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Kinnitatud Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse üldkoosolekul 09.10.2015.
Muudetud üliõpilaskonna volikogu 11.02.2021 aasta üldkoosoleku määrusega.
[jõustunud 11.02.2021]

Sisukord
ÜLEÜLIKOOLILISED VALIMISED
Valdkonna üliõpilaskogu ja üliõpilaskonna volikogu liikmete valimise kord
I. Üldsätted
II. Valimiste ajakava kinnitamine ja valimistoimkonna moodustamine
III. Valimistoimkond
IV. Kandideerimine
V. Kandideerimisdokumendid
VI. Valijad ja valimine
VII. Tulemuste väljakuulutamine
VII1. Valdkonna üliõpilaskogu erakorralised valimised
VII2. Üliõpilase nimetamine valdkonna üliõpilaskokku
VIII.
Rikkumised ja vastuväited
Tartu Ülikooli instituutide ja kolledžite nõukogude üliõpilaste esindajate valimiskord
I. Üldsätted
II. Valimiste ajakava kinnitamine ja valimistoimkonna moodustamine
III. Valimistoimkond
IV. Valijad
V. Kandidaadid
VI. Kandideerimisdokumendid
VII. Valimised
VIII.
Tulemuste väljakuulutamine
IX. Struktuuriüksuste erisused valimistel
X.
Vabanenud positsioonide erakorraline täitmine
XI. Rikkumised ja vastuväited

VALIMISKORD ESINDUSKOGUDELE
Isikuvalimiste läbiviimise üldine kord
I. Üldsätted
II. Valimistoimkond
III. Kandidaadid
IV. Hääletussedelid
V.
Hääletamine
VI. Häälte lugemine
VII. Kordushääletus
VIII.
Hääletustulemuste vaidlustamine
Üliõpilaskonna juhatuse valimise kord
I. Üldsätted
II. Kandidaadid
III. Kandidaatide debatt
IV. Valimised
Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajate valimine
I. Üldsätted
II. Valimiste läbiviimise erisätted
III. Häälte lugemine
IV. Tulemuste avalikustamine
Senati üliõpilasliikmete valimiskord
I. Üldsätted
II. Kandideerimine
III. Valimised
IV. Asendusliikmed
Üliõpilaste esindaja akadeemiliste töötajate atesteerimisele valimise kord

4
4
4
4
5
6
6
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12
13
14
14
15
15
15

16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
20
20
20
21
21
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
26

26
27
27
27
27
28
28

Üliõpilaste esindaja programminõukokku valimine
Üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni liikmete valimiskord
I. Üldsätted
II. Valimistoimkond
III. Kandideerimine
IV. Valimised
V. Järelevalvekomisjoni erakorralised valimised

3

ÜLEÜLIKOOLILISED VALIMISED
Valdkonna üliõpilaskogu ja üliõpilaskonna volikogu liikmete valimise kord
I.

Üldsätted
1. Valdkonna üliõpilaskogu ja üliõpilaskonna volikogu liikmed valitakse ühtsetel valimistel.
2. Valimised toimuvad valdkondade kaupa. Valdkonna alla kuuluvate instituutide ja
kolledžite üliõpilased moodustavad ühtse valijaskonna.
3. Igas valdkonnas osutuvad valituks 5 kõige enam hääli saanud kandidaati.
4. Ühes valdkonnas valituks osutunud üliõpilased kuuluvad üheaegselt nii valdkonna
üliõpilaskogusse kui ka üliõpilaskonna volikogusse.
5. Korraline valimisperiood toimub üks kord aastas ajavahemikus 1. veebruar kuni 7. juuni.
51. Valimisperioodi all mõistetakse käesoleva valimiseeskirja alajaotise tähenduses perioodi,

mille kestel tehakse üliõpilaskonna ja valimistoimkonna poolt kõiki toiminguid seoses valdkonna
üliõpilaskogu ja üliõpilaskonna volikogu valimistega. Hääletus- ja kandideerimisperiood
moodustavad osa valimisperioodist.
52. Hääletusperioodi all mõistetakse käesoleva valimiseeskirja tähenduses perioodi, mille
kestel on võimalik hääletada üliõpilaskogu kandidaatide poolt.
53. Kandideerimisperioodi all mõistetakse käesoleva valimiseeskirja tähenduses perioodi, mille
kestel üliõpilane esitab oma kandidatuuri valdkonna üliõpilaskokku ja üliõpilaskonna volikokku,
instituudi või kolledži üliõpilaskokku kandideerimiseks.

II. Valimiste ajakava kinnitamine ja valimistoimkonna moodustamine
6. Valimisi korraldab valimistoimkond, mille koosseisu kuulub: 1 üliõpilaskonna juhatuse, 1
üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni ja 1 Tartu Ülikooli õppeprorektori poolt nimetatud isik.
7. Valimistoimkonna koosseisu kinnitab üliõpilaskonna volikogu hiljemalt 15. veebruariks.
8. Valimiste ajakava paneb paneb paika üliõpilaskonna juhatus. Ajakava kooskõlastatakse
enne kinnitamiseks esitamist valimiste eest vastutava Tartu Ülikooli struktuuriüksusega.
9. Ajakava koostamisel arvestatakse, et:
9.1. Kandideerimisperioodi avalikustamine peab toimuma vähemalt 10 tööpäeva enne
kandideerimisperioodi algust.
9.2. Kandideerimisperiood kestab minimaalselt 10 tööpäeva. Valimistoimkond võib
kandideerimisperioodi pikendada kuni 5 tööpäeva võrra. Kandideerimisperioodi ei
tohi pikendada rohkem kui üks kord.
9.3. Kandideerimisperioodi pikendamisest teavitatakse üliõpilaskonda järgmisel päeval
pärast esialgse kandideerimisperioodi lõppu.
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9.4. Hiljemalt 3 tööpäeva enne hääletusperioodi tuleb kandidaatide andmed avalikustada
ja saata valimiste eest vastutava struktuuriüksuse poolt selleks määratud isikule.
Valimiste eest vastutaval struktuuriüksusel peab jääma vähemalt 3 tööpäeva enne
hääletusperioodi algust kandidaatide andmete töötlemiseks.
9.5. Hääletusperiood peab kestma vähemalt 7 järjestikkust päeva.
10. Ajakava kinnitab üliõpilaskonna volikogu hiljemalt 1. märtsiks.
11. Üliõpilaskonda, rektoraati ja valimiste eest vastutavat struktuuriüksust teavitatakse ajakavast
5 tööpäeva pärast ajakava kinnitamist.
III. Valimistoimkond
12. Valimistoimkond vastutab valimiste õiguspärase läbiviimise eest nii valdkondade
üliõpilaskogude kui ka instituutide ja kolledžite nõukogude üliõpilasesindajate seas.
13. Valimistoimkonda võib kuuluda täisealine täieliku teovõimega kriminaalkorras kehtivat
karistust mitteomav füüsiline isik, kes valdab eesti keelt. Valimistoimkonna liikmed ei saa
ise valimistel kandideerida.
14. Valimistoimkonna pädevuses on:
14.1. ajakava kohandamine ja vajalike tegevuste kooskõlastamine instituutide ja
kolledžite üliõpilaskogude valimiste valimistoimkonnaga;
14.2. valimiste käigu üle järelevalve teostamine;
14.3. valimiste korra tutvustamine ning käesoleva eeskirja avalikult kättesaadavaks
tegemine;
14.4. valimistulemuste protokollimine ja avalikustamine;
14.5. [kehtetu – 01.06.2017]
14.6. kandidaatide registreerimine;
14.7. käesolevas eeskirjas või üliõpilaskonna põhikirjas reguleerimata küsimuste
lahendamine;
14.8. valijatele hääletamise aja ja koha teatavaks tegemine;
14.9. valijatele nende soovil valimistega seonduvate küsimuste selgitamine.
141. [kehtetu – 12.11.2020]
15. Valimistoimkond valib enda seast esimehe, kes korraldab valimistoimkonna tööd ning
suhtlust rektoraadi, õppeosakonna ja üliõpilaskonna organitega. Vajadusel võib
valimistoimkond valida endale ka aseesimehe. Esimehe või aseesimehe valimised võib läbi
viia nii avaliku kui ka salajase hääletusena.
16. Valimistoimkond saab langetada otsuseid nii elektroonilisi vahendeid kasutades kui ka
koosolekul. Otsuste langetamiseks on vaja koosseisu häälteenamust.
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17. Üliõpilaskonna organid on kohustatud abistama valimistoimkonda tema töös ning andma
selleks vajalikke andmeid ja materjale. Valimistoimkonna sellekohase pöördumise peale
peavad nad vastama hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, arvates pöördumise saamisest.
18. Valimistoimkonna koosseisu soovitatud isik kinnitab oma nõusolekut valimistoimkonna
töös osalemiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
19. Üliõpilaskonna volikogul ja juhatusel on õigus aru pärida valimistoimkonnalt tema
tegevustest.

