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1. ÜLDSÄTTED  

1.1 Statuut sätestab Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi (edaspidi stipendium) 

määramise põhimõtted ja korra.  

1.2 Stipendiumi asutamine on kokku lepitud Eesti Mereakadeemia ja Tallinna linna vahel 

15. mail 2008 sõlmitud koostöölepingus. 

1.3 Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kinnitab Tallinna Tehnikaülikooli Eesti 

Mereakadeemia (edaspidi TTÜ Eesti Mereakadeemia) direktor kooskõlastades need 

eelnevalt Tallinna Linnavalitsusega. 

1.4 Stipendiaadid valib Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi komisjon (edaspidi: 

stipendiumikomisjon), mille koosseisu määrab TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor. 

Stipendiumikomisjoni koosseisu kuuluvad TTÜ Eesti Mereakadeemia õppedirektor, 

arendusdirektor, õppekvaliteedi spetsialist, üliõpilasnõukogu esindaja ning üks Tallinna 

Linnavalitsuse esindaja. 

1.5 Stipendiumifondi suurus on 6400 eurot aastas, ühe stipendiumi suurus on 640 eurot. 

1.6 Tallinna Linnavalitsus finantseerib stipendiumi väljaandmist Tallinna linna eelarves 

selleks ettenähtud vahendite arvelt.  

2. STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

2.1 Stipendium määratakse üks kord aastas kuni kümnele TTÜ Eesti Mereakadeemia 

üliõpilasele, kes valitakse järgmistele tingimustele vastavate üliõpilaste seast: 

2.2 Täiskoormusega õppiv rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane, kes on õppe- või 

teadustöös edukas ning ühiskondlikult aktiivne ning kelle jooksva aasta kevad- ja 

sügissemestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,0; 

2.1.1 magistriõppe üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on 

vähemalt 4,0; 

2.1.2 üliõpilane, kelle uurimistöö on seotud Tallinna linna merendusalase, ökoloogilise, 

sotsiaalse või kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamisega; 

2.1.3 magistriõppe üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on 

vähemalt 4,0 ja kes töötab TTÜ Eesti Mereakadeemias kas õppejõuna või tugipersonali 

koosseisus. 

2.2 Stipendiumitaotlusi võivad stipendiumikomisjonile esitada TTÜ Eesti Mereakadeemia 

direktor, keskused, üliõpilasnõukogu või õppekeskuse juhataja. Kui taotluse esitab punktis 

2.1 nimetatud uurimistöö alusel üliõpilasnõukogu, tuleb sellele lisada soovituskiri 

õppekavajuhilt. Kui komisjon ei määra teisiti tuleb stipendiumitaotlused esitada 

komisjonile hiljemalt 10 aprilliks. Kui ühe taotlusega taotletakse stipendiumi mitmele 

üliõpilasele, peab taotleja kandidaadid pingeritta seadma. 

2.3 Stipendiumitaotlusele lisab üliõpilane: 

2.3.1 Taotluse põhjenduse (1-2 lk, uurimistöö sisu avamiseks ja taotleja ühiskondliku 

aktiivsuse ära näitamiseks); 

2.3.2 Elulookirjelduse (curriculum vitae); 

2.3.3 Väljavõtte õpingukaardist. 



2.4 Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest. 

2.5 Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul 

hääletusel kuni kümme stipendiaati. Valituks osutuvad taotlejad, kes saavad kõige rohkem 

hääli. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab TTÜ Eesti Mereakadeemia direktor 

käskkirjaga ning esitab selle Tallinna Linnavalitsusele. 

2.6 Tallinna Linnavalitsus kinnitab stipendiaadid oma korraldusega ning kannab stipendiumi 

maksmiseks määratud vahendid üle TTÜ Eesti Mereakadeemiale. 

2.7 Stipendiumid maksab välja TTÜ Eesti Mereakadeemia. 

2.8 Stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon. 
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