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Estonian Business Schooli stipendiumistatuut 

 
1. Estonian Business Schooli (edaspidi EBS) stipendiumistatuut (edaspidi  Statuut) on 

kehtestatud EBSi põhikirja paragrahv 8 lg 4 alusel ja sellega määratakse EBSi ning EBSi 
üliõpilasesinduse poolt välja antavate stipendiumite liigid ja nende määramise alused ja 
korraldus. 

2. Lisaks statuudiga sätestatud stipendiumitele võib SA Estonian Business Schooli juhatus 
kehtestada täiendavaid stipendiume ja otsustada vajaduspõhiste toetuste andmise.  Statuut 
ei reguleeri riigi poolt antavate stipendiumite määramise korraldust EBSi üliõpilastele. 

3. Stipendiumite määramist korraldab stipendiumikomisjon, kuhu  kuuluvad  rektor, 
akadeemiline prorektor,  õppeosakonna juhataja, EBS Helsingi esindaja, 
üliõpilasesinduse juhatuse liige ja kommunikatsiooniosakonna esindaja. 
Stipendiumikomisjoni sekretäri kohuseid täidab akadeemilise prorektori abi. 

4. EBS toetab stipendiumitega osalise või täieliku õppemaksuvabastuse (edaspidi ÕMV) 
kaudu hea õppeedukusega, perspektiivikaid, silmapaistvaid ja ühiskondlikult 
aktiivseid bakalaureuse-, magistri- ning doktoriõppe üliõpilasi, kes rikastavad ka 
kaasõppurite õpikogemust. 

5. EBSi poolt määratavad stipendiumid jagunevad eesmärkidest lähtuvalt järgmiselt: 

5.1 Stipendiumid akadeemilise tegevuse eest eesmärgiga tunnustada väljapaistvaid 
õppetegevusega seotud tulemusi ja soodustada nende saavutamist. Stipendiumid 
akadeemilise tegevuse eest määratakse: 

5.1.1 säravatele sisseastujatele kõigis kolmes tasemeõppe astmes; 
5.1.2 säravatele ebsikatele ehk üliõpilastele kõigis kolmes tasemeõppe astmes; 
5.1.3 üliõpilastele, kelle saavutused on esile tõstetud õppetoolide, teadusgruppide 

ja EBSi Senati teadus- ja arenduskomisjoni  poolt (erialastipendium, 
teadusstipendium, doktorandistipendium); 

5.2 Vilistlasstipendiumid eesmärgiga toetada säravate bakalaureuseõppe vilistlaste 
magistriõpinguid ja magistriõppe vilistlaste doktoriõpinguid EBSis ning soodustada 
heade tulemuste saavutamist õpingute jätkamisel; 

5.3 Turundusstipendiumid eesmärgiga tõsta EBSi tuntust, aidata kaasa vastuvõtu 
edukale korraldamisele ja tunnustada üliõpilasi silmapaistva tegevuse eest 
väljaspool EBSi; 

5.4 Vajaduspõhised stipendiumid, mille eesmärgiks on toetada üliõpilaste 
majanduslikku hakkama saamist õpingute perioodil. 

6. EBSi üliõpilasesinduste stipendiumide eesmärgiks on  tunnustada üliõpilaste aktiivset 
tegevust EBSis ja väärtustada nende  panust EBSi juhtimisse ja üliõpilaselu 
korraldamisse. 

 

 



 

7. EBSi stipendiumide suurus ja määramise kord: 

7.1 Särava sisseastuja stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise 
ÕMV ulatuses bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe sisseastujale, kes täidab 
EBSi sisseastumistingimusi ning kelle varasem õppeedukus eelneval haridusastmel, 
õpimotivatsioon, ühiskondlik tegevus ja ambitsioonikus leiavad erilist tunnustust. 

7.1.1 Stipendiumi määrab vastava astmeõppe juht üliõpilaskandidaadi 
sisseastumisavalduse või motiveeritud taotluse alusel, arvestades 
vastuvõtukomisjoni ettepanekuid. 

7.2 Särava ebsika stipendium määratakse üheks õppeaastaks kuni 100%-lise ÕMV 
ulatuses bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilasele, kelle 
õpimotivatsioon ja akadeemiline edasijõudmine, ühiskondlik tegevus ning 
ambitsioonikus leiavad erilist tunnustust. 

7.2.1 Stipendiumi määrab vastava astmeõppe juht üliõpilase motiveeritud taotluse 
alusel. 

7.3 Õppetooli erialastipendium määratakse üheks semestriks (a) kuni 100%-lise 
ÕMV ulatuses 1 üliõpilasele, kes õpib täiskoormusega, ei oma õppevõlgnevusi ja 
kelle KKH on vähemalt 3,50, (b) 10-30% ÕMV ulatuses kuni 8 üliõpilasele, kes 
õpivad täiskoormusel, ei oma õppevõlgnevusi ja kelle KKH on vähemalt 3,00. 

7.3.1 Stipendiumi määrab stipendiumikomisjon (a) õppetooli juhataja põhjendatud 
ettepaneku alusel assistendi kohustuste täitmiseks eesmärgiga süvendada 
üliõpilase teoreetilisi teadmisi ja anda talle õppetöö läbiviimise alaseid 
kogemusi; (b) õppetooli, keskuse või EBS Helsingi esindaja põhjendatud 
ettepaneku alusel tuutorluse, silmapaistva uurimis- ja arendustöö või 
üliõpilasolümpiaadi või -konkursi tulemuste eest.  