IV.

Kandideerimine

20. Kandideerida võib iga üliõpilane, kes on juhinduvalt üliõpilaskonna põhikirjast ja
käesolevast valimiseeskirjast oma kandidatuuri üles seadnud.
21. Iga kandidaat võib kandideerida selles valdkonnas, mille üliõpilaseks ta on
immatrikuleeritud. Juhul kui üliõpilane kandideerib esindajaks selle õppeaasta kevadel, mil
ta lõpetab õpingud Tartu Ülikoolis, kandideerib ta tingimuslikult selle õppeastme
esinduskohale, kuhu ta on immatrikuleeritud järgmise õppeaasta alguses. Juhul, kui
kandidaat on immatrikuleeritud mitmesse valdkonda, saab ta kandideerida ühes neist.
[jõustunud 20.04.2020]
22. Kandideerimiseks peab kandidaat valimistoimkonnale esitama valimistoimkonna poolt
nõutud kandideerimisdokumendid.
23. Valimistoimkond registreerib valimiseeskirja nõuetele vastavad kandidaadid avalduste
esitamise tähtaja lõppedes.
24. Juhul kui registreeritud kandidaate on vähemalt ühes valdkonnas vähem kui 5, on
valimistoimkonnal kohustus kandideerimisperioodi pikendada 5 tööpäeva võrra. Kui ka
pärast pikendatud kandideerimisperioodi ei ole igas valdkonnas vähemalt 5 kandidaati,
loetakse kandideerimisperiood ikkagi lõppenuks.
25. Registreeritud kandidaatide andmed edastatakse pärast kandideerimisperioodi lõppu
õppeosakonnale.

V. Kandideerimisdokumendid
26. Kandideerimisdokumentide hulka kuuluvad kandideerimisvorm, allkirjastatud avaldus ning
pilt. Kandideerimisvorm koostatakse eesti ja inglise keeles.
27. Kandideerimisvormi märgitakse ja lisatakse:
27.1. Kandidaadi täisnimi;
27.2. Kandidaadi sünniaeg;
27.3. [kehtetu – 01.06.2017]
27.4. [kehtetu – 12.11.2020]
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27.5. Kandidaadi kontaktandmed;
27.6. Kandideerimisavaldus, kus märgitakse valdkonna nimi, kuhu kandidaat on
immatrikuleeritud ning kus ta kandideerib. Juhul, kui kandideeritakse tingimuslikult
õppeastme esinduskohale, kuhu ta on immatrikuleeritud järgmise õppeaasta alguses,
siis märgitakse valdkonna nimi ja selle tingimuslikkus. [jõustub 20.04.2020]
28. Kandidaat saadab kandideerimisvormi ja vajadusel muud kandideerimisdokumendid
elektrooniliselt või kokkuleppel valimistoimkonnaga toob paberkandjal selleks ettenähtud
kohta.
29. Valimistoimkond võib ette näha, et dokumente on võimalik esitada üksnes elektrooniliselt.
[teine lause kehtetu - 01.07.2019]
30. Elektrooniliselt saadetud avaldus peab olema digitaalselt või käsitsi allkirjastatud. [teine
lause kehtetu – 12.11.2020]
31. Posti

teel

saadetud

dokumendid

peavad

üliõpilasesindusse

jõudma

hiljemalt

kandideerimisperioodi viimasel päeval.
32. Puudulike andmetega kandideerimisdokumente valimistoimkond ei pea arvestama.
Puudulikuks loetakse dokumente siis, kui punktis 27 esitatud andmeid ei ole
üliõpilasesindusele esitatud või kui avaldus on jäänud sobivas vormis allkirjastamata.
321. Valimistoimkond annab kandidaadile andmete puudulikkusest teada ja määrab mõistliku
tähtaja puuduste eemaldamiseks. [jõustunud – 12.11.2020]
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VI.

Valijad ja valimine

34. Valimistel on õigus osaleda kõigil Tartu Ülikooli üliõpilastel. Valimised toimuvad
elektrooniliselt Tartu Ülikooli ametlikus valimiskeskkonnas.
35. Igal üliõpilasel on üks hääl. Iga valija saab valida ainult kandidaate, kes kandideerivad
valdkonnas, mille üliõpilane ta on.
36. Valijate nimekirjade õigsuse eest vastutab õppeosakond. Valimistoimkonnal on õigus
küsida tudengite arvu igas valdkonnas ning saada valimisperioodi jooksul informatsiooni
valimisaktiivsuse kohta igas valdkonnas.
37. Õppeinfosüsteemis peab valija sisenema e-hääletuse leheküljele, kus talle kuvatakse tema
struktuuriüksuse kandidaatide koondnimekiri. Valija märgistab oma struktuuriüksusest selle
kandidaadi nime, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist vajutades nupule
„Hääletan“.
38. [kehtetu – 12.11.2020]
39. Valijal on õigus muuta oma elektrooniliselt antud häält hääletades uuesti hääletamiseks ette
nähtud aja jooksul, arvesse läheb viimasena antud hääl.
40. Kihutustöö valimistel on lubatud. Kihutustööd tehes peab üliõpilaskonna liige lähtuma oma
üldtunnustatud käitumisnormidest ja akadeemilisest tavast. Hääletamise seostamine
materiaalse hüvitisega on keelatud.
41. Süsteemiga, mille vahendusel valimisi läbi viiakse, manipuleerimine ja valimistulemuste
võltsimine on keelatud.
42. Valijatel on õigus saada valimistoimkonnalt selgitusi valimiskorra kohta.
43. Valijal on õigus esitada kaebuseid käesolevas eeskirjas kehtestatud korras.

VII.

Tulemuste väljakuulutamine

44. Hääletamise tulemused tehakse kindlaks hiljemalt kaks tööpäeva pärast hääletusperioodi
lõppemist. [jõustunud – 12.11.2020]
45. Hääli loetakse ja valimistulemuste nimekirjad moodustatakse valdkondade kaupa. Igas
valdkonnas osutuvad valituks 5 kõige enam hääli saanud üliõpilast. Ülejäänud kandidaadid
moodustavad vastavalt valimistulemustele valdkonna asendusliikmete järjekorra.
Asendusliikmete nimekirja ei kanta kandidaate, kes ei saa valimistel ühtki häält.
46. Juhul, kui kaks kandidaati saavad võrdse arvu hääli, asub valimistulemuste nimekirjas
ettepoole kandidaat, kes esitas avalduse kandideerimiseks ajaliselt varem.
47. Juhul, kui valdkonnas kandidaate arvuliselt piisavalt üles seatud ei olnud, korraldatakse
valimistele

järgneva

sügissemestri

alguses

selles

valdkonnas

kordusvalimised.

