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Lisa 2. Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord 

 

KINNITATUD 

kõrgkooli nõukogu 

 30. septembri 2020. a 

otsusega nr 1 

 

Üldsätted 

1. Käesoleva korraga sätestatakse õppekulude hüvitamise tingimused ja kord Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli tasemeõppes. 

2. Õppekulud hüvitatakse vastavalt: 

2.1. kõrgkooli ja õppuri vahel sõlmitud õppekulude hüvitamise lepingule ja 

2.2. kõrgkooli nõukogus vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust kinnitatud dokumendi 

„Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hüvitamise määrad“ Lisale 1. 

3. Kohustus hüvitada oma õppekulud kehtib: 

3.1. õppurile, kes 

3.1.1. õpib eestikeelse õppekava alusel, aga kes ei ole semestri lõpuks täitnud 

kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat 

õppe mahtu; 

3.1.2. asub õppima osakoormusega või õpib osakoormusega, välja arvatud juhul 

kui, ta on keskmise, raske või sügava puudega või alla seitsmeaastase lapse 

või puudega lapse vanem või eestkostja; 

3.1.3. õpib eesti keelest erineva õppekeelega õppekaval, kuid rektoraadi 

põhjendatud otsusel on õigus üliõpilane vabastada erandjuhtudel õppekulude 

hüvitamisest. Õppekulude hüvitamisest vabastatud isikuga sõlmib kõrgkool 

vajadusel lepingu; 

3.1.4. on kahe aasta jooksul välja arvatud ja uuesti vastu võetud samale õppekavale, 

kuid rektoraadi põhjendatud otsusel on õigus õppur vabastada erandjuhtudel 

õppekulude hüvitamisest. Õppekulude hüvitamisest vabastatud isikuga 

sõlmib kõrgkool vajadusel lepingu; 

3.1.5. õpib kutseõppe tasulisel kutseõppe õppekaval; 

3.2. eksternõppes õppijatele; 

3.3. külalisõppuritele neile osutatud õppeteenuse eest vastavalt sõlmitud 

koostöölepingule. 

4. Hüvitatavad õppekulud kehtestatakse: 

4.1. ainepunkti hinnana eestikeelsetel õppekavadel; 

4.2. ainepunkti hinna ja semestritasuna eesti keelest erineva õppekeelega õppekavadel; 

4.3. õppekava läbimise maksumusena tasulisel kutseõppe õppekaval. 

 

Õppekulude hüvitamine 

5. Õppekulude hüvitamise leping sõlmitakse kahe nädala jooksul õppuri 

immatrikuleerimisest osakoormusega õppesse või osakoormusesse viimisest alates ning 

eksternõppesse või tasulisele kutseõppe õppekavale õppima asumisel. 

6. Õppekulud hüvitatakse arve alusel, mille kõrgkool esitab õppurile elektroonselt. 

7. Õppekulud hüvitatakse hiljemalt arvel märgitud maksetähtpäevaks. 

8. Avalduse alusel on võimalik taotleda õppekulude hüvitamist ka kahes või neljas osas, 

esitades avalduse enne semestri algust õppeprorektori nimele. Õppekulude hüvitamisel 

osadena vormistatakse õppekulude hüvitamise lepingu lisana. 

9. Õppur, kes õpib eestikeelse õppekava alusel, aga kes ei ole algavaks semestriks täitnud 

kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluvat õppe mahtu, 
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hüvitab õppekulu jooksval semestril iga eelmistel semestritel vastavalt puudu jäänud 

ainepunkti eest arvestusega, et õppe maht on 30 EAPd semestris. 

10. Osakoormusega õppes hüvitab õppur õppekulu ainepunkti hinna alusel vastavalt semestri 

alguses registreeritud õppeainete mahule. Kui õppur kogub semestri jooksul suuremas 

mahus ainepunkte, lisab kõrgkool puuduva summa järgmisel semestril esitatavale arvele. 

