Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu põhimäärus
I ÜLDSÄTTED
1.
Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu (edaspidi Üliõpilaskogu) on avalikes huvides
tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Ehitajate tee 5, Tallinn, Eesti, 19086.
2.
Üliõpilaskogu eesmärgiks on Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TalTech)
Inseneriteaduskonna tudengite (edaspidi tudengite) huvide esindamine, ühtekuuluvustunde,
kultuuri- ja hariduselu edendamine, mille saavutamiseks teostab Üliõpilaskogu järgnevaid
tegevusi:
2.1.
Esindab tudengeid ülikooli tasandil;
2.2.
Töötab välja ja viib ellu projekte ning programme;
2.3.
Aitab kaasa hariduse edendamisele TalTechi Inseneriteaduskonnas;
2.4.
Korraldab koolitusi, väljasõite ning seminare tudengitele;
2.5.
Kasutab vara eesmärgipäraselt ja jälgib eelarve täitmist;
2.6.
Loob kohalikke ning rahvusvahelisi suhteid teiste tudengiorganisatsioonidega
ning korraldab kultuurivahetusi;
3.
Üliõpilaskogu moodustavad TalTechi immatrikuleeritud tudengid, kes on esitanud
juhatusele vastava avalduse.
4.
Üliõpilaskogu töökeeleks on eesti keel.
5.
Üliõpilaskogu ingliskeelne nimetus on The Student Council of the School of
Engineering of Tallinn University of Technology.
6.
Üliõpilaskogul on oma sümboolika. Üliõpilaskogu värvid on must, valge ja hall.
7.
Üliõpilaskogu põhikirjaga (edaspidi põhimäärus) sätestatakse:
7.1
Üliõpilaskogu liikmelisuse põhimõtted;
7.2
Üliõpilaskogu juhtimise põhimõtted;
7.3
Üliõpilaskogu tegevuse aruandluse ning kontrolli põhimõtted;
7.4
Juhatuse liikme valimise ja tagasikutsumise kord;
8.
Üliõpilaskogu põhikirja muudatuste algatamiseks on vaja 2 / 3 (kahte kolmandikku)
Üliõpilaskogu üldkoosoleku hääleõiguslike liikmete poolthääli. Põhikirja ja sellesse tehtavad
muudatused kinnitab TalTechi Üliõpilasesindus.
9.
Oma tegevuses lähtub Üliõpilaskogu Eesti Vabariigi seadustest, TalTechi põhikirjast,
TalTechi Üliõpilaskonna põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest Üliõpilaskogu
puudutavatest õigusaktidest.
II LIIKMELISUS
10.
Üliõpilaskogu liikmeskonnaga võivad liituda kõik Üliõpilaskogu tegevustest ja
eesmärkidest huvitatud TalTechi Inseneriteaduskonna tudengid.
11.
Tudeng esitab Üliõpilaskogu liikmeks astumise või liikmelisuse lõpetamise avalduse
Üliõpilaskogu juhatusele.
12.
Üliõpilaskogu liikmestaatused on: tavaliige ja täisliige
13.
Tavaliige on liikmestaatus, mis omistatakse kõigile Üliõpilaskoguga liitunud uutele
liikmetele;
14.
Üliõpilaskogu tavaliikmel on õigus;
14.1. Võtta osa kõigist Üliõpilaskogu poolt korraldatud üritustest;
14.2. Olla valitud Üliõpilaskogu juhatusse;
14.3. Võtta osa Üliõpilaskogu üldkoosolekutest;

15.

14.4. Saada teavet Üliõpilaskogu tegevuse kohta;
14.5. Astuda Üliõpilaskogust välja;
Üliõpilaskogu tavaliige on kohustatud:
15.1. Täitma põhikirja nõudeid, juhatuse otsuseid ja seadusest tulenevaid
kohustusi;
15.2. Hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Üliõpilaskogu ja/või TalTechi