Kordusvalimistel täidetakse korralistel valimistel tühjaks jäänud positsioonid.
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48. Valimisprotokolli koostab valimistoimkonna esimees ja selle allkirjastavad kõik
valimistoimkonna liikmed kahe tööpäeva möödumisel hääletamise lõppemisest. Protokolli
allkirjastamisega loetakse valimistulemused kinnitatuks.
49. Protokollile lisatakse valimistoimkonna liikmete eriarvamused ning valimistoimkonnale
esitatud avaldused ja kaebused valimiseeskirja rikkumiste kohta ning valimistoimkonna
otsused neis küsimustes.
50. Valimistulemused avaldatakse valimistulemuste kinnitamise järel üliõpilasi võimalikult
laialt

informeerivas

väljaandes.

Lisaks

sellele

saadetakse

valimistulemused

üliõpilasesindajate elektronposti aadressile, avaldatakse üliõpilasesinduse koduleheküljel
ning tehakse kättesaadavaks üliõpilasesinduse ruumides Ülikooli 18B, Tartu.

VII1. Valdkonna üliõpilaskogu erakorralised valimised
501. Juhatus viib läbi valdkonna üliõpilaskogu või volikogu erakorralised valimised
valimiseeskirja punktide 47 või 55 alusel, siis kui:
501.1. valdkonna üliõpilaste seast ei esita kandideerimisperioodi jooksul oma kandidatuuri
vähemalt nii mitu üliõpilast, kui on valdkonnale määratud kohti või;
501.2. kui piisav arv inimesi ei saa valimistel hääli;
501.3. õppeprorektor loeb valimistulemused tühiseks.
502. Valdkonna üliõpilaskogu või volikogu erakorralistel valimistel järgitakse korraliste valimise
sätteid käesolevast peatükist tulenevate erisustega.
503. Valdkonna üliõpilaskogu erakorralistel valimistel valituks osutunud kandidaatide volitused
volikogus ja valdkonna üliõpilaskogus algavad alates valimistulemuste avaldamisest ja kestavad
uue koosseisu volituste alguseni.
504. Kui korralised valdkonna üliõpilaskogu valimised ebaõnnestuvad, pikenevad ametis olevate
valdkonna üliõpilaskogu liikmete volitused valdkonna üliõpilaskogus ja volikogus uue koosseisu
volituste alguseni.
VII2. Üliõpilase nimetamine valdkonna üliõpilaskokku
505. Juhul, kui puuduvad asendusliikmed valdkonna nimekirjas, esitab valdkonna üliõpilaskogu
kandidaadi tühjaks jäänud koha täitmiseks valdkonnas volikogule.
506. Valdkonna üliõpilaskokku ja volikokku nimetatav kandidaat peab vastama samadele
kandideerimistingimustele nagu korraliselt valitavad valdkonna üliõpilaskogu liikmed.
507. Kandidaadi koos tema poolt koostatud kandideerimisavaldusega esitab valdkonna
üliõpilaskogu volikogule ja üliõpilaskonna juhatusele 14 päeva jooksul alates hetkest, millal
valdkonna üliõpilaskogu saab teada või pidi teada saama esindaja mandaadi lõppemisest
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valdkonna üliõpilaskogus. Kandidaat loetakse volikogule esitatuks, kui valdkonna üliõpilaskogu
on

edastanud

tähtaegselt

volikogule

ja

üliõpilaskonna

juhatusele

kandidaadi

kandideerimisavalduse.
508. Kandideerimisavaldusse märgib kandidaat, kelle valdkonna üliõpilaskogusse ja volikogusse
nimetamine pannakse hääletusele:
508.1. ees-ja perekonnanime;
508.2. sünniaja;
508.3. [kehtetu – 12.11.2020]
508.4. kontaktandmed;
508.5. valdkonna, mille üliõpilaskokku kandideeritakse;
508.6. lühikirjelduse kandideerimise põhjustest.
509. Valdkonna üliõpilaskogu esitab volikogule vähemalt nii mitu kandidaati, kui on valdkonna
üliõpilaskogus puuduolevaid kohti. Valdkonna üliõpilaskogu võib esitada volikogule rohkem
kandidaate kui on täidetavaid kohti valdkonna üliõpilaskogus.
5010. Kandidaadi volitused valdkonna üliõpilaskogus ja volikogus hakkavad kehtima
valimistoimkonna protokolli kinnitamisest, kui valdkonna üliõpilaskogu liige kinnitatakse
volikogu koosolekul. Kui kandidaat kinnitatakse valdkonna üliõpilaskogusse e-hääletusega, siis
kandidaadi volitused hakkavad kehtima siis, kui üliõpilaskonna juhatus kuulutab välja
elektroonilise hääletuse regulatsioonist lähtuvalt hääletustulemused. [jõustunud – 12.11.2020]
VIII.

Rikkumised ja vastuväited

51. Valimiseeskirjade rikkumiseks loetakse muuhulgas
51.1. teise isiku kandidatuuri üles seadmist ilma tema nõusolekuta,
51.2. õppeinfosüsteemiga manipuleerimist viisil, mis toob kaasa valimistulemuste
ebaõigsuse,
51.3. valimistoimkonna poolset eeskirjade rikkumist.
52. Kirjaliku avalduse valimiseeskirja rikkumise kohta võib esitada igaüks hiljemalt 2
tööpäeva pärast valimisperioodi lõppemist. Valimiseeskirja rikkumise avalduse vaatab üle
ja selle osas teeb otsuse valimistoimkond 3 tööpäeva jooksul avalduse kättesaamisest.
Kui avaldus on esitatud valimistoimkonna poolse väidetava rikkumise kohta, teeb avalduse
alusel otsuse üliõpilaskonna järelevalvekomisjon. Järelevalvekomisjonil on keelatud
käesolevas punktis nimetatud otsuse tegemisse kaasata järelevalvekomisjoni liiget, kes osales
valimistoimkonna töös.
53. Valimiseeskirja rikkumise eest võib valimistoimkond esitada kirjaliku noomituse.
Noomituste tegemise otsustab valimistoimkond oma koosolekul hääletamisega
sellekohase kirjaliku avalduse alusel:
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53.1. Kui valimiseeskirju rikub kandidaat, võib valimistoimkond vähemalt kahe
noomitusega kandidaadi kandidaatide nimekirjast eemaldada.
53.2. Kui valimiseeskirjade rikkumise kohta esitatakse avaldus pärast valimistulemuste
väljakuulutamist, võib valimistoimkond otsustada valimistulemused vastavas
struktuuriüksuses tühistada, kui rikkumise tulemusena on oluliselt mõjutatud
valimistulemusi.
54. Valimiste kehtetuks tunnistamise algatamise otsustab valimistoimkond koosseisu 2/3
häälteenamusega.
55. Valimistulemuste tühistamiseks saadab valimistoimkond õppeprorektorile vastavasisulise
ettepaneku.
Valimistoimkonna poolsest ettepaneku esitamisest peatub kõigi tähtaegade kulgemine.
Kui õppeprorektor loeb valimistulemused tühiseks, toimuvad hiljemalt järgneva sügissemestri
alguses erakorralised valimised.

Tartu Ülikooli instituutide ja kolledžite nõukogude üliõpilaste esindajate
valimiskord
I.

