EMTA senati määrus 10.03.2021

STIPENDIUMITE JA ÕPPETOETUSE TAOTLEMISE, MÄÄRAMISE JA MAKSMISE
KORD EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIAS
I. Üldsätted
1. Käesolevas määruses sätestatakse tulemusstipendiumi, õpetajakoolituse stipendiumi,
sihtstipendiumide, doktorandi teadusstipendiumi ning vajaduspõhise eritoetuse ja
doktoranditoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias (edaspidi: akadeemias).
2. Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord kehtestatakse
haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 37 “Üliõpilaste stipendiumite liigid,
suurus ja määramise üldtingimused“ alusel. Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ning kord kehtestatakse haridus- ja teadusministri 16. augusti
2019. a määruse nr 37 “Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“
alusel. Vajaduspõhise eritoetuse ja doktoranditoetuse taotlemise, määramise ja maksmise
tingimused ning kord kehtestatakse „Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse” alusel.

II.

Tulemusstipendium

3. Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja
õppekava täies mahus täitvaid bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilasi.
4. Tulemusstipendiumi saamiseks esitab üliõpilane taotluse kaks korda õppeaastas
õppeinfosüsteemi kaudu akadeemilises kalendris määratud tähtaegadel (septembris ja veebruaris).
5. Üliõpilasel on õigus taotleda tulemusstipendiumi, kui ta vastab järgmistele tingimustele:
5.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui
välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on
viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa
saamiseks;
5.2. õpib täiskoormusega õppes ja täidab õppekava täies mahus (100%, kumulatiivselt
vähemalt 30 ainepunkti semestris); tulemusstipendiumi määramisel ei loeta õppekava
täidetud mahu hulka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava
mahtu;
5.3. ei viibi akadeemilisel puhkusel. Akadeemilisel puhkusel viibitud aeg pikendab
stipendiumi määramise ja maksmise perioodi.
6. Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta
teisest semestrist õppekava nominaalkestuse jooksul (BA astmes kokku 5 korda, MA astmes kokku
3 korda).
7. Tulemusstipendiumide arv sõltub riigieelarvest akadeemiale tegevustoetuse andmisel eraldatud
stipendiumifondist. Stipendiumifond jagatakse akadeemiliste osakondade vahel proportsionaalselt
käesoleva määruse punktides 4 ja 5 nimetatud tingimustele vastavate üliõpilaste arvule.
8. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus.
9. Tulemusstipendiumi määramise otsustab akadeemilise osakonna kolleegium õppeosakonna poolt
esitatud stipendiumi taotlenud üliõpilaste õpitulemuste alusel.

10. Üliõpilaste õpitulemusi arvestatakse semestri lõpukuupäeva seisuga. Kui üliõpilane oli
stipendiumi määramisele eelnenud semestril akadeemilisel puhkusel, võetakse arvesse
akadeemilisele puhkusele eelnenud semestri õpitulemused.
11. Õppeosakond kontrollib kõigi taotluse esitanud üliõpilaste vastavust käesoleva korra punktis 4
toodud nõuetele ja esitab osakondade kolleegiumidele nõuetele vastavate taotlejate nimekirjad
õppeastmete ning erialade ja erialarühmade lõikes koos iga üliõpilase õpitulemuste kokkuvõttega.
12. Tulemusstipendiumide määramisel lähtub akadeemilise osakonna kolleegium järgmistest
põhimõtetest:
12.1. omavahel võrreldakse esmajärjekorras sama eriala või erialarühma ja sama õppeastme
üliõpilasi (lavakunsti osakonnas sama kursuse üliõpilasi); võimalusel määratakse igal
erialal või erialarühmas stipendium vähemalt ühele bakalaureuse ja ühele magistriõppe
üliõpilasele;
12.2. stipendiumide jagamisel erialade ja erialarühmade vahel arvestatakse erialade
suurusega (käesoleva määruse punktides 4 ja 5 nimetatud tingimustele vastavate üliõpilaste
arvuga);
12.3. üldjuhul määratakse stipendium üliõpilasele, kellel on kõrgem eelmise õpitud semestri
kaalutud keskmine hinne;
12.4. võrdse eelmise õpitud semestri kaalutud keskmise hinde korral eelistatakse üliõpilast,
kellel on kogu õppeaja arvestuses kõrgem kaalutud keskmine hinne;
12.5. erandina võib stipendiumi määramisel eelistada madalama kaalutud keskmise hindega
üliõpilast, kes on pälvinud tunnustust silmapaistva erialase tegevuse eest;
12.6. kui kaalutud keskmist hinnet pole võimalik arvutada, eelistatakse erialaselt edukamat
üliõpilast, võttes aluseks eriala juhtiva õppejõu hinnangu ja üliõpilase enda esitatud
andmed;
12.7. kehtivate õppevõlgnevustega üliõpilasele üldjuhul stipendiumi ei määrata.
13. Tulemusstipendium määratakse kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks sügissemestril
(september kuni jaanuar) ja kevadsemestril (veebruar kuni juuni).
14. Osakondade kolleegiumid määravad tulemusstipendiumid sügissemestril hiljemalt 10.
oktoobriks ja kevadsemestril hiljemalt 10. märtsiks. Stipendiumi saajate nimekiri vormistatakse
rektori käskkirjaga.
15. Tulemusstipendiumi makstakse igal õppekuul 25. kuupäevaks vastava õppekuu eest, välja
arvatud septembrikuu stipendium, mille võib välja maksta 25. oktoobriks ja veebruarikuu
stipendium, mille võib välja maksta 25. märtsiks.
16. Tulemusstipendiumi maksmine katkestatakse, kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele.
Akadeemilise puhkuse järgselt tulemusstipendiumi maksmise jätkamiseks tuleb üliõpilasel
pöörduda raamatupidamise osakonda.
17. Erandina võib tulemusstipendiumi akadeemilise puhkuse ajal maksta üliõpilasele, kes soovib
jätkata osalemist õppetöös ja kes on:
17.1. keskmise, raske või sügava puudega isik;
17.2. alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja;
17.3. akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.
Akadeemilisel puhkusel viibitud kuude eest makstava stipendiumi suurus diferentseeritakse
akadeemilise puhkuse semestril täidetud õppekava mahu järgi. Stipendium akadeemilisel puhkusel
viibitud kuude eest makstakse välja kuu aja jooksul pärast semestri lõppu.
18. Tulemusstipendiumi maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimise korral
eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust.

