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Päevakord kinnitatakse ühehäälselt
I Aruanded
1. Revisjonikomisjoni aastaaruanne
Esinduskogu liikmed on aruandega tutvunud. Küsimustele vastab revisjonikomisjoni liige Jekaterina
Masenko.
Mari Kasemets- Mis oleks viis peamist parandust, mida juhatus saaks teha oma töös?
Jekaterina Masenko- Personal vastas rohkematele küsimustele, kui aruandes oli välja toodud. Ma
sooviks juhatusega eraldi maha istuda, sest seal on kommentaare, mida ei ole mõtet aruandes välja
tuua.
Jasmin Mursula- Seal on välja toodud mõned murepunktid, aga konkreetseid parandusettepanekuid
ei ole.
Jekaterina Masenko- Seal ei olnudki toodud parandusettepanekuid. Me vaatasime rohkem
dokumente, kui käisime inimestega näost näkku rääkimas. Meie ülesanne on eelkõige tuua välja need
kohad, mis vajavad parandust. Kui meil on võimalik, siis suuname, aga iga valdkond ikkagi ise
otsustab, mis on järgmine käik. Mõned kommentaarid on teadmiseks. Need on ühe inimese välja
toodud, ega väljenda terve personali arvamust.
Alo Pullmann- Mis tegevus selle TalTech tudengibussi ümber käib? Märkasime, et nad saavad ainsana
suht 100 % taotletavast summast, aga mingit kajastust ei ole tulnud.
Jekaterina Masenko- See on hea küsimus ja selle võiks esitada revisjonikomisjoni esimehele Indrale.
Võib meilile saata.
Alo Pullmann- Kas oskad üldiselt seletada, kuidas projektide hindamine käib?
Jekaterina Masenko- Nii palju, kui mina tean, siis rahastuskomisjonil on ees eeskiri, mille järgi nad
annavad hindeid. See ei ole subjektiivne. Aga see on jällegi küsimus Indrale.
Erik Teder- Üliõpilasküla kohta oli tehtud kommentaar, et info on edasi antud juhatusele. Kas
mõeldud on meie esindajaid üliõpilasküla juhatuses või üliõpilaskonna juhatust?
Jekaterina Masenko- Meie juhatust mitte üliõpilasküla. Seal on ka välja toodud, et olukord on
paranenud võrreldes varasemate esindajatega.

II Valimised
2. Revisjonikomisjoni valimised
Kandideerimisperioodil ei laekunud kolmele vabale kohale ühtegi avaldust ning avatakse kohapeal
kandideerimine. Kohapeal soovivad kandideerida Jekaterina Masenko ja Artjom Bašev. Kandidaadid
saavad sõna enda tutvustamiseks.
Küsimused kandidaatidele
Erik Teder- Mida tahaksite paremini teha võrreldes varasemate aruannetega.
Artjom Bašev- Olen näinud aruandeid esinduskogu poolt vaadates. Nägin üht suhteliselt kehva
aruannet. Tean, mis on halb versioon. Võiks rohkem parenduskohti välja tuua. Võiks minna rohkem
detailidesse.
Jekaterina Masenko- Tähtis on sisendi kogumine. Eelmisel sügisel tegime aruande, mis põhines ainult
dokumentidel. Oli näha, et selle alusel ei ole juhatusel ja personalil väga midagi ette võtta. Selle
poolaasta aruandega üritasin ka parandada seda ning seetõttu oli ka tudengiesindajate küsitlus läbi
viidud. Üle-eelmisest revisjonist võtsin üle selle, et iga kevad viime läbi juhatuse kohta tagasiside
küsitluse. Loodan, et sellest on kõigile natuke abi.
Erik Teder- Väga hea aruanne oli. Kuidas plaanite tööd teha- regulaarselt või pigem viimasel hetkel?
