
Programmi DoRa Pluss tegevuse 2 „Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine“ 

alategevuse 2.2 külalisdoktorantide toetuse taotlemise juhend Eesti Muusika- ja 

Teatriakadeemias 

 

TEGEVUSE EESMÄRK  

 

1. Tegevuse eesmärgiks on toetada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias lühiajaliselt 

õppivate külalisdoktorantide õpinguid, aidates seeläbi kaasa teadmiste vahetusele, 

muutes siinset õppetööd rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks ja nähtavaks. 

Tegevuse tulemusena paraneb EMTA võimekus kaasata välisõppureid. 

 

2. Toetatakse külalisdoktorante, kes tulevad EMTA-sse õppima üheks kuni kümneks 

kuuks vastavalt EMTA-le eraldatud kvoodile.  

 

TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED 

 

3. EMTA võib toetuse määrata isikule: 

3.1.kes on toetuse määramise hetkel oma elukohariigi poolt tunnustatud 

õppeasutusedoktoriõppe üliõpilane; 

3.2.kes ei ole Eesti Vabariigi resident; 

3.3.kes ei ole Eestis viimase kolme aasta jooksul viibinud kokku rohkem kui üks aasta, va 

juhul kui isik on sel ajal õppinud ja lõpetanud Eesti kõrgkooli magistriõppe 

. 

4. Stipendiaadi minimaalne elamistoetuse määr on 30 päeva. Maksimaalselt võib 

külalisdoktorandi elamistoetust määrata 10 kuumäära ulatuses vastavalt EMTA-le 

eraldatud kvoodile. 

 

5. Stipendiaadi siinseks juhendajaks EMTA-s peab olema eelneva doktorandi  

juhendamise kogemusega õppejõud, teadustöötaja või loovisik. 

 

TOETUSE TAOTLEMINE NING SUURUS 

 

6. Stipendiaadile makstakse standardiseeritud ühikuhindadel põhinevat ülalisdoktorandi 

elamistoetust ja õpirände sõidutoetust. Toetust võib määrata mitu korda, kuid mitte 

rohkem kui maksimaalselubatud kuumäära ulatuses (10 kuud). 

 

7. Õpirände sõidutoetust makstakse stipendiaadile edasi-tagasi reisi kulude katteks 

välisriigi ülikooli või elukoha ja EMTA asukoha vahel. Ainult ühel suunal liikumiseks 

toetust ei anta. Õpirände sõidutoetus sisaldab kõiki reisimisega seotud kulusid, sh 

kohalikku transporti.  

 

7.1 Õpirände sõidutoetuse määr sõltub reisisihtkohtade vahelisest distantsist. Distantsi 

arvestamisel kasutatakse ainult Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm. 

7.2 Sõidutoetuse arvestamisel lähtutakse välisriigis asuva stipendiaadi ülikooli või 

elukoha ja stipendiaadi vastuvõtva Eesti kõrgkooli asukoha vahemaast. 

7.3 Kui reisisihtkohtade vaheline distants on kuni 99,99 km (kaasa arvatud), 

hüvitatakse kulud kuludokumentide põhiselt maksimaalselt kuni 180€ ulatuses. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm


7.4 Kui reisisihtkohtade vaheline distants veebipõhise kalkulaatori alusel on 100 km 

või enam, hüvitatakse kulud standardiseeritud ühikuhinna alusel, lähtudes järgnevas 

tabelis toodud määradest: 

 

 Distants linnast linna  

(üks suund) 

Toetus edasi-tagasi reisi kohta lähtekohast 

(sihtkohta ja tagasi)  

1 100 – 499 km  180 € 

2 500 – 1999 km 275€ 

3 2000 – 2999 km 360€ 

4 3000 – 3999 km 530€ 

5 4000 – 7999 km 820€ 

6 8000 või enam km 1100€ 

 

7.5 Õpirände sõidutoetuse hüvitamiseks tuleb stipendiaadil kõrgkoolile esitada 

lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise tõenduseks lennu-või laevareisi puhul 

pardakaardid, rongi või bussi originaalpiletid. 