7.4 Õppe- ja teadustöö stipendiumi määrab EBSi Senati teadus- ja arenduskomisjon 
ja stipendiumi saavad taotleda doktoriõppe üliõpilased vastuvõtu konkursi 
tulemuste alusel või need, kes on läbinud korralise atesteerimise.  

7.5 Vilistlasstipendium määratakse stipendiumikomisjoni poolt 10% ÕMV ulatuses 
nominaalse õppeaja kestvuseks EBSi bakalaureuseõppe lõpetajale, kelle KKH on 
vähemalt 3,5 õppimiseks magistriõppes ja magistriõppe lõpetajale, kelle KKH on 
vähemalt 4,0 õppimiseks doktoriõppes. 

7.6 Doktorandistipendiumi määrab EBSi Senati teadus- ja arenduskomisjon üheks 
õppeaastaks 100%-lise ÕMV ulatuses silmapaistva doktoriprojekti esitanud 
sisseastujale või eelmisel õppeaastal silmapaistvaid tulemusi näidanud 
doktorandile, kes ühtlasi näitab ülesse valmisoleku panustada EBSi õppe- ning 
teadus- ja arendustegevustesse. 

7.7 Stipendium silmapaistva tegevuse eest väljaspool EBSi määratakse 
stipendiumikomisjoni poolt üheks semestriks kuni 50%-lise ÕMV ulatuses  
EBSile tuntust toonud üliõpilasele ühiskondliku, loomingulise, organisatsioonilise 
vms tegevuse eest EBSi allüksuse ettepanekul. 

7.8 Turundusstipendium määratakse stipendiumikomisjoni poolt üliõpilastele, kelle 
KKH on vähemalt 3,5 kommunikatsiooni osakonna või EBS Helsingi filiaali 
esindaja ettepanekul kokku kuni 50%-lise ÕMV ulatuses õppeaastas. 



 

7.9 Vajaduspõhine stipendium määratakse stipendiumikomisjoni poolt üheks 
õppeaastaks kuni 100%-lise ÕMV ulatuses üliõpilase motiveeritud avalduse 
alusel. 

7.10 Stipendiumireserv on ette nähtud lisastipendiumide määramiseks. Otsuse 
stipendiumireservi kasutamise kohta teeb stipendiumikomisjon. Ettepanekuid 
lisastipendiumite määramiseks on õigus teha EBSi allüksustel ja õppekava või 
õppeastme juhtidel. 

8. Stipendiumite taotlemise määramise täpsed kriteeriumid, ajakava ja stipendiumifondi 
suuruse sätestab EBSi juhatus igaks õppeaastaks eraldi, hiljemalt 1. märtsiks. 

9. Stipendiumi määramise järel sõlmivad EBS ja stipendiumi saaja kokkuleppe 
stipendiumiga seotud õiguste ja kohustuste kohta (edaspidi nimetatud Kokkulepe)  

10. EBSi üliõpilasesinduste poolt antavad stipendiumid määratakse rahalises vääringus 
õppemaksu tasumiseks: 

10.1 EBSi Üliõpilasesinduse motiveeritud esildise alusel üliõpilastele, kelle KKH on 
vähemalt 2,50;  

10.2 Soome filiaali juures  tegutseva üliõpilaste organisatsiooni HEBS ry esimehe 
ettepanekul filiaali administratiivjuhataja esildise alusel filiaali üliõpilastele, kelle 
KKH on vähemalt 2,50. 

10.3 Stipendiumifondi suuruse õppeaastaks kinnitab oma otsusega EBS juhatus hiljemalt 
eelmise õppeaasta 20. detsembril. 

11. Stipendiumite määramise tähtajad on järgmised: 

11.1 Särava sisseastuja stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuliks; 

11.2 Särava ebsika stipendiumid määratakse hiljemalt 25. juuniks; 

11.3 Erialastipendiumid, stipendium väljapaistva tegevuse eest väljaspool EBSi, 
turundusstipendium ja vajaduspõhine stipendium määratakse kaks korda aastas – 
15. augustiks ja 15. jaanuariks; 

11.4 Õppe- ja teadustöö stipendiumid ja doktorandistipendiumid määratakse üks kord 
aastas hiljemalt 1. oktoobriks. 

11.5 EBSi üliõpilasesinduse poolt antavad stipendiumid määratakse 
stipendiumikomisjoni otsusega kaks korda aastas – sügissemestriks hiljemalt 15. 
augustiks ja kevadsemestriks hiljemalt 15. jaanuariks EBSi Üliõpilasesinduse 
juhatuse  esildise ja EBS Helsingi esindaja esildise alusel, mis esitatakse 
stipendiumikomisjonile hiljemalt nädal enne stipendiumikomisjoni toimumist; 

11.6 Vilistlasstipendiumid määratakse vastuvõtuotsusega ilma eelneva taotluseta.  

12. Ühele üliõpilasele määratud erinevad osalise või täieliku ÕMV vormis määratud    
      stipendiumid ei kuulu liitmisele, üliõpilane saab nende seast valida endale sobivama. 

13. Ühele üliõpilasele määratud EBSi poolset stipendiumi saab kasutada koos  
      Üliõpilasesinduse poolt määratud stipendiumiga (eurodes), kusjuures enne   
      rakendatakse ÕMV ja seejärel rahalist mahaarvamist.     

14. Stipendiumikomisjonil on õigus Statuudis toodud tingimustele vastava kandidaadi   
      puudumisel jätta stipendium välja andmata. Õppemaksu vabastus on personaalne ja  
      selle reservi arvamine pole põhjendatud. 
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