KINNITATUD EEK rektori käskkirjaga
20. 08. 2018 nr 2.4.1-122

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR MAGISTRIÕPPE
STIPENDIUMIPROGRAMMI STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe stipendiumiprogrammi statuudiga
(edaspidi „Statuut“) reguleeritakse Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe
stipendiumiprogrammi (edaspidi „Programm“) stipendiumite määramise põhimõtteid ja
korralduslikke aluseid.
1.2. Programmi eesmärgiks on arenguvõimaluste pakkumine Eesti Ettevõtluskõrgkooli
Mainor rakenduskõrghariduse parimatele lõpetajatele ning teistele väljapaistvatele
tudengitele, kooli uurimisgruppide tegevuse toetamine ning koolile, AS-le Mainor,
Ülemiste Cityle ja teistele koostööpartneritele oluliste teadusuuringute läbiviimine.
1.3. Õppeaastas moodustatakse kuni 5 (viis) tasuta õppekohta koos stipendiumiga 500
(viissada) eurot poolaastas.
1.4. Tasuta õppekoht ja stipendium määratakse kuni kaheks aastaks Eesti
Ettevõtluskõrgkooli Mainor stipendiumikomisjoni (edaspidi „Komisjon“) otsuse alusel.
1.5. Komisjon on kuni viieliikmeline ning Komisjon moodustatakse rektori korraldusega
hiljemalt üks nädal enne stipendiumitaotluste esitamise tähtaega.
1.6. Komisjonil on õigus jätta tasuta õppekoht ja stipendium määramata, kui esitatud taotlus
ei saavuta Komisjoni enamuse poolthääli.
2. STIPENDIUMIPROGRAMMI KANDIDEERIMINE, STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
2.1. Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased, kes on:
2.1.1. lõpetanud Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor või teise Eestis tegutseva ülikooli või
rakenduskõrgkooli bakalaureuse või rakenduskõrghariduse õppekava;
2.1.2. kaitsnud oma lõputöö hindele suurepärane (5) või väga hea (4);
2.1.3. õppinud keskmisele hindele vähemalt 4,0.
2.2. Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus koos motivatsioonikirjaga
hiljemalt 31. juuliks aadressile stipendium@eek.ee, kui ei ole määranud teisiti.
2.3. Komisjon hindab ja vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib võimalikud
stipendiaadid. Valituks osutuvad kandidaadid, kes saavad kõige rohkem hääli ning
stipendiumi määramisel võetakse aluseks lisaks õpingutulemustele ka üliõpilase
motivatsiooni stipendiumi saamiseks.
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2.4. Komisjon teeb otsuse hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taotluste laekumise lõpptähtaega
ning stipendiumi saajaid teavitatakse Komisjoni otsustest kirjalikult.
2.5. Üliõpilasega sõlmitakse õppeleping ja stipendiumileping, mille lahutamatu osa on
Statuut.
2.6. Atesteerimiskomisjon atesteerib stipendiaate kahe aasta jooksul neli korda.
Atesteerimisel tutvutakse uurimistulemuste ja individuaalse arenguplaani täitmisega,
kinnitatakse uurimistoetuse kasutamise ettepanekud ning tehakse otsus stipendiumi
jätkumise osas.
2.7. Atesteerimiskomisjon moodustatakse rektori korraldusega ning atesteerimiskomisjonis
on vähemalt kolm liiget.
2.8. Võimalikud stipendiumi määramise, saamise ja tagastamisega seotud probleemid
lahendab ja otsustab Komisjon.
3. STIPENDIAADI UURIMISTEGEVUSE TOETAMINE JA ERISUSED ÕPPEKORRALDUSES
3.1. Magistriõppe läbimiseks peab stipendiaat saavutama kõik õppekava õpiväljundid, mille
jaoks on vajalik läbida 60 EAP mahus õppekavas kohustuslikke aineid (sh erialaõppe
moodul 25 EAP, majanduse moodul 15 EAP ning 20 EAP mahus magistriõppe õppekava
õppeaineid), magistritöö (30 EAP), magistriseminar (6 EAP) ning 24 EAP mahus
individuaalses arenguplaanis kirjeldatud õppe- ja uurimistegevusi.
3.2. 24 EAP mahus õppe- ja uurimistegevuste täitmiseks koostatakse koos juhendajaga
