
Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias

I Üldsätted

1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) õpetajakoolituse erialastipendiumi 
taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 
20.12.2013 määruse nr 178 “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise 
üldtingimused“ alusel.

2. Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada 
õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele 
kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.

II Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemine

3. Õpetajakoolituse erialastipendiumi on õigus taotleda muusikapedagoogika ja 
interpretatsioonipedagoogika õppekavadel õppivatel magistriõppe üliõpilastel alates 
immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist õppekava nominaalkestuse jooksul juhul,
kui üliõpilane

 on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku, tähtajalise elamisloa, alalise 

või tähtajalise elamisõiguse alusel;

 õpib täiskoormusega õppes:

 ei viibi akadeemilisel puhkusel;

 on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (vähemalt 30 EAP semestris);

 ei ole stipendiumi taotlemisele eelnenud semestril saanud ühtegi negatiivset 

õppetulemust.
4. Õpetajakoolituse erialastipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda kaks korda õppeaastas 

akadeemilises kalendris  määratud tähtaegadel.

III Õpetajakoolituse erialastipendiumi  määramine

5. Õpetajakoolituse erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus. Stipendium määratakse kaks 
korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar 
kuni juuni). 

6. Õpetajakoolituse erialastipendiumi määramise otsustab õppekomisjon.

7. Taotlejate paremusjärjestus koostatakse lähtudes taotleja kaalutud keskmisest hindest üle 
kõigi õpitulemuste (esimese semestri üliõpilaste puhul sisseastumiseksami hindest) ja 
erialastest saavutustest.

8. Komisjonil on õigus vajadusel nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad 
hinnata tema erialaseid saavutusi.



IV Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmine

9. Õpetajakoolituse erialastipendium makstakse igal õppekuul 25. kuupäevaks vastava 
õppekuu eest (välja arvatud septembrikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. oktoobril
ning veebruarikuu stipendium, mis makstakse hiljemalt 25. märtsil).

10. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine, 
välja arvatud juhul, kui üliõpilane täidab õppekava ning on:

 keskmise, raske või sügava puudega; 
 alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja; 
 alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja;
 akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.

11. Õpetajakoolituse erialastipendiumi maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimise 
korral.

V Rakendussätted

12. Käesolevat korda kohaldatakse alates  2015/2016. õppeaasta teisest semestrist.

Kinnitatud EMTA nõukogus 17.02.2015



 