Üldsätted
1. Tartu Ülikooli instituutide ja kolledžite nõukogude üliõpilaste valimiskord sätestab
üliõpilaste esindajate valimise korra Tartu Ülikooli instituutide ja kolledžite (edaspidi
struktuuriüksused) nõukogudesse. Struktuuriüksuse nõukogusse valitud üliõpilased
moodustavad üliõpilaskogu.
2. Instituudi üliõpilased valivad instituudi üliõpilaskogu liikmed. Instituutide ja kolledžite
üliõpilaskogud valitakse ka instituutides ja kolledžites, mis ei halda ühtki õppekava, toimub
valimine tavapäraselt, kuid nendele instituutidele ei kohaldu nõue, et instituudi nõukogus
peavad üliõpilasesindaja moodustama vähemalt 1/5 struktuuriüksuse nõukogu koosseisust.
3. Struktuuriüksuse nõukogusse valitakse esindajad vabadel, otsestel, üldistel, võrdsetel ning
salajastel valimistel.
4. Esindajate valimised toimuvad struktuuriüksuste kaupa.
5. Üliõpilased moodustavad reeglina vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust igas kolledžis ja
instituudis, kus tehakse õppetööd. Instituutides, mis ei halda ühtegi õppekava, ei kohaldu
nõue, et üliõpilasesindajad peavad moodustama vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust. Täpse
üliõpilaste esindajate arvu struktuuriüksuse nõukogus teeb kindlaks üliõpilaskonna büroo
hiljemalt 10. märtsiks
6. Korraline valimisperiood toimub üks kord aastas ajavahemikul 1.veebruar kuni 7.juuni.
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61. Valimisperioodi all mõistetakse käesoleva valimiseeskirja alajaotise tähenduses perioodi,
mille kestel tehakse üliõpilaskonna ja valimistoimkonna poolt igasugu toiminguid seoses
instituutide

ja

kolledžite

nõukogude

üliõpilasesindajate

valimistega.

Hääletus-

ja

kandideerimisperiood moodustavad osa valimisperioodist.
62. [kehtetu – 12.11.2020]
63. [kehtetu – 12.11.2020]

II. Valimiste ajakava kinnitamine ja valimistoimkonna moodustamine
7. Valimiste ajakava kinnitamine ja valimistoimkonna moodustamine toimub vastavalt
käesolevas valimiseeskirjas sätestatud valdkonna üliõpilaskogu ja ja üliõpilaskonna volikogu
liikmete valimise korra järgi. [jõustunud – 12.11.2020]
8.-12. [kehtetu – 12.11.2020]

III. Valimistoimkond
13. [kehtetu – 01.06.2017]
131. Valimistoimkonna olemus ja töö on sätestatud käesoleva valimiseeskirja valdkonna
üliõpilaskogu ja üliõpilaskonna volikogu liikmete valimise korra alapeatüki all.
14.-20. [kehtetu – 12.11.2020]

IV.

Valijad

21. Esindajate valimistel saavad valida kõik struktuuriüksuse hallatavatel õppekavadel õppivad
üliõpilased, igal üliõpilasel on üks hääl.
22. Valimised toimuvad elektrooniliselt Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi kaudu valimised.ut.ee
keskkonnas.
23. Valijatel on õigus saada valimistoimkonnalt teavet valimiskorra kohta. [jõustunud –
12.11.2020]

V. Kandidaadid
24. Kandideerida saavad kõik üliõpilased, kes on juhinduvalt üliõpilaskonna põhikirjast ning
käesolevast valimiseeskirjast oma kandidatuuri üles seadnud.
25. Iga kandidaat võib kandideerida selles instituudis, mille hallatava õppekava üliõpilaseks ta
on immatrikuleeritud või instituudis, mis osaleb kandidaadi õppekava täitmises. Juhul kui
üliõpilane kandideerib esindajaks selle õppeaasta kevadel, mil ta lõpetab õpingud Tartu
Ülikoolis, kandideerib ta tingimuslikult selle õppeastme esinduskohale, kuhu ta on
immatrikuleeritud järgmise õppeaasta alguses. Juhul, kui kandidaat on immatrikuleeritud
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mitmele õppekavale, saab ta kandideerida kuni kahe instituudi kandidaatide nimekirjas.
[jõustub 20.04.2020]
26. Kandideerimiseks peab kandidaat valimistoimkonnale esitama valimistoimkonna poolt
nõutud kandideerimisdokumendid.
27. Valimistoimkond registreerib valimiseeskirja nõuetele vastavad kandidaadid avalduste
esitamise tähtaja lõppedes.
28. Juhul, kui registreeritud kandidaate on vähemalt ühes struktuuriüksuses vähem kui
üliõpilastele struktuuriüksuse nõukogus määratud kohti, on valimistoimkonnal kohustus
kandideerimisperioodi pikendada 5 tööpäeva võrra. Kui ka pärast pikendatud
kandideerimisperioodi ei ole igas struktuuriüksuses piisavalt kandidaate, loetakse
kandideerimisperiood ikkagi lõppenuks.
29. Registreeritud kandidaatide andmed edastatakse pärast kandideerimisperioodi lõppu
õppeosakonnale.

VI.

Kandideerimisdokumendid

30. Kandideerimisdokumentide hulka kuuluvad kandideerimisvorm, allkirjastatud avaldus
ning pilt. Kandideerimisdokumendid koostatakse eesti või inglise keeles. [jõustunud –
12.11.2020]
31. Kandideerimisvormi märgitakse ja lisatakse:
31.1. Kandidaadi täisnimi;
31.2. Kandidaadi sünniaeg;
31.3. [kehtetu – 01.06.2017]
31.4. [kehtetu – 12.11.2020]
31.5. Kandidaadi kontaktandmed;
31.6. kandideerimisavaldus, kuhu märgitakse valdkonna nimi, kuhu kandidaat on
immatrikuleeritud, ning instituut/kolledž, kus ta kandideerib.
32. Kandidaat saadab vormi ja muud kandideerimisdokumendid elektrooniliselt või toob
paberkandjal selleks ettenähtud kohta.
33. Valimistoimkond võib ette näha, et dokumente on võimalik esitada üksnes elektrooniliselt.
[teine lause kehtetu – 01.07.2019]
34. Elektrooniliselt saadetud avaldus peab olema digitaalselt või käsitsi allkirjastatud. [teine
lause kehtetu – 12.11.2020]
35. Posti

teel

saadetud

dokumendid

peavad

üliõpilasesindusse

jõudma

hiljemalt

kandideerimisperioodi viimasel päeval.
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36. Puudulike andmetega kandideerimisdokumente valimistoimkond ei pea arvestama.
Puudulikuks loetakse dokumente siis, kui punktis 31 esitatud andmeid ei ole
üliõpilasesindusele esitatud või kui avaldus on jäänud sobivas vormis allkirjastamata.
361. Valimistoimkond annab kandidaadile andmete puudulikkusest teada ja määrab mõistliku
tähtaja puuduste eemaldamiseks.

VII.

Valimised

38. Iga valija saab valida ainult kandidaate, kes kandideerivad struktuuriüksuses, mille
üliõpilane ta on.
39. Valijate nimekirjade õigsuse eest vastutab õppeosakond. Valimistoimkonnal on õigus
saada valimisperioodi jooksul suhtarvuna informatsiooni valimisaktiivsuse kohta igas
struktuuriüksuses.
40. Valimistel häält andes kuvatakse tema struktuuriüksuse kandidaatide koondnimekiri.
Valija märgistab oma struktuuriüksusest selle kandidaadi nime, kelle poolt ta hääletab, ning
kinnitab hääletamist vajutades nupule „Hääletan“.
41. [kehtetu – 12.11.2020]
42. Valijal on õigus muuta oma elektrooniliselt antud häält hääletades uuesti hääletamiseks
ette nähtud aja jooksul, arvesse läheb viimasena antud hääl.
43. Kihutustöö valimistel on lubatud. Kihutustööd tehes peab üliõpilaskonna liige lähtuma
oma üldtunnustatud käitumisnormidest ja akadeemilisest tavast. Hääletamise seostamine
materiaalse hüvitisega on keelatud.
44. Süsteemiga, mille vahendusel valimisi läbi viiakse, manipuleerimine ja valimistulemuste
võltsimine on keelatud.
45. Valijatel on õigus saada valimistoimkonnalt valimisse puutuvat teavet ning selgitusi
valimiskorra kohta.
46. Valijal on õigus esitada kaebuseid käesolevas eeskirjas kehtestatud korras.

