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Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu põhimäärus

ÜLDSÄTTED
1. Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu põhimäärus (edaspidi
põhimäärus) sätestab lähtuvalt Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilaskonna põhikirjast Tallinna
Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Üliõpilasnõukogu (edaspidi Üliõpilasnõukogu):
1.1 õigused ja kohustused;
1.2 liikmelisuse, töökorra ja juhtimise põhimõtted;
1.3 aruandluse ja kontrolli alused;
1.4 põhimääruse vastuvõtmise, muutmise ja kinnitamise korra.
2. Üliõpilasnõukogu on Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (edaspidi TTÜ
EMERA) üliõpilaskonna täitevorgan, mille missioon on TTÜ EMERA üliõpilaste hariduslike
ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning üliõpilaste toimetuleku eest seismine.
3. Üliõpilasnõukogu ingliskeelne nimetus on Student Council of Estonian Maritime Academy
of Tallinn University of Technology.
4. Üliõpilasnõukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tallinna
Tehnikaülikooli (edaspidi TTÜ) põhikirjast, TTÜ EMERA põhikirjast, TTÜ Üliõpilaskonna
põhikirjast, TTÜ Üliõpilaskonna organite töökorrast, käesolevast põhimäärusest,
Üliõpilasnõukogu sisekorraeeskirjast (edaspidi sisekorraeeskiri) ja teistest õigusaktidest.
5. Üliõpilasnõukogu töökeeleks on eesti keel.
6. TTÜ EMERA organid ja struktuuriüksuste juhid võtavad arvesse enne üliõpilasi
puudutavate otsuste vastuvõtmist Üliõpilasnõukogu seisukoha.

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7. Oma ülesannete täitmiseks on Üliõpilasnõukogul õigus:
7.1 kasutada Üliõpilasnõukogu ülesannete täitmiseks eraldatud vahendeid iseseisvalt TTÜ
Üliõpilasesinduse kehtestatud korras;
7.2 korraldada küsitlusi ja arvamusuuringuid;

7.3 esindada TTÜ EMERA üliõpilasi ja võtta vastu otsuseid;
7.4 korraldada teabevahetust TTÜ-ga seotud üliõpilasühenduste, samuti TTÜ juures
tegutsevate ja muude TTÜ üliõpilastele suunitletud institutsioonide vahel;
7.5 teha TTÜ Üliõpilasesindusele ettepanekuid TTÜ juhtimisel või õppetegevuses esinevate
puuduste kõrvaldamiseks;
7.6 teha TTÜ Üliõpilasesindusele ettepanek esindajate valimiseks TTÜ EMERA nõukogusse;
7.7 teha koostööd TTÜ Üliõpilaskonna teiste üliõpilasnõukogude ja organisatsioonidega.
8. Üliõpilasnõukogu on kohustatud:
8.1 kaitsma TTÜ EMERA üliõpilaste huve ning õigusi;
8.2 osalema õppeprotsessi hindajate ning kujundajatena õppeasutuse tasandil;
8.3 kinnitama Üliõpilasnõukogu tegevusplaani;
8.4 hoidma ja arendama TTÜ EMERA üliõpilaste, TTÜ teaduskondade ja asutuste vahelisi
suhteid;
8.5 informeerima oma tegevusest regulaarselt kõiki TTÜ EMERA üliõpilasi;
8.6 koordineerima TTÜ EMERA tuutorite ja grupivanemate tööd, kutsudes neid
infokoosolekutele ja edastama neile informatsiooni;
8.7 täitma muid ülesandeid, mis tulenevad käesolevast põhimäärusest ja TTÜ Üliõpilaskonna
juhtorganite otsustest.