individuaalne arenguplaan (Lisa 2), mis võib sisaldada teisi magistriõppe õppekava
ained, konverentsi ettekannete ja/või publikatsioonide koostamist, kirjandusega
tutvumist, juhendamist ja/või õppe läbiviimist, uuringute läbiviimist jms, mis tagab
õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatuse.
3.3. Lisaks tavapärastele õppekorralduseeskirjas, stipendiaadi õppelepingus ning juhendaja
töölepingus määratletud õigustele ja kohustustele lepitakse kokku järgnevas:
3.3.1.Stipendiaat:
3.3.1.1. Osaleb magistritöö teemaga seotud uurimisgrupi töös;
3.3.1.2. Esitleb oma uurimistöö tulemusi avalikult;
3.3.1.3. Juhendab uurimisteemaga seonduvaid lõputöid ja/või viib magistriõppe
raames läbi õpet, mis lepitakse kokku individuaalses arenguplaanis.
3.3.2. Juhendaja:
3.3.2.1. Kavandab, kontrollib ja hindab stipendiaadi individuaalse arenguplaani
täitmist.
3.3.2.2. Juhendab stipendiaadi uurimistöö kavandamist ja koostamist, kohtub temaga
regulaarselt ja kaasab teda uurimisgrupi tegevustesse.
3.3.2.3. Toetab stipendiaati uurimistulemuste esitlemisel, publitseerimisel,
juhendamise ja/või õpetamise läbiviimisel.
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3.3.3. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor:
3.3.3.1. Määrab igale stipendiaadile juhendaja (vajadusel ka kaasjuhendajad), pakub
välja ja kooskõlastab stipendiaadi ja juhendaja(te)ga uurimistöö (magistritöö)
teema;
3.3.3.2. Toetab uurimistegevust ja tulemuste publitseerimist metoodika,
andmetöötluse ja avaldamisvõimaluste leidmise osas;
3.3.3.3. Toetab stipendiaadi ja juhendaja uurimistegevust kuni 2000 (kahe tuhande)
euro väärtuses ühes õppeaastas. Toetuskõlbulikud on konverentsikülastused
(reeglina eeldatakse ettekande olemasolu), erialakirjanduse hankimine ja
muud individuaalse arenguplaani täitmiseks vajalikud tegevused, sh uuringu
läbiviimiseks vajalikud kulud ja rahvusvahelistes koostööprojektides
osalemisega seotud kulud;
3.3.3.4. Uurimistegevuse
toetuskõlbulikkuse
otsustab atesteerimiskomisjon
stipendiaadi poolt esitatud individuaalse arenguplaani alusel.
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LISA 1 MAGISTRIÕPPE STIPENDIUMIPROGRAMMI ÕPPEKAVA TÄITMISE NING
ATESTEERIMISE TINGIMUSED JA KORD
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Magistriõppe stipendiumiprogrammi õppekava täitmise ning atesteerimise tingimused
ja kord on Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor magistriõppe stipendiumprogrammi
statuudi (edaspidi „Statuut“) lahutamatu osa, mis reguleerib õppekava täitmist, erisusi ja
stipendiaadi atesteerimist.
1.2. Õppekava alusel koostab iga stipendiaat õppe alguses juhendaja kaasabil enesele
individuaalse arenguplaani (edaspidi „Arenguplaan“). Arenguplaanis näidatakse ära
õpingute ajaline jaotus, planeeritavad lisategevused ning selle kinnitab juhendaja.
1.3. Arenguplaan edastatakse esimesele atesteerimisele eelneva kuu 1. kuupäevaks
aadressile stipendium@eek.ee. Kui põhjendamata asjaoludel Arenguplaani vormistamine
viibib, siis stipendiaati ei atesteerita ning ta kaotab koha Eesti Ettevõtluskõrgkooli
Mainor magistriõppe stipendiumiprogrammis (edaspidi „Programm“).
1.4. Stipendiaadi õpingute ja uurimistöö edukust hindab atesteerimiskomisjon.
Atesteerimiskomisjon moodustatakse rektori korraldusega. Stipendiaate atesteeritakse
kahe aasta jooksul neli korda, st iga õppeaasta jaanuaris ning juunis.
1.5. Atesteerimisotsus vormistatakse Arenguplaani vastavas osas ning stipendiaati
teavitatakse atesteerimisotsusest kirjalikult 7 päeva jooksul.
