KINNITATUD
kaitseministri 22.04.2016 käskkirjaga nr 193
KAITSEALASE MAGISTRIÕPPE ÜLIÕPILASTE
TOETAMISEKS SUUNATUD STIPENDIUMI STATUUT
1. Stipendiumi eesmärk ja olemus
1.1. Kaitsealase magistriõppe üliõpilaste toetamiseks suunatud stipendiumi (edaspidi
stipendium) statuut reguleerib Kaitseministeeriumi (edaspidi KM) poolt väljamakstava
stipendiumi (edaspidi KM stipendium) taotlemist, taotluste menetlemist, stipendiumi
määramist ja aruandluse korraldamist ja partneri kaasamist stipendiumite määramisse.
1.2. Stipendiumi asutamise eesmärk on toetada perspektiivikaid noorteadlasi kaitsealaste
teadusuuringute läbiviimisel, tekitamaks jätkusuutlikku teaduspädevat järelkasvu Eesti
riigikaitsele olulistes uurimisvaldkondades. Läbi erasektori partnerite kaasamise on
võimalus hoogustada koostööd teadlaste ja kaitsetööstuse ettevõtete vahel ning
suurendada rahvusvahelist konkurentsivõimet.
1.3. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumi väljakuulutamisel. Stipendiumikonkursil
edukaks osutunud magistrandile (edaspidi stipendiumisaaja) on KM

stipendium

tulumaksuvaba.
1.4. Stipendium on isikupõhine ja see ei asenda riiklikku toetust.
1.5. Stipendium

makstakse

stipendiumisaajale

alates

ülikooli

immatrikuleerimisest

stipendiumisaaja magistriõppe nominaalaja vältel aheltoetusena kahes osas. Tagasiulatuv
rahastamine ei ole võimalik. Esimene osa (60% stipendiumist) makstakse välja
stipendiumisaaja esimese õppeaasta alguses ning teine osa (40% stipendiumist)
makstakse stipendiumisaajale magistriõpingute nominaalajaga lõpetamise järel.
1.6. KM võib stipendiumite väljaandmisesse kaasata partnereid avalikust sektorist,
teadusasutustest, ülikoolidest ja erasektorist.
1.7. Partneri kaasamisel peab stipendiumite välja andmine teenima antud statuudis kirjeldatud
eesmärke.
1.8. Partnerite kaasamine toimub enne konkursi väljakuulutamist ning on avatud kõikidele
soovijatele, millest antakse eelnevalt teada KM veebilehel.
1.9. Partneri ja KM vahel sõlmitakse partneri poolt väljamakstava stipendiumi (edaspidi
partneri stipendium) väljaandmiseks koostöölepingud. Koostöölepingus fikseeritakse
partneri stipendiumite täpne arv, stipendiumi maksustamisega seotud aspektid ning juhul,
kui partner soovib hindamiskomisjoni töös osalema määrata oma esindaja vastavalt
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käesoleva statuudi punktile 4.2, siis ka partneri poolt määratav hindamiskomisjoni liige.
Partneri stipendiumi väljaandmise kord on partneri määrata ja seda käesolev statuut ei
reguleeri.
2. Avaliku konkursi väljakuulutamine
2.1. Avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks (edaspidi stipendiumikonkurss) kuulutab välja
kaitseminister

oma

magistritööde

käskkirjaga.

soovituslikud

Käskkirjaga

määratakse

teemavaldkonnad

või

stipendiumi
konkreetsed

suurus,
teemad,

hindamiskomisjon, stipendiumi taotlemiseks esitatavad dokumendid ning nende esitamise
tähtpäev ja koht ning partneri stipendiumite arv.
2.2. Teade stipendiumikonkursi tingimuste kohta avaldatakse KM veebilehel.

