Eesti Ravimitootjate Liidu stipendium
Statuut
Rahastajast
Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis
tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid
tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget
lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse
(European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32
rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
Toetamaks Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tehtavaid teadus ja uurimistöid asutab
Ravimitootjate Liit (edaspidi asutaja) Tartu Ülikooli Sihtasutuse (edaspidi sihtasutus)
juurde omanimelise stipendiumi (edaspidi stipendium).
Stipendiumi eesmärk, suurus ja sihtgrupp
1. Stipendiumi eesmärgiks on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnas tehtavat teadus- ja uurimistööd.
2. Asutaja edastab sihtasutusele iga aasta 1. augustiks prioriteetse valdkonna, mida
ta sel aastal soovib toetada. 2011.a. on selleks terviseedenduslik ja ravimitealane
uurimistöö.
3. Stipendiumile saavad kandideerida üliõpilased ja teadurid, kes on jooksval aastal
oma töö tulemuste alusel avaldanud artikleid teadusajakirjas või esinenud
ettekandega.
4. Igal õppeaastal (alates 2011/2012) kuulutatakse välja üks 1 000 euro suurune
stipendium.
5. Stipendiumite arvu ja suurust võib asutaja soovil muuta.
6. Stipendiumi väljaandmist korraldab Tartu Ülikooli Sihtasutus.
7. Sihtasutus ja asutaja sõlmivad lepingu stipendiumi rahastamise korraldamiseks.
Stipendiumi taotlemine ja määramine
1. Stipendiumi konkursi kuulutab sihtasutuse juhatus välja sügissemestril ajakirjas
Universitas Tartuensis, sihtasutuse ja teaduskonna kodulehel.
2. Taotluste laekumise tähtaeg on 1. oktoober

3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks
esitada vabavormiline avaldus ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või
ettekande teesid (elektroonselt).
4. Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja otsustab stipendiaadi 3-liikmeline stipendiumi
komisjon, koosseisus:
2 asutaja esindajat – üks komisjoni esimees ja üks liige;
TÜ arstiteaduskonna dekaani poolt volitatud esindaja – komisjoni liige
5. Stipendium antakse üle arstiteaduskonna aastakonverentsi raames toimuval aktusel
dekaani vastuvõtul .
6. Stipendiumi saajad avalikustatakse sihtasutuse kodulehel ja muudes
teabekanalites.
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