Lugupeetud doktorandid,
On avatud taotlusvoor doktoritöö valmimist toetavate tegevuste finantseerimiseks
Haridus- ja Kasvatusteaduste doktorikooli (HKDK) projekti nr 1.2.0041.09-0070
vahenditest.
Toetsust saab taotleda järgmiste tegevuste jaoks:
1) Interdistiplinaarse ja/ või rahvusvahelise projekti alagatuseks, läbiviimiseks,
või projektis osalemiseks (Projekti tegevus nr 2)
2) Välis(kaas)juhendaja kutsumine Eestisse (Projekti tegevus nr 3.3)
3) Välislähetus doktorantidele (Projekti tegevus nr 3.4)
4) Artikli tõlkimine ja/ või toimetamine (Projekti tegevus nr 3.5)
5) Artikli tehniline toetus (Projekti tegevus nr 3.5)
6) Juhendaja välislähetuse toetus (Projekti tegevus nr 4)
Taotlusi saab esitada 26. novembrist 2010 – 10. jaanuarini 2011 kontaktidel:
Uus-Sadama 5- 467, Tallinn 10120 Jarmo Karing 6199 774, 56657963 karing@tlu.ee,
Salme 1a-125, Tartu 51014 Annika Konsap 737 6478, 516 8128 annika.konsap@ut.ee
Taotlusvormid on kättesaadavad aadressil http://www.hkdk.tlu.ee > Tegevused
PS! Palun lugege hoolikalt taotlusvormides kirjas olevat infot!
Eriti, kui info puudutab teavitamist ja palun sellega ka arvestada.

Mida taotluste koostamisel silmas pidada?
1) Interdistiplinaarse ja/ või rahvusvahelise projekti alagatuseks, läbiviimiseks,
või projektis osalemiseks.
•
•
•
•
•

Taotleja on juhendaja koos doktorandiga/ doktorantidega.
Taotluse koostamisel palun selgelt välja tuua kavandatava projekti/ tegevuse
interdistiplinaarsus ja/või rahvusvahelisus.
Tegevuste läbiviimise periood 01.02.2011 – 31.12.2011
Projekti juures peab olema partnerite kirjalik kinnitus
Toetussumma 32 000 kr / 2045 eur

2) Välis(kaas)juhendaja kutsumine Eestisse
•
•
•
•
•

Taotlejaks doktorant või juhendaja.
Toetus katab sõidukulud, majutuse, töötasu (bruto) maksimaalselt 7000 kr /
447 eur
Välis(kaas)juhendaja võiks anda Eestis konsultatsioone teistele doktorantidel
lähtuvalt oma valdkonna spetsiifikast.
Esineda doktorantidele ühe avaliku loengu või seminariga.
Reisi- ja majutuse toetussumma kuni 9600 kr / 614 eur

3) Välislähetus doktorantidele
•
•
•

•
•

Taotleja doktorant
Eraldatakse 14 x 17 000 kr / 1086 eur stipendiumit
Kuludeks võivad olla
o Konverentsi osavõtumaks
o Reisikulud
o Majutus
o Päevaraha (kui doktorant ülikooli töötaja; 350 kr/ päev; 22 eur/päev)
o Linnasisene transport nt. Lennujaam/ sadam > hotel >
Lennujaam/sadam
o Erialase kirjanduse soetamine/ RVL kasutamine
Toetuste eraldamisel eelistatakse konverentsil suulise ettekandega seotud
lähetusi, raamatukogus töötamist, osavõttu olulisest seminarist, suvekoolist.
Juhul kui taotlusi ei laeku tähtajaks piisavalt, korraldatakse täiendav
taotlusvoor välja kevadel 2011.

4) Artikli tõlkimine ja/ või toimetamine
•
•
•
•
•

Taotlejaks doktorant või juhendaja
Taotlusesse tuleb ära märkida artikli ja/või poster ettekande planeeritud
avaldamiskoht ja orienteeruv aeg.
Ühe artikli toetus on maksimaalselt 5000 kr/ 320 eur
2011a on kavandatud toetada 22 artikli tõlkimist ja/ või toimetamist.
Artiklil peavad olema viited HKDK projectile kui toetajale.

5) Artikli tehniline toetus
•
•

Taotlejaks doktorant
Toetus on suunatud artikli valmimisega kaasnavate tehnilise kulude katteks
o Suuremahuliste andmete sisestamine
o Andmete transkribeerimine
o Posterite kujundamine ja trükkimine
o Jt tehnilised kulud, mis on vajalikud või aitavad kaasa doktoritöö
valmimisele

6) Juhendaja välislähetuse toetus
•
•
•
•

•
•

Taotleja on juhendaja
Lähetus on juhendaja erialaseks täiendamiseks, valdkondlikult tähtsal
seminaril, konverentsil osalemine, ettekande tegemine.
2011a. eraldatakse 6 x 18 000 kr / 1150 eur suurust stipendiumit
Kuludeks võivad olla
o Konverentsi osavõtumaks
o Reisikulud
o Majutus
Päevaraha (350 kr/ päev; 22 eur/päev)
Linnasisene transport nt. Lennujaam/ sadam > hotel > Lennujaam/sadam

Edukat taotlemist!

