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1. ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolev statuut sätestab Eesti Kunstiakadeemia (EKA) üliõpilastele Tallinna linna Anton
Uessoni stipendiumi (edaspidi stipendium) määramise põhimõtted ja korralduslikud alused.
1.2 Stipendiumi asutamine on kokku lepitud EKA ja Tallinna linna vahel sõlmitud ühiste
kavatsuste protokollis.
1.3 Stipendium asutatakse eesmärgiga motiveerida EKA üliõpilasi tegema uurimis- ja lõputöid
Tallinna linnale huvipakkuvatel ja vajalikel teemadel linnaplaneerimise ja arhitektuuri valdkonnas.
1.4 Stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab EKA rektor, kooskõlastades need Tallinna
Linnavalitsusega.
1.5 Stipendiumikandidaadid valib EKA rektori moodustatud Tallinna linna Anton Uessoni
stipendiumi määramise komisjon (edaspidi stipendiumikomisjon). Stipendiumikomisjoni koosseisu
kuulub Tallinna Linnavalitsuse liikmetest linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea või tema poolt
selleks volitatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti teenistuja.
1.6 Stipendiumifondi suurus on 1000 (üks tuhat) eurot aastas, ühe stipendiumi suurus on 1000 (üks
tuhat) eurot.
1.7 Stipendiumi väljaandmiseks vajalikud vahendid nähakse ette Tallinna linna eelarves.
2. STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
2.1 Stipendium määratakse üks kord aastas ühele EKA üliõpilasele, kes valitakse järgmistele
tingimustele vastavate üliõpilaste seast:
2.1.1 magistritaseme üliõpilane, kelle jooksva õppeaasta kaalutud keskmine hinne on vähemalt B
(4,0) ja kes on õppetöös saavutanud väljapaistvaid tulemusi Tallinna linna jaoks olulistel teemadel
linnaplaneerimises või sellega seotud vallas arhitektuurse projekti, disainilahenduse või
urbanistliku uurimuse näol.
2.2 Stipendiumitaotlusi võivad stipendiumikomisjonile esitada EKA rektor, õppetoolide esindajad
või üliõpilasesindus. Kui taotluse esitab üliõpilasesindus, tuleb sellele lisada soovituskiri ühelt
EKA professorilt või EKA õppe- või teadusnõukogu liikmelt. Kui stipendiumikomisjon ei määra
teisiti, tuleb stipendiumitaotlused esitada komisjonile iga aasta 15. veebruariks.
Stipendiumikomisjon teeb oma otsuse hiljemalt 15. aprilliks.
2.3 Stipendiumitaotlusele lisab üliõpilane:
2.3.1 ühe- kuni kaheleheküljelise stipendiumitaotluse põhjenduse, mis avab uurimistöö sisu ja
näitab ära taotleja ühiskondliku aktiivsuse;
2.3.2 elulookirjelduse (curriculum vitae);
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2.3.3 väljavõtte õpingukaardist.
2.4 Stipendiumikomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest.
2.5 Stipendiumikomisjon vaatab läbi kõik tähtajaks esitatud taotlused ning valib avalikul
hääletusel stipendiaadi. Valituks osutub üliõpilane, kes saab kõige rohkem hääli.
Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab EKA rektor käskkirjaga ning esitab selle Tallinna
Linnavalitsusele.
2.6 Tallinna Linnavalitsus nimetab stipendiaadi oma korraldusega ning kannab stipendiumi
maksmiseks määratud vahendid üle EKAle.
2.7 Stipendiumid maksab välja EKA.
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