
KINNITATUD 

29.märts 2016 

TLÜ Üliõpilaskonna  
Üliõpilasnõukogu Civitas otsusega 

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut  
Üliõpilasnõukogu Civitas kodukord 

I peatükk  
ÜLDSÄTTED 

1. Kodukorra eesmärk 

Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikool) Ühiskonnateaduste Instituudi (edaspidi instituut) 
üliõpilasnõukogu Civitas (edaspidi üliõpilasnõukogu) kodukorra (edaspidi kodukorra) 
sätestab lähtuvalt Üliõpilasnõukogude põhimäärusest (edaspidi põhimäärus) üliõpilasnõukogu 
ja selle juhatuse töökorralduse, üliõpilasnõukogu juhatuse vastutusvaldkonnad ja 
üliõpilaskonna esindamise üliõpilasnõukogu poolt.  

2. Kodukorra reguleerimisala 

Kodukorraga sätestatakse: 

1. üliõpilasnõukogu koosoleku ettevalmistamise, kokkukutsumise, toimumise tingimused 
ja kord; 

2. üliõpilasnõukogu poolt valitavate üliõpilaskonna esindajate ametisse kinnitamise 
tingimused ja kord;  

3. üliõpilasnõukogu liikme üliõpilasnõukogust välja arvamise kord;  

4. juhatuse koosseis, liikmete arv, vastutusvaldkonnad ja ülesanded; 

5. juhatuse liikmete asenduskord; 

6. üliõpilasnõukogu inventari kasutamisega seonduv; 

7. kodukorra muutmise kord.  



II peatükk  
ÜLIÕPILASNÕUKOGU TÖÖKORD 

3. Üliõpilasnõukogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine 

1. Koosoleku kutsub kokku esimees. Kui koosoleku välja kuulutamine on hilinenud viis 
(5) kalendripäeva, lähtuvalt tööplaanis sätestatud koosoleku toimumine kuupäevast, siis 
kuulutab selle välja hariduse- või arenduse valdkonna esimees; 

2. Koosoleku toimumisest saadetakse välja eelteatis toimumise aja ja kuupäevaga, 
hiljemalt neliteist (14) kalendripäeva enne koosolekut. Koosoleku toimumise aja, koha ja 
esialgse päevakorraga kutse valmistab ette ja saadab välja esimees hiljemalt kolm (3) 
päeva enne koosolekut. 

3. Koosoleku toimumisest teavitamiseks edastatakse kutse instituudi tudengite meililisti 
ning lisatakse üliõpilasnõukogu kodulehele. 

4. Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatuse liige või meililisti elektrooniliselt 
allkirjastatud ühisavalduse esitanud vähemalt kolm (3) üliõpilasnõukogu liiget. 

5. Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja esialgse päevakorraga kutse valmistab 
ette ja saadab välja koosoleku kokkukutsuja hiljemalt kolm (3) kalendripäeva enne 
koosolekut.  

4. Päevakorra sisu ja kinnitamine 

1. Päevakord sisaldab üliõpilasnõukogu koosolekul käsitletavate punktide loetelu. 

2. Üliõpilasnõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ja edastab üliõpilasnõukogule 
esimees. Üliõpilasnõukogu erakorralise koosoleku päevakorra valmistab ette ja edastab 
esimehele  koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegija.  

3. Päevakorras on päevakorra punkti järel edastatud antud punkti vastutaja või ettekandja 
nimi. 

4. Päevakorrapunkte saavad esitada kõik Tallinna Ülikooli tudengid ja vilistlased. 

5. Koosoleku kutsega välja saadetud esialgsesse päevakorda on võimalik teha muudatusi 
päevakorra kinnitamiseni. 

6. Päevakorra kinnitab üliõpilasnõukogu koosoleku alguses lihthäälteenamusega.  

7. Päevakord sisaldab alati üliõpilasnõukogu liikmete ja/või selle juhatuse poolset 
ülevaadet üliõpilasnõukogu liikmete jaoks olulisest informatsioonist, toimunud 



sündmustest ning oma valdkonnas tehtud tööst. Ülevaade võib sisalduda ka teiste 
päevakorrapunktide sees. 

5. Üliõpilasnõukogu koosoleku toimimise tingimused 

1. Üliõpilasnõukogu koosolekut juhatab esimees või koosoleku juhataja. 

