Linjaukset SibAn tukisäätiön
opiskelija-apurahojen myöntämiselle
Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi.

Apurahojen myöntötarkoitus
- Apurahoja myönnetään vain opintoja edistäviin tarkoituksiin (esim. mestaritai kesäkurssit, kilpailumatkat, opetushallinnon tutkinto, muualla suoritettavat
– mutta tutkintoon sisällytettävät – opinnot).
- Apurahoja ei myönnetä instrumenttien tai välineiden hankintaan. Instrumentin
kunnostukseen on kuitenkin mahdollista saada apurahaa.
- Apurahoja ei myönnetä opiskelijan elinkustannusten (asuminen, ruokailu
yms.) kattamiseen. Myös mestarikursseihin myönnettävän apurahan on
ensisijaisesti kohdistuttava kurssimaksuun ja mahdollisesti matkakuluihin.
- Apurahoja ei myönnetä hakijan oman opettajan pitämää mestarikurssia varten.
Apurahojen myöntöperusteet
- Apurahoja myönnetään vain varsinaisille, läsnä oleville opiskelijoille.
- Apurahoja myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, joiden opinnot ovat
edistyneet hyvin. Mittarina käytetään vuosittaista opintopistekertymää.
- Opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa 2012 tai aiemmin, voidaan
myöntää apuraha vain hyvin perustellusta syystä.
- Apurahojen myöntämisessä on otettava huomioon Taideyliopiston strategia ja
Sibelius-Akatemian toimintalinjaukset.
- Apurahoja ei myönnetä takautuvasti.
- Apurahoja ei myönnetä kansainvälisten vaihto-opintojen tukemiseen.
Myöntöperiaatteet
- Apurahojen myöntöperusteita tulee soveltaa tasapuolisesti kaikkiin eri
hakijoihin osastosta tai aineryhmästä riippumatta.
- Apurahoja tulee jakaa molempien osastojen opiskelijoille rahastojen
käyttötarkoitusten puitteissa.
Muut apurahat
- Hakijoiden täytyy rehellisesti vastata kysymyksiin jotka liittyvät muihin
apurahoihin. Hakijan on esimerkiksi kerrottava, jos hän hakee muualta tukea
samaan käyttötarkoitukseen.
- Hakijan tulee listata kaikki viimeisen kolmen vuoden aikana saamansa
apurahat riippumatta niiden myöntäjästä.
Nuorisokoulutus
- Nuorisokoulutuksen opiskelijoille voidaan joissain tapauksissa myöntää
matka-apuraha, jos matkoista koituvat kustannukset ovat poikkeuksellisen
suuria. Matka-apurahaa ei myönnetä pääkaupunkiseudun sisäiseen
liikenteeseen.

-

Nuorisokoulutuksen matkakuluja ei priorisoida, sillä opetuksen edullinen
hinta on itsessään nuorisokoulutuksen opiskelijoiden tukemista.
Lahjakkaille nuorisokoulutuksen opiskelijoille voidaan myöntää apurahaa
myös mestarikurssia varten.

Apurahan saamisen jälkeen
- Apuraha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty
- Mikäli apurahan saaja haluaa muuttaa alun perin ilmoittamaansa
käyttötarkoitusta, hänen tulee saada tähän dekaanin tai hänen valtuuttamansa
henkilön kirjallinen suostumus ennen apurahan käyttämistä.
- Jos apuraha on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty,
eikä käyttötarkoituksen muutoslupaa ole haettu, apuraha voidaan periä
takaisin.
- Apurahan käyttöaika on 1 vuosi apurahan saamisesta laskettuna,
poikkeustapauksissa (pidemmissä projekteissa) 2 vuotta.
- Opiskelijan on säilytettävä apurahan käyttämistä koskevat dokumentit (kuitit
yms.).
- Opiskelijan tulee tehdä selvitys vähintään 1 000,00 euron apurahojen käytöstä
seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä.
- Opiskelijan tulee pyydettäessä esittää selvitys myös pienempien apurahojen
käyttämisestä.
- Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa uuden apurahahakemuksen
hylkäämiseen.
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