
 

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI EESTI MEREAKADEEMIA 
ÜLIÕPILASKOGU PÕHIMÄÄRUS 

 
I ÜLDSÄTTED 
 

1. Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu põhimäärus (edaspidi 
põhimäärus) sätestab lähtuvalt Tallinna Tehnikaülikooli Üliõpilaskonna põhikirjast 
Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia üliõpilaskogu (edaspidi üliõpilaskogu): 
1.1. üliõpilaskogu õigused ja kohustused; 

1.2. liikmelisuse; 

1.3. töökorra põhimõtted; 

1.4. juhtimise põhimõtted; 

1.5. aruandluse ja kontrolli alused; 

1.6. rakendussätted. 

2. Üliõpilaskogu on Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (edaspidi TalTech 
EMERA) üliõpilaskonna täitevorgan, mille missioon on TalTech EMERA üliõpilaste 
hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning üliõpilaste toimetuleku 
eest seismine. Üliõpilaskogu organiteks on juhatus ja lihtliikmed. 

3. Üliõpilaskogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tallinna 
Tehnikaülikooli (edaspidi TalTech) põhikirjast, TalTech EMERA põhikirjast, TalTech 
Üliõpilaskonna põhikirjast, TalTech Üliõpilaskonna organite töökorrast, käesolevast 
põhimäärusest, Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia Üliõpilaskogu 
sisekorraeeskirjast (edaspidi sisekorraeeskiri) ja teistest õigusaktidest. 

4. Üliõpilaskogu põhimääruse ja sisekorraeeskirja võtab vastu ja teeb sellesse muudatusi 
üliõpilaskogu koosolek 3/5 (kolme viiendiku) poolthäälteenamusega. Põhimääruse ja 
sellesse tehtavad muudatused kinnitab TalTech Üliõpilasesindus.  

5. Üliõpilaskogu töökeeleks on eesti keel. 
6.  Üliõpilaskogu ingliskeelne nimetus on Student Council of Estonian Maritime Academy 

of Tallinn University of Technology. 

7. TalTech EMERA organid ja struktuuriüksuste juhid võtavad arvesse enne üliõpilasi 
puudutavate otsuste vastuvõtmist Üliõpilaskogu seisukoha. 

 
II ÜLIÕPILASKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
8. Üliõpilaskogul on õigus: 

8.1. Kasutada üliõpilaskogu ülesannete täitmiseks eraldatud vahendeid 
8.2. Esindada teaduskonna üliõpilaskonda ja võtta vastu neid puudutavaid otsuseid; 
8.3. Korraldada teaduskonna siseselt küsitlusi ja arvamusuuringuid; 
8.4. Korraldada teabevahetust TalTech-ga seotud üliõpilasühenduste, samuti TalTech 

juures tegutsevate ja muude üliõpilastele suunitletud institutsioonide vahel; 
8.5. Saada TalTech töötajatelt oma tööks vajalikku teavet ja abi; 



 

8.6. Teha ettepanekuid otsustavale organile teaduskonna juhtimisel ja õppetegevuses 
esinevate puuduste kõrvaldamiseks; 

8.7. teha koostööd teiste üliõpilaskogude ja organisatsioonidega. 
8.8. Korraldada üritusi ja osutada teenuseid, mis on kooskõlas akadeemilise tava ja 

põhimääruses kirjeldatud eesmärkidega. 
9. Üliõpilaskogu on kohustatud: 

9.1. kaitsma TalTech EMERA üliõpilaste huve ning õigusi; 
9.2. osalema õppeprotsessi hindajate ning kujundajatena teaduskonna tasandil; 
9.3. hoidma ja arendama TalTech EMERA üliõpilaste, TalTech teaduskondade ja asutuste 

vahelisi suhteid; 
9.4. informeerima oma tegevusest regulaarselt kõiki huvilisi; 
9.5. täitma muid ülesandeid, mis tulenevad käesolevast põhimäärusest ja TalTech  

üliõpilaskonna juhtorganite otsustest. 
 
III LIIKMELISUS 

 
10. Üliõpilaskogu on TalTech EMERA tudengeid koondav organisatsioon, kuhu võivad 

kuuluda kõik TalTech EMERA teaduskonna üliõpilased ja vilistlased, vastavalt 
sisekorraeeskirjale.  

11. Üliõpilaskogu liikmeks astumise või liikmelisuse lõpetamise avaldus (edaspidi 
avaldus) esitatakse üliõpilaskogu juhatusele (edaspidi juhatus).  