Jekaterina Masenko- Mina ootaksin tagasisidet sellele aruandele. Siis oskame tulevikus midagi
muuta. Üldiselt on revisjonis lihtne suhelda, sest ei ole alati vaja kokku saada. Valdkonnad saab ära
jagada selle järgi, mis kellelegi rohkem sobib. Usun, et kahe inimesega on kõige optimaalsem neid
asju läbi rääkida.
Artjom Bašev- Ise arvan, et kolm inimest oleks isegi parem. Arvestasin, et töökoormuseks võiks olla 510 tundi kuus. Tööjaotuse osas selgelt vastust veel ei ole. Finantsid on vist kõige keerulisemad.
Moodustatakse häältelugemiskomisjon koosseisus Eliise Joanna Kikas, Helina Piibeleht ja Jakob
Roots. Häältelugemiskomisjon jagab allkirja vastu hääletamissedelid ning toimub salajane
hääletamine.
Märten Puust saabub 18.28
Häältelugemiskomisjoni esimees Eliise Joanna Kikas kannab ette hääletamistulemused. Kohal oli 9
üliõpilasesinduse liiget. Hääletamissedeli sai 9 üliõpilasesinduse liiget. Valimiskastis oli 9 sedelit.
Artjom Bašev- 9 poolthäält.
Jekaterina Masenko- 9 poolthäält
Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 1 kinnitatakse ühehäälselt.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada üliõpilaskonna revisjonikomisjoni liikmeteks õppeaastal 2019/2020 Artjom
Bašev ja Jekaterina Masenko.
1.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: Artjom Bašev- 9 poolthäält, Jekaterina Masenko- 9 poolthäält.

3. TalTech nõukogu tudengiesindajate valimised
Kandideerimisperioodil laekus kolmele vabale kohale kaks taotlust. Kandidaadid Lenne-Liisa Heinoja
ja Mari Kasemets saavad sõna enda tutvustamiseks.
Küsimused kandidaatidele
Jekaterina Masenko- Kui nõukogus läheb hääletamisele otsus, mida enamus tudengiesindajaid
pooldab, aga teie ei leia, et see esindab tudengite huve. Kuidas selle olukorra lahendate?
Mari Kasemets- Meil on olnud selliseid olukordi, et peame arutame omavahel, kuidas hääletame.
Praegu võib-olla on rohkem kaalukausil minu ja Gerlini hääl, sest oleme igapäevaselt rohkem asjas
sees. Oleme olnud üksmeelel ja see on minu vaatenurgast ka see, mida sooviksin. Kui tekib selline
olukord, siis hääletaksin vastu.
Lenne-Liisa Heinoja- Kuulan targemaid ja sisestan enda arvamusi ka.
Jekaterina Masenko- Sellel ei ole õiget või valet vastust. Kas arvate, et tudeng võib vastu hääletada,
kui teised tudengiesindajad on poolt?
Lenne-Liisa Heinoja- Ma arvan küll, sest mis on kool ilma oma õpilasteta. Mitte midagi, tühi maja.
Helina Piibeleht- Mis teemasid ise tõstataksite?
Lenne-Liisa Heinoja- Ma ei tea, kas see on päris nõukogu teema, aga loodusteaduskonnal on hästi
südamelähedane kontakttundide arv. Tahaksin selle tõstatada.
Mari Kasemets- See on nõukogu teema olnud ka. Meil on tudengimurede lahendamine väga uimane
süsteem. Selleks on loodud eetikakomisjon. Tahaks tõstatada seda teemat, et ehk luua mingi
süsteem, mis toetab nende probleemide lahendamist kiiremini.
Valeriu Ciocan- Kas olete kursis stipendiumite jagamise probleemidega ingliskeelsetel programmidel?
Mari Kasemets- Pigem ei. Kui sinna on tudengiesindajad kutsutud, siis need on olnud teaduskondade
esindajad.
Valeriu Ciocan- DORA1 on lühiajalisteks õpinguteks välismaal. Aga ma ei ole kursis sellega, et
bakalaureuse ja magistri tudengid oleks seda saanud, kuigi tean mitmeid, kes on kandideerinud.