Lõpetamise korral esitab kõrgkool arve enne lõputöö kaitsmist või lõpueksami 

sooritamist. 

11. Eesti keelest erineva õppekeelega õppekaval õppiv õppur hüvitab õppekulu 

täiskoormusega õppes semestritasuna jooksva semestri eest ja osakoormusega õppes 

ainepunkti hinna alusel. 

12. Kui õppur loobub kirjaliku avalduse alusel õppekohast enne maksetähtpäeva, siis tal 

õppekulu hüvitamise kohustust ei ole. Kui õppur loobub õppekohast maksetähtpäeval või 

pärast maksetähtpäeva, siis on ta kohustatud õppekulu hüvitama vastavalt ainepunkti 

hinnale. 

12 ¹. Lepingu lõpetamisel tasulisel kutseõppe õppekaval tasub õppija proportsionaalselt osutatud 

õppeteenuse eest. Lepingu lõpetamisel enne õppekava täitmist arvutatakse hüvitatavad 

õppekulud lähtudes õppekavas kinnitatud õppeajast ning lepingu kehtivusest. Arvestus 

toimub kalendrikuu põhiselt. 

13. Akadeemilisel puhkusel viibimise ajal õppekulu hüvitamise kohustust ei ole, välja 

arvatud juhul kui õppuril on lubatud osaleda õppetööl ja/või sooritada lõpphindamisi. 

Selliselt juhul hüvitab õppur õppekulu ainepunkti hinna alusel vastavalt registreeritud 

õppeainete mahule.  

14. Tasulisel kutseõppe õppekaval akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osalemisel (va juhul, 

kui hüvitatavad õppekulud on juba makstud) tasub õppur ainekursuse lõppemisel aine 

maksumuse vastavalt dokumendi „Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hüvitamise 

määrad“ Lisale 1.  

15. Kui õppur asub õppekava raames õppima välismaale, siis kohustab ta hüvitama õppekulu 

täies ulatuses ajavahemiku eest, mil ta õpib välismaal. 

16. Kui õppur taotleb õppeaja pikendamist akadeemilise mahajäämuse likvideerimiseks, siis 

kohustab ta pikendatud ajal sooritatavate ainete (sh lõpueksami ja lõputöö) eest maksma 

täiendavalt likvideerimise hetkel kehtiva ainepunkti maksumuse alusel. 
17. Kui õppur on eelnevalt hüvitatavad õppekulud maksnud aja eest, mil ta viibib akadeemilisel 

puhkusel, siis tasutud summat ei tagastata ning kõrgkool käsitleb seda (ette)maksuna 

õppeteenuse osutamise eest. 

18. Kõrgkooli nõukogu võib õppekulude hüvitamise määra kehtestamisel tõsta määra kuni 

kümme protsenti võrreldes eelmise õppeaastaga. Juba õppima asunud üliõpilase 

õppekulude hüvitamise määra võib kõrgkool suurendada eelmise õppeaastaga võrreldes 

kuni kümme protsenti. 

 

Õppekulu hüvitamata jätmine 

19. Õppekulu tähtaegselt hüvitamata jätmisel on kõrgkoolil õigus nõuda tasumata summadelt 

viivist 0,1% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest. 

20. Õppekulu tähtajaks hüvitamata jätmisel eksmatrikuleeritakse õppur vastavalt kõrgkooli 

ÕKE-le. 

21. Kõrgkoolil on õigus loovutada õppekulude võlanõuded võlgade sissenõudmisega 

tegelevale äriühingule. 

22. Kui õppur ei ole kahe nädala jooksul sõlminud õppekulude hüvitamise lepingut alates 

eestikeelse õppekava alusel täiskoormusega õppuri üleviimisest osakoormusega õppesse 

või osakoormusega õppima asuva õppuri immatrikuleerimisest, kuid ei esita 

eksmatrikuleerimise avaldust, nõuab kõrgkool õppurilt õppekulude hüvitamist ainepunkti 

hinna alusel vastavalt registreeritud õppeainete mahule. 