3. Stipendiumikonkursil osalemine
3.1. Stipendiumikonkursil võivad osaleda nii Eesti avalik-õigusliku ülikooli kui ka välisriigi
ülikooli akrediteeritud õppekava riigieelarvelisele või riigieelarvevälisele kohale
täiskoormusega immatrikuleeritud esimese aasta magistrant, kes on Eesti Vabariigi
kodanik.
3.2. Stipendiumile kandideeriv magistrant esitab KM-ile elektrooniliselt

järgmised

dokumendid:
3.2.1. vabas vormis koostatud digitaalselt allkirjastatud stipendiumitaotlus koos
kontaktandmetega;
3.2.2. isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
3.2.3. ülikooli kinnitus magistrandi immatrikuleerimise kohta;
3.2.4. digitaalselt allkirjastatud stipendiumikonkursi tingimustes etteantud teemavaliku
põhjenduse

ehk

motivatsioonikirja,

milles

põhjendatakse

soovi

tegeleda

riigikaitsevaldkonnale olulise teadusuuringutega ning analüüsitakse magistritöö
tulemuste rakendatavust Eesti kaitsevõime arendamisel (1-2 lk);
3.2.5. digitaalselt allkirjastatud elulookirjeldus koos oluliste publikatsioonide ja/või infoga
valdkonna arengule olulistest saavutustest.
3.3 Stipendiumitaotlus koos kõigi nõutavate dokumentidega tuleb esitada KM-ile
elektrooniliselt stipendiumikonkursi väljakuulutamisel määratud tähtajaks.

4. Stipendiumitaotluste hindamine
4.1. Stipendiumikonkursile tähtajaks laekunud stipendiumitaotluseid hindab kaitseministri
käskkirjaga määratud hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) konsensuslikult.
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Hindamiskomisjoni kuuluvad laialdaste kogemustega eksperdid avalikust sektorist,
teadusasutustest ning erasektorist.
4.2. Stipendiumi väljaandmisel koos partneritega võib hindamiskomisjoni töös osaleda kuni 1
esindaja partneri kohta.
4.3. Hindamiskomisjon

koostab

lõpliku

pingerea

stipendiumile

kandideerivatest

magistrantidest ning teeb kaitseministrile ettepaneku stipendiumisaaja(te) kinnitamise
kohta. Stipendiumi

väljaandmisel

koos

partneriga, teeb partnerile ettepaneku

stipendiumisaajate kohta.
4.4. Kui hindamiskomisjoni liige on stipendiumile kandideeriva magistrandi juhendaja või
tema lähisugulane või -hõimlane või temal on stipendiumile kandideeriva magistrandi
suhtes mingist muust aspektist tulenev huvide konflikt, ei osale ta vastava magistrandi
stipendiumitaotluse hindamisel.
4.5. Stipendiumitaotluste hindamisel lähtutakse järgmistest põhikriteeriumidest:
4.5.1.magistriõpingute ja -töö teema seos riigikaitse- või julgeolekuvaldkonnale oluliste
uurimisvaldkondades;
4.5.2.eeldatava magistritöö tulemuste tähtsus Eesti kaitsevõime arendamisel;
4.5.3.esitatud motivatsioonikirja asjakohasus;
4.5.4.kavandi akadeemiline tase ja uuenduslikkus;
4.5.5. valitud ülikooli õppe- ja teadustöö tase antud valdkonnas.
4.6. Hindamiskomisjonil on õigus:
4.6.1. kaasata stipendiumitaotluste hindamisele hindamiskomisjoniväliseid eksperte;
4.6.2. küsida stipendiumile kandideerivalt magistrandilt asjassepuutuvat lisateavet;
4.6.3. viia läbi stipendiumile kandideeriva magistrandiga vestlus;
4.6.4. nõutava tasemega stipendiumile kandideerivate magistrantide või nõuetele vastavate
stipendiumitaotluste puudumisel teha kaitseministrile

ettepanek jätta stipendiumid

välja andmata;
4.6.5. teha

kaitseministrile

ettepanek

määrata

stipendiumisaajale

erialaspetsiifiline

kaasjuhendaja KM valitsemisala asutusest. Nimetatud kaasjuhendaja määramine
fikseeritakse KM ja stipendiumisaaja vahel sõlmitavas lepingus;
4.6.6. stipendiumi väljaandmisel koos partneriga, anda partnerile õigus määrata
stipendiumisaajale erialaspetsiifiline kaasjuhendaja väljastpoolt KM valitsemisala.
Nimetatud kaasjuhendajaga seotud tingimused on partneri määrata ning seda KM ja
stipendiumisaaja vahel sõlmitavas lepingus ei fikseerita.
4.7. KM ei hüvita punktides 4.6.5. ja 4.6.6. nimetatud kaasjuhendamisega seotud kulusid.
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5. Stipendiumikonkursi tulemused
5.1. Stipendiumikonkursi tulemused kinnitab kaitseminister käskkirjaga hindamiskomisjoni
kirjalikule ettepanekule tuginedes.
5.2. Stipendiumikonkursi