Mari Kasemets- See ei ole kooli rahastus.
Jekaterina Masenko- Selgitan, et DORA+ stipendiumite jaotust otsustab ülikooliväline otsustuskogu.
Ülejäänud mainitud stipendiumid nt teaduskonnas, otsustataks iga õppeaasta või finantsaasta
alguses ning neid hääletatakse nõukogus. Nõukogus enam ei tehta parandusettepanekuid, sest see
on läbinud teaduskonnas kooskõlastusringi.
Valeriu Ciocan- Tean, aga kas oleks võimalik teada põhjuseid, miks osade inimeste taotlused
rahuldatakse ja teiste mitte.
Erik Teder- Kuna see ei puuduta kandideerimist, siis rääkige sellest hiljem. Kuidas olete enda jaoks
lahti mõtestanud nõukogu töös ja samal ajal õppetöös osalemise?
Lenne-Liisa Heinoja- Üritan seda ikka mahutada enda ajakavasse.
Mari Kasemets- See on mahtunud mingite koolitundide arvelt jah.
Moodustatakse häältelugemiskomisjon koosseisus Eliise Joanna Kikas, Märten Puust ja Jakob Roots.
Häältelugemiskomisjon jagab allkirja vastu hääletamissedelid ning toimub salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eliise Joanna Kikas kannab ette hääletamistulemused. Kohal oli 10
üliõpilasesinduse liiget. Hääletamissedeli sai 10 üliõpilasesinduse liiget. Valimiskastis oli 10 sedelit.
Lenne-Liisa Heinoja- 10 poolthäält.
Mari Kasemets- 10 poolthäält

Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 2 kinnitatakse ühehäälselt.
OTSUSTATI:
2.1 Kinnitada TalTech nõukokku tudengiesindajaks perioodil 2019-2020 Lenne-Liisa Heinoja.
2.2 Kinnitada TalTech nõukokku tudengiesindajaks perioodil 2019-2021 Mari Kasemets.
2.3 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: Lenne-Liisa Heinoja- 10 poolthäält, Mari Kasemets- 10 poolthäält
4. EÜL üldkoosoleku liikmete valimised
Kandideerimisperioodil laekus 6 vabale kohale 4 avaldust. Avatakse kohapeal kandideerimine.
Kohapeal kandideerib Alo Pullmann. Kandidaadid Jasmin Michelle Mursula, Mari Kasemets ja Alo
Pullmann saavad sõna enda tutvustamiseks. Kohapeal ei viibi kandideerijad Gerlin Gil ja Lembitu
Valdmets.
Küsimused kandidaatidele
Jekaterina Masenko- Kas olete valmis ükskõik mis ajal ükskõik kuhu minema üldkoosolekule? Need ei
toimu alati Tallinnas.
Jasmin Mursula- Oleme seda teinud juba küll. EÜL-il on tulemas ka suvekool ja see on ka kas lõunas
või Ida-Virumaal. Me oleme valmis. EÜL alati kompenseerib ka transpordi, nii et see on ainult puhas
ajakulu, mis on täiesti vastuvõetav.
Mari Kasemets- Kui enne kutsuti üldkoosolek kokku tihedamini, siis nüüd on kaks korda aastas.
Alo Pullmann- Lugesin jah, et 4-6 korda aastas saadakse kokku.
Mari Kasemets- Nüüd on lihtsamaks läinud.
Alo Pullmann- Mul pole ka probleemi ohverdada enda nädalavahetusi ülla eesmärgi nimel.
Jekaterina Masenko- Alo, miks sa kohe ei kandideerinud?
Alo Pullmann- See jättis natuke kuiva mulje. Mu meelt muutis aktsioon eelmisel nädalal. See aktiivsus
ja vastuhakk.
Valeriu Ciocan- Kuidas püüate parandada tervishoiuteenuseid välistudengitele?
