ÜLIÕPILASESINDUSE OTSUS
Tallinn

22. jaanuar 2019 nr 3

Majandusteaduskonna üliõpilaskogu
põhimääruse kinnitamine

Juhindudes üliõpilaskonna põhikirja punktist 4.2.2
üliõpilasesindus OTSUSTAB:
1. Kinnitada majandusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus (lisatud).
2. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

Gerlin Gil
koosoleku juhataja

Grete Vahter
protokollija

LISA
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI MAJANDUSTEADUSKONNA ÜLIÕPILASKOGU PÕHIMÄÄRUS
I ÜLDSÄTTED
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi TalTech) majandusteaduskonna üliõpilaskogu (edaspidi
üliõpilaskogu) põhimäärus sätestab lähtuvalt TalTech üliõpilaskonna põhimäärusest
üliõpilaskogu moodustamise või valimise korra, õigused, kohustused ja vastutuse ning
aruandluse põhimõtted.
TalTech majandusteaduskonna (edaspidi teaduskond) üliõpilaskogu põhimääruses
sätestatakse üliõpilaskogu:
2.1.
õigused ja kohustused;
2.2.
liikmelisuse, töökorra ja juhtimise põhimõtted;
2.3.
aruandluse ja kontrolli alused;
2.4.
juhatuse liikme valimise ja tagasikutsumise korra;
2.5.
põhimääruse rakendamise korra.
Üliõpilaskogu on teaduskondlik üliõpilaste esindusorgan, mille ülesandeks on teaduskonna
üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine. Üliõpilaskogu
organiteks on ülemkogu ja juhatus.
Üliõpilaskogu ülemkogu (edaspidi ülemkogu) on üliõpilaskogu endistest juhatuse liikmetest ja
pikaajalistest aktiivliikmetest koosnev 5-liikmeline esindus- ja otsustuskogu. Ülemkogu tööd
juhib ülemkogu eesistuja.
Üliõpilaskogu aktiivgrupp on jooksval semestril üliõpilaskogu tööga aktiivselt seotud liikmed,
kes tegelevad teaduskonna hariduse, kultuuri ja teiste tudengieluga seondavate
valdkondadega edendamisega.
Üliõpilaskogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, TalTech põhikirjast, TalTech
üliõpilaskonna põhikirjast, käesolevast põhimäärusest ja teistest üliõpilaskogu puudutavatest
õigusaktidest.
Üliõpilaskogu töökeelteks on eesti ja inglise keel.
Üliõpilaskogu põhimääruse võtab vastu ja teeb sellesse muudatusi ülemkogu kas 3 ülemkogu
põhiliikme konsensusel või 3/5 (kolm viiendiku) ülemkogu liikmete poolthäältega.
Põhimääruse ja sellesse tehtavad muudatused kinnitab TalTech üliõpilasesindus.
Üliõpilaskogu inglisekeelne nimetus on Student Council of School of Business and Governance
of Tallinn University of Technology.

II ÜLIÕPILASKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
10.

Oma ülesannete täitmiseks on üliõpilaskogu ülemkogul õigus:
10.1.
esindada teaduskonna üliõpilaskonda ja võtta vastu neid puudutavaid otsuseid;
10.2.
kasutada põhimääruseliste ülesannete täitmiseks eraldatud vahendeid iseseisvalt
enda poolt kehtestatud korras;

10.3.
10.4.