1.6. Atesteerimistulemused on aluseks stipendiumi maksmiseks. Mitteatesteeritud
stipendiaadid kaotavad koha programmis, aga võivad jätkata magistriõpinguid tasulises
õppes.
1.7. Akadeemilisele puhkusele lubatud stipendiaati ei atesteerita vastava poolaastal ning
sellekohane sissekanne tehakse ka Arenguplaani.
1.8. Atesteerimiskomisjoni töökorralduse määrab komisjoni esimees. Stipendiaadil on õigus
osaleda tema atesteerimise ajal atesteerimiskomisjoni koosolekul.
2. STIPENDIAADI INDIVIDUAALNE ARENGUPLAAN JA ATESTEERIMINE
2.1. Stipendiaat koostab Arenguplaani kogu õppeajale õppeaastate lõikes. Arenguplaani vorm
on toodud Statuudi Lisas 2.
2.2. Arenguplaani “A” osas näidatakse magistriõpingute ajaline jaotus. Soovitav on põhiosa
õpingutest planeerida esimesele õppeaastale.
2.2.1.Õpingud tuleb planeerida kogu õppekavas nõutud mahus, kuid edaspidi võib
kooskõlastatult juhendajaga lisada aineid, mille õppimise vajadus selgub
magistriõppe käigus.
2.2.2.Kui esialgselt planeeritud õppeainet ei sooritata, vaid asendatakse see samaväärse
õppeainega, et õppekava lõpetamistingimused saavad täidetud, siis loetakse
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arenguplaan täidetuks. Eelnimetatut ei kohandata Statuudi punktis 3.1 nimetatud
õppeainetele.
2.3. Arenguplaani “B” osas näidatakse magistritööga seonduva uurimistöö teema kirjeldus ja
koostatakse ajakava magistritöö tegemiseks, kaasa arvatud kaitsmine. Soovitav on
koostada kava kohe kogu õppeajale, kuid vastuvõtuaastal võib piirduda magistritöö
teema äranäitamisega ja esimese õppeaasta tegevuste kirjeldusega. Kogu “B” osa peab
olema täidetud esimeseks atesteerimiseks. Soovitav on näidata ka magistritöö osamahtu
semestriti.
2.3.1.Õppesse mitteplaneeritud teadusartiklid, seminariettekanded, uurimistegevused
jms võib samuti kanda Arenguplaani “B” osasse.
2.3.2.Kui magistriõppe käigus selgub, et magistritöö teemat tuleb muuta, vormistatakse
uus “B” osa ja lisatakse plaanile lisalehena.
2.4. Arenguplaani “C” osas vormistatakse magistrandi korralise atesteerimise tulemused.
Atesteerimise eelduseks on vastavalt p.2.2 ja 2.3 nõuetele koostatud Arenguplaani
olemasolu.
2.4.1.Atesteerimisel hinnatakse ühtse hindega Arenguplaani täitmist magistrandi poolt
lõppenud poolaastal, s.t kogu tegevust lõppenud poolaastal - nii õpinguid, keskmist
hinnet kui ka magistritöö koostamist.
2.4.2.Hinnatakse kolmepallise hindamisskaala alusel: „läbitud“, „läbimata“ ja „tingimisi
läbitud“
2.4.3.Hinne „läbitud“ ja „tingimisi läbitud“ tähendavad atesteerimist, hinne “läbimata ”
tähendab mitteatesteerimist ning Programmist väljaarvamist.
3. ATESTEERIMISE KORD JA LÄBIVIIMINE
3.1. Atesteerimine on atesteerimiskomisjoni poolt hinnangu andmine stipendiaadi
edasijõudmisele õppekava õppe- ja uurimistöös. Atesteerimisel hinnatakse stipendiaadi
Arenguplaani täitmist.
3.2. Stipendiaadi edasijõudmist hindab atesteerimiskomisjon kolmepallise hindamisskaala
alusel, arvestades alljärgnevaid kriteeriume:
3.2.1.Arenguplaani koostamine ja selle täitmine;
3.2.2.Õppekava täitmist ja keskmist hinnet, mis stipendiaadil peab olema vähemalt 4,0;
3.2.3.Uurimistöö valmimisastet ning muid õppe- ja uurimistegevusi.
3.3. Atesteerimised toimuvad kaks korda õppeaastas: jaanuaris ja juunis. Rektor määrab
korraldusega vastaval õppeaastal toimuvate atesteerimiste kuupäevad ja kinnitab
atesteerimiskomisjoni(de) koosseisu. Atesteerimiskomisjonis on vähemalt kolm liiget.
3.4. Stipendiaati atesteeritakse kaks kord õppeaastas ja kahe nominaalse õppeaasta jooksul
kokku neli korda. Stipendiaati ei atesteerita akadeemilisel puhkusel viibimise ajal.

