KINNITATUD EEK rektori käskkirjaga nr 04.10.2016 nr 2.4.1-102
TEAVITATUD AS ABB 04.10. 2016
AS ABB STIPENDIUMI STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Statuut sätestab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor (edaspidi EEK) Finantsjuhtimise
(edaspidi FJ) erialadel õppivatele (sh ka magistriõppe) üliõpilastele ja
üliõpilaskandidaatidele AS ABB stipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted
ja korralduslikud alused.
1.2 Stipendiumi asutamine on kokku lepitud AS-i Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ja AS ABB
(edaspidi ABB) vahel 03.okt 2016 sõlmitud koostöölepingus.
1.3 Stipendiumi eesmärk on ABB ärivaldkondade tegevusalade ja ABB kui tööandja
propageerimine EEK finantsjuhtimise erialade üliõpilaste seas ning ABB äriüksustele
kvalifitseeritud järelkasvu tagamine.
1.4 Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor
rektor, informeerides nendest ABB-d.
1.5 Stipendiumi kandidaadid valib Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppeprorektori
moodustatud komisjon (edaspidi EEK stipendiumikomisjon).
1.6 EEK stipendiumikomisjon on kuni viieliikmeline sh vähemalt kaks liiget on väljastpoolt
EEK-d). Komisjon moodustatakse hiljemalt 1 nädal enne stipendiumitaotluste esitamise
tähtaega.
1.7 Stipendiumifondi maksimumsuurus on 15 000 eurot ühes õppeaastas (kogu
stipendiumifondi summa 30 000 eurot aastateks 2016-2018).
1.8 Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendium määratakse ühele stipendiaadile
korraga üheks õppeaastaks.
1.9 Stipendiumi väljaandmiseks vajalikud vahendid nähakse ette ABB eelarves.
2. STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
2.1 Stipendiumi taotlemise konkurss kuulutatakse välja kuni 2 korda õppeaastas ja
stipendium on ettenähtud kuni viiele EEK FJ eriala üliõpilasele.
2.2 FJ eriala üliõpilaskandidaat, kes kandideerib ABB AS stipendiumile peab vastama
järgnevatele tingimustele:
• ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
• tema motivatsiooni kiri vastab stipendiumi maksmise eesmärkidele;
• ta on valmis praktikalepingu sõlmimiseks ABB-ga 2016/17 ja 2017/18 õppeaasta
järgseks suveks (3 kuud);
• tal on aktiivne eluhoiak.
2.3 FJ eriala üliõpilane, kes kandideerib ABB stipendiumile peab vastama järgnevatele
tingimustele:
• ta on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või
alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
• ta ei viibi akadeemilisel puhkusel;
• tema õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
• ta õpib täiskoormusel;
• 2016/2017 aastal on taotleja esimese trimestri keskmine hinne vähemalt 4,0;
• ta on valmis praktikalepingu sõlmimiseks ABB-ga 2016/2017 ja 2017/2018 õppeaasta
järgseks suveks (3 kuud);
• tal on aktiivne eluhoiak.
2.4 Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss
kuulutatakse välja EEK infolehes, infotahvlitel ja EEK koduleheküljel vähemalt üks kuu
enne avalduste laekumise tähtaega.

2.5

Avalduste esitamise tähtajad on:
• 2016/2017 õa sisseastuja puhul 4. nov 2016
• 2016/2017 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15. dets 2016
• 2017/2018 õa sisseastuja puhul 25. sept 2017
• 2017/2018 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15.dets 2017.
2.4 Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada EEK õppeprorektorile:
• isiklik avaldus, milles üliõpilane teatab oma valmisolekust teha koostööd ABB-ga
praktika sooritamiseks;
• elulookirjeldus;
• õpingutulemuste väljatrükk (juhul kui kandideerib FJ eriala üliõpilane);
• õppejõu või lõputöö juhendaja soovituskiri (juhul kui kandideerib FJ eriala üliõpilane);
• motivatsioonikiri teemal ,,Millist tööd soovin pärast kooli lõpetamist leida.“
2.5 EEK stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest.
2.6 EEK stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul
hääletusel võimalikud kandidaadid. Valituks osutuvad üliõpilased, kes saavad kõige
rohkem hääli.
2.7 EEK stipendiumikomisjoni otsus saadetakse ABB stipendiumikomisjonile.
2.8 ABB stipendiumikomisjon otsustab stipendiumi saaja ja esitab tema nime EEK
finantsosakonnale.
2.9 Sobiva kandidaadi puudumisel jätab ABB stipendiumi määramata.
2.10 EEK korraldab stipendiumi konkursi tulemuste avalikustamise:
• 2016/2017 õa sisseastuja puhul hiljemalt 25. nov 2016
• 2016/2017 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15. jaan 2017
• 2017/2018 õa sisseastujate puhul hiljemalt 15. okt 2017
• 2017/2018 õa FJ eriala üliõpilase puhul 15. jaan 2018.
2.11 ABB stipendium makstakse välja konkursi võitnud üliõpilaste õppemaksu tasumiseks.
3. STIPENDIUMI TAGASTAMINE JA OTSUSTE VAIDLUSTAMINE
3.1 Stipendiumi saanud üliõpilane kohustub tagastama saadud stipendiumi täies ulatuses
juhul, kui:
• ta ei osale praktikal ABB finantsosakonnas 2016/17 ja/või 2017/18 õppeaasta järgsel
suvel;
• katkestab õpingud ja teda eksmatrikuleeritakse EEK-st enne õppekava täies mahus
täitmist.
3.2 Võimalikud stipendiumi määramise ja tagastamisega seotud probleemid lahendab ja
otsustab ABB stipendiumikomisjon.