III. Õpetajakoolituse erialastipendium
19. Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada
õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate
ja õpetajakutse omandajate arvu.
20. Õpetajakoolituse erialastipendiumi on õigus taotleda interpretatsioonipedagoogika õppekaval
õppivatel magistriõppe üliõpilastel alates immatrikuleerimise õppeaasta esimesest semestrist
õppekava nominaalkestuse jooksul juhul, kui üliõpilane
20.1 on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku, tähtajalise elamisloa, alalise või
tähtajalise elamisõiguse alusel;
20.2 õpib täiskoormusega õppes:
20.3 ei viibi akadeemilisel puhkusel;
20.4 on täitnud õppekava läbitud õppeaja kohta täies mahus (vähemalt 30 EAP semestris);
20.5 ei ole stipendiumi taotlemisele eelnenud semestril saanud ühtegi negatiivset
õppetulemust.
21. Õpetajakoolituse erialastipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda kaks korda õppeaastas
akadeemilises kalendris määratud tähtaegadel.
22. Õpetajakoolituse erialastipendiumi suurus on 160 eurot kuus.
23. Stipendium määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja
kevadsemestriks (veebruar kuni juuni).
24. Õpetajakoolituse erialastipendiumi määramise otsustab interpretatsioonipedagoogika õppekava
haldava osakonna kolleegium.
25. Taotlejate paremusjärjestus koostatakse lähtudes taotleja kaalutud keskmisest hindest üle kõigi
õpitulemuste (esimese semestri üliõpilaste puhul sisseastumiseksami hindest) ja erialastest
saavutustest.
26. Kolleegiumil on õigus vajadusel nõuda üliõpilaselt dokumente ja andmeid, mis võimaldavad
hinnata tema erialaseid saavutusi.
27. 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).
28. Stipendiumi makstakse juhul kui üliõpilane on õppinud terve kalendrikuu.
29. Üliõpilase siirdumisel akadeemilisele puhkusele lõpetatakse erialastipendiumi maksmine
sellest kuust, kui üliõpilane ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele, välja arvatud juhul,
kui üliõpilane täidab õppekava ning on:
29.1 keskmise, raske või sügava puudega;
29.2 alla 3-aastase lapse vanem või eestkostja;
29.3 alla 16-aastase puudega lapse vanem või eeskostja;
29.4 akadeemilisel puhkusel seoses aja- või asendusteenistuse läbimisega.
Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal või osakoormusega õppides õppekava täitvate isikute puhul
diferentseeritakse üliõpilase stipendiumi suurust üliõpilase täidetud õppekava mahu alusel.
Stipendiumi suurus sõltub sooritatud ainepunktidest (EAP, täidetud õppekava maht). Ühe semestri
õppe mahuks loetakse arvestuslikult 30 EAP-d.
30. Õppekava täitmisega seonduva eksmatrikuleerimise korral makstakse stipendium üliõpilasele
välja terve eksmatrikuleerimise kalendrikuu eest.
31. Üliõpilase muul põhjusel eksmatrikuleerimise korral õpetajakoolituse erialastipendiumi
maksmine lõpetatakse. Viimane stipendium makstakse eksmatrikuleerimisele eelnenud täismahus
õppekuu eest.