2. Koosoleku juhataja määrab esimees koosoleku alguses suuliselt või enne seda 
kirjaliku volitusega. Kodukorra punktis 3.1 sätestatud juhul viib koosoleku läbi 
aseesimees hariduse või arenduse-ja kommunikatsiooni valdkonnas. 

3. Esimehe puudumisel viib koosolekut läbi aseesimees hariduse või arenduse-ja 
kommunikatsiooni valdkonnast, kui esimees ei ole määranud kedagi teist oma volitusega 
koosolekut juhatama. 

4. Koosoleku juhataja:  

1. Avab ja kuulutab lõppenuks koosoleku;  

2. Veab eest ning jälgib päevakorrapunktide käsitlemist; 

3. Annab sõna; 

4. Valvab koosoleku korra üle;  

5. Peatab (juhendab, juhib) kõnelejat teemast kõrvalekaldumisel; 

5. Koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik üliõpilasesindajad, toetajaliikmed, 
kursusevanemad ja teised akadeemilise üksuse tudengid. Hääleõiguslikud on 
üliõpilasnõukogusse valitud liikmed.  

6. Koosolekut protokollib aseesimees arenduse-ja kommunikatsiooni valdkonnas. 
Aseesimehe puudumise korral määrab protokolliga koosoleku juhataja. 

6. Hääletusavaldused 

1. Kui üliõpilasnõukogu liige ei saa osaleda koosolekul, on ta enne koosolekut 
kohustatud esitama kirjaliku hääletusavalduse, milles määrab oma seisukohad 
üliõpilasnõukogu koosoleku esialgses päevakorras oleva iga punkti osas, kui vastava 
punkti juures peaks toimuma hääletamine.  

2. Hääletusavaldus tuleb saata enne koosoleku algust (digi)allkirjastatult 
üliõpilasnõukogu juhatuse esimehele või aseesimeestele e-posti teel või esitada 
paberkandjal. 



3. Üliõpilasnõukogu koosolekult lahkudes on üliõpilasnõukogu liikmel kohustus esitada 
hääletusavaldus koosoleku juhatajale paberkandjal.  

4. Juhul, kui hääletusavalduse saatmise hetkest on muudetud dokumente, mille osas liige 
on avalduses oma seisukoha avaldanud, muutub hääletusavaldus selles päevakorrapunktis 
kehtetuks. Hääletusavalduse esitanud liikmel on pärast muudatuste tegemist õigus esitada 
uus hääletusavaldus, milles ta esitab kehtiva seisukoha antud päevakorrapunktis. 

5. Hääletusavaldust kasutada ja üldkoosolekult puududa tohib kolmel korral.  

6. Hääletusavalduse esitamisel tuleb esitada põhjendatud selgitus koosolekult puudumise 
kohta.  

7. Üliõpilasnõukogu liikmel ei ole lubatud volitada kedagi enda eest koosolekul 
hääletama. 

7. Toimkonnad 

1. Valdkondlike teemade põhjalikumaks käsitlemiseks on üliõpilasnõukogul 
moodustatud kolm alalist toimkonda: hariduse toimkond, arenduse-ja kommunikatsiooni 
toimkond ning kultuuri-ja spordi toimkond. 

2. Igal üliõpilasnõukogu liikmel on kohustus osaleda hariduse toimkonna ning veel 
vähemalt ühe toimkonna tegevustes. 

3. Toimkonna tegevuse sisu ja koosolekute info on kättesaadav üliõpilasnõukogu 
infokanalites.  

4. Toimkonna koosoleku juhataja edastab koosoleku sisu kirjeldava memo viie (5) 
kalendripäeva jooksul pärast koosolekut üliõpilasnõukogu siselisti.  

5. Toimkond esitab üliõpilasnõukogu koosolekul oma tegevuste ülevaate. 

6. Toimkonna juhataja on vastava valdkonna aseesimees. Esimehel alalist toimkonda ei 
ole. 

7. Toimkondade töös võivad osaleda kõik instituudi tudengid. 

8. Üliõpilaskonna esindaja valimised 

1. Üliõpilaskonna esindaja on käesoleva kodukorra mõistes isik, kes üliõpilasnõukogu 
poolt kinnitatuna esindab üliõpilaskonda akadeemilise üksuse organites ja kogudes.  



2. Üliõpilaskonna esindajate valimised üliõpilasnõukogus kuulutab välja juhatuse 
esimees vähemalt viis (5) kalendripäeva enne koosolekut. Kuulutus edastatakse 
akadeemilise üksuse tudengite meililisti ning lisatakse üliõpilasnõukogu infokanalitesse. 