12. Üliõpilaskogu liikmestaatused on: lihtliige ja juhatuse liige. 
13. Üliõpilaskogu liikmel on õigus:  

13.1. Osaleda üliõpilaskogu tegevuses kooskõlas selle eesmärkide ja 
ülesannetega; 

13.2. Saada teavet üliõpilaskogu tegevuse kohta; 
13.3. Kasutada muid Üliõpilaskonna põhikirjas ette nähtud õigusi.  

14. Üliõpilaskogu lihtliikmete  võimuses on:  
14.1. Üliõpilaskogu põhimääruse ja üliõpilaskogu arengukava ning nende 

muudatuste vastuvõtmine koosseisu 3/5 (kolme viiendiku) poolthäälteenamusega. 
Põhimäärus esitatakse kinnitamiseks Üliõpilasesindusele;  

14.2. Üliõpilaskogu eelarve vastuvõtmine ja eelarve täitmise aruande kinnitamine 
Üliõpilaskogu koosseisu poolthäälteenamusega; 

14.3. Üliõpilaskogu juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine; 
14.4. Üliõpilaskogu strateegiliste dokumentide loomine ja kinnitamine; 
14.5. Üliõpilaskogu iga-aastase tegevuskava kinnitamine; 
14.6. Üliõpilaskogu nimel seisukohtade vastuvõtmine; 
14.7. Täita ülesandeid, mis tulenevad käesolevast põhimäärusest. 

 
IV TÖÖKORRALDUS 
 
15. Üliõpilaskogu töövormideks on üliõpilaskogu koosolek (edaspidi koosolek), mis 

toimub vähemalt kord kuus, välja arvatud ajavahemikel: 15.juuni – 31.august ning  



 

22. detsember – 31.jaanuar. Üldkoosoleku töökord on sätestatud üliõpilaskogu 
töökorras. 

16. Üliõpilaskogu koosolekut juhib koosoleku eesistuja (edaspidi eesistuja), tema 
eemalviibimisel eesistuja poolt määratud asetäitja. Eesistuja valitakse Üliõpilaskogu 
liikmete seast käesolevaks õppeaastaks Üliõpilaskogu õppeaasta esimesel koosolekul. 

17. Üliõpilaskogu koosolekust osavõtt on kohustuslik üliõpilaskogu liikmetele ja 
üliõpilaskogu juhatusele, välja arvatud koosoleku toimumise ajal kontaktõppes 
osalevatele, ajateenistuskohustust täitvatele, akadeemilisel puhkusel, välisõppel või 
merepraktikal viibivatele liikmetele. Eelnimetatud põhjustest tuleb liikmel teavitada 
juhatust.  

18. Otsused võetakse vastu kohal viibivate üliõpilaskogu liikmete lihthääleenamusega, kui 
ei ole sätestatud teisiti. 

19. Koosoleku kutsub kokku koosoleku eesistuja või üliõpilaskogu juhatuse esimees.  
20. Korralise koosoleku aja, koha ja sisu teeb koosoleku eesistuja või koosoleku eesistuja 

asetäitja Üliõpilaskogu liikmetele teatavaks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku 
algust. Erakorralise koosoleku puhul vähemalt üks tööpäev enne koosoleku algust.  

21. Erakorralisest koosolekust tuleb üliõpilaskogu liikmetele teada anda telefoni või e-maili 
teel.  

22. Erakorralise koosoleku kutsub kokku koosoleku eesistuja või üliõpilaskogu juhatuse 
esimees järgmistel tingimustel:  

22.1. Üliõpilaskogu juhatuse poolhäälteenamusega ehk 3/5 (kolme viiendiku) 
nõudmisel; 

22.2. vähemalt viie üliõpilaskogu liikme nõudmisel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul 
pärast vastavasisulise kirjaliku nõude laekumist üliõpilaskogu juhatusele. 

23. Üliõpilaskogu võib langetada otsuseid ka kogunemata, elektroonilise hääletusena, mis 
kestab minimaalselt 24 tundi ja millest antakse igale üliõpilaskogu liikmele teada 
telefoni või e-maili teel enne hääletuse algust.  

24. Elektroonilisele hääletusele ei saa panna isiku valimisi ja/või taandamist ning põhikirja 
muutmist.  

25. Isikuvalimistel osutub valituks üliõpilaskogu koosseisu poolthäälteenamuse saanud 
kandidaat (vastavalt üliõpilaskogu töökorrale).  

26. Koosolekud on avalikud v.a. juhul kui on kuulutatud kinniseks.  
27. Koosoleku kinniseks kuulutamine otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi. 
28. Kinniseks ei saa kuulutada:  

28.1. Juhatuse liikme valimisi ja tagasikutsumist; 
28.2. Üliõpilaskogu põhimääruse muutmist. 

29. Üliõpilaskogu liige ei või hääletada, kui koosolek otsustab temaga või temaga lähedalt 
seotud isikuga tehingu tegemist või nõude esitamist üliõpilaskogu poolt, ning ta 
arvatakse küsimuse otsustamiseks vajaliku kvoorumi hulgast välja.  

30. Koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja 
protokolli koostaja. Koosolekul vastu võetud otsused on avalikud. Koosoleku protokoll 
tuleb avalikustada hiljemalt 10 tööpäeva jooksul või töökorras sätestatud ajaks. 



 

V JUHTIMINE 
 
31. Üliõpilaskogu tööd juhib vähemalt 5 liikmeline juhatus, kuhu kuulub üks esimees ja 

neli aseesimeest. 
32. Juhatuse valimised kuulutab välja koosoleku eesistuja juhatuse valimistele eelneval 

üldkoosolekul. Kandideerimisperiood algab valimiste väljakuulutamise hetkel ja 
lõppeb kaks tööpäeva enne valimisi.  

33. Juhatuse valimised toimuvad vähemalt kord aastas. 
33.1. Juhatusse kandideerimiseks tuleb esitada koosoleku eesistujale  

vastavasisuline avaldus kandideerimisperioodi jooksul. Kandidaadid teatavad 
avalduses töövaldkonna või töövaldkonnad, mille juhatuse liikmeks soovitakse 
kandideerida. Iga juhatuse liige valitakse vastava töövaldkonna jaoks eraldi. 
Rohkem kui ühes töövaldkonnas valituks osutumise korral tuleb loobuda teis(t)est 
ühe kasuks. 

34. Juhatuse liikmed valitakse üliõpilaskogu koosolekul vähemalt 3/5 (kolme viiendiku) 
poolthäälteenamusega.  

35. Uue üliõpilaskogu juhatuse liikme volitused algavad hiljemalt 30.päeval pärast valituks 
osutumist.  

36. Erakorralistel valimistel valitud juhatuse liikme volitused algavad järgneval päeval 
pärast valimisi.   

37. Juhatuse liikme volitused kehtivad ühe kalendriaasta kui kandideerimisprotsessis ei ole 
määratletud teisiti.  

38. Juhatuse liige võib omal soovil avalduse alusel tagasi astuda.  
39. Juhatus valitakse üliõpilaskogu koosoleku salajasel hääletusel kuni üheks õppeaastaks 

töökorraga kehtestatud korras.  
40. Juhatuse liikmed valivad enda seast konsensuslikult juhatuse esimehe. 
41. Üliõpilaskogu esimehe äraolekul enam kui 14 tööpäeva juhib üliõpilaskogu tööd 

esimehe ettepaneku alusel üliõpilaskogu juhatuse poolt määratud asendaja. Muul juhul 
määrab esimehe asendaja juhatuse koosseis poolthäälteenamusega. Esimehe asendajal 
on esimehe õigused ja kohustused.  

42. Üliõpilaskogu juhatus:  
42.1. Esindab üliõpilaskogu; 
42.2. Koostab üliõpilaskogu eelarve- ja tegevuskava ning esitab selle 

üliõpilaskogule kinnitamiseks; 
42.3. Korraldab üliõpilaskogu rahaliste vahendite kasutamist üliõpilaskogu 

eelarve piires; 
42.4. Koostab üliõpilaskogu eelarve täitmise aruande ja esitab selle 

üliõpilaskogule kinnitamiseks; 
42.5. Valib Üliõpilaskonna esindajad teaduskondlikesse esindus- ja 

täitevorganitesse; 
42.6. On aruandekohustuslik üliõpilaskogu ees; 



 

42.7. Vastutab, et kõik üliõpilaskogu tööks vajalikud materjalid edastatakse 
ülõpilaskogule; 

42.8. Täidab käesolevast põhikirjast tulenevaid muid ülesandeid ning 
üliõpilaskogu ning Üliõpilasesinduse otsuseid. 

 
VI ARUANDLUS JA KONTROLL 
 
43. Üliõpilaskogu vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on aruandekohustuslik 

TalTech Üliõpilasesinduse ja TalTech EMERA direktori ees.  
44. Üliõpilaskogu Juhatus vastutab enda ülesannete täitmise eest ning on 

aruandekohustuslik üliõpilaskogu ees (vastavalt Üliõpilaskogu töökorrale) ja TalTech 
EMERA direktori ees.  
 

 
VIII RAKENDUSSÄTTED 
 
45. Käesolev põhikiri jõustub selle kinnitamisel TalTech Üliõpilaskonna Esinduskogu 

poolt.  
 