 

8. Külalisdoktorandi elamistoetust makstakse EMTA-s õppivale külalisdoktorandile 

Eestis viibimise perioodil. Elamistoetuse suurus on võrdne igaaastase riigieelarve 

seadusega kehtestatud doktoranditoetuse määraga. Külalisdoktorandi elamistoetuse 

hüvitamise aluseks on EMTA kui vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri. 

 

9. Kuupõhiselt kehtestatud külalisdoktorandi elamistoetust rakendatakse ka perioodile, 

mis ei lange kokku tavapärase kalendrikuuga. Kui stipendiaat viibib õpirände 

esimesel ja/või viimasel kuul Eestis vaid osa kalendrikuust, arvestatakse elamistoetus 

vastava(te) kuu(de) eest proportsionaalselt toetatavate päevade arvuga, st toetatavate 

päevade arv jagatakse 30-ga ja korrutatakse külalisdoktorandi elamistoetuse määraga. 

STIPENDIAATIDE VALIK JA TOETUSE TAOTLEMISE KORD 

 

10. Ettepaneku külalisdoktorandi kutsumiseks teeb külalisdoktorandi juhendaja. Kui 

kandidaate peaks olema rohkem, kui EMTA-le eraldatud kvoot vastu võtta võimaldab, 

langetab otsuse selle osakonna juhataja, kus stipendiumikandidaat õpib, koostöös õppe- ja 

teadusprorektoriga. 

10.1 Kõik kandidaadid esitavad programmi kordinaatorile täiedtud andmiku, mille on 

neile eelnevalt edastanud koordinaator, kuid mis on kätte saadav ka EMTA kodulehel. 

10.2 Andmeid edastades kinnitab kandidaat, et ta vastab stipendiumi tingimustele.  

10.3 Lisaks andmikule esitab kandidaat koopia elukohariigi õppeasutuse kinnitusest, et ta 

on doktoriõppesse immatrikuleeritud. 

ARUANDLUS 

 

11. Toetuse maksed EMTA-le tehakse nõuetele vastava maksetaotluse alusel, millele 

juurde lisatakse järgmise dokumendid: 

- külalisdoktorandi elamistoetust ja õpirände sõidutoetuse maksmist tõendavad 

dokumendid; 

- koopia stipendiaadi elukohariigi õppeasutuse kinnitusest, et stipendiaat on  

doktoriõppesse immatrikuleeritud; 



- vastuvõtva kõrgkooli kinnituskiri stipendiaadi vastuvõtmise kohta ; 

- lennu- või laevareisi puhul pardakaardid, rongi või bussi originaalpiletid, muud 

marsruuti ja reisimise aega tõendavad dokumendid sh kohalik transport; 

- vastuvõtva kõrgkooli poolt välja antud toetuse saamise perioodi kajastav kokkuvõte 

õppe -ja teadustöö tulemustest,  millel on Eestis töötamise periood kuupäevaliselt 

välja toodud. 

- kaks korda aastas (10.01 ja 15.07) esitab kõrgkool sihtasutusele sipendiaadi ja tema 

Eesti juhendaja andmetega vormikohase vahearuande; 

 

12. Alategevuse toetuse kulude katmine teiste EL struktuuritoetuste projektide või 

programmide vahenditest ei ole lubatud. 

 

 

TOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMISE KORD 

 

13. Stipendiaatide nimekiri avalikustatakse sihtasutus Archimedese kodulehel.  

14. Alategevust rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Toetuse 

kasutamisel tuleb jälgida ja täita Euroopa Liidu struktuuritoetuste teavitamisnõudeid 
 

Käesolev juhend toetub DoRa Pluss programmi tegevuse 2.2 juhendile ning on kinnitatud 

rektori käskkirjaga nr 101-ü 22. detsembrist 2016. 
 

 

 

 