3. Kandidaat esitab avalduse ja teised kuulutuses nõutud dokumendid hiljemalt üks (1) 
kalendripäev enne koosolekut elektrooniliselt üliõpilasnõukogu juhatusele. Päevakorra 
punkti alguses võib koosoleku juhataja kandideerimise taasavada, kui ühele kohale 
kandideerib üks või vähem kandidaati.  

4. Päevakorra punkti alguses tutvustatakse kinnitatava esindaja ülesandeid ja eeldatavaid 
teadmisi ja oskusi. Kandidaadid saavad sõna kandidatuuri esitamise järjekorras.  

5. Esindaja kinnitatakse üliõpilasnõukogu poolthäälteenamusega või erandjuhul juhatuse 
esimehe otsusega. Erandjuhu sätestab peatükk neli (4) punkt viisteist (14). 

6. Juhatuse esimees vormistab pärast valimisi kinnitava otsuse. 

III peatükk  
ÜLIÕPILASNÕUKOGU LIIGE 

9. Üliõpilasnõukogu liikme tagasiastumine 

Lisaks põhimääruses §18 punkt 1 sätestatud korrale võib tagasi astuda sooviv liige esitada 
digitaalallkirjastatult elektroonilise avalduse Üliõpilasnõukogu esimehele. 

10. Üliõpilasnõukogu liikme üliõpilasnõukogust väljaarvamine  

1. Üliõpilaskonna põhikirja, volikogu kodukorra ja/või põhimääruse korduva rikkumise tõttu 
võib juhatus või kolm (3) liiget ühiselt teha üliõpilasnõukogule ettepaneku korda rikkuv 
liige üliõpilasnõukogust välja arvata. Liikmete avaldusel põhinev otsus jõustub 
üliõpilasnõukogu  2/3 koosseisu poolthäältega. 

2. Koosolekutelt kolmel (3) korral puudunud, kuid hääletusavaldused esitanud liikme 
väljaarvamise üle otsustab juhatuse ettepanekul üliõpilasnõukogu hääletuse põhjal. Liikmel 
on võimalus puudumisi põhjendada ning oma motivatsiooni tõestada hääletusele eelnevalt 
üliõpilasnõukogu liikmete ees. Liikme väljaarvamine toimub lihthäälteenamuse alusel.  

3. Koosolekutelt kahel (2) korral puudunud ning hääletusavaldusi mitte esitanud liikme 
väljaarvamise üle otsustab juhatuse ettepanekul üliõpilasnõukogu hääletuse põhjal. Liikmel 
on võimalus puudumisi põhjendada ning oma motivatsiooni tõestada hääletusele eelnevalt 
üliõpilasnõukogu liikmete ees. Liikme väljaarvamine toimub lihthäälteenamuse alusel.  



11.  Asendusliikme määramine 

Üliõpilasnõukogust tagasi astunud või välja arvatud liikmele määratakse asendusliikmeks 
üliõpilasnõukogu valimistulemuste pingereast järgmine isik. 

IV peatükk  
ÜLIÕPILASNÕUKOGU JUHATUS 

12. Juhatuse koosseis ja liikmete vastutusvaldkonnad 

1. Juhatus on nelja (4) liikmeline. 

2. Juhatuse alalisteks liikmeteks on esimees ja kolm (3) aseesimeest. Esimees vastutab 
üliõpilasnõukogu üldise toimimise eest. Aseesimehed vastutavad hariduse-, kultuuri-ja 
spordi- ning arenduse-ja kommunikatsiooni valdkondade eest.  

3. Juhatuse koosseisu kinnitavad üliõpilasnõukogu liikmed. 

13. Juhatuse liikmete ülesanded 

1. Juhatuse esimehe ülesanded:  

1. Üliõpilasnõukogu tegevuse kooskõlastamine ja juhtimine s.h 
tegevus- ja arengukava koostamine; 

2. Finantsalased tegevused s.h eelarve koostamine; 

3. Dokumentatsioonisüsteemi haldamise ja säilitamise eest 
vastutamine; 

4. Suhtlemine ja koostöö Üliõpilaskonna ja akadeemilise 
üksusega; 

5. Välissuhete koordineerimine (teised üliõpilaskonnad Eesti 
siseselt ja väljaspool Eestit); 

6. Üliõpilasnõukogu sisene motivatsioonisüsteem (arenguvestluste 
läbiviimine, juhatuse- ning üliõpilasnõukogu liikmete 
motivatsioonisüsteemi tagamine); 