korraldada teaduskonna siseselt küsitlusi ja arvamusuuringuid;
korraldada teabevahetust TalTech-ga seotud üliõpilasühenduste, samuti TalTech
juures tegutsevate ja muude üliõpilastele suunitletud institutsioonide vahel;
10.5.
saada TalTech töötajatelt oma tööks vajalikku teavet ja abi;
10.6.
teha ettepanekuid otsustavale organile teaduskonna juhtimisel ja õppetegevuses
esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
10.7.
korraldada üritusi ja osutada teenuseid, mis on kooskõlas akadeemilise tava ja
põhimääruseliste eesmärkidega;
10.8.
asutada mittetulundusühinguid ja sihtasutusi õigusaktidega kehtestatud korras;
10.9.
muud seadusest või õigusaktidest tulenevad õigused.
11.
Teaduskonna juhtkond võib ülemkogu taotlusel anda ülemkogule täiendavaid ülesandeid.
12.
Üliõpilaskogu ülemkogu kohustuseks on:
12.1.
üliõpilaskogu põhimääruse ja üliõpilaskogu arengukava ning nende muudatuste
vastuvõtmine 3 põhiliikme konsensusel või 2 lisaliikme osalusel koosseisu 3/5
poolthäälteenamusega. Põhimäärus esitatakse kinnitamiseks üliõpilasesindusele;
12.2.
üliõpilaskogu töökorra ning selle muudatuste vastuvõtmine koosseisu
poolthäälteenamusega;
12.3.
üliõpilaskogu eelarve vastuvõtmine ja eelarve täitmise aruande kinnitamine
koosseisu poolthäälteenamusega;
12.4.
üliõpilaskogu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
12.5.
ülemkogu eesistuja valimine ja tagasikutsumine;
12.6.
üliõpilaskogu strateegiliste dokumentide loomine ja kinnitamine;
12.7.
üliõpilaskogu iga-aastase tegevuskava kinnitamine;
12.8.
üliõpilaskogu aktiivgrupi koosseisu kinnitamine;
12.9.
üliõpilaskogu juhatuse liikmetele tasu määramine;
12.10.
juhatuse pädevust ületades tehtud otsuste tühistamine;
12.11.
üliõpilaskogu nimel seisukohtade vastuvõtmine;
12.12.
oma tegevusest huvitatuile ligipääsu võimaldamine informatsioonile;
12.13.
täitma ülesandeid, mis tulenevad käesolevast põhimäärusest;
12.14.
muud õigusaktidest tulenevad ülesanded.
13.
Kõik muud ülesanded, mis ei ole märgitud punktis 12, võib ülemkogu delegeerida
üliõpilaskogu juhatusele või muule organile.
III LIIKMELISUS
14.
15.
16.

Üliõpilaskogu on teaduskonna üliõpilasi koondav organisatsioon, kuhu võivad kuuluda kõik
teaduskonna üliõpilased ja vilistlased.
Üliõpilaskogu liikmeks astumise või liikmelisuse lõpetamise avaldus (edaspidi: avaldus)
esitatakse üliõpilaskogu juhatusele (edaspidi: juhatus).
Üliõpilaskogu liikmestaatused on: lihtliige, aktiivgrupi liige, ülemkogu liige ja juhatuse liige.
16.1.
Lihtliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele vastav avaldus.

16.2.

17.

18.

19.

20.

Aktiivgrupi liikmete nimekirja koostab ja esitab juhatus kaks korda aastas ülemkogule
kinnitamiseks.
16.3.
Ülemkogu liikmeks saab automaatselt üliõpilaskogu juhatuse liige peale oma
mandaadi lõppu. Juhul kui endine juhatuse liige soovib positsioonist loobuda, pakub
ta välja enda asemele kandidaadi, kes on kas endine üliõpilaskogu juhatuse liige või
on olnud vähemalt 2 aastat üliõpilaskogu aktiivliige. Kandidaat peab saama ülemkogu
üksmeelse heakskiidu. Ülemkogus on 3 põhiliiget, kes peavad olema endised
juhatuse liikmed ja 2 lisaliiget, kes võivad olla kas endised üliõpilaskogu juhatuse
liikmed või olnud vähemalt 2 aastat üliõpilaskogu aktiivliige. Ülemkogu
liikmemandaat kehtib üks aasta.
16.4.
Juhatuse liikmeks saamiseks tuleb kandideerida ja saada valitud juhatuse valimistel,
mis toimuvad vähemalt kord aastas (vastavalt üliõpilaskogu sisekorraeeskirjale).
Juhatuse liikmeks võivad kandideerida kõik teaduskonna üliõpilaskogu aktiivliikmed.
Juhatuse valib ülemkogu. Juhatuse liikme mandaat kehtib üks aasta.
Üliõpilaskogu liikmel on õigus:
17.1.
osaleda üliõpilaskogu tegevuses kooskõlas selle eesmärkide ja ülesannetega;
17.2.
saada teavet üliõpilaskogu tegevuse kohta;
17.3.
kasutada muid üliõpilaskonna põhimääruses ette nähtud õigusi;
17.4.
liikmete muud õigused ja kohustused on sätestatud sisekorraeeskirjas.
Juhatusel on õigus lihtliikme või aktiivgrupi liikme väljaarvamiseks üliõpilaskogust (vastavalt
üliõpilaskogu töökorrale), kui liige:
18.1.
kahjustab oma tegevusega üliõpilaskogu nime ja/või mainet;
18.2.
on eksinud oma tegevusega Eesti Vabariigi seaduste, TalTech üliõpilaskonna
põhikirja, üliõpilaskogu põhimääruse või heade tavade vastu.
Ülemkogul on õigus ülemkogu liikme välja arvamiseks üliõpilaskogust ja ülemkogust
(vastavalt üliõpilaskogu töökorrale), kui liige:
19.1.
kahjustab oma tegevusega üliõpilaskogu nime ja/või mainet;
19.2.
on eksinud oma tegevusega Eesti Vabariigi seaduste, TalTech üliõpilaskonna
põhikirja, üliõpilaskogu põhimääruse või heade tavade vastu;
19.3.
puudunud põhjuseta vähemalt kolmelt ülemkogu koosolekult aastas.
Ülemkogul on õigus juhatuse liikme tagasikutsumiseks (vastavalt üliõpilaskogu töökorrale),
kui juhatuse liige:
20.1.
on käitunud ebaeetiliselt;
20.2.
on jätnud oma vastutusvaldkonda kuuluvad kohustused täitmata;
20.3.
kahjustab oma tegevusega üliõpilaskogu nime ja/või mainet;
20.4.
on eksinud oma tegevusega Eesti Vabariigi seaduste, TalTech üliõpilaskonna
põhikirja, üliõpilaskogu põhimääruse või heade tavade vastu;
20.5.
on muul moel on oma tegevuse/tegevusetusega põhjustanud üliõpilaskogule või
üliõpilaskonnale kahju;
20.6.
ei ole osalenud 6 nädalat üliõpilaskogu töös.