2

3.5. Stipendiaat esitab vähemalt seitse tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva
atesteerimiskomisjonile enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatud aruande
Arenguplaani täitmise kohta.
3.6. Atesteeritakse atesteerimiskomisjoni koosolekul ning komisjon annab stipendiaadi
esitatud materjalide ning atesteerimiskoosoleku tulemuste põhjal stipendiaadile
hinnangu kolmepallise hindamisskaala alusel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on
hääletanud üle poole komisjoni liikmetest.
3.7. Kui atesteerimiskomisjoni liige on mõne atesteeritava stipendiaadi juhendaja, taandab ta
end
selle
stipendiaadi
puhul
atesteerimisotsuse
langetamisest
ning
atesteerimiskomisjoni kvoorum väheneb ühe võrra.
3.8. Atesteerimiskomisjon annab stipendiaadile individuaalplaani täitmise ja täiendamise
soovitusi.
3.9. Atesteerimiskoosoleku tulemuste põhjal teeb atesteerimiskomisjon ühe järgmistest
otsustest:
3.9.1.Atesteerida stipendiaat positiivselt (hinne „läbitud“), kui ta on täitnud kõik vajalikud
atesteerimistingimused koos õppekava täitmise nõuetega ning tema keskmine hinne
on vähemalt 4,0. Sellisel juhul makstakse stipendiaadile välja ka stipendiumi
osamakse summas 500 (viissada) eurot;
3.9.2.Atesteerida stipendiaat negatiivselt (hinne „läbimata“), kui ta ei ole täitnud õppe
nõudeid või kui tema õppe- ja uurimistöö maht atesteeritaval aastal jääb alla 50%
individuaalplaanis planeerituga. Sellisel juhul kaotab stipendiaati koha nii
stipendiumiprogrammist kui ka stipendiumi. Üliõpilasel on võimalik jätkata õpeta
tasulisel kohal;
3.9.3.Kui stipendiaat on täitnud talle esitatud õppekava täitmise nõuded ning
atesteerimistingimused osaliselt, siis atesteeritakse stipendiaat küll positiivselt
(hinne „tingimisi läbitud), aga stipendiumi väljamaksmine lükatakse edasi,
stipendiaadile antakse 30 päeva pikendust kõikide tingimuste täitmiseks ning
seejärel toimub kordusatesteerimine.
3.9.3.1. Kui stipendiaat saab kahel järjestikusel atesteerimisel hindeks „tingimisi
läbitud“, siis kaotab ta koha stipendiumiprogrammis.
3.10. Võimalikud atesteerimise läbimise, korralduse ning kordusatesteerimisega seotud
probleemid lahendab ja otsustab atesteerimiskomisjon.
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LISA 2 EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOLI MAINOR MAGISTRIÕPPE
STIPENDIUMIPROGRAMMI STATUUDI JUURDE
INDIVIDUAALNE ARENGUPLAAN

Stipendiaat

Ees- ja perekonnanimi

Eriala

Finantslahenduste juhtimine või Inimressursside juhtimine

Juhendaja

Ees- ja perekonnanimi

Magistriõppe algus

pp.kk.aa

Nominaalaja lõpp

aasta

Akadeemiline puhkus

pp.kk.aa (algus ja lõpp)

Stipendiaat
Eesnimi ja perekonnanimi
/allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev

