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Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna
Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017määruse nr 4 „Tallinnalinna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“
§-ga 4 ningtulenevalt Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli vahel sõlmitavatestkoostöölepingutest.

§ 1. Stipendiumiasutamine ja eesmärk

 (1) Tallinna linna ningülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel sõlmitud koostöölepingute alusel
asutatakseTallinna linna Raestipendium (edaspidi stipendium), mille eesmärgid on:
  1)toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante,kelle magistritöö, doktoritöö
või teaduspublikatsioon (edaspidi koos uurimistöö)käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku
omavalitsusetegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakenduslikuväärtusega ning aitab
kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
 2)  propageerida jasoodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvateteemade
uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantideja doktorantide poolt;
 3)  toetada heal tasemeluurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nendeees
seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

 (2)Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurotaastas. Magistrantidele on
iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni 6
stipendiumi (igastipendium 1500 eurot).

§ 2. Stipendiumikonkursilosalemise eeldused

 (1) Stipendiumikonkursilevõib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist,
kellegaTallinna linnal on sõlmitud koostööleping.

 (2) Kandidaadi esitamiseõigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilaneteeb
uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilaseesitada stipendiumi kandidaadiks ka
selle asutuse teenistuja.

 (3) Stipendiumi kandidaatpeab vastama järgmistele tingimustele:
 1)  õppima kõrghariduseteisel õppeastmel (magistriõppes) või kolmandal õppeastmel (doktoriõppes);
 2)  magistriõppes õppijapeab õppima täiskoormusega ega tohi viibida akadeemilisel puhkusel;
 3)  [kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 2- jõust. 08.02.2020]
 4)  doktoriõppes õppijaõppe nominaalkestuse lõpuni peab olema jäänud neli või vähem semestrit;
 5)  [kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 2- jõust. 08.02.2020]
 6)  tema uurimistöö peabkäsitlema Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse seisukohast olulist ja
selletegevusvaldkondadega seonduvat probleemi ning aitama kaasa mõne Tallinna linna eesseisva küsimuse
lahendamisele.
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§ 3. Stipendiumikonkurssja nõutavad dokumendid

 (1) Stipendiumikonkursskuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsil.

 (2) Üliõpilasestipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 1. aprilliks e-posti aadressile
raestipendium@tallinnlv.eejärgmised eestikeelsed dokumendid:
 1)  digiallkirjastatud kinnitusselle kohta, et üliõpilane vastab käesoleva määruse § 2 lõikes 3 esitatudnõuetele;
 2)  ülevaadeplaneeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondubTallinna linna kui kohaliku
omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on sellerakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning
kuidas see aitabkaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised onuurimistöö meetodid,
eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahendusenijõudmise teed (ülevaate pikkus 3-5 lk, kirjatüüp Times
New Roman, kirjasuurus12, reavahe 1);
 3)  elulookirjeldus(CV);
 4)  üliõpilasestipendiumikonkursile esitaja digiallkirjastatud soovituskiri (kuni 1 lk);
 5)  tõend magistri- ja doktoriõpingute kaalutud keskmise hinde kohta.
[RT IV, 05.02.2020, 2- jõust. 08.02.2020]

 (3) Üliõpilasestipendiumikonkursile esitajale saadetakse dokumentide saabumisel kinnituskiri.

 (4) Tallinna Linnavalitsuseõppe- ja teaduskoostöö komisjon (edaspidi õppe- ja teaduskoostöö komisjon)valib
kandidaatide hulgast stipendiaadid aprilli jooksul.

 (5) Üliõpilasestipendiumikonkursile esitajat teavitatakse stipendiumi määramisest hiljemalt 30.aprillil e-posti
aadressil, millelt saabusid kandideerimiseks vajalikuddokumendid.

§ 4. Stipendiumiandmise tingimused

 (1) Stipendiaadid valib väljaõppe- ja teaduskoostöö komisjon.

 (2) Õppe- jateaduskoostöö komisjon lähtub stipendiaatide valikul eelkõige uurimistöövastavusest § 1 lõikes 1
nimetatud eesmärkidele.

 (3) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon hindab stipendiumikonkursil osalemiseks esitatuddokumente ning
moodustab magistrantide ja doktorantide kohta eraldiparemusjärjestuse, lähtudes § 2 lõikes 3 nimetatud
kriteeriumitest. Võrdsetekandidaatide korral võtab õppe- ja teaduskoostöö komisjon stipendiaadi valikularvesse
tema magistri- või doktoriõpingute kaalutud keskmist hinnet. Vajadusekorral selgitatakse võrdsete kandidaatide
puhul stipendiaat välja hääletamiseteel.
[RT IV, 05.02.2020, 2- jõust. 08.02.2020]

 (4) Õppe- ja teaduskoostöökomisjonil on õigus:
 1)  kontrollida esitatuddokumentide õigsust ja oma äranägemisel paluda neis esitatud väidete jaasjaolude kohta
lisaselgitusi ja -dokumente;
 2)  kaasata oma töösseeksperte ja ülikoolide esindajaid;
 3)  sobivateuurimistööde puudumise korral jätta stipendiume välja andmata;
 4)  stipendiumisummasidjagada ja/või liita.

 (5) TallinnaLinnakantselei sõlmib stipendiaadiga stipendiumilepingu, millega reguleeritaksepoolte vahel
lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid.

 (6) TallinnaLinnakantselei kannab stipendiumisummad õppe- ja teaduskoostöö komisjoni otsusealusel
stipendiaadi ülikooli või rakenduskõrgkooli arvelduskontoarvelehiljemalt mai lõpuks. Stipendiaadile maksab
stipendiumi välja asjaomane ülikoolvõi rakenduskõrgkool.

§ 5. Õigusaktide muutmineja kehtetuks tunnistamine

 [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
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