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TTÜ Üliõpilaskonna Parimate Startijate tunnustamise statuut
I

Statuudi olemus

1.
Käesoleva statuudiga lepitakse kokku Tallinna Tehnikaülikooli (edasipidi: TTÜ)
Üliõpilaskonna (edaspidi: Üliõpilaskond) parimate startijate tunnustamine. Tunnustatakse
sügisel õpinguid alustanud bakalaureuseastme üliõpilasi.

II

Tunnustamise eesmärk

2.
Tunnustamise kaudu on võimalik motiveerida esimese kursuse bakalaureuseastme
ja inseneriõppe tudengeid enam õppima ning häid tulemusi saavutama.
3.
Tunnustamiseks korraldatakse kõigile parimatele startijatele pidulik üritus, kus
antakse üle rektori allkirjaga tekkel ja tänukiri.

III

Parimate startijate väljaselgitamine

4.
5.

Konkursi raames tunnustatakse iga õppekava kahte parimat esmakursuslast järgnevalt:
Aasta Parimad selgitatakse välja järgnevate kriteeriumite alusel:
5.1. Sooritatud õppeainete hulk on vähemalt 30 EAP ehk nominaalkoormus on
täidetud;
5.2. Õppetulemuste kaalutud aritmeetiline keskmine;
5.3. Kui nimetatud keskmised on võrdsed, otsustab vastava programmi juht.
5.4. Kaalutud aritmeetilist keskmist hinnet vaadatakse kevadsemestri punase joone
päeva seisuga;
5.5. Arvestusse lähevad bakalaureuseastme ja integreeritud õppe esimese kursuse
üliõpilased, seda nii statsionaarse, kaugõppe kui rakenduskõrghariduse vormis.
Esimese kursuse bakalaureuseõppe tudengite hulka loetakse konkursi käigus ka
esimese aasta kaitseväes käinud tudengid;
5.6. Teaduskonnast arvestatakse nii eesti-, vene- kui ka inglisekeelsete õppekavade
üliõpilasi samadel alustel. Õppekavade keerukust ei arvestata.
Andmete kogumine:
6.1. Konkursijuht teeb andmete saamiseks päringu dekanaatide sekretäridele;
6.2. Konkursi edukaks läbiviimiseks on vaja koguda parimate startijate nimed,
rahvused, kontaktmeilid, telefoninumbrid ja kaalutud aritmeetilised keskmised hinded.

6.

IV

Teklite üleandmine ja parimate kajastamine

7.
Teklite üleandmine leiab aset kord aastas märtsis toimuval pidulikul üritusel (edaspidi:
Teklitseremoonia).
8.
Teklitseremoonia täpse toimumise kuupäeva osas teeb ettepaneku konkursijuht
Üliõpilaskonna juhatusele (edaspidi: juhatus), kelle otsusega kinnitatakse toimumise kuupäev.
9.
Teklitseremoonia toimub inglise keeles, kui Teklitseremoonial osalevate tudengite
hulgas on vähemalt üks välisüliõpilane.
10.
Teklitseremoonia eduka läbiviimise eest vastutab konkursijuht.
11.
Teklisaajate nimed avaldatakse projekti
kodulehel
www.ttu.ee/parimadstartijad ja kajastatakse põhilistes Üliõpilasesinduse
infokanalites.

V

Tekli kandmine

12.
13.

Tekli kandmise hea tava on kokku lepitud tekli statuudis.
Parima startija teklit tohib kanda vaid isik, kellele on tekkel antud.

VI

Konkursijuht

14.
Konkursi viib läbi juhatuse poolt valitud parimate startijate konkursi konkursijuht
(edaspidi: konkursijuht).
15.
Konkursijuhi ülesanded on järgmised:
15.1. Konkursi läbiviimise kuupäevade üle otsustamine;
15.2. Parimate startijate andmete kogumine;
15.3. Parimate startijatega suhtlemine, kutsumine Teklitseremooniale ja sobiva
suurusega tekli väljavalimine;
15.4. Vajaliku koguse õigete suurustega teklite tellimine ja arvete korrektse
liikumise eest vastutamine;
15.5. Teklitseremoonia ladusa korralduse eest vastutamine;
15.6. Teklitseremoonial mitteosalenutele teklite kättetoimetamine;
15.7. Konkursi korrektne kokkuvõtmine.
16.
Konkursijuhil on õigus moodustada konkursi edukaks läbiviimiseks enda poolt vabalt
valitud meeskond.

VII

Rakendamine ja kontroll

17.

Parimate startijate statuudiga reguleerimata küsimuste üle otsustab konkursijuht.