Mari Kasemets- Mul hetkel puudub teadmine, mis seisukorras see on.
Jasmin Mursula- Nii palju võin EÜL-i poolt öelda, et välistudengite teema on praegu täiesti
teemakorras.
Mari Kasemets- Üldse eri rahvuste segunemise teemad.
Alo Pullmann- Ma loodan, et kodakondsus ei ole takistuseks. Jah, tegeleme. Aitäh sulle.
Artjon Bašev- Mida EÜL saaks teha venekeelsete tudengite jaoks?
Jasmin Mursula- See on praegu mitte ainult EÜL-i, vaid ka riigi küsimus. Sotsiaalministeerium tegeleb
arengukavaga ja praegu tahaksid nad pakkuda võimalikult palju tasuta võimalusi õppida keeli ja
motivatsiooni tõsta, et neil oleks parem olla Eestis.
Mari Kasemets- Mitte ainult selles suunas, et vene keelt kõneleja peab eesti keelt õppima vaid ka
vastupidi.
Jasmin Mursula- See probleem on palju varasemas etapis, kui ülikoolis.
Valeriu Ciocan- Probleem ei ole tervishoiuteenuste kättesaadavuses, vaid selles, et arstid ei räägi
inglise keelt või siis on raske leida arste, kes inglise keelt räägivad. Kuidas teie panustaksite selle
probleemi lahendamisse?

Mari Kasemets- EÜL võib teha arstidele pöördumise, et nad lisaks kodulehtedele juurde, mis keelt
nad räägivad. See on ainus asi, mida ma näen, et mina teha saaksin.
Jasmin Mursula- Tegelikult EÜL ei tegele praeguste arstidega. Nad võivad tegeleda praeguste
arstitudengitega, et tulevikus arstid oskaksid inglise keelt. Praeguste arstide osas ei saa EÜL midagi
teha.
Valeriu Ciocan- Minu küsimus on tudengitele kvaliteetse arstiabi osutamise kohta ja et neil oleks
arstiabi kättesaadav.
Jasmin Mursula- Omaarust vastasime küsimusele.
Mari Kasemets- Leian, et vastasime küsimusele parimal moel praeguste teadmiste juures.
Sõnavõtud
Jasmin Mursula kostab Gerlin Gili eest, kes ei saa tööülesannete tõttu koosolekul viibida. Jasmin
sõnab, et Gerlin on käinud kohal igal üldkoosoleku ja volikogu koosolekul, on väga kohusetundlik ning
loeb kõik materjalid läbi. Tal on huvi ning alati veab eest ka aktsioone. Jasmin lisab Lemitu Valdmetsa
kohta, et kahest üldkoosolekust on ta kohal käinud ühel, aga see on väga tublisti.
Häältelugemiskomisjon koosseisus Eliise Joanna Kikas, Märten Puust ja Jakob Roots jagab allkirja
vastu hääletamissedelid ning toimub salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eliise Joanna Kikas kannab ette hääletamistulemused. Kohal oli 10
üliõpilasesinduse liiget. Hääletamissedeli sai 9 üliõpilasesinduse liiget. Valimiskastis oli 9 sedelit.
Gerlin Gil- 9 poolthäält.
Mari Kasemets- 9 poolthäält
Jasmin Michelle Mursula- 9 poolthäält
Alo Pullmann- 9 poolthäält
Lembitu Valdmets- 6 poolthäält
Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 3 kinnitatakse ühehäälselt.
OTSUSTATI:
3.1 Kinnitada Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolekule TalTech tudengiesindajateks perioodil
2019-2020:
-Gerlin Gil
-Mari Kasemets
-Jasmin Michelle Mursula
-Alo Pullmann
-Lembitu Valdmets
3.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: Gerlin Gil- 9 poolthäält, Mari Kasemets- 9 poolthäält, Jasmin Michelle
Mursula- 9 poolthäält, Alo Pullmann- 9 poolthäält, Lembitu Valdmets- 6 poolthäält.