LIIKMELISUS
9. Üliõpilasnõukogu liikmeks saab olla TTÜ EMERA üliõpilasregistrisse kantud üliõpilane
või TTÜ EMERA vilistlane.
10. Üliõpilane esitab Üliõpilasnõukogu liikmeks astumise või liikmelisuse lõpetamise
avalduse Üliõpilasnõukogu juhatusele.
11. Üliõpilasnõukogu esimehel (edaspidi esimees) või aseesimehel ning 3/4 (kolmel
neljandikul) Üliõpilasnõukogu liikmetest üheskoos on õigus teha ettepanek liikme
väljaarvamiseks Üliõpilasnõukogust, kui liige:
11.1 kahjustab oma tegevusega Üliõpilasnõukogu nime või mainet;
11.2 on eksinud oma tegevusega Eesti Vabariigi seaduste, TTÜ Üliõpilaskonna põhikirja,
sisekorraeeskirja ning heade tavade vastu;
11.3 on puudunud vähemalt viielt koosolekult kalendriaastas.
12. Üliõpilasnõukogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab Üliõpilasnõukogu juhatuse
esimees.

TÖÖKORD
13. Üliõpilasnõukogu tööd juhib Üliõpilasnõukogu esimees ja tema äraolekul aseesimees.
14. Üliõpilasnõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kuus, välja arvatud
ajavahemikel: 1. juuni-15. august ja 22. detsember-1. veebruar.
15. Üliõpilasnõukogu koosolekust osavõtt on kohustuslik kõigile Üliõpilasnõukogu
liikmetele.

16. Koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees.
17. Korralise koosoleku aja, koha ja sisu teeb esimees Üliõpilasnõukogu liikmetele teatavaks
vähemalt seitse päeva enne koosoleku algust. Erakorralisest koosolekust teatab esimees
vähemalt üks päev enne koosoleku algust.
18. Erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees või aseesimees:
18.1 Üliõpilasnõukogu juhatuse enamuse nõudmisel;
18.2 vähemalt viie Üliõpilasnõukogu liikme nõudmisel hiljemalt 7 päeva jooksul pärast
vastavasisulise kirjaliku nõude laekumist Üliõpilasnõukogu juhatusele.
19. Kui esimees ei kutsu punktis 18.2 toodud asjaoludel kokku erakorralist koosolekut, on
selle kokkukutsumise õigus erakorralise koosoleku taotlejatel esimehega samadel alustel.
20. Erakorralisest koosolekust tuleb Üliõpilasnõukogu liikmetele teada anda telefoni või ekirja teel.
21. Üliõpilasnõukogu võib langetada otsuseid ka kogunemata, elektroonilise hääletusena, mis
kestab 24 tundi ja millest antakse igale Üliõpilasnõukogu liikmele täiendavalt teada telefoni
või e-kirja teel enne hääletuse algust.
22. Elektroonilisele hääletusele ei saa panna isiku valimist ja/ või taandamist ning
põhimääruse muutmist.
23. Üliõpilasnõukogu koosolek:
23.1 esitab põhimääruse muudatused TTÜ Üliõpilasesindusele kinnitamiseks;
23.2 valib ja kutsub tagasi Üliõpilasnõukogu juhatuse;
23.3 otsustab vastavalt käesoleva põhimääruse punktile 11 liikme väljaarvamise;
23.4 koordineerib ürituste korraldamist.
24. Üliõpilasnõukogu koosolekul tehakse ettepanekuid TTÜ EMERA juhtkonnale üldise
haridus- ja sotsiaalelu parendamiseks.
25. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Üliõpilasnõukogu
liikmetest.
26. Otsused võetakse vastu kohal viibivate Üliõpilasnõukogu liikmete lihthäälteenamusega.
27. Üliõpilasnõukogu koosolekud on avalikud välja arvatud juhul, kui need on kuulutatud
kinniseks. Kinnisel koosolekul toimunust annab avalikkusele ülevaate esimees.
28. Üliõpilasnõukogu koosoleku kinniseks kuulutamine otsustatakse iga päevakorrapunkti
kohta eraldi.
29. Kinniseks ei saa kuulutada:
29.1 Juhatuse liikme valimist ja tagasikutsumist ning taandamisi;
29.2 Üliõpilasnõukogu põhimääruse muutmist.
30. Üliõpilasnõukogu liige ei või hääletada, kui Üliõpilasnõukogu otsustab temaga või
temaga lähedalt seotud isikuga tehingu tegemist või nõude esitamist Üliõpilasnõukogu poolt,
ning ta arvatakse küsimuse otsustamiseks vajaliku kvoorumi hulgast välja.
31. Koosolekud protokollitakse. Otsused ja koosoleku protokollid avaldatakse
Üliõpilasnõukogu koduleheküljel ja informeeritakse otsustest TTÜ Üliõpilasesindust.
Koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja.
32. Hääletamine Üliõpilasnõukogu koosolekul on avalik, kui käesolevas põhimääruses ei ole
sätestatud teisiti.
33. Kõik Üliõpilasnõukogu koosolekul toimuvad isikuvalimised on salajased, kui
Üliõpilasnõukogu kohalviibijate kahekolmandikulise häälteenamusega ei otsusta teisiti.