VIII.

Tulemuste väljakuulutamine

47. Hääletamise tulemused tehakse kindlaks hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast
hääletusperioodi lõppemist. Tulemused kuulutatakse välja samamoodi nagu valdkondade
üliõpilaskogude liikmete puhul.
48.-52. [kehtetu – 12.11.2020]

14

IX.

Struktuuriüksuste erisused valimistel
53. Valimistulemuste alusel pingerea moodustamisel peab arvesse võtma konkreetse
struktuuriüksuse põhikirjast tulenevaid nõudeid õppeastmete esindatusele. [jõustunud –
12.11.2020]
54. Kui struktuuriüksuse põhikiri lubab, siis kandidaatide puudumisel võib tühjad kohad täita
üldise pingerea alusel.

X.

Vabanenud positsioonide erakorraline täitmine
55. Juhul, kui instituudi/kolledži kandidaate arvuliselt piisavalt üles seatud ei olnud, samuti, kui
mõni positsioon vabaneb õppeaasta jooksul, täidab tühjad kohad valdkonna üliõpilaskogu.
56. Valdkonna

üliõpilaskogu

järgib

üliõpilaste

struktuuriüksuse

üliõpilaskogusse

määramisel üliõpilaskonna organite töökorras sätestatud üliõpilaste instituutide ja
kolledžite üliõpilaskogudesse määramise korda.
57. [kehtetu – 01.06.2017]

XI.

Rikkumised ja vastuväited

58. Valimiseeskirjade rikkumiseks loetakse instituutide ja kolledžite üliõpilaskogu liikmete
valimisel samasid asjaolusid nagu valdkonna üliõpilaskogu liikmete valimisel. [58.1.-58.3.
kehtetu – 12.11.2020]
59.-62. [kehtetu – 12.11.2020]
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VALIMISKORD ESINDUSKOGUDELE
Isikuvalimiste läbiviimise üldine kord
I.

Üldsätted
1. Esinduskogud antud valimiskorra tähenduses on üliõpilaskonna volikogu, valdkonna
üliõpilaskogu ja instituudi või kolledži üliõpilaskogu.
2. Üldine valimiskord sätestab üliõpilaskogu esinduskogude valimiste läbiviimise üldalused,
mida tuleb järgida peamiselt olukorras, kui konkreetsel juhul puudub eraldi valimiskorda.
3. Üldise valimiskorra järgimisel arvestatakse antud valimiskorras ja teistes üliõpilaskonna
õigusaktides toodud erisätetega.

II. Valimistoimkond
4. Valimistoimkond on esinduskogu poolt moodustatud toimkond, mis vastutab valimiste
läbiviimise õiguspärasuse eest. Häältelugemise toimkonna koosseisu kuuluvad selleks soovi
avaldanud ruumis viibivad isikud.
5. Kui häältelugemise toimkonna töös osalemiseks on koosoleku juhataja hinnangul soovi
avaldanud liiga palju inimest ja ükski neist oma soovist ei taandu, otsustab koosoleku
juhataja valimistoimkonna koosseisu.
6. Valimistoimkonna peamisteks ülesanneteks on:
6.1.Hääletajate arvu selgeks tegemine;
6.2.Hääletussedelite jagamine;
6.3.Hääletussedelite kokku kogumine;
6.4.Häälte lugemine;
6.5.Hääletusprotokolli täitmine.
7. Valimistoimkonda kuulub vähemalt 3 isikut.
Valimistoimkonda moodustatakse esinduskogu poolt valimisi puudutava päevakorrapunkti
alguses. Valimistoimkonna kinnitab esinduskogu.
8. Valimistoimkonda võib kuuluda nii ruumis viibiv hääleõiguslik kui ka hääleõigust mitte
omav isik.
9. Valimistoimkonda ei tohi kuuluda oma kandidatuuri esitanud isikud.
10. Valimistoimkond tuleb moodustada ka siis, kui isikuvalimistel on ainult 1 kandidaat.
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III. Kandidaadid
12. Kandidaadid peavad olema üles seatud enne isikuvalimisi puudutava päevakorrapunkti
sissejuhatamist. Koosoleku juhataja võib anda vahetult enne valimistoimkonna
moodustamist viimase võimaluse kandideerimisavalduste edastamiseks protokollijale.
13. Kui kandideerimisavalduste saatmiseks on määratud konkreetne aeg, peavad avaldused
olema jõudnud selleks määratud isikuni selleks ajaks. Hilinenud avaldusi arvesse võtma ei
pea.
14. Avalduse esitaja võib isikult, kellele avaldus tuleb esitada, nõuda kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kinnitust, et avaldus on jõudnud kohale õigeaegselt. Kinnitust ei saa
nõuda, kui avaldus on esitatud koosoleku kestel protokollijale.
15. Kandidaat peab vastama valimiste väljakuulutamisel kandidaatidele esitatud nõuetele.
16. Pärast valimistoimkonna moodustamist ja enne hääletussedelite väljajagamist antakse
kandidaatidele võimalus kuni 2-minutiliseks sõnavõtuks. Kandidaadid saavad sõna
juhuslikus järjekorras.

IV.

Hääletussedelid

17. Hääletussedelid on anonüümsed ja valmistatakse ette esinduskogu esimehe poolt või tema
volitatud isiku poolt, üliõpilaskonna volikogu puhul üliõpilaskonna juhatuse või tema
volitatud isiku poolt. Võimalusel tähistatakse hääletussedelid eristamist võimaldava
templiga. [jõustunud – 12.11.2020]
18. Hääletussedeleid jagatakse välja täpselt nii palju, kui on hääletajaid.

V.

Hääletamine
19. Hääletada saab isiku poolt või vastu, kui kandidaate on ainult 1. Kui kandidaate on enam
kui 1, tuleb hääletussedelile kanda sobiva kandidaadi nimi.
20. Hääletussedeli täitmisel tuleb järgida koosoleku juhataja või valimistoimkonna juhiseid.
Hääletussedeli sisu peab olema üheselt mõistetav.
21. Reeglina tuleb hääletussedelile kanda soovitava kandidaadi nimi. Ühe isiku poolt või vastu
hääletamisel loetakse sobivaks ka üheselt mõistetavalt väljendatud poolt- või vastuhäält.
22. Kui kandidaatidest osutuvad valituks enam kui 1, võib valimistoimkond näha ette, et samale
sedelile kantakse maksimaalselt nii palju nimesid, kui on täidetavaid positsioone:
22.1. Kui hääletussedelile on sellisel juhul kantud enam nimesid, kui on lubatud, loetakse
hääletussedel rikutuks;
22.2. Hääletussedelile on lubatud kanda ka vähem nimesid, kui on maksimaalselt lubatud.
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23. Kui hääletussedel on rikutud, seda ei arvestata. Rikutud hääletussedeliks võib lugeda sedelit,
mis sisaldab informatsiooni, mis pole hääletamisel osalemiseks vajalik (nt kommentaarid,
üleskutset jms).
24. Kui hääletussedel on rikutud enne hääletussedelite kokku kogumist, on esindajal õigus
rikutud hääletussedeli tagastamisel saada valimiskomisjonilt uus rikkumata hääletussedel.
25. Hääletussedelid kogub kokku valimistoimkond, kasutades selleks valimiskasti või muud
eset, millesse hääletussedelid on võimalik asetada. Hääletussedeleid sisaldavat eset ei tohi
valimistoimkond jätta järelevalveta.