Tegevuskava kinnitatud
Juhendaja eesnimi ja perekonnanimi
/allkirjastatud digitaalselt/
kuupäev
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Osa A MAGISTRIÕPINGUD
Magistriõppe läbimiseks peab stipendiaat saavutama kõik õppekava õpiväljundid, mille jaoks on
vajalik läbida 60 EAP mahus õppekavas kohustuslikke aineid (sh erialaõppe moodul 25 EAP,
majanduse moodul 15 EAP ning 20 EAP mahus magistriõppe õppekava õppeaineid), magistritöö (30
EAP) ning magistriseminar (6 EAP) ning 24 EAP mahus õppe- ja uurimistegevusi.
20 EAP väärtuses tuleb stipendiaadil endal valida õppeaineid märkides alljärgnevas tabelis „Valitud“
lahtrisse „Stipendiaadi valik“.
Õppekava moodul

Õppeaine nimetus

Juhtimisökonoomika
Finantsanalüüs ja ärirahandus
MAJANDUSÕPE
Globaalne majandus ja finantsturud
Majanduskeskkonda kujundav õigusruum
Strateegiline juhtimine
Kvaliteedijuhtimissüsteemid
ÄRIPROTSESSIDE
Modernsed ärimudelid
JUHTIMINE
Infopõhine juhtimine
Juhtimise infosüsteemid
Ettevõtlik juhtimine
Terve organisatsioon
JUHTIMISE PÕHIÕPE
Sotsiaalne vastutus ja eetika
Individuaalse arengu juhtimine
Uurimistöö meetodid
UURIMISTÖÖ
Äriprotsesside analüüs ja juhtimine
METOODIKA
Andmetöötlus ja visualiseerimine
Magistriseminar
KIRJALIKUD TÖÖD
Magistritöö
Ettevõtte rahandus
Ettevõtte väärtuste hindamine
Strateegiline tulemusjuhtimine
FINANTSLAHENDUSTE
IT lahendused finantsjuhtimises
JUHTIMISE (FL)
Ettevõtte riskijuhtimine ja sisekontroll
ERIALAÕPE
Finantsturud, -institutsioonid ja
Investorsuhtlus
Tarneahela finantsjuhtimine
HRM strateegiad ja poliitikad
Organisatsiooni arengu juhtimine
Suhete juhtimine
INIMRESSURSSIDE
Isiksuse psühholoogia
JUHTIMISE (HM)
ERIALAÕPE
Juhtimise konsulteerimine
Loovus ja juhtimine
Paindlikud ja turvalised töösuhted
KOKKU
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EAP

Valitud

4
4
4
3
3
3
3
3
3
6
3
3
3
5
4
5
6
30
4
3
4
3
3

Kohustuslik
Kohustuslik
Kohustuslik
Kohustuslik

Kohustuslik
Kohustuslik
Kohustuslik FL
Kohustuslik FL
Kohustuslik FL
Kohustuslik FL
Kohustuslik FL
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Kohustuslik FL

4
4
4
4
4
3
3
3

Kohustuslik FL
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
Kohustuslik HM
EAP-sid

Osa B UURIMISTEGEVUS
Stipendiaadil on kohustuslik koostada 24 EAP mahus õppe- ja uurimistegevuste täitmiseks
individuaalne arenguplaan, magistritööga seonduva uurimistöö kirjeldus ning magistritöö
koostamise ajakava.
I Õppe- ja uurimistegevused (24 EAP)
Õppe- ja uurimistegevuste planeerimist ja täitmist arvestatakse järgmiste põhimõtete alusel:
1. Magistriõppe õppekava ained – stipendiaat võib valida lisaks kohustuslikele ainetele ka
teisi magistriõppe õppekava aineid. Nende eest saadavad ainepunktid on märgitud õppeaine
ainekaardil ja aineprogrammis.
2. Õppe ettevalmistamine ja läbiviimine – stipendiaat paneb kirja valdkonna, milles ta
soovib õppetööd läbi viia. 4 akadeemilise tunni auditoorse õppe läbiviimist arvestatakse
mahuga 1 EAP (sisaldab 20 tundi ettevalmistavaid tegevusi).
3. Lõputööde juhendamine ja/või retsenseerimine – juhendamise koormus saab olla
maksimaalselt 2 EAP lõputöö kohta, kaasjuhendamine 1 EAP; retsenseerimine 0,5 EAP.
Stipendiaat võib retsenseerida kuni kolm tööd.
4. Konverentsi ettekanne koos publikatsiooniga - stipendiaadil on võimalik osaleda oma
uurimistegevusega seotud konverentsidel. Konverentsil osalemine eeldab stipendiaadilt ka
ettekande tegemist (suuline- või posterettekanne). Konverentsi ettekannet arvestatakse
mahuga 3 EAP. Samale konverentsile artikli esitamist arvestatakse veel lisaks mahuga 2
EAP.
5. Suvekool või õppereis – suvekoolis või õppereisil osalemist arvestatakse mahuga kuni 3
EAP.
6. Muud tegevused– stipendiaadil on võimalik planeerida oma individuaalsesse arenguplaani
ka teisi tegevusi (nt kirjanduse ülevaate koostamine, uuringute läbiviimine, seminaridel
osalemine jm). Lisatud tegevused tuleb kooskõlastada oma juhendajaga. Tegevused peavad
tagama õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamise.
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Nr

