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Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna Haridusteaduste Instituudi 

Üliõpilasnõukogu KÜN kodukord 

I peatükk 

ÜLDSÄTTED 

1.       Kodukorra eesmärk 

Tallinna Ülikooli (edaspidi ülikooli) Haridusteaduste Instituudi (edaspidi instituut) 

üliõpilasnõukogu KÜN (edaspidi üliõpilasnõukogu) kodukorra (edaspidi kodukorra) sätestab 

lähtuvalt üliõpilasnõukogude põhimäärusest üliõpilasnõukogu ja selle juhatuse töökorralduse, 

üliõpilasnõukogu juhatuse vastutusvaldkonnad ja üliõpilaskonna esindamise üliõpilasnõukogu 

poolt. 

2.      Kodukorra reguleerimisala 

Kodukorraga sätestatakse: 

1.     üliõpilasnõukogu koosoleku ettevalmistamise, kokkukutsumise ja 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; 

8.     kodukorra muutmise kord. 

II peatükk 

ÜLIÕPILASNÕUKOGU TÖÖKORD 

         

1.     Üliõpilasnõukogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine 

1.     Koosoleku kutsub kokku esimees või koosoleku juhataja. 

2.     Koosoleku toimumise aja, koha ja esialgse päevakorraga kutse valmistab ette ja 

saadab välja esimees hiljemalt viis (5) tööpäeva enne koosolekut. 

3.     Koosoleku toimumisest teavitamiseks edastatakse kutse instituudi liikmete 

meililistidesse ning lisatakse üliõpilasnõukogu kodulehele.  



 

2.      Päevakorra sisu ja kinnitamine 

1.     Päevakord sisaldab üliõpilasnõukogu koosolekul käsitletavate punktide loetelu ning 

vastutajat. 

2.     Üliõpilasnõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ja edastab üliõpilasnõukogule 

esimees või koosoleku juhataja. Üliõpilasnõukogu erakorralise koosoleku päevakorra 

valmistab ette ja edastab esimehele koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegija. 

3.     Päevakorrapunkte saavad esitada kõik akadeemilise üksuse tudengid ja 

üliõpilasesindajad. 

4.     Koosoleku kutsega välja saadetud esialgsesse päevakorda on võimalik teha muudatusi 

päevakorra kinnitamiseni. 

5.     Päevakorra kinnitab üliõpilasnõukogu koosoleku alguses. 

6.     Päevakord sisaldab juhatuse eelneva kuu tegevusaruannet ja kord kvartalis 

finantsaruannet. 

3.      Üliõpilasnõukogu koosoleku toimimise tingimused 

1.     Üliõpilasnõukogu koosolekut juhatab esimees või esimehe poolt määratud koosoleku 

juhataja. 

2.     Koosoleku juhataja: 

1.     Avab ja kuulutab lõppenuks koosoleku; 

2.     Veab eest päevakorrapunktide käsitlemist; 

3.     Tagab koosoleku korra; 

4.     Peatab kõnelejat teemast kõrvalekaldumisel; 

3.     Koosolekul võivad sõnaõigusega osaleda kõik üliõpilasesindajad ja akadeemilise 

üksuse tudengid ning töötajad, hääleõiguslikud on üliõpilasnõukogu valitud liikmed. 

Teiste sõnaõiguse üle otsustab koosoleku juhataja. 

4.      Hääletusavaldused 

1.     Kui üliõpilasnõukogu liige ei saa osaleda koosolekul, on ta kohustatud esitama 

hiljemalt 1 tund enne koosolekut allkirjastatud hääletusavalduse, milles määrab oma 

seisukohad üliõpilasnõukogu koosoleku esialgses päevakorras oleva iga punkti osas.  

2.     Hääletusavaldus tuleb saata üliõpilasnõukogu esimehele ja koosolekujuhatajale. 

3.     Üliõpilasnõukogu koosolekult lahkudes on üliõpilasnõukogu liikmel kohustus esitada 

omapoolsed mõtted koosoleku juhatajale veel seni käsitlemata päevakorra punktide 

kohta. 

5.      Üliõpilaskonna esindaja määramine 



1.     Üliõpilaskonna esindaja on käesoleva kodukorra punkti mõistes isik, kes 

üliõpilasnõukogu poolt kinnitatuna esindab üliõpilasi akadeemilise üksuse organites 

ja kogudes. 

2.     Üliõpilaste esindajad kinnitavad liikmed oma häälteenamusega. 