VI.

Häälte lugemine

26. Hääletussedelite arv tehakse kindlaks enne, kui hääli lugema hakatakse.
27. Kui häälte lugemisel ilmneb, et hääli on rohkem, kui hääleõiguslikke isikuid ruumis, tuleb
korraldada kordusvalimised.
28. Häälte lugemine toimub koosolekuruumis. Valimistoimkond võib hääled ette lugeda
avalikult või salajaselt. Avalikul lugemisel loetakse iga hääletussedeli sisu esinduskogule
ette. Salajasel lugemisel loeb valimistoimkond hääled kokku ja avaldab esinduskogule
hääletuse tulemused.
29. Hääletustulemused kannab valimistoimkond koheselt protokolli.
30. Protokolli tuleb kanda:
30.1. Valimiste kuupäev;
30.2. Protokolli number, kui valimisi on samal koosolekul mitu;
30.3. Välja jagatud sedelite arv;
30.4. Kokku kogutud sedelite arv;
30.5. Rikutud sedelite arv;
30.6. Hääletustulemused;
30.7. Valimistoimkonna liikmete nimed ja allkirjad.
31. Valimisprotokoll loetakse esinduskogule ette ja kinnitatakse samal koosolekul.
Valimisprotokoll kinnitatakse esinduskogu koosolekul kohalviibijate häälteenamusega.
32. Kui hääletustulemuste kohaselt ei osutunud ükski kandidaat valituks, korraldatakse
kordushääletus.

VII.

Kordushääletus

33. Kandidaat loetakse valituks, kui ta on saanud volikogu koosseisu poolthäälte enamuse, kui
üliõpilaskonna põhikirjast ja üldisest valimiseeskirjast ei tulene teisiti. Valituks ei saa
osutuda kandidaat, kes ei ole saanud vähemalt üht poolthäält.
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34. Kui enam kui kahe kandidaadi korral ükski kandidaat ei saa volikogu koosseisu poolthäälte
enamust, korraldatakse teine hääletusvoor, milles osalevad kaks kõige enam hääli saanud
kandidaati.
Kui mitmel kandidaadil on võrdselt hääli, kusjuures nende kõigi häälte arv on võrreldes
teiste kandidaatidega kõige suurem, korraldatakse teine hääletusvoor nende kandidaatide
osalusel.
35. Kui kahe kandidaadi korral kumbki kandidaat ei saa volikogu koosseisu poolthäälte
enamust, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb vaid kõige rohkem poolthääli
saanud kandidaat. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa kandidaat volikogu koosseisu
poolthäälte enamust, korraldatakse uued valimised.
36. Teise valimisvooru eel on kõigil kandidaatidel võimalus kuni 2-minutiliseks sõnavõtuks.

VIII.

Hääletustulemuste vaidlustamine

37. Hääletustulemusi on võimalik vaidlustada kandidaadil, esinduskogu liikmel või valimiste
ajal koosolekul viibinud ja koosoleku protokolli külalisena kantud isikul.
38. Hääletustulemusi on võimalik vaidlustada 5 tööpäeva jooksul pärast esinduskogu
koosoleku toimumist, kui vaidlustaja leiab, et rikuti protseduurireegleid.
39. Vaidlused

vaatab

läbi

ja

lahendab

üliõpilaskonna

järelevalvekomisjon.

Järelevalvekomisjon võib jätta kaebuse rahuldamata, kui leiab, et protseduurireegleid ei
ole rikutud või protseduurireeglite rikkumine ei ole mõjutanud ühegi kandidaadi võimalusi
valituks osutamisel. Kaebuse rahuldamisel esitab järelevalvekomisjon otsuse eelnõu
vastavale

esinduskogule

hääletuse

tulemuste

tühistamiseks.

Esinduskogu

võib

järelevalvekomisjoni otsuse eelnõu vastu võtta või tagasi lükata. Esinduskogu võib oma
otsuse kaebuse rahuldamise osas teha ka elektrooniliselt hääletades.
40. Hääletussedeleid tuleb säilitada vähemalt nii kaua, kuni kõik vaidlused on lahendatud ja
uusi vaidluseid ei ole aegumise tõttu võimalik esitada.
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Üliõpilaskonna juhatuse valimise kord
I.

Üldsätted

1. Juhatuse liikmed valitakse üliõpilaskonna volikogu poolt. Valimistel rakendatakse
isikuvalimiste üldist korda antud valimiskorras toodud erisustega.
2. Juhatuse liikmeks võib kandideerida iga üliõpilaskonna liige, kes vastab üliõpilaskonna
põhikirjas märgitud ning teistele üldistele kandidaadile kehtestatud nõuetele, mis tulenevad
käesolevast valimiseeskirjast.
3. Juhatusel on esimees ja kaks aseesimeest.
4. Juhatuse liige valitakse üliõpilaskonna liikmete hulgast üliõpilaskonna volikogu koosseisu
häälteenamusega.
5. Juhatuse liikme korralised valimised on valimised, mis korraldatakse volikogu koosolekul, mis
eelneb juhatuse liikme 2-aastase ametiaja lõppemisele. Korralised juhatuse valimised
toimuvad iga kahe aasta tagant volikogu koosseisu viimasel kevadisel koosolekul. Korralised
valimised tuleb läbi viia vähemalt 30 päeva enne juhatuse liikme volituste lõppemist.
51. Juhatuse liikme erakorralised valimised viiakse läbi eelkõige, kui:
51.1. juhatuse liige loobub enne oma 2-aastase ametiaja täitumist volitustest;
51.2. juhatuse liikme volitused lõppevad vääramatu jõu korral.
52. Erakorralised valimised peavad olema toimunud vähemalt 15 kalendripäeva enne juhatuse
liikme volituste lõppemist. Kui juhatuse liikme volitused lõppevad vääramatu jõu mõjul, tuleb
erakorralised valimised läbi viia hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates volituste lõppemise
aluseks oleva sündmuse esinemisest või sellest teada saamisest.
6. Kui juhatuse liige loobub enne oma 2-aastase ametiaja täitumist volitustest, on juhatuse liige
kohustatud sellest informeerima volikogu vähemalt 30 kalendripäeva enne oma volituste
erakorralist lõppemist. [jõustunud – 12.11.2020]
7. Valimiste väljakuulutamisel tuleb kuulutusse märkida, missugusele positsioonile on võimalik
kandideerida.
8. Juhatuse liikme volituste kestus on 2 aastat alates volituste tekkimisest. Juhatuse liikme
volitused algavad hiljemalt 30 päeva pärast juhatuse liikme valituks osutumist.

II. Kandidaadid
9. Juhatuse esimehe ja/või aseesimehe kohale seatakse kandidatuur üles hiljemalt kuus tööpäeva
enne

valimisi,

esitades

avalduse

koos

elulookirjelduse,

motivatsioonikirja

ja

valimisplatvormiga üliõpilasesinduse büroo töötajale.
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10. Kandidaat peab kandideerimisel märkima avaldusse, kas soovib kandideerida juhatuse
esimeheks või aseesimeheks. Kandidaat võib esitada oma kandidatuuri ka mõlemale
positsioonile.

11. Valimisplatvorm on kandidaadi planeeritud tegevuste ja lubaduste kogum, mis peegeldab tema
prioriteete ja planeeritud meetodeid üliõpilasesinduse seisukohtade elluviimiseks.
Valimisplatvormis tuuakse välja kandidaadi nägemus üliõpilasesinduse tegevustest, sh mis
tegevused, lõppevad ja lisanduvad.
12. Juhatuse liikme kandidaat peab olema üliõpilaskonna liige, kellel on valdkondade või
instituutide üliõpilaskogude liikmete hulgas vähemalt 5 soovitajat.

