
  Seltsi   stipendiumi   statuut   2021   
  

Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Selts   kuulutab   välja   stipendiumi   noorele   

KNK-arstile   esinemiseks   erialasel   teaduskonverentsil   suulise-   või   poster-ettekandega   või   osalemiseks  

täienduskoolitusel.   

    

Stipendiumi   eesmärk   on   ergutada   nina-kõrva-kurgu   haiguste   ja   pea-ja   kaelakirurgia    alast   erialast   

uurimustööd   ning    soodustada   erialaseid   õpinguid   ja   enesetäiendamist.   

    

2021   aastal   annab   Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Selts   välja   stipendiumi   

suurusega   1250   EUR.   Stipendiumile   kandideerida   saab   sügisel   2021.   Stipendiumi   taotlused   saata   

koos   motivatsioonikirja   ja   kontaktandmetega   kuni    01.   oktoobrini   2021 .    juhatus@knkselts.ee   

    

    

    

Konkursil   võivad   osaleda   kõik   kuni   40aastased   kõrva-nina-kurgu   arstid,   pea-ja   kaelakirurgid    ning   

eriala   residendid,    kes   kuuluvad   Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Seltsi.   

    

    

Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Seltsi   stipendiumi   statuut   

    

    

1.    Stipendiumi   väljaandmise   eesmärk   

    

    

    

1.1   Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Seltsi   (edaspidi   Selts)    stipendium    on   

ühele   noorele   Eesti   kõrva-nina-kurgu   arstile,   pea-ja   kaelakirurgile    või    eriala   residendile   kord   aastas   

väljaantav.   



    

1.2.   Stipendiumi    eesmärk   on   ergutada   nina-kõrva-kurgu   haiguste   ja   pea-ja   kaelakirurgia    alast   

erialast   uurimustööd   ning   soodustada   erialaseid   õpinguid   ja   enesetäiendamist   

    

2.    Stipendiumi   suurus   

    

    

2.1.   Stipendiumi   suuruse   määrab   Seltsi   juhatus   igaaastaselt.   

    

2.2.    Stipendiumi   suurus   aastal   2021   on   1250   EUR-i.   

    

    

    

3.    Stipendiumi   väljaandmiseks   konkursi   väljakuulutamine.   

    

    

3.1.    Stipendiumi   väljaandmiseks   kuulutab   Selts   välja   avaliku   konkursi   igaaastaselt.   Konkursi   

väljakuulutamise   ja   konkursi   tingimuste   teade   avaldatakse   Seltsi   kodulehel   ning   edastatakse   Seltsi   

liikmete   e-posti   aadressidel.   

    

3.2.    Teate   koostab   Seltsi   juhatus   ja   selles   märgitakse   ära:   

    

a)    Stipendiumi   suurus;   

    

b)    konkursil   osalemise   tingimused;   

    

c)    konkursile   esitatavate   dokumentide   loetelu;   

    



d)    dokumentide   esitamise   tähtaeg   ja   koht;   

    

e)    kontaktandmed   lisainfo   saamiseks.   

    

    

4.    Konkursil   osalemise   tingimused.   

    

    

4.1.    Konkursil   võivad   osaleda   kõik   konkursi   väljakuulutamise   ajal   kuni   40aastased   Seltsi   kuuluvad   

kõrva-nina-kurguarstid,   pea-ja   kaelakirurgid   ning   eriala   residendid,   kelle   põhi   töö-   või   õppimiskoht   on   

Eesti   Vabariik   

    

4.2.    Konkursil   osalemiseks   tuleb   preemia   kandidaatidel   esitada   Seltsi   juhatusele   

(juhatus@knkselts.ee)   elektroonselt   järgmised   dokumendid   :   

    

a)    eestikeelne    motivatsioonikiri,   milles   esitatakse   teaduskonverentsil   osalemise   korral    suulise   või   

poster-ettekande    teesid.   Osalemisel   täienduskoolitusel     

    

väljendab   motivatsioonikiri   täienduskoolitusest   saadavat   eeldatavat   kasu   stipendiaadile   ning   erialale   

terviklikult;   

    

b)    kirjalik   avaldus   konkursil   osalemiseks,   milles   märgitakse   konkursil   osaleja   kontaktandmed   (nimi,   

aadress,   töökoht/   õppeasutus,   telefoninumber   või   e-posti   aadress);   

    

c)    lühike   elulookirjeldus.   

    

4.3.    Stipendiumi   kasutamisel   täienduskoolituseks   on   stipendiaat   kohustatud   andma   koolituse   sisust   

lühiülevaate   esimesel   koolitusele   järgneval   Seltsi   seminaril   

4.4.   Varasemalt   omistatud   Eesti   Nina-Kõrva-Kurguarstide   ja   Pea-ja   Kaelakirurgide   Seltsi   stipendiumi   

korral   võib   samale   stipendiumile    kandideerida   uuesti   mitte   varem   kui   3   aasta   möödumisel.   



    

5.    Stipendiumi   komisjoni   moodustamine   

    

    

5.1.    Konkursile   laekunud   avalduste   läbivaatamiseks   moodustatakse   kolmeliikmeline.   Stipendiumi   

komisjon   (edaspidi   komisjon),   kuhu   kuuluvad   eriala   Seltsi   president   (komisjoni   esimees),   üks   

juhatuse   liige    ning   üks    tunnustatud   Seltsi   kuuluv   kõrva-nina-kurguarst   või   pea-ja   kaelakirurg,   kelle   

määrab   Seltsi   juhatus.   Komisjoni   koosseisu   määratakse   ka   asendusliige   juhuks,   kui   komisjoni   liige   

peab   p   6.4   kohaselt   taanduma.   

    

5.2.    Komisjoni   koosseisu   kinnitab   Seltsi   juhatus   komisjoni   esimehe   ettepanekul.   

5.3.    Komisjoniliikmed   ei   tohi    töötada   stipendiumikandidaatidega   samas   raviasutuses,   v.a.   ainult   

Seltsi   president.   

    

    

6.    Konkursi   korraldamine   

    

    

6.1.    Komisjoni   kutsub   kokku   komisjoni   esimees.   Komisjon   on   otsustusvõimeline,   kui   koosolekust   

võtavad   osa   kõik   komisjoni   liikmed.   

    

6.2.    Komisjon   hindab   esitatud   avalduste   ja   dokumentide   kvaliteeti   ja   adekvaatsust.   

    

6.3.    Komisjonil   on   õigus   kaasata   avalduste    hindamiseks   sõltumatuid   eksperte.   

    

6.4.    Kui   komisjoni   liige   on    ise   konkursile   esitatud   taotluse   autor    siis   määratakse   tema   asemele   

asendusliige.   

    

6.5.    Komisjon   võtab   otsused   vastu   lihthäälteenamusega.   

    



7.    Konkursi   tulemused  

    

    

7.1.    Komisjon   teeb   Seltsi   juhatusele   ettepaneku   Stipendium   välja   anda   või   jätta   välja   andmata.   

Juhatuse   otsus   on   lõplik.   

    

7.2.    Konkursi   tulemusena   avaldatakse   võitja   nimi   ning   stipendiumi   kasutamise   eesmärk   Seltsi   

kodulehel   .   

    

    

8.    Konkursi   luhtumine   

    

    

8.1.    Konkurss   on   luhtunud,   kui   konkursil   osalemiseks   ei   esitatud   ühtegi   avaldust   või   komisjoni   

hinnangu   alusel   ei   olnud   ükski   töö   Stipendiumi   vääriva   taotluse   kvaliteedi   kohane.   

    

  