 

  



III peatükk 

ÜLIÕPILASNÕUKOGU LIIGE 

1.      Üliõpilasnõukogu liikme tagasiastumine 

1.     Üliõpilasnõukogu liige võib oma algatusel üliõpilasnõukogust tagasi astuda. Tagasi 

astuda sooviv liige esitab isiklikult esimehele kirjaliku avalduse. 

2.     Avaldus jõustub hetkest, mil liikme liikme pooleli olevad kohustused on täidetud või 

nendele on leitud asendaja. 

2.      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 

kordarikkuv liige üliõpilasnõukogust välja arvata. 

2.     Üliõpilasnõukogu juhatuse või kolme (3) liikme poolt ühiselt esitatud ning 

põhjendatud argumentidel võib välja arvata liikmete 2/3 häälte enamusega. 

3.  Üliõpilasnõukogu liikme puudumisel kokku kolmelt (3) koosolekult ilma 

hääletusavaldust esitamata võib tema liikmete  ⅔ häälte enamusega 

üliõpilasnõukogust välja arvata.  

IV peatükk 

ÜLIÕPILASNÕUKOGU JUHATUS 

1.     Juhatuse koosseis ja liikmete vastutusvaldkonnad 

1.     Juhatus on ühe kuni nelja (1-4) liikmeline. 

2.     Juhatuse alaliseks liikmeks on: 

1.     Esimees 

2.     Aseesimees avaliku poliitika valdkonnas 

3.     Aseesimees arenduse ja kultuuri valdkonnas 

4.  Aseesimees info ja majanduse valdkonnas 

3.     Juhatuse iga koosseis kehtestab hiljemalt augustikuuks täpsema juhatuse liikmete 

tööjaotuse ja asendamise korra. 

2.      Juhatuse ülesanded 

1. Juhatuse esimehe ülesanded: 

1.     teostab organisatsiooni üldjuhtimist; 

2.     korraldab juhatuse tööd; 

3.     vastutab teabe-, haldus- ja majandusvaldkonna eest; 

4.     tagab KÜNi esindatuse ning koordineerib esindajate tegevust akadeemilise 

üksuses ning Üliõpilaskonna esindustes. 

5.     Osaleb akadeemilise üksuse nõukogus üliõpilaskonna esindajana. 

6.     Osaleb Üliõpilaskonna volikogu komisjoni töös. 



7.     vastutab liikmete motivatsiooni eest; 

1. Aseesimehe avaliku poliitika valdkonnas ülesanded: 

1.     üliõpilasnõukogu tegevuse juhtimine avaliku poliitika valdkonnas 

(erialaarendus, õppekorraldus, nõustamine) 

2.     koordineerib esindajate tegevust õppekavanõukogudes; 

3.     korraldab KÜNi suhteid Üliõpilaskonna- ja instituudisiseselt. 

5.     osalemine Üliõpilaskonna  volikogu komisjoni töös. 

 

1. Aseesimehe arenduse ja kultuuri valdkonnas ülesanded: 

1.     juhib KÜNi kultuurivaldkonda (sh jõulupidu, rebaste ristimist); 

2.     korraldab KÜNi välissuhteid; 

3.     üliõpilasnõukogu sümboolika arendamine ja reklaamitegevus; 

4.     osaleb Üliõpilaskonna volikogu komisjoni töös. 

 

1. Aseesimees info ja majanduse valdkonnas 

a. haldab ja hoiab korras teabevaldkonda  

b. protokollib koosolekuid; (k.a juhatuse koosolekuid); 

c. haldab ja säilitab dokumentatsioonisüsteemi. 

d. koostab eelarve täituvuse 

e. koostab eelarve eeskirja ja finantsaruande 

 

IV peatükk 

ÜLIÕPILASNÕUKOGU KODUKORRA MUUTMINE 

1.     Kodukorra muutmise algatamine 

Kodukorra muutmise algatab üliõpilasnõukogu juhatus, 1/3 liikmete sellekohase ettepaneku 

alusel või kahekümne (20) üliõpilase ühisavaldusel. Algatamise otsus peab sisaldama 

algatamise eesmärki, eelnõu esitamise tähtaega ja vastutaja nime. 

2.      Kodukorra muudatuste kinnitamine ja uue kodukorra vastuvõtmine 

Kodukord muudetakse üliõpilasnõukogu koosseisu 2/3 häälteenamusega. 

 

  



IX peatükk 

LÕPPSÄTTED 

1.     Kodukorra jõustumine 

Kodukord hakkab kehtima vastuvõtmisele järgnevast päevast. 

2.     Rakendussätted 

Enne antud kodukorra kinnitamist tuleb see kooskõlastada Üliõpilaskonna volikogu 

arenduskomisjoniga. 

 

 


