
Rotalia Foundation 2014/2015. õa stipendiaadid 
(stipendiaadi aasta staatus on esitatud 30. aprilli 2014 seisuga) 

 

Indrek Ait 

 

TTÜ, matemaatika-loodusteaduskond, tervishoiutehnoloogia õk, 

1. a magistrant 

Kai Allikas 

 

EMÜ, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, maastikukaitse ja –

hoolduse õk, 1. a magistrant 

Oskar Appelberg 

 

TÜ, arstiteaduskond, arstiteaduse integreeritud õk, 2. a üliõpilane 

Heleri Berlokko 

 

TTÜ, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, puidu- ja 

plastitehnoloogia õk, 1. a magistrant 

Oliver Berg 

 

TÜ, filosoofiateaduskond, kirjanduse ja kultuuriteaduste õk,  

2. a üliõpilane 

Merlin Grosberg 

 

EMÜ, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, vee ja maismaa 

ökosüsteemide õk, 2. a üliõpilane 

Heili Hein 

 

TTÜ majandusteaduskond, avaliku sektori majanduse õk, 

1. a magistrant 

Kristi Helekivi 

 

TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatilise statistika õk, 1. 

a magistrant 

Urmeli Joost 

 

TÜ, arstiteaduskond, rahvatervishoiu õk, 

1. a magistrant 

Julius Juurmaa 

 

TÜ, arstiteaduskond, arstiteaduse integreeritud õk,  

5. a üliõpilane 

Kärt Kanger 

 

TÜ, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keskkonnatehnoloogia õk, 

1. a magistrant 

Mari-Liis Kesküla 

 

TÜ, arstiteaduskond, hambaarstiteaduse integreeritud õk,  

2. a üliõpilane (5.a õpe) 

Taavi Kivisik 

 

TÜ, sotsiaal- ja haridusteaduskond, psühholoogia õk,  

2. a üliõpilane 

Sven Kõllamets 

 

TTÜ, sotsiaalteaduskond, õigusteaduse õk  

2. a üliõpilane  

Kairi Kübarsepp 

 

TÜ, filosoofiateaduskond, tõlkeõpetuse õk, 1. a magistrant 

Riina Lainet 

 

TLÜ, õigusakadeemia, õigusteaduse õk,  

1. a magistrant 

Kätlin Laur 

 

EMÜ, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, loomakasvatuse 

õk, 1. a magistrant 

Mari-Liis Lippmaa 

 

TTÜ, matemaatika-loodusteaduskond, biomeditsiinitehnika ja 

meditsiinifüüsika õk, 1.a magistrant 

Katri Lotamõis 

 

Tallinna Nõmme Gümnaasium, abiturient (lõpetanud 2014. a)* 

Kadi Lõhmussaar 

 

TÜ, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, biomeditsiini õk,  

1. a  magistrant 

Julia Malõševa 

 

TÜ, arstiteaduskond, arstiteaduse integreeritud õpe, 

2. a üliõpilane 

Maarja Mets 

 

TÜ, filosoofiateaduskond, ajaloo õk, 

2. a üliõpilane 

Tarvo Metspalu 

 

TTÜ, mehaanikateaduskond, tootearenduse ja tootmistehnika õk,  

1. a magistrant 

Robin Mäe 

 

TTÜ, ehitusteaduskond, logistika õk,  

2. a üliõpilane 

Ksenia Niglas 

 

TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatika õk,  

1. a magistrant 



Sigrit Nigulas 

 

TLÜ, kasvatusteaduste instituut, klassiõpetaja integreeritud õk, 

4. a üliõpilane 

Rein Nõukas 

 

TTÜ, infotehnoloogia teaduskond, e-riigi tehnoloogiate ja teenuste õk,  

1. a magistrant 

Rudolf-Harri Oberg 

 

TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatika õk,  

1. a magistrant 

Sander Ots 

 

TTÜ,  Tartu kolledž, tööstusökoloogia õk, 

 2. a üliõpilane 

Talvi Pihl 

 

TTÜ, matemaatika-loodusteaduskond, biomeditsiinitehnika ja 

meditsiinifüüsika õk, 1. a magistrant 

Mehis Pihla 

 

EMTA, lavakunsti õk (dramaturgia), 

2. a üliõpilane 

Merilin Piipuu 

 

TÜ, filosoofiateaduskond, etnoloogia ja folkloristika õk, 

1. a magistrant 

Taivo Pungas 

 

TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond,  informaatika õk,  

2. a  üliõpilane 

Merle Purre 

 

TÜ, filosoofiateaduskond, semiootika ja kultuuriteooria õk,  

1. a magistrant 

Annika Põder 

 

TÜ, arstiteaduskond, proviisori integreeritud õk, 

4. a üliõpilane 

Taavi Pärtin 

 

TTÜ, mehaanikateaduskond, tootearenduse ja tootmistehnika õk, 

2. a üliõpilane 

Doris Kristina Raave 

 

Tallinna Nõmme Gümnaasium, abiturient (lõpetanud 2014. a)* 

Triin Reidla 

 

EKA, kunstikultuuri teaduskond, muinsuskaitse ja konserveerimise õk, 

2. a  üliõpilane 

Oleg Remizov 

 

TÜ, sotsiaal- ja haridusteaduskond, rahvusvaheliste suhete õk,  

1. a magistrant 

Elina Rikkas 

 

TTÜ, energeetikateaduskond, hajaenergeetika õk, 

1. a magistrant 

Mari-Liis Sillat 

 

TTÜ, mehaanikateaduskond, mehhatroonika õk, 

1. a magistrant 

Siret Somarokov 

 

TÜ, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, biomeditsiini õk,  

1. a magistrant 

Sigrid Strantsov 

 

EMÜ, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsamajanduse õk,  

1. a magistrant 

Taavi Suurkivi 

 

TTÜ, mehaanikateaduskond, tootearenduse ja tootmistehnika õk 

1. a magistrant 

Egle Truska 

 

TÜ, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keemia õk,  

2. a üliõpilane 

Hanna Tunnel 

 

TLÜ, riigiteaduste instituut, riigiteaduste õk,  

2. a üliõpilane 

Paul-Matis Türnpuu 

 

TÜ, arstiteaduskond, arstiteaduse integreeritud õk,  

5. a üliõpilane 

Raimond Valler 

 

TÜ, loodus- ja tehnoloogiateaduskond, keskkonnatehnoloogia õk, 

1. a magistrant 

Oliver Viljamaa 

 

TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond, informaatika õk, 

2. a üliõpilane 

Tõnis Väli 

 

TTÜ, mehaanikateaduskond, tootearenduse ja tootmistehnika õk,  

1. a magistrant 

 
*saab Bruno ja Helge Laane nimelise stipendiumi 

 


