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HANZA stipendiumi statuut 2019.a   

  
  
  
 

1. HANZA Mechanics Tartu AS (edaspidi HMT) stipendium on asutatud aitamaks kaasa 
kutseõppe edendamisele Tartus ja soodustamaks Tartu Kutsehariduskeskuse (edaspidi  Tartu 
KHK) õpilaste õpinguid. 

2. Stipendium makstakse välja 2019.a. II poolaastas kolmele õpilasele ning ühe  stipendiumi 
suurus on 300 eurot. Stipendium makstakse välja ühekordselt stipendiumi saaja kontole.. 
Stipendiumi saajad kuulutatakse välja 8. märtsil Tartu KHK „Aasta Tegija 2019“ 
kutsevõistluste autasustamise lõpugaalal. 

3. Stipendiumile võivad kandideerida Tartu KHK tehnikavaldkonna mehaanika ja metallitöö  
erialade  kutse-  või kutsekeskhariduse õppekavade 2. ja 3. kursusel õppivad õpilased, kellel ei 
esine õppevõlgnevusi ja kes on õppetöös edukad.  

4. Stipendiumi rahastab HANZA Mechanics Tartu AS (HMT). 

5. Avalik konkurss stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja Tartu KHK ja  HMT infokanalites  
06. veebruaril 2019.a.  
 
6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu KHK tehnikavaldkonna juhile  hiljemalt 
28. veebruariks aadressil ylo.ramp@khk.ee  esitada:  

6.1. vabas vormis stipendiumitaotlus; 

6.2. Essee teemal: Kuidas ma plaanin ennast teostada valitud erialal? (max pikkus 1 A 4) 

6.3.. õppetulemuste väljavõte. 

7. Stipendiumi määrab kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad HMT (2) ja Tartu KHK (1) 

esindajad. Stipendiumi määramine otsustatakse konsensuse alusel.  Stipendiumikomisjonil on 

õigus jätta stipendium välja andmata, kui puuduvad sobilikud kandidaadid. 

  

mailto:ylo.ramp@khk.ee


 

 
                    HANZA Mechanics Tartu AS  
 
                    Puiestee 2, 50303 Tartu, Estonia    Reg. kood 10019012     Tel+372 746 8801    hanza-mechanics-tartu@hanza.com        
                                                                                                                 www.hanza.com 

 

8. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, 
stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust. Kandidaadi edukas 
esinemine erialastel kutsevõistlusel ja/või konkurssidel on stipendiumi määramise otsustamisel 
toetav argument. 

9. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast 
taotlusperioodi lõppu. 

10. Stipendiaat läbib ühe praktikaperioodi  HANZA Mechanics Tartu AS-is. Kooli poolt paika 
pandud praktikaperioodi algus tuleb stipendiaadil kooskõlastada ettevõttega vähemalt kaks 
nädalat enne perioodi algust.  

11. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba. 

 

 

Tartu, 5.veebruar 2019 

 

Emöke Sogenbits 

Tehase juht 

HANZA Mechanics Tartu AS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