7. Info edastamine; 

8. Kuulumine instituudi nõukokku; 

9. Osalemine volikogu ühiskomisjonis; 

10. Osalemine JUHE koosolekutel. 



2. Juhatuse aseesimees hariduse valdkonnas ülesanded: 

1. Õppetööalaste probleemide lahendamine ja õppekvaliteedi 
parandamisse panustamine; 

2. Õppekava arendusse panustamine (sh õppekvaliteedi tagasiside 
uuringu läbiviimine); 

3. Haridustoimkonna kokku kutsumine ja töö juhtimine ning 
toimkonna töö eest vastutamine; 

4. Praktikakorraldusse panustamine; 

5. Teadustöö edendamine ja populariseerimine; 

6. Erivajadustega tudengite õppekorralduslike probleemidega 
tegelemine; 

7. Kuulumine volikogu ühiskomisjoni; 

8. Osalemine instituudi õppekolleegiumi töös; 

9. Osalemine JUHE koosolekutel. 

3. Juhatuse aseesimees arenduse-ja kommunikatsiooni valdkonnas ülesanded: 

1. Tagasisideküsitluse läbiviimine üliõpilasnõukogu, instituudi 
personali ja tuutorite/kursusevanemate kohta; 

2. Traditsioonide ja sümboolika loomine, hoidmine ning 
arendamine; 

3. Ühtekuuluvustunde tekitamine akadeemilise üksuse siseselt; 

4. Liikmete motivatsioonisüsteemi loomine ja arendamine; 

5. Akadeemilise üksuse tuutorite ja kursusevanemate valimiste 
korraldamine ja töö koordineerimine; 

6. Infokanalite haldamine (meililistid, sotsiaalmeedia, 
kodulehekülg);  

7. Dokumentide arhiveerimine ja koosolekute protokollimine; 

8. Kuulumine volikogu ühiskomisjoni; 

9. Osalemine JUHE koosolekutel. 

4. Juhatuse aseesimees kultuuri-ja spordi valdkonnas ülesanded: 

1. Instituudisiseste kultuurisündmuste korraldamine; 

2. Erialaste hariduslike sündmuste korraldamine; 



3. Kultuuritoimkonna kokku kutsumine ja töö juhtimine. ning 
toimkonna töö eest vastutamine; 

4. Spordi- ja kultuurisündmuste reklaamialase tegevuse 
koordineerimine; 

5. Info edastamine akadeemilise üksuse tudengitele toimuvate 
spordisündmuste kohta; 

6. Instituuti esindatavate meeskondade loomine ja  nende tegevuse 
koordineerimine; 

7. Osalemine Üliõpilaskonna Kultuuriklubi koosolekutel; 

8. Osalemine Üliõpilaskonna Spordiklubi koosolekutel; 

9. Osalemine JUHE koosolekutel 

14. Erakorralised otsused 

Juhatuse esimehel on üliõpilaskonna esindajate nimetamisel õigus erakorraliselt otsustada 
esindajate nimed, kui otsus ei ole üliõpilasnõukogu poolt vastu võetud vähemalt viis (5) päeva 
enne esindajate nimetamise tähtaega. 

V peatükk  
ÜLIÕPILASNÕUKOGU KODUKORRA MUUTMINE 

15. Kodukorra muutmise algatamise kord 

Kodukorra muutmise algatab üliõpilasnõukogu juhatuse või ühe kolmandiku (1/3) liikmete 
sellekohase ettepaneku alusel või kahekümne (20) üliõpilase ühisavaldusel. Algatamise otsus 
peab sisaldama muudatuse eesmärki, muudetavaid punkte hetkelisel kujul, 
muudatusettepanekuid, eelnõu esitamise tähtaega ja vastutaja nime. 

16.Kodukorra muudatuste kinnitamine ja uue kodukorra vastuvõtmine 

Kodukord muudetakse üliõpilasnõukogu koosseisu kahe kolmandiku (2/3) häälteenamusega. 



VI peatükk  
LÕPPSÄTTED 

17.Kodukorra jõustumine 

Kodukord hakkab kehtima peale vastuvõtmist üliõpilasnõukogu poolt ning päev pärast 
Üliõpilaskonna volikogu arenduskomisjoniga kooskõlastamist.  

Karl Andreas Sprenk 

TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi Üliõpilasnõukogu Civitas esimees


