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Mis tagab edu? – NB! Käesoleva 

ettekande koostaja isiklik seisukoht 

• Suurepärane vastuvõttev ülikool 

• Õige ajastus 

• Taotluse n-ö keele tundmine 

• Korrektne vormistus 

• Põhjalikkus kirjutamisel 

• Taotleja taust 



• Suurepärane vastuvõttev ülikool 

 

– On valdkonna parim või vähemalt üks 

parimatest 

– On motiveeritud stipendiaati vastu võtma 

– Hea, kui omab varasemat kogemust MSC 

valdkonnas 

– Kasuks tulevad isiklikud suhted juhtiva 

teadlasega, kuid need saab alati jooksvalt 

luua 



• Õige ajastus 

 

– Tuleb lugejat veenda, et Teie projekti 

läbiviimine on vajalik just nüüd ja praegu 



• Taotluse n-ö keele tundmine 

 

– Guide for Applicants on kõige olulisem! Seda 

tasub korduvalt lugeda. 

– Kasutage kontakte ja hankige endale 

lugemiseks edukaid taotlusi ning nendele 

antud tagasisidet 

– Kasuks tuleb ka edutute taotluste tagasiside 

lugemine 

– Palju aitavad ka MSC taotluste kirjutamise 

koolitused 



• Korrektne vormistus 

 

– Mahupiirangu järgimine peaks olema 

iseenesestmõistetav, kuid ka siin saab 

kasutada kavalust (CV, ristviited) 

– Taotlus olgu kergesti loetav (kasutada nt 

loetelusid jne); mahupiirang ei tähenda, et 

taotlus peaks olema tihe 10 lk pikkune tekst 

– Keeleline toimetamine on oluline 



• Põhjalikkus kirjutamisel 

 

– Varuge palju aega 

– Olge host’iga pidevas kontaktis 

– Arvestage planeeritava aja sisse ka aeg, mil 

seda loeb hulk inimesi, kellele tahaksite 

taotluse mingis etapis lugeda anda 

– Varuge veel aega 



• Taotleja taust 

 

– Seostage kõik oma varasemad kogemused 

uue projektiga 

– Kirjeldage, miks olete nii hea teadlane, 

õppejõud kui ka hea administreerija 

– Kirjeldage, mida Teie kogemus annab host’ile 

– Kirjeldage, miks just see projekt on Teie 

karjääri jaoks oluliseks tõukeks; see, kas see 

aitab kaasa ka Teie koduülikooli arengule, on 

teisejärguline 



• Kui edu ei olnud 

 

– Ärge heitke meelt – Eesti teadlastel on 

kogemusi, kus nad on edukaks osutunud alles 

mitmendal korral 

– Ärge minge uuele katsele päris sama 

taotlusega – ei ole veel kellegi käest kuulnud, 

et see oleks edu toonud 