TEGEVUSE LIIK*

TÄPSUSTUS*
õpetamise valdkond, konverentsi nimi jm

1.
2.
3.
4.
*Vajadusel lisa ridu juurde
II Magistritööga seonduvad uurimistöö kirjeldus koos ajakavaga
Uurimistöö kirjeldus (sh uurimisprobleemi kirjeldus ja eesmärk)

Ajakava (trimestrite kaupa)
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MAHT* EAP*

Osa C ATESTEERIMINE
Atesteerimisel tutvutakse stipendiaadi uurimistulemuste ja individuaalse arenguplaani täitmisega,
kinnitatakse uurimistoetuse kasutamise ettepanekud ning tehakse otsus stipendiumi jätkumise osas.
I atesteerimine (I õppeaasta jaanuar):
Nr
1.
2.
3.
4.

HINDAMISE ASPEKTID
Individuaalne arenguplaan
Õppekava täitmine
Keskmine hinne vähemalt 4,0
Magistritöö teema olemasolu ja kokkulepe
juhendajaga

VASTUTAJA
Esitab stipendiaat komisjonile
Kontrollib komisjon
Kontrollib komisjon
Esitab stipendiaat komisjonile

Atesteerimiskomisjoni otsus:
 LÄBITUD
 LÄBIMATA
 TINGIMISI LÄBITUD
Märkused:

Komisjoni esimees: ……………………………………….. ……………………
nimi
allkiri

5

………….
kuupäev

II atesteerimine (I õppeaasta juuni):
Nr
1.
2.
3.

HINDAMISE ASPEKTID
Individuaalne arenguplaani täitmine
Õppekava täitmine
Keskmine hinne vähemalt 4,0

VASTUTAJA
Esitab stipendiaat komisjonile
Kontrollib komisjon
Kontrollib komisjon

4.

Magistritöö teemaprojekt

Esitab stipendiaat komisjonile

Atesteerimiskomisjoni otsus:
 LÄBITUD
 LÄBIMATA
 TINGIMISI LÄBITUD
Märkused:

Komisjoni esimees: ……………………………………….. ……………………
nimi
allkiri

6

………….
kuupäev

III atesteerimine (II õppeaasta jaanuar):
Nr
1.
2.
3.
4.

HINDAMISE ASPEKTID
Individuaalne arenguplaani täitmine
Õppekava täitmine
Keskmine hinne vähemalt 4,0
Õppevälised tegevused – sooritatud ja
planeeritud tegevused

VASTUTAJA
Esitab stipendiaat komisjonile
Kontrollib komisjon
Kontrollib komisjon
Stipendiaat annab kirjalikult ülevaate
komisjonile

Atesteerimiskomisjoni otsus:
 LÄBITUD
 LÄBIMATA
 TINGIMISI LÄBITUD
Märkused:

Komisjoni esimees: ……………………………………….. ……………………
nimi
allkiri

7

………….
kuupäev

IV atesteerimine (II õppeaasta juuni):
Nr
1.
2.
3.

HINDAMISE ASPEKTID
Individuaalne arenguplaani täitmine
Õppekava täitmine
Keskmine hinne vähemalt 4,0

VASTUTAJA
Esitab stipendiaat komisjonile
Kontrollib komisjon
Kontrollib komisjon

4.

Kaitstud magistritöö

Kontrollib komisjon

Atesteerimiskomisjoni otsus:
 LÄBITUD
 LÄBIMATA
 TINGIMISI LÄBITUD
Märkused:

Komisjoni esimees: ……………………………………….. ……………………
nimi
allkiri

8

………….
kuupäev