IV TÖÖKORRALDUS
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

Üliõpilaskogu töövormiks on ülemkogu koosolek (edaspidi: koosolek), mis toimub vähemalt
kord kuus, välja arvatud ajavahemikel: 15. juuni - 15. august ning 22. detsember - 12.
jaanuar.
Ülemkogu tööd juhib ülemkogu eesistuja (edaspidi eesistuja), tema eemalviibimisel juhatuse
esimees. Eesistuja valitakse ülemkogu liikmete seast uue ülemkogu koosseisu esimesel
koosolekul.
Koosolekust osavõtt on kohustuslik ülemkogu liikmetele ja üliõpilaskogu juhatuse esindajale.
Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 3 ülemkogu põhiliiget.
Otsused võetakse vastu kas 3 põhiliikme konsensusel või kui koosolekul osalevad ka 2
lisaliiget, siis kohalviibivate ülemkogu liikmete lihthääleenamusega, kui ei ole sätestatud
teisiti.
Koosoleku kutsub kokku ülemkogu eesistuja või tema eemalviibimisel juhatuse esimees.
Korralise koosoleku aja, koha ja sisu teeb eesistuja või tema eemalviibimisel juhatuse
esimees üliõpilaskogu liikmetele teatavaks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku algust.
Erakorralise koosoleku vähemalt üks tööpäev enne koosoleku algust.
Erakorralisest koosolekust tuleb ülemkogu liikmetele teada anda telefoni või e-maili teel.
Ülemkogu võib langetada otsuseid ka kogunemata, elektroonilise hääletusena, mis kestab 24
tundi ja millest antakse igale ülemkogu liikmele teada telefoni või e-maili teel enne hääletuse
algust.
Elektroonilisele hääletusele ei saa panna isiku valimisi ja/või taandamist ning põhimääruse
muutmist.
Isikuvalimiste hääletuskord on sätestatud üliõpilaskogu töökorras.
Koosolekud on avalikud v.a. juhul kui on kuulutatud kinniseks.
Koosoleku kinniseks kuulutamine otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi.
Kinniseks ei saa kuulutada:
34.1.
juhatuse liikme valimisi ja tagasikutsumist vastavalt töökorrale;
34.2.
üliõpilaskogu põhimääruse muutmist.
Ülemkogu liige ei või hääletada, kui ülemkogu otsustab temaga või temaga lähedalt seotud
isikuga tehingu tegemist või nõude esitamist üliõpilaskogu poolt, ning ta arvatakse küsimuse
otsustamiseks vajaliku kvoorumi hulgast välja.
Koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja protokolli
koostaja. Koosolekul vastu võetud otsused on avalikud. Koosoleku protokoll tuleb
avalikustada hiljemalt 10 tööpäeva jooksul (vastavalt töökorrale).

V JUHTIMINE
37.
38.

