust, kui ilmneb üliõpilase
mittevastavus stipendiumi taotlemise tingimustele. Kui mittevastavus tuleneb
Sotsiaalkindlustusameti otsusest või üliõpilase õppekoormuse muutusest, diferentseeritakse
stipendium vajadusel sellele järgnevast täiskuust või peatatakse stipendiumi maksed, kuni
asjaolude selgumiseni.
20. Ametil on õigus enne igakuise stipendiumi väljamaksmist teha järelepärimine Eesti hariduse
infosüsteemi ja Sotsiaalkindlustusametile stipendiumitaotluses esitatud andmete kohta.
STIPENDIUMI SAAJA KOHUSTUSED
21. Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi saaja on kohustatud teavitama ametit kolme (3)
tööpäeva jooksul muudatustest oma osalemisel õppetöös. Kohustus on teavitada ametit
taasesitamist võimaldavas vormis kui:
1) muutub õppekoormus;
2) üliõpilane eksmatrikuleeritakse;
3) üliõpilane suundub akadeemilisele puhkusele;
4) või on tekkinud muu eelnevalt nimetamata põhjus, mis takistab õpinguid.
22. Ametil on õigus nõuda enammakstud stipendium üliõpilaselt tagasi. Otsuse enammakstud
toetuse tagasinõudmise kohta teeb rahvusvahelistumise osakonna juhataja.
DOKUMENTATSIOON
23. Stipendiumiga seotud dokumente ja andmeid säilitab amet vastavalt asutusesisesele korrale.