III. Kandidaatide debatt
13. Viis tööpäeva enne valimisi saadab üliõpilasesinduse büroo töötaja kandidaatide avaldused
koos

lisatud

dokumentidega

valdkondade

ja

instituutide

üliõpilaskogude

liikmetele.

Üliõpilasesinduse büroo töötaja on kohustatud hoidma teavet kandidaatide kohta (kaasa arvatud
nende nimesid ja avaldusi koos lisatud dokumentidega) saladuses kuni materjalide väljasaatmise
hetkeni.
14. Hiljemalt päeval enne juhatuse valimisi toimub juhatuse kandidaatide debatt, mille aeg ja koht
määratakse ning avalikustatakse ametisoleva juhatuse poolt hiljemalt kümme tööpäeva enne uue
juhatuse valimisi. Debatti korraldab ametis olev juhatus.

IV. Valimised
15. Juhatusse kandideeriv isik ei või juhtida üliõpilasesinduse volikogu koosolekut, kus valitakse
juhatuse liige või kus on päevakorras tema tagasikutsumine.
16. Volikogu koosolekul, kus toimub juhatuse liikme valimine, antakse vastava päevakorrapunkti
alguses pärast valimistoimkonna moodustamist kuni 2-minutiliseks kõneks sõna kandidaatidele.
17. Kui samal koosolekul valitakse juhatuse esimees ja vähemalt üks juhatuse aseesimees, toimub
hääletamine kahes voorus. Esimeses hääletusvoorus valitakse juhatuse esimees, teises
hääletusvoorus juhatuse aseesimees.
18. Juhatuse esimehe valimisel osutub valituks kõige enam hääli saanud kandidaat, kui ta on
saanud koosseisu poolthäälte enamuse. Kui ükski kandidaat ei saa poolthäälte enamust, toimub
uus hääletus, kus hääletatakse kõige enam hääli saanud kandidaadi poolt või vastu.
Kui uuel hääletusel ei saa kõige enam hääli saanud kandidaat koosseisu poolthäälteenamust,
kuulutatakse välja uued valimised.
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19. Juhatuse aseesimehe valimisel saab iga volikogu liige anda ühe hääle iga vabaneva positsiooni
kohta. Kui lahkumas või lahkunud on kaks juhatuse aseesimeest ja igal volikogu liikmel on kaks
häält, ei saa mõlemat häält anda samale kandidaadile. Valituks osutub kõige enam hääli saanud
kandidaat, kui ta on saanud koosseisu poolthäälte enamuse. Kahe juhatuse aseesimehe valimisel
osutuvad valituks kaks kandidaati, kes on saanud kõige enam hääli, kui nad on saanud koosseisu
poolthäälte enamuse. [jõustunud 20.04.2019]
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Eesti Üliõpilaskondade Liidu esindajate valimine
I.

Üldsätted

1. Tartu Ülikooli esindajate valimine Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) koosseisu
toimub vastavalt valimiste üldisele korrale.
2. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatusest kuulub üks liige ametist tulenevalt Eesti
Üliõpilaskondade Liidu esindajate hulka. Ülejäänud esindajate valimise pädevus on volikogul.
Juhatuse esindaja valib juhatus omakeskis, tehes sellekohase formaalse juhatuse otsuse.
[jõustunud 11.12.2019]
3. Liikmete arv üliõpilaskonna kohta sõltub tudengite arvust üliõpilaskonnas.
4. Üliõpilaskonda EÜL-is esindavate üliõpilaste arvu teatab üliõpilaskonnale EÜL-i juhatus
vastavalt EÜL-i põhikirjale ja töökorrale.

II. Valimiste läbiviimise erisätted
5. Valimistoimkond jagab välja ühe sedeli iga koosolekul viibiva hääleõigusliku isiku kohta.
6. Hääletussedelite ettevalmistamisel tuleb arvestada sellega, et ühele sedelile on lubatud kanda
mitme kandidaadi nimed.
7. Valimissedelile võib volikogu liige kanda nii mitu nime, kui on valituks osutuvaid kandidaate.

III. Häälte lugemine
8. Valimistoimkond kontrollib üle hääletussedelid ning loeb kokku hääled igale kandidaadile.
Seejärel avalikustatakse hääletuse tulemused.
9. Ühele valimissedelile võib olla kantud vähem nimesid, kui on valituks osutuvaid kandidaate.
Kui valimissedelile on kantud lubatust rohkem nimesid, kuulutatakse hääletussedel kehtetuks.
10. Kandidaatide nimed peavad olema selgelt välja kirjutatud. Arusaamatuid nimesid (mh
hüüdnimesid) valimistoimkond arvestama ei pea. Ülejäänud hääli samal sedelil sellega
kehtetuks ei tunnistata.
11. Hääletustulemuste avalikustamisel teeb valimistoimkond ülevaate kehtetuks tunnistatud
häältest.

IV. Tulemuste avalikustamine
12. Valituks osutunud kandidaatide nimed koos muud EÜL-i poolt nõutud informatsiooniga
edastab EÜL-ile üliõpilaskonna juhatus.
13. Üliõpilaskonna juhatusel on kohustus avalikustada informatsioon ka üliõpilaskonnale.
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Senati üliõpilasliikmete valimiskord
I.

Üldsätted

1. Tartu Ülikooli üliõpilaste esindajate valimine ülikooli senatisse toimub igal kevadsemestril
üliõpilaskonna volikogu poolt.
2. Valimiste läbiviimine toimub vastavalt üldisele valimiskorrale antud valimiskorras nimetatud
erisustega.
3. Tartu Ülikooli senatisse valitakse neli üliõpilasliiget, kelle volitused kestavad ühe aasta. Kokku
valitakse senatisse viis üliõpilasliiget.
31. Viienda üliõpilasliikmena kuulub ex officio senatisse Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse
üks liige, kelle üle hääletust ei toimu.
32. Juhatus teeb otsuse vastava juhatuse liikme osas hiljemalt üks nädal pärast volikogu koosolekut,
mil toimuvad Tartu Ülikooli senati üliõpilasliikmete valimised.
4. Senatis peavad olema esindatud nii kõik teadusvaldkonnad (humaniora, medicina, socialia,
realia et naturalia) kui ka kõik õppeastmed (bakalaureus, magistrantuur, doktorantuur):
4.1. Igast valdkonnast peab valituks osutuma vähemalt üks kandidaat, ühest valdkonnast võib
osutuda valituks kuni kaks kandidaati;
4.2. Integreeritud õppeastmete puhul loetakse esimese kolme aasta üliõpilased võrdsustatuks
bakalaureuse õppeastme esindajaks ja järgnevate aastate üliõpilased magistrantuuri
õppeastme esindajateks.
5. Käesolevas valimiskorras reguleerimata küsimuste lahendamiseks lähtutakse Tartu Ülikooli
Üliõpilaskonna põhikirjast, üliõpilaskonna organite töökorrast ja teistest kehtivatest
õigusaktidest.

II. Kandideerimine
6. Senatisse kandideerimiseks esitab Tartu Ülikooli üliõpilaskonna liige allkirjastatud avalduse
ja kandideerimistaotluse.
7. Avaldus koos kandideerimistaotlusega esitatakse paberkandjal üliõpilasesindusse, posti teel
aadressile Ülikooli 18b, Tartu või elektrooniliselt üliõpilaskonna büroole üliõpilaskonna
juhatuse poolt seatud tähtajaks.