Üliõpilaskogu tööd juhib vähemalt 4-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees ja
juhatuse liikmed.
Juhatuse liikmed ja juhatuse esimees valitakse salajasel hääletusel kuni üheks aastaks
töökorras kehtestatud korras.

39.

Üliõpilaskogu juhatus:
39.1.
esindab üliõpilaskogu;
39.2.
juhib üliõpilaskogu igapäevast tööd;
39.3.
koostab üliõpilaskogu eelarve- ja tegevuskava ning esitab selle ülemkogule
kinnitamiseks;
39.4.
korraldab üliõpilaskogu rahaliste vahendite kasutamist üliõpilaskogu eelarve piires;
39.5.
koostab üliõpilaskogu eelarve täitmise aruande ja esitab selle ülemkogule
kinnitamiseks;
39.6.
on aruandekohustuslik ülemkogu ees;
39.7.
vastutab, et kõik ülemkogu tööks vajalikud materjalid edastatakse ülemkogule;
39.8.
vastutab MTÜ TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu toimimise eest;
39.8.1. MTÜ TalTech Majandusteaduskonna Üliõpilaskogu õigused ja
kohustused
on sätestatud MTÜ TalTech Majandusteaduskonna
Üliõpilaskogu põhimääruses.
39.9.
valib üliõpilaskonna esindajad teaduskondlikesse esindus- ja täitevorganitesse;
39.10.
täidab käesolevast põhimäärusest tulenevaid muid ülesandeid ning üliõpilaskogu
ning üliõpilasesinduse otsuseid.
40.
Üliõpilaskogu juhatuse esimehe äraolekul juhib üliõpilaskogu tööd esimehe ettepaneku
alusel määratud juhatuse liikmest asendaja. Esimehe asendajal on esimehe õigused ja
kohustused.
VI ARUANDLUS JA KONTROLL
41.

42.
43.

44.

Üliõpilaskogu vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik TalTech
üliõpilasesinduse ja teaduskonna dekaani ees. Järelevalvet üliõpilaskogu tegevuse üle
teostab TalTech üliõpilaskonna revisjonikomisjon (edaspidi revisjonikomisjon).
Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.
Avastatud puudustest või rikkumistest peab revisjonikomisjon kirjalikult teavitama
Üliõpilaskogu ülemkogu. Revisjonikomisjon võib avastatud puudustest või rikkumistest
teavitada kirjalikult ka TalTech üliõpilasesindust ja teaduskonna dekaani.
Üliõpilaskogu juhatus vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik
ülemkogu ees (vastavalt töökorrale).

VII JUHATUSE LIIKME VALIMISED
45.

46.
47.
48.
49.

Juhatuse valimised kuulutab välja ülemkogu juhatuse valimistele eelneval koosolekul.
Kandideerimisperiood algab valimiste väljakuulutamise hetkel ja lõppeb üks nädal enne
valimisi.
Juhatuse valimised toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
Juhatusse kandideerimiseks tuleb esitada juhatusele vastavasisuline avaldus
kandideerimisperioodi jooksul.
Juhatuse liikme(d) valib ülemkogu.
Üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused algavad hiljemalt 30 päeva pärast valimisi, kui

50.
51.
52.

kandideerimisprotsessis ei ole määratletud teisiti.
Erakorralistel valimistel valitud juhatuse liikme volitused algavad järgneval päeval pärast
valimisi.
Juhatuse liikme volitused kehtivad ühe aasta, kui kandideerimisprotsessis ei ole määratletud
teisiti.
Juhatuse liige võib omal soovil avalduse alusel tagasi astuda.

VIII JUHATUSE LIIKME TAGASIKUTSUMINE
53.
54.
55.
56.

Juhatuse liikme tagasikutsumise algatamiseks on vaja vähemalt ½ ülemkogu liikmete
kirjalikku avaldust või ülejäänud juhatuse liikmete põhjendatud avaldust.
Tagasikutsumine otsustatakse salajasel hääletamisel.
Tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt ⅔ ülemkogu
koosseisust.
Juhatuse liige on automaatselt taandatud eksmatrikuleerimisel. Erandiks on
eksmatrikuleerimine lõpetamise korral - sel juhul kehtivad volitused eksmatrikuleerimisele
järgneva semestri alguspäevani vastavalt TalTech akadeemilisele kalendrile.

IX RAKENDUSSÄTTED
57.

Käesolev põhimäärus jõustub selle kinnitamisel TalTech üliõpilasesinduse poolt.

