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KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS RIIKLIKE STIPENDIUMITE EESKIRI 
 
Kehtestatakse Kõrgema Kunstikooli Pallas põhimääruse paragrahvi 7 punktide 15 ja 18 ning Vabariigi 
Valitsuse 20.12.2013. a määruse nr 178 Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused 
alusel. 

 
1. Üldsätted 
 
1.1. Käesolev eeskiri sätestab riikliku tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja 
väljamaksmise korra Kõrgemas Kunstikoolis Pallas (Pallas). [30.11.2016] 
1.2. [kehtetu 30.11.2016] 
1.3. Riiklikku tulemusstipendiumi makstakse selleks Pallasele riigieelarvest eraldatud 
vahenditest.  
 
2. [kehtetu 30.11.2016] 
 
3. Riiklikud stipendiumid 
 
3.1. Riiklike stipendiumite liigid 
3.1.1. Tulemusstipendium, mille eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid 
õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi. Tulemusstipendiumi 
maksab Pallas. 
3.1.2. Erialastipendium, mille eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega 
riigile prioriteetsetes valdkondades. 
3.1.3. Erivajadustega üliõpilaste stipendium, mille eesmärk on toetada erivajadustega 
üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. 
3.1.4. Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse 
omandamist toetav stipendium, mille eesmärk on toetada nende asenduskodus elavate 
või elanud või perekonnas hooldamisel viibinud nende täiskoormusega õppivate 
üliõpilaste kõrghariduse omandamist, kes on immatrikuleeritud hiljemalt kolm aastat 
pärast keskhariduse omandamist. 
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3.2. Riiklike stipendiumide taotlemine 
3.2.1. Pallase kaudu saab üliõpilane taotleda tulemusstipendiumi, teiste punktis 3.1 
nimetatud stipendiumite taotlemine käib Haridus- ja Teadusministeeriumiga lepingu 
sõlminud riigi sihtasutuse kaudu. 
3.2.2. Kui üliõpilane vastab mitmele punktis 3.1 nimetatud stipendiumi tingimusele, on tal 
õigus taotleda mitut stipendiumit korraga. 
 
3.3. Tulemusstipendiumi taotlemise eeltingimused 
3.3.1. Üliõpilasel on õigus taotleda tulemusstipendiumi, kui ta: 
3.3.1.1. on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või 
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
3.3.1.2. õpib täiskoormusega; 
3.3.1.3. ei viibi akadeemilisel puhkusel; 
 
3.4. Tulemusstipendiumi taotlemine 
3.4.1. Tulemusstipendiumi on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise 
õppeaasta teisest semestrist. 
3.4.2. Tulemusstipendiumi taotlemise eelduseks on silmapaistvad õppetulemused ning 
õppevõlgnevuste puudumine. 
3.4.3. Tulemusstipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane kaks korda õppeaastas 
(veebruaris ja septembris) avalduse õppeinfosüsteemi kaudu. . 
 
3.5. Tulemusstipendiumi suurus ja saajate arv 
3.5.1. Tulemusstipendiumi suurus ning stipendiumil saajate arv kinnitatakse igaks 
kalendriaastaks Vabariigi Valitsuse määrusega. 
3.5.2. Tulemusstipendiumi saajate arv sõltub tegevustoetuse eraldamise lepingus ja 
käskkirjas etteantud stipendiumite arvust. 
 
3.6. Tulemusstipendiumi määramine ja väljamaksmine 
3.6.1. Tulemusstipendiumite määramine toimub rektori käskkirjaga õppeprorektori esildise 
alusel. 
3.6.2. Tulemusstipendiumid määratakse kaks korda õppeaastas kokku kümneks 
õppekuuks. 
3.6.3. Tulemusstipendiumi määramisel arvestatakse üliõpilase õpingutulemuste kaalutud 
keskmist hinnet, mille alusel koostatakse taotlejatest pingerida. Sama kaalutud keskmise 
hinde puhul eelistatakse erialaainete kõrgema keskmise hindega üliõpilasi. 
3.6.4. [kehtetu 05.12.2019] 
 
4. Rakendussätted 
 
4.1. [kehtetu 30.11.2016] 
4.2. [kehtetu 30.11.2016] 

4.3. Alates 2016/2017. õppeaastast saavad kõik üliõpilased taotleda stipendiume 
olenemata sisseastumise aastast. [30.11.2016] 


