
                                                                          EESTI  ÜLIÕPILASTE  TOETUSFOND 
Stipendiumitaotlus – 2016    

 
Ametialaseks täiendamiseks                                    

 
Toetusfondi eesmärgid: 

 Hiljuti tehtud 
 

FOTO 
 

Eesti Üliõpilaste Toetusfondi eesmärgiks on pakkuda majanduslikku tuge Eesti 
üliõpilastele kõrgemates õppeasutustes ja toetada akadeemilist tegevust, mis on 
seotud Eesti kultuuri, keele ja ühiskonna edendamisega.  

 
Seatud ülesande täitmiseks annab Eesti Üliõpilaste Toetusfond välja stipendiume 
ja õppetoetusi kandidaatidele, kes on tõestanud oma akadeemilist võimekust, 
ühiskondlikku aktiivsust ja soovi anda oma panus Eesti arengusse.  
  

I. Informatsioon kandidaadi kohta                      
   
Nimi                                                                            Sünniaeg                     (vanus         ) Sünnikoht 
 

Alaline postiaadress   
 

Alaline e-post 
 

Kodakondsus                                                      Perekonnaseis                                                 Laste arv 
 

Abikaasa nimi                                                     Abikaasa amet 
 

 
 Kas olete varem taotelnud stipendiumit Eesti Üliõpilaste Toetusfondilt? 
 

Taotlemis Aasta Kas saite – ja / ei Stipendiumi määr 
   
   
   
   

 
  

II. Ametiala täiendamise informatsioon 
 
 
 Millises organisatsioonis\õppeasutuses soovite ennast täiendada?  

             
                 

 
 Programmi nimetus:  _____________________________________________________ 
 
 Programmi korraldaja: ____________________________________________________ 

         
 Programmi toimumise asukoht: _____________________________________________ 
 
  Kuupäevad: ____________________________________________________________ 
 
 Lisage koopia ametlikust dokumendist, mis kinnitab teie osalemist programmil. Seal peab olema kirjas 
   programmi korraldava asutuse nimi ja aadress, programmi kirjeldus ja osalemistasu. 
 
 Lisage CV eraldi lehel. CV peaks sisaldama töökogemusi ja asukohti, tööaastaid, töövastutusi ja ameteid/tiitleid.  
  Publikatsioonid, ettekanded ja hariduskäik oleks vajalik. 
 
 Lisage koopia viimasest akadeemilisest diplomist. 
 
       

 
 

 



Nimi: ______________________________________             
   lk. 2/3 

 
 Lühiülevaade osavõtu plaanidest ja kuidas see täiendab teid teie erialal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
III.  Majanduslik seletus (USA dollarites)  
 
 
 Toetuse taotluse suurus ___________________ 
 
         Ettenähtud kulud  (USA dollarites)    
          
         Programmi kulud   _______________   
   
        Sõidukulud   _______________ 

     
Majutus   _______________ 
 
Söök    _______________ 
 
Muud kulud   _______________   (selgitage)  __________________________________     

 
  Kokku   _______________  
 
 
 
IV. Soovitused 

 

 Lisage kaks professionaalset soovituskirja. (Vaadake juhtnööre) 

 
V. Kuidas on teie kavad  kooskõlas fondi eesmärkidega?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Kas esitate stipendiumitaotluse ka teistele asutustele?  Kui jah, siis kuhu? 
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Kas tööandja toetab kursust rahaliselt?   Kui ja, kui palju  ________________    Kui ei, selgitage



 
Nimi: ______________________________________             
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VII.  Isikuandmed 
 
fmatsioon Informatsioon 
 Kuuluvus organisatsioonidesse 
                                                                                                            

Organisatsiooni nimi ja asukoht Tegevusaastad Amet 
   
   
   
   

 
 Ühiskondlik/kultuuriline tegevus: 

 
 

 
 
 
 
          

        
  

 
 Auhinnad õppetöö või muu tegevuse eest:   
 

Auhinna nimetus Millal saadud Selgitus 
   
   
   
   

 
         
 Stipendiumid: 
 
    Milliseid stipendiume (välja arvatud stipendiumid Eesti Üliõpilaste Toetusfondilt) olete Teie varem saanud? 
 

Stipendiumi nimetus Millal saadud Stipendiumi määr 
   
   
   
   

 
 
 Kellelt või kust kuulsite EÜT kohta: ____________________________________ 
 

 

 

          Kandidaadi allkiri 

  
                                                                              

                                                                                                                                                                Kuupäev  
 

       Kontrollige enne postitamist, 
       kas on lisatud: 
  Foto 

                CV 

  Akadeemiline diplom (viimane) 

  Professionaalne  soovituskiri (2) 

  Kursusel osalemist kinnitavad dokumendid  
 

  Tagastada postiaadressil: 
  Estonian Students Fund in USA, Inc. 
  PO Box 472 

     Rosendale, NY 12472  
          USA 

TÄHTAEG 
Vähemalt kolm kuud enne programmi algust  
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