JUHTIMINE
34. Üliõpilasnõukogu koosolekuid ning Üliõpilasnõukogu tööd koosolekute vahelisel ajal
juhib juhatus, kuhu kuulub esimees ja kuni neli aseesimeest.
35. Juhatuse valimised toimuvad vähemalt kord aastas. Juhatusse saavad kandideerida
Üliõpilasnõukogu liikmed. Üliõpilasnõukogu juhatuse volitused algavad 14 päeva pärast uue
juhatuse valimisi. Erakorraliste valimiste korral algavad Üliõpilasnõukogu juhatuse volitused
7 päeva pärast uue juhatuse valimisi. Juhatuse volitused kehtivad 1 aasta.
36. Üliõpilasnõukogu juhatus:
36.1 valmistab ette Üliõpilasnõukogu koosoleku;
36.2 teeb TTÜ Üliõpilaskonna juhatusele ettepanekuid Üliõpilasnõukogu koosseisu
kinnitamiseks ja muutmiseks;
36.3 esindab Üliõpilasnõukogu TTÜ-s ja teistes üliõpilasorganisatsioonides;
36.4 koostab Üliõpilasnõukogu eelarve- ja tegevuskava ning esitab selle Üliõpilasnõukogule
kinnitamiseks;
36.5 korraldab Üliõpilasnõukogu rahaliste vahendite käsutamist Üliõpilasnõukogu poolt
kehtestatud korras Üliõpilasnõukogu eelarve piires;
36.6 koostab Üliõpilasnõukogu eelarve täitmise aruande ja esitab selle Üliõpilasnõukogule
kinnitamiseks;
36.7 täidab käesolevast põhimäärusest tulenevaid muid ülesandeid ning Üliõpilasnõukogu ja
TTÜ Üliõpilaskonna juhtorganite otsuseid.
37. Üliõpilasnõukogu esimehe äraolekul juhib Üliõpilasnõukogu tööd esimehe ettepaneku
alusel Üliõpilasnõukogu poolt määratud asendaja. Esimehe asendajal on esimehe õigused ja
kohustused.

ARUANDLUS JA KONTROLL
38. Üliõpilasnõukogu vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik TTÜ
EMERA juhtkonna ees.

PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE, MUUTMINE JA KINNITAMINE
39. Põhimääruse võtab vastu ja teeb sellesse muudatusi Üliõpilasnõukogu 2/3 liikmete
poolthäältega. Põhimääruse ja sellesse tehtavad muudatused kinnitab TTÜ Üliõpilasesindus.
40. Põhimääruse muutmise algatamise õigus on vähemalt viiel Üliõpilasnõukogu liikmel
ühisavaldusega.

RAKENDUSSÄTTED
41. Käesolev põhimäärus jõustub selle TTÜ Üliõpilasesinduse poolt kinnitamise päeval.