tulemused

tehakse

teatavaks

KM

veebilehel

ning

stipendiumisaaja(id) teavitatakse vahetult pärast tulemuste väljakuulutamist.

6. Stipendiumi kasutamine ja aruandlus
6.1. KM sõlmib stipendiumisaajaga lepingu, milles sätestatakse KM ja stipendiumisaaja
õigused ja kohustused, stipendiumi väljamaksmise tähtajad ja muud tingimused.
6.2. Lepinguga määratud stipendiumit ei suurendata.
6.3. Partneri stipendiumi väljaandmist KM ning stipendiumisaaja vahel sõlmitud leping ei
reguleeri.
6.4. Stipendiumi saamisel võtab stipendiumisaaja endale magistriõpingute nominaalajaks ja
neljaks lõpetamisele järgnevaks aastaks järgmised lepingulised kohustused:
6.4.1. esitada KM-le ülevaade magistriõpingute (vahe)tulemustest lepingus sätestatud
tähtajaks;
6.4.2. lõpetada magistriõpingud nominaalaja jooksul, kui seda ei takista tervislikud,
perekondlikud või muud temast sõltumatud dokumenteeritud asjaolud;
6.4.3. kaitsta magistritöö nominaalaja lõpus, kui seda ei takista tervislikud, perekondlikud
või muud temast sõltumatud dokumenteeritud asjaolud, ning esitada KM-ile valminud
magistritöö vahetult pärast kaitsmist;
6.4.4. regulaarselt läbi viia KM valitsemisala esindajatele suunatud koolitus- või
arendustegevusi magistritöö valdkonnaga seonduvatel teemadel lepingus määratud
mahus;
6.4.5. kaasuda ja panustada KM ettepanekul ja toel NATO või Euroopa Kaitseagentuuri
(EDA) kaitsealastesse uurimistegevustesse;
6.4.6. osaleda KM ettepanekul kaitsealaste teadus- ja arendusprojektide elluviimises oma
erialase pädevuse piires ja lepingus määratud mahus;
6.4.7. osaleda

pärast

oma

magistriõpingute

lõpetamist

stipendiumitaotluste

ja

stipendiumisaajate tegevuste hindamisel;
6.4.8. tutvustada oma magistritöö tulemusi ja järeldusi KM valitsemisala korraldatud
üritustel;
6.4.9. viidata KM toetusele magistriõpingutega seotud avalikel esinemistel ja valminud
materjalides.

4

6.5. Stipendiumisaaja

võtab

endale

lepingulise

kohustuse

tagastada

KM-ile

tema

magistriõpingute toetamiseks eraldatud stipendium, kui ta ei täida endale stipendiumi
vastuvõtmisega võetud lepingulisi kohustusi, välja arvatud juhul, kui kohustuste
mittetäitmine tulenes tervislikest, perekondlikest või muudest temast sõltumatutest
dokumenteeritud asjaoludest.
7. Stipendiumikonkursi tingimuste muutmine, konkursist loobumine või konkursi
luhtumine
7.1. KM võib stipendiumikonkursi kohta teatavaks tehtud tingimusi muuta, avaldades
sellekohase teate KM veebilehel.
7.2. KM võib stipendiumikonkursist loobuda, avaldades sellekohase teate KM veebilehel.
7.3. Stipendiumikonkurss loetakse luhtunuks, kui stipendiumikonkursil osalemiseks ei
esitatud ühtegi stipendiumitaotlust või ükski esitatud stipendiumitaotlus ei vastanud
nõutud tingimustele või ükski stipendiumile kandideeriv magistrant ei olnud nõutava
tasemega.
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