mainet;
15.3. Kasutama heaperemehelikult Üliõpilaskogu vara ja ruume ning täitma
Üliõpilaskogu töökorda;
16.
Täisliige on Üliõpilaskogu liikmestaatus, mis omistatakse tavaliikmele, kes on
tõestanud oma soovi Üliõpilaskogu tegevuses aktiivselt osaleda;
16.1. Täisliikme liikmestaatuse andmise korral esitab juhatus kord semestris
üldkoosolekule nimekirja tavaliikmetest, kes on täitnud täisliikmeks saamise
kriteeriumid (sätestatud Üliõpilaskogu töökorras) ning on esitanud juhatusele vastava
avalduse;
16.2. Üldkoosolek kinnitab uued täisliikmed avalikul hääletusel kohalolijate
poolthäälteenamusega;
17.
Täisliikmel on õigus:
17.1. Hääletada üldkoosolekul;
17.2. Olla valitud Üliõpilaskogu juhatusse;
17.3. Võtta osa kõigist Üliõpilaskogu poolt korraldatud üritustest;
17.4. Saada teavet Üliõpilaskogu tegevuse kohta;
17.5
Astuda Üliõpilaskogust välja;
18.
Täisliige on kohustatud:
18.1
Osa võtma Üliõpilaskogu üldkoosolekutest
18.2
Täitma põhikirja ja Üliõpilaskogu töökorra nõudeid, juhatuse otsuseid ja
seadusest tulenevaid kohustusi;
18.3
Hoiduma tegevusest, mis võiks kahjustada Üliõpilaskogu ja/või TalTechi
mainet;
18.4
Kasutama heaperemehelikult Üliõpilaskogu vara ja ruume ning täitma
Üliõpilaskogu töökorda.
19.
Üliõpilaskogu juhatusel on õigus lõpetada täisliikme staatus juhul kui täisliige ei täida
Üliõpilaskogu töökorras talle sätestatud ülesandeid.
20.
Liikmelisuse peatamine on võimalik õppe või praktika teostamisel välisriigis või
akadeemilise puhkuse korral. Liikmelisuse peatamiseks on liige kohustatud esitama juhatusele
avalduse, kus teatab liikmelisuse peatamise kestvuse ning põhjuse.
21.
Üliõpilaskogu liige arvatakse juhatuse otsusega Üliõpilaskogust välja juhul, kui ta:
21.1. Kustutatakse üliõpilasregistrist;
21.2. Ei täida Üliõpilaskogu põhikirja sätteid ja/või töökorda;
21.3. On oma tegevusega olulisel määral kahjustanud Üliõpilaskogu ja/või
TalTechi mainet;
21.4. On esitanud vastava avalduse;
22.
Liikme väljaarvamisel Üliõpilaskogust kaotab liige oma liikmestaatuse.