IV. Sihtstipendium muusikaerialade välisüliõpilastele
32. Välisüliõpilaste sihtstipendiumi eesmärk on suurendada akadeemiliselt eriti võimekate välisüliõpilaste
huvi ja võimalusi akadeemias õppida.
33. Stipendiume ei maksta taotlejatele välja rahas, vaid vähendatakse stipendiumi võrra nende
õppeteenustasu kohustust.
34. Üliõpilane võib kandideerida sihtstipendiumile, kui ta
34.1. õpib muusikaerialal ja on immatrikuleeritud bakalaureuse- või magistriõppesse;
34.2. päritolumaa on väljastpoolt Euroopa Liitu ja ta peab maksma kolmandate riikide üliõpilastele
määratud õppeteenustasu;
34.3. on esimese aasta üliõpilane, kelle sisseastumiseksami tulemus oli vähemalt 9 punkti;
34.4. on teise või kolmanda õppeaasta üliõpilane, kelle viimase erialaeksami tulemus on vähemalt
„väga hea”;
34.5. õpib täiskoormusega õppes ja täidab õppekava täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAPd semestris);
24.6. ei viibi akadeemilisel puhkusel.
35. Stipendiumi määramine toimub konkursi alusel. Konkursikomisjoni koosseisu ja stipendiumifondi
suuruse kinnitab rektor.
36. Konkursil esitatakse maksimaalselt 15 minutit kestev kava (interpretatsiooni õppekaval kaks pala,
kaasaegse improvisatsiooni erialal 2-3 soolo- ja ansambliimprovisatsiooni), heliloomingu ja
muusikatehnoloogia erialal portfoolio (viimase 2 aasta erialase tegevuse loetelu, partituurid, salvestised
vms.).
37. Stipendiumi suurus on 25-50% aastasest õppeteenustasust. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks.

V. Sihtstipendium kultuurikorralduse ja kaasaegsete etenduskunstide üliõpilastele
38. Sihtstipendiumi eesmärk on suurendada akadeemiliselt eriti võimekate üliõpilaste huvi ja võimalusi
õppida kultuurikorralduse ja kaasaegsete etenduskunstide magistriõppekavadel.
39. Stipendiume ei maksta taotlejatele välja rahas, vaid vähendatakse stipendiumi võrra nende
õppeteenustasu kohustust.
40. Üliõpilane võib kandideerida sihtstipendiumile kultuurikorralduse või kaasaegsete etenduskunstide
õppekavale sisseastumise käigus või kui ta
40.1. õpib kultuurikorralduse või kaasaegsete etenduskunstide magistriõppes teisel õppeaastal ja on
õppeosakonnale esitanud taotluse stipendiumi määramiseks;
40.2. õpib täiskoormusega õppes ja täidab õppekava täies mahus (kumulatiivselt vähemalt 30 EAPd semestris);
40.3. kaalutud keskhinne läbi õpingute on vähemalt 4,0;
40.4. ei viibi akadeemilisel puhkusel.
41. Esimese õppeaasta üliõpilastele määrab stipendiumid sisseastumiseksami komisjon sisseastumiseksami
tulemuste põhjal tekkinud paremusjärjestuse alusel. Kui üliõpilaskandidaat, kellele määrati stipendium,
loobub oma õppekohast, pakutakse stipendiumi pingereas järgmisele kandidaadile.
42. Teise õppeaasta üliõpilastele määrab stipendiumid osakonna kolleegium esimese õppeaasta õpitulemuste
alusel.
43. Kui üliõpilane, kellele määrati stipendium, katkestab õppeaasta keskel õpingud, siis tema stipendiumi
teisele üliõpilasele ei määrata.
44. Kultuurikorralduse õppekaval on stipendiumide arv järgmine:
1 stipendiumi suurusega 100% aastasest õppeteenustasust;
4 stipendiumi suurusega 50% aastasest õppeteenustasust.

45. Kaasaegsete etenduskunstide õppekaval on stipendiumide arv järgmine:
4 stipendiumi suurusega 50% aastasest õppeteenustasust;
4 stipendiumi suurusega 25% aastasest õppeteenustasust.
46. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks.