5. TalTech Raamatukogu nõukogu tudengiesindajate valimised
Kandideerimisperioodil laekus kolmele vabale kohale üks avaldus. Avatakse kohapeal
kandideerimine. Kohapeal kandideerib Jasmin Michelle Mursula. Kandidaadid Mari Kasemets ja
Jasmin Michelle Mursula saavad sõna enda tutvustamiseks.
Küsimused kandidaatidele
Artjom Bašev- Kas koosolekul arutati ka telefoniputkasid?
Mari Kasemets- Sellel ühel koosolekul, mis oli, räägiti küll neist. Minu arust nad plaanivad neid juurde
tuua, aga on rahastuse probleem. Need on natuke kallid, aga see on plaanis.
Märten Puust- Kui see telefoniputka maksab 10 000, kas te isiklikult hääletate selle poolt või vastu?
Mari Kasemets- Mina hääletaksin poolt, sest need toetavad vaikse ruumi ala seal. Olen näinud, et
neid kasutatakse väga tihti.
Jasmin Mursula- Iga kord, kui ma raamatukogus käin, siis on seal alati inimene sees. Seega leian, et
need on vajalikud. Kindlasti peaks uurima ka teiste tudengite käest, mis on nende arvamus. Kui need
on vajalikud, siis on see rahaline väljaminek kindlasti seda väärt.
Häältelugemiskomisjon koosseisus Eliise Joanna Kikas, Märten Puust ja Jakob Roots jagab allkirja
vastu hääletamissedelid ning toimub salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eliise Joanna Kikas kannab ette hääletamistulemused. Kohal oli 10
üliõpilasesinduse liiget. Hääletamissedeli sai 10 üliõpilasesinduse liiget. Valimiskastis oli 10 sedelit.
Mari Kasemets- 9 poolthäält
Jasmin Michelle Mursula- 9 poolthäält
Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 4 kinnitatakse ühehäälselt.
OTSUSTATI:
4.1 Kinnitada TalTech Raamatukogu nõukokku tudengiesindajateks õppeaastal 2019/2020 Mari
Kasemets ja Jasmin Michelle Mursula.
4.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: Mari Kasemets- 9 poolthäält, Jasmin Michelle Mursula- 9 poolthäält.
6. MTÜ TTÜ Üliõpilasküla juhatuse liikmete valimised
Kandideerimisperioodil ei laekunud kahele vabale kohale ühtegi avaldust. Avatakse kohapeal
kandideerimine. Kohapeal kandideerivad Alo Pullmann ja Helina Piibeleht. Kandidaadid saavad sõna
enda tutvustamiseks.
Küsimused kandidaatidele
Artjom Bašev- Helina, kuidas arvad, kas tüdrukute ja poiste ahistamine ühikates on probleemiks?
Helina Piibeleht- Seda ei ole välja tulnud. Vähemalt minuni ei ole see jõudnud.
Artjom Bašev- Sama küsimus Alole.
Alo Pullmann- Jah, sinu käest ja ühelt sõbrannalt olen seda kuulnud. Siidisabas elab päris palju
välistudengeid ja neile on kultuuriline erinevus. Nende põhimõte tüdrukutele lähenemisel on

sõnumitega spämmimine. Mu sõbranna on pidanud Facebookis enda keskmise nime ära vahetama,
et teda ei leitaks üles.
Eliise Joanna Kikas- Mis on need probleemid, mida te üritate esimesena lahendama hakata?
Helina Piibeleht- Tean, et Akadeemia tee 5 on prussakate probleem. Esmane asi oleks tõrje teha.
Tean, et Raja 4D tehakse remont. Osad saavad uued köögid ja ventilatsioonisüsteemi parandatakse.
Alo Pullmann- Ma teeks ettepanku, et saaks ka nelja inimesega kandideerida ühele boksi kohale.
Tean, et see võib olla kulukab, aga äkki saab süsteemi kohandada.