III JUHTIMINE

23.
Üliõpilaskogu kõrgeim organ on üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatuse esimees
või tema puudumisel aseesimees.
23.1. Täisliige on üliõpilaskogu otsustusprotsessides hääleõiguslik liige. Igal
täisliikmel on üks hääl;
23.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ning põhjustest tuleb juhatuse esimehel või
tema puudumisel aseesimehel Üliõpilaskogu täisliikmeid teavitada vähemalt 10
kalendripäeva enne koosoleku toimumist, erakorralise üldkoosoleku puhul vähemalt
kolm kalendripäeva enne koosoleku algust;
23.3. Erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda ka 2/3 (kaks kolmandikku)
üldkoosoleku hääleõiguslikest liikmetest, kes on esitanud juhatusele vastavasisulise
kirjaliku nõude;
23.4. Erakorralise koosoleku kokkukutsumise kirjaliku nõude sisu sätestatakse
Üliõpilaskogu töökorras;
23.5. Korralised üldkoosolekud toimuvad vähemalt kord kuus, välja arvatud
ajavahemikel 15. juuni- 1. september ning 22. detsember - 15. jaanuar.
23.6. Üldkoosolekutest osavõtmine on kohustuslik täisliikmetele. Puudumise
põhjusest tuleb täisliikmel teavitada juhatust.
23.7. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled
Üliõpilaskogu hääleõiguslikud liikmed.
23.8
Otsused võetakse vastu kohalolijate poolthäälteenamusega, va. juhatuse
valimised, juhatuse liikme tagasikutsumine ning Üliõpilaskogu põhikirja muutmine.
23.9. Kõik Üliõpilaskogu üldkoosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased, kui
Üliõpilaskogu kohalviibijate 2/3 (kahekolmandikulise) häälteenamusega ei otsustata
teisiti;
23.10. Üldkoosolek võib langetada otsuseid ka elekroonilise hääletusena, va. juhatuse
valimised, juhatuse liikme tagasikutsumine ning Üliõpilaskogu põhikirja muutmine.
24.
Põhikirja muutmisel ja isikuvalimistel on hääleõiguslikul liikmel õigus volikirjaga
volitada teist hääleõiguslikku liiget enda eest hääletama.
25.
Üldkoosolekul on õigus juhatuse otsuseid tagasi lükata ja teha muudatusettepanekuid,
mille tegemise kord on sätestatud Üliõpilaskogu töökorras.
26.
Üliõpilaskogu koosolekuid ning tööd üldkoosolekute vahelisel ajal juhib juhatus,
mille moodustavad vähemalt kolm juhatusse valitud liiget.
27.
Juhatuse liikmeks saamiseks tuleb kandideerida ja saada valitud juhatuse valimistel,
mis toimuvad vähemalt kord aastas (vastavalt Üliõpilaskogu töökorrale). Juhatuse liikmeks
võivad kandideerida kõik Üliõpilaskogu liikmed;
28.
Üliõpilaskogu juhatus ja juhatuse esimees valitakse salajasel hääletusel üldkoosolekul
üheks aastaks. Juhatuse valimise korra sätestab Üliõpilaskogu töökord.
29.
Üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused algavad 30 päeva pärast uue juhatuse liikme
valimist. Kui toimuvad erakorralised valimised, siis Üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused
algavad 7 päeva pärast uue juhatuse liikme valimisit.
30.
Juhatuse liige võib omal soovil tagasi astuda, esitades vastava avalduse
üldkoosolekule.
31.
Üliõpilaskogu juhatus:
31.1
Valmistab ette Üliõpilaskogu üldkoosolekuid;
31.2. Esindab Üliõpilaskogu TalTechis;
31.3. Menetleb Üliõpilaskogu liikmeid ja haldab liikmeavaldusi;
31.4. Koostab Üliõpilaskogu eelarve- ja tegevuskava ning esitab need septembris
üldkoosolekule kinnitamiseks;

31.5. Korraldab Üliõpilaskogu rahaliste vahendite kasutamist Üliõpilaskogu
eelarve piires;
31.6. Võtab vastu kiireloomulisi probleeme puudutavaid otsuseid;
31.7. Peab juhatuse koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui
korra kuus.
31.8. Täidab käesolevast põhikirjast ning Üliõpilaskogu töökorrast tulenevaid muid
ülesandeid;
32.
Üliõpilaskogu juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vaja 2 / 3 (kahte kolmandikku)
Üliõpilaskogu üldkoosoleku hääleõiguslike liikmete poolthääli. Juhatuse liikme
tagasikutsumise kord on sätestatud Üliõpilaskogu töökorras.

IV ÜLIÕPILASKOGU ARUANDLUS JA RAAMATUPIDAMINE
33.
Üliõpilaskogu vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik
TalTechi Üliõpilasesinduse ja Inseneriteaduskonna dekaani ees.
34.
Üliõpilaskogu juhatus koostab kaks korda aastas Üliõpilaskogu eelarve täitmise
aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.
35.
Üliõpilaskogu tegevust kontrollivad Üliõpilaskogu hääleõiguslikud liikmed.

V ÜLIÕPILASKOGU TEGEVUSE LÕPETAMINE
36.
Üliõpilaskogu tegevus lõpetatakse üldkoosoleku kahekolmandikulise
poolthäälteenamusega.
37.
Üliõpilaskogu tegevuse lõppemisel läheb Üliõpilaskogu vara TalTechi
Üliõpilasesindusele või sarnase eesmärgiga ühingule Üliõpilaskogu eesmärkide saavutamise
jätkamiseks.
VI RAKENDUSSÄTTED
38.
Üliõpilasesinduse 18.04.2017 otsusega nr 17 vastu võetud põhimäärus tunnistatakse
kehtetuks.
39.
Põhimäärus jõustub selle kinnitamisel TalTechi Esinduskogus.