VI. Doktorandi teadusstipendium
47. Doktorandi teadusstipendium on akadeemia doktorandile teadustööks antav tulevikku suunatud
toetus.
48. Teadusstipendiumi võib määrata ja maksta riigieelarvelistest või muudest vahenditest
doktorandi teadusprotsessis osalemise toetamiseks. Stipendiumi määramisel ja maksmisel
arvestatakse rahastaja kehtestatud tingimustega, kui need on määratud.
49. Stipendiumi maksmise alus on rektori korraldus. Korralduse alus on õppe- ja teadusprorektori
esildis, mis esitatakse rektorile ning milles näidatakse ära stipendiumi määramise põhjendus ja
kinnitatakse, et tegemist ei ole tasuga, mida makstakse töö või teenuse eest.
50. Stipendiumi määramisel arvestab õppe- ja teadusprorektor doktorandi senise teadustöö
tulemuslikkust.
51. Stipendiumi määramise korralduses näidatakse ära:
51.1. stipendiumi saaja nimi;
51.2. finantsallikas, millelt stipendiumi makstakse;
51.3. stipendiumi maksmise ajavahemik ja igakuine suurus või ühekordse stipendiumi suurus.

VII. Vajaduspõhine eritoetus
52. Vajaduspõhine eritoetus on üliõpilasele, välja arvatud doktorandile, isiku majanduslikust
olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui
üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on tagasi lükatud.
53. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemiseks esitab üliõpilane kirjaliku vormikohase taotluse koos
vajalike tõendusdokumentidega õppeosakonda.
54. Üliõpilasel on võimalus taotleda vajaduspõhist eritoetust kuni viieks õppekuuks: septembrist
kuni jaanuarini ja veebruarist kuni juunini. Toetust makstakse alates toetuse taotlemise kuust. Kui
taotlus esitatakse pärast jooksva kuu 15. kuupäeva, siis menetletakse taotlust koos järgmise kuu
kuni 15. kuupäevani esitatud taotlustega.
55. Üliõpilasel on õigus saada vajaduspõhist eritoetust, kui:
55.1 ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise
elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
55.2 ta õpib täiskoormusega ja on algavaks semestriks täitnud kumulatiivselt eelmistel
semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 protsenti või ta
õpib täiskoormusega esimesel semestril;
55.3 tema ja perekonnaliikmete keskmine sissetulek kuus ei ületa igaks aastaks
riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise
sissetuleku ülemmäära.
56. Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel esitab üliõpilane järgmised dokumendid:
56.1 vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise negatiivne otsus (väljatrükk haridusportaalist
edu.ee);

56.2 vajaduspõhise õppetoetuse taotluse andmed (väljatrükk haridusportaalist edu.ee );
56.3 eritoetuse taotlemisele eelnenud viimase kolme kuu keskmise sissetuleku tõend
(väljatrükk e-maksuametist);
56.4 töötuna arvele võtmise tõend ja/või;
56.5 töövõime püsiva kaotuse tõend ja/või;
56.6 muud perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid.
57. Akadeemial on õigus kontrollida õppetoetuse saamiseks esitatud dokumentide ja andmete
õigsust või esitada need kontrollimiseks pädevatele asutustele ja isikutele.
58. Vajaduspõhist eritoetust ei ole õigust taotleda üliõpilasel, kes on akadeemilisel puhkusel või
kelle õppeaeg on ületanud õppekava nominaalkestuse.
59. Vajaduspõhiste eritoetuste arv sõltub akadeemiale vastavaks õppeaastaks eraldatud
vajaduspõhise eritoetuse fondi mahust.
60. Eritoetuse suurus on 135 eurot kuus. Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt nii
vajaduspõhist õppetoetust kui ka vajaduspõhist eritoetust.
61. Õppeosakond kontrollib kõigi taotluse esitanud üliõpilaste vastavust käesolevas korras toodud
nõuetele.
62. Vajaduspõhise eritoetuse määramise otsustab komisjon, millesse kuuluvad õppeosakonna
juhataja, raamatupidaja ja üliõpilasesinduse juhatuse liige. Komisjoni kutsub kokku õppeosakonna
juhataja.
63. Komisjon eelistab toetuse määramisel üliõpilast, kelle
63.1. sissetulekute langus on seotud üliõpilase või tema perekonnaliikme töötuna arvele
võtmisega;
63.2. sissetulekute langus on seotud üliõpilase või tema perekonnaliikme töövõime püsiva
kaotusega;
63.3. kuu sissetulek perekonnaliikme kohta on madalam.
64. Vajaduspõhist eritoetust makstakse kord kuus alates taotlemise õppekuust üldjuhul 25.
kuupäevaks.
65. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine katkestatakse, kui üliõpilane siirdub akadeemilisele
puhkusele. Akadeemilise puhkuse lõppedes tuleb esitada uus taotlus.
66. Vajaduspõhise eritoetuse maksmine lõpetatakse üliõpilase eksmatrikuleerimise korral
eksmatrikuleerimisele järgnevast õppekuust.