Helina Piibeleht- Küsitlusest tuli välja ka, et ühikasse kandideerides võiks olla valik, kas oled öö
inimene või varajane ärkaja või nt suitsetaja.
Alo Pullmann- Ühika probleemidest võiks saada rohkem rääkida. Praegu on e-küla süsteemis
teadetetahvel, aga kui paljud tudengid lähevad sinna või kontorisse, kui neil on probleem
toakaaslasega. Ehk saaks neid probleeme paremini tõstatada ja lahendada.
Lenne-Liisa Heinoja- Kas ahistamise kohta on kõrgemalt inimesed rääkinud? Kas selle kohta on midagi
tehtud? Renoveerimise kohta, kas on mõeldud tudengeid Siidisabast tuua koolile lähemale ja kas
renoveerimisel on rahasid ka?
Eliise Joanna Kikas- Mina olen praegu üliõpilasküla juhatuse liige. Renoveeritakse Raja 4D, mitte
Siidisaba.
Lenne-Liisa Heinoja- On sellega kõik korras?
Eliise Joanna Kikas- Jah, raha on leitud ja inimesed kuuks ajaks kolivad välja.
Alo Pullmann- Ahistamise koha pealt, ma ei tea, et oleks ühendust võetud kõrgemate jõududega.
Lenne-Liisa Heinoja- Mis lahenduse teie leiaksite? On seda võimalik lahendada?
Alo Pullmann- Julgustaksin probleemi tõstatada. Noomitustega lahendada. Inimest päris välja tõsta
selle eest ei saa. Inimest saab ära blokeerida. Kui ahistamine läheb füüsiliseks, oleks tarvis rohkem
sekkuda.
Märten Puust- Kui hakkate probleeme lahendama, siis kas üksi või meeskonnana? Kuidas see välja
näeb?
Alo Pullmann- Alguses proovime saada suuremat põhja alla.
Helina Piibeleht- Kas juhatus kõik koos ei tegele probleemile lahenduse leidmisega?
Eliise Joanna Kikas- Küsimsu on selles, kuidas tõstatate probleemi. Juhatus saab kokku ainult kaks
korda aatas.
Helina Piibelent- Olen andnud edasi paar suuremat probleemkohta, mis küsitlustega tuli välja.
Eliise Joanna Kikas- Nad reageerivad meili teel hästi.
Alo Pullmann- Me ei karda vast meile kirjutada.
Artjom Bašev- See probleem on reaalne. Tean kahte tüdrukut, keda peale kirjutamise ka jälitati ja
tülitati koridoris jne. Kui seda saab kuidagi ennetada, siis oleks tore. Midagi võiks välja mõelda ja
pakkuda juhatusele.
Helina Piibeleht- Kas sa tead, kas nad rääkisid sellest ka kellelegi, nt juhatuse liikmetele?
Artjom Bašev- Nemad ei rääkinud ja väga ei teadnud ka, kellele rääkida. Soovitasin kirjutada
üliõpilaskülla.
Häältelugemiskomisjon koosseisus Eliise Joanna Kikas, Märten Puust ja Jakob Roots jagab allkirja
vastu hääletamissedelid ning toimub salajane hääletamine.
Häältelugemiskomisjoni esimees Eliise Joanna Kikas kannab ette hääletamistulemused. Kohal oli 10
üliõpilasesinduse liiget. Hääletamissedeli sai 8 üliõpilasesinduse liiget. Valimiskastis oli 8 sedelit.
Helina Piibeleht- 8 poolthäält
Alo Pullmann- 8 poolthäält

Häältelugemiskomisjoni protokoll nr 5 kinnitatakse ühehäälselt.
OTSUSTATI:
5.1 Kinnitada MTÜ TTÜ Üliõpilasküla juhatusse tudengiesindajateks õppeaastal 2019/2020 Helina
Piibeleht ja Alo Pullmann.