III. Valimised
8. Senatisse valimine toimub hiljemalt üliõpilaskonna volikogu koosseisu viimasel korralisel
koosolekul.
9. Nelja üliõpilasliikme valimised viiakse läbi viies voorus:
9.1. Esimeses voorus valib üliõpilaskonna volikogu doktorantide esindaja;
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9.2. Teises voorus valib üliõpilaskonna volikogu magistrantide esindaja eelmises voorus
katmata valdkondadele;
9.3. Kolmandas voorus valitakse bakalaureuse esindaja eelmistes voorudes katmata
valdkonnale;
9.4. Neljandas voorus valitakse esindaja eelmistes voorudes katmata valdkonnale;
9.5. Viiendas voorus moodustatakse asendusliikmete nimekiri.
10. Igas voorus osutub valituks kõige enam hääli saanud kandidaat.
11. Juhul kui kõige enam hääli saanud kandidaatide hääled jagunevad võrdselt, korratakse
hääletusvooru, kus osalevad ainult kõige enam hääli saanud kandidaadid.
111. Juhul, kui Tartu Ülikooli üliõpilaskonna juhatuse esindaja mandaat juhatuse liikmena
lõppeb, määratakse juhatuse esindajana senatisse üliõpilaskonna olemasolev või uus juhatuse
liige
111.1. [kehtetu – 12.11.2020]

IV. Asendusliikmed
12. Senati üliõpilasliige arvatakse koosseisust välja vastavalt üliõpilaskonna organite töökorrale.
Sellisel juhul määratakse moodustatud asendusliikmete pingereast asendusliige.
13. Asendusliikmete pingerea moodustamiseks viiakse valimistel läbi viies voor, mille tulemusel
moodustub asendusliikmete pingerida.
14. Asendusliikmete valimisvoorus on üliõpilaskonna volikogu liikmel hääli 1/2 kandidaatide
koguarvust.
15. Kui asendusliikmed saavad võrdse arvu hääli, asetatakse pingereas ettepoole liige, kes asetses
kandidaatide ajalise esitamise järjekorras koostatud nimekirjas eespool.
16. Asendusliikmeks määratakse pingereas kõige eespool olev kandidaat, kes vastab
kriteeriumitele.
17. Kui asendusjärjekorras pole ühtegi sobivat kandidaati, kuulutatakse välja valimised esindajata
jäänud senati üliõpilasliikme kohale arvestades kriteeriumitega.
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Üliõpilaste esindaja akadeemiliste töötajate atesteerimisele valimise kord

Üliõpilaste esindajate osalemine akadeemiliste töötajate atesteerimisel [jõustub 01.01.2021]
1. Üliõpilaste esindaja akadeemiliste töötajate atesteerimiseks valitakse atesteerimiskomisjoni
koostaja määratud tähtajaks.
2.Regulaarselt õppetööd läbi viivate akadeemiliste töötajate atesteerimisele määrab sõnaõigusega
üliõpilaste esindaja
2.1. üliõpilaskonna juhatus, kui tegemist on professori atesteerimisega
2.2. valdkonna üliõpilaskogu, kui atesteerimine toimub valdkonna tasandil
2.3. instituudi üliõpilaskogu, kui atesteerimine toimub instituudi tasandil

Üliõpilaste esindaja programminõukokku valimine
1. Üliõpilasi valitakse programminõukokku määramise kaudu.
2. Vähemalt üks üliõpilaskogu struktuuriüksusest, kes on õppekava koordineeriv haldaja, teeb
struktuuriüksuse juhile ettepaneku üliõpilaesindaja määramiseks.
3. Üliõpilasesindaja tuleb programminõukokku määrata struktuuriüksuse juhi poolt ettenähtud
ajaks.
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Üliõpilaskonna järelevalvekomisjoni liikmete valimiskord
I. Üldsätted
1. Järelevalvekomisjoni liikmed valib korraliselt volikogu salajasel hääletusel üliõpilaskonna ja
üliõpilasesinduse vilistlaste seast mitte hiljem kui 60 päeva pärast volikogu valimiste
toimumist.
2. [kehtetu 12.11.2020]
3. Korralistel

valimistel

valitud

järelevalvekomisjoni

volitused

kestavad

uue

järelevalvekomisjoni valimisteni või volikogu poolt tagasi kutsumiseni. Erakorraliselt valitud
järelevalvekomisjoni volitused lõppevad uue järelevalvekomisjoni valimistega või volikogu
poolt tagasi kutsumisega.
4. Käesolevas valimise korras kohaldatakse isikuvalimiste läbiviimise üldise korra sätteid,
niivõrd kuivõrd järelevalvekomisjoni liikmete valimiskord ei sätesta erisusi.

II. Valimistoimkond
5. Valimistoimkond on volikogu poolt moodustatud toimkond, mis vastutab valimiste läbiviimise
õiguspärasuse eest.
6. Häältelugemise toimkonna koosseisu kuuluvad selleks soovi avaldanud ruumis viibivad
isikud. Valimistoimkonda kuulub vähemalt 3 selleks soovi avaldanud isikut. Juhul, kui
valimistoimkonda astumiseks avaldab soovi rohkem kui kolm isikut, siis valitakse neist
toimkonda ajaliselt kolm esimesena soovi avaldanud isikut. Valimistoimkonda ei tohi
nimetada järelevalvekomisjoni kandideerivaid isikuid.

III. Kandideerimine
7. Järelevalvekomisjoni saavad kandideerida kõik, kes:
7.1.

on

oma

kandidatuuri

juhinduvalt

üliõpilaskonna

põhikirjast

ja

käesolevast

valimiseeskirjast ülesseadnud ja;
7.2. on Tartu Ülikooli üliõpilaskonna liikmed või üliõpilasesinduse vilistlased. [jõustunud
04.06.2020]
71. Järelevalvekomisjoni liige ei saa olla samaaegselt juhatuse ega volikogu liige. [jõustunud
04.06.2020]
71.1. Volikogu liige võib kandideerida juhul, kui ta ei jätka järgmise õppeaasta volikogu
koosseisus. Sel juhul võivad üliõpilaskonna liikmel kattuda volikogu ja järelevalvekomisjoni
mandaadid järelevalvekomisjoni koosseisu korralisest valimisest kuni volikogu koosseisu
mandaadi lõppemiseni. Järelevalvekomisjoni liikmete erakorraliste valimiste puhul ei tohi
üliõpilaskonna liikmel kattuda volikogu ja järelevalvekomisjoni mandaadid rohkem kui 60 päeva.
[jõustunud 04.06.2020]
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71.2. Juhatuse liige võib järelevalvekomisjoni kandideerida juhul, kui tema juhatuse liikme
mandaat lõpeb 60 päeva jooksul. 60 päeva nõue kehtib nii korralise kui ka erakorralise
järelevalvekomisjoni liikmete valimise kohta. [jõustunud 04.06.2020]
8. Kandideerimiseks soovi avaldavad isikud esitavad sellekohase kandideerimisavalduse enne
järelevalvekomisjoni moodustamist käsitleva päevakorrapunkti sissejuhatamist volikogu
koosoleku juhatajale või tema poolt osutatud isikule. Juhul, kui kandideerimisavalduste saatmiseks
on määratud kindel aeg, peavad avaldused olema jõudnud üliõpilaskonna juhatuseni või selleks
juhatuse poolt määratud isikuni kindlaks määratud ajaks. Hilinenud avaldused loetakse
mitteesitatuks.

IV. Valimised
9. Järelevalvekomisjon valitakse vähemalt kolmeliikmeline. Koosoleku juhataja ettepanekul ning
kohalviibivate

volikogu

liikmete

poolthäälte

enamusotsuse

korral

võib

valitavate

järelevalvekomisjoni liikmete arvu suurendada, hääletades kas poolt või vastu. Volikogu otsus
koos hääletustulemustega järelevalvekomisjoni liikmete arve