VIII. Doktoranditoetus
67. Doktoranditoetuse eesmärk on toetada doktorante doktorikraadi omandamisel ja doktorikraadi
kaitsmist üliõpilase nominaalse õppeaja jooksul, võimaldades neil keskenduda teadus- ja
loometööle ning doktoriõpingutele.
68. Doktoranditoetust on õigus saada doktorandil
68.1 kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel,
68.2 kes õpib täiskoormusega õppes või osakoormusega õppes õppekulusid hüvitamata,
68.3 kes on toetuse määramisele eelnenud õppeaasta jooksul positiivselt atesteeritud või on
esimese aasta doktorant,
68.4 kes ei ole akadeemilisel puhkusel,
68.5 kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, v.a. osakoormusega õppes

õppekulusid hüvitamata õppival doktorandil, kellel on õigus saada doktoranditoetust
nominaalajast osakoormuses õpitud aja võrra pikema aja jooksul.
69. Doktoranditoetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada.
70. Doktoranditoetus määratakse hiljemalt 20. septembriks septembrist augustini (12 kuuks),
õppeaasta keskel immatrikuleerimise korral alates immatrikuleerimise kuust (12 kuuks).
Välisdoktorandile, kes on esitanud taotluse Eestis elamisloa saamiseks, on õigus määrata
doktoranditoetus alates elamisloa kehtima hakkamise kuust kuni järgneva õppeaasta alguseni või
kui välisdoktorant immatrikuleeriti pärast õppeaasta algust, immatrikuleerimisest 12 kalendrikuu
möödumiseni.
70. Doktoranditoetus makstakse igal kalendrikuul 25. kuupäevaks vastava kalendrikuu eest, välja
arvatud septembrikuu toetus, mis makstakse välja 30. septembriks.
71. Doktorandi negatiivsel atesteerimisel või atesteerimata jätmisel lõpetatakse doktoranditoetuse
maksmine atesteerimiskoosolekule järgnevast kalendrikuust.
72. Doktoranditoetuse maksmine katkestatakse, kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele.
73. Doktorandile, kellele on määratud doktoranditoetus ja kes siirdub akadeemilisele puhkusele,
lõpetatakse toetuse maksmine viimasele õppetööl viibitud päevale järgnevast kalendrikuust arvates.
74. Kui akadeemiliselt puhkuselt naastes on doktorandil viimasest atesteerimisest möödas rohkem
kui 12 kuud, siis tuleb doktorandil läbida uus atesteerimine ja doktoranditoetus määratakse pärast
atesteerimist. Kui viimasest atesteerimisest ei ole möödas 12 kuud, jätkatakse doktoranditoetuse
maksmist järele jäänud kuude ulatuses.
75. Kui doktorant on langenud täiskoormusest osakoormusesse ja on õppekulude hüvitamisest
vabastatud, makstakse doktoranditoetust 50% riigieelarvega kehtestatud doktoranditoetuse määrast.
76. Osakoormusesse langedes on võimalik taotleda õppetasust vabastust ning doktoranditoetuse
maksmise jätkamist üliõpilasel, kui ta on alustanud doktoriõpinguid täiskoormusega ja ta
76.1 on keskmise, raske või sügava puudega isik (esitada koopia kehtivast puuet tõendavast
dokumendist)
76.2 on alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse vanem või eestkostja (esitada
lapse sünnitunnistus ja lapse puude korral ka arstliku ekspertiisi otsus lapse puude
raskusastme kohta).
77. Doktoranditoetuse maksmine lõpetatakse eksmatrikuleerimisele järgnevast kalendrikuust.
IX. Rakendussätted
78. Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks varasemad stipendiume ja õppetoetusi käsitlevad
korrad:„Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias”, vastu võetud 10.12.2014, „Tulemusstipendiumi taotlemise,
määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias”,vastu võetud
19.02.2014, „Õpetajakoolituse erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused
ning kord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias”, vastu võetud 17.02.2015, „Doktorandi
teadusstipendiumi määramise ja maksmise kord”, vastu võetud 23.09.2020.