5.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: Helina Piibeleht- 8 poolthäält, Alo Pullmann- 8 poolthäält
III Kinnitamised
7. Üliõpilasmütsi statuudi ja kodukorra muudatuste kinnitamine
Esinduskogu liikmed on dokumendiga tutvunud ning toimunud on üks eelnev lugemine. Dokumendi
kohta küsimusi ei olnud.
OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada üliõpilasmütsi statuudi ja kodukorra muudatused.
6.1 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 10 poolthäält.
Üliõpilasmütsi statuut ja kodukord on protokollile lisatud digitaalselt (lisa 2).
Üliõpilasmütsi statuudi ja kodukorra seletuskiri on protokollile lisatud digitaalselt (lisa 3).
IV Aruanded
8. Juhatuse aastaaruanne
Esinduskogu liikmed on tegevuskava aruandega tutvunud. Üliõpilaskonna juhatuse liikmed Mari
Kasemets ja Jasmin Mursula teevad kokkuvõtte aasta tegemistest.
Valeriu Ciocan- See aasta HKT-s oli professori kõige madalam hinne 3,8. Kas näete seda probleemina?
Mari Kasemets- Ma ei saa öelda probleem. Oleneb, mis skaalal hinnata. Kool ikkagi tahab, et kõik
õppejõud oleks üle 4. Me ei tea kunagi numbri järgi, milles oli probleem. Võib-olla oli midagi
õppekorralduslikult valesti, mis hinnati õppejõu probleemiks. Sellist üldistust ma ei julge teha.
Erik Teder- Kas selle rahastuse online platvormiga on mingid kuupäevad teada
Jasmin Mursula- See on üle-eelmise rahastuskomisjoni esimehe teema ja sellega on tegeletud üle
aasta. Suvel toimusid regulaarsed kohtumised ja baas on olemas. Viimane seis oli, et on vaja teha
nipet-näpet muudatused. Nii palju, kui IT inimestega rääkinud olen, siis meie väikesed muudatused
on nende jaoks terve rea koodi kirjutamine ja sinna ta jäi. Sügise algusest on see seisnud. Tiim on
vahetunud ja sisuliselt nad arvasid, et tegemist on oluliselt lihtsama projektiga. Nad jälle lubasid
mulle, et nüüd saab liikuma.
Erik Teder- Kas on plaanis mingid kuupäevad paika panna? Kui üldse liikuma ei lähe, mis siis saab?
Jasmin Mursula- Kui ma vastuseid saan, siis kindlasti. Selle võtan kindlasti uue rahastuskomisjoni
esimehega teemaks.

V Arutelud
9. Lillestipendiumi arutelu
Helina Piibeleht selgitab stipendiumi sisu ning vaadatakse kolme üldist tutvustavat videot. Helina
kutsub esinduskogu liikmeid üles kampaaniat jagama. Hetkel on tegemist majandusteaduskonna
pilootprojektiga, kuid eesmärk on see teha üleülikooliliseks ning kõik ideed paremaks turundamiseks
on teretulnud.
Valeriu Ciocan- Mis alusel stipendiume jagatakse ja kes otsustab?
Helina Piibeleht- On komisjon, mis koosneb kahest dekanaadi liikmest, kahest tudengist, kellest üks
on bakalaureuse ja teine magistri õppes. Üks ülikooli töötaja peaks veel komisjonis olema. Statuudis
on see kirjas. Kriteeriumite osas peab olema hea õppeedukus ja aktiivne ka tudengielus. Kui
kandideerimisperiood tuleb oktoobris, tuleb ka üldine vaade, mida tahetakse. Lisaks saavad
organisatsioonid ja üliõpilaskogu ise ka soovitada neid tudengeid.
Valeriu Ciocan- Kas statuut on ka inglise keeles saadaval?
Helina Piibeleht- Jah, peaks olema.
Helina lisab, et stipendium on ühekordne ja 1000 eurot. Kogutud summale paneb
majandusteaduskond 50 % ise juurde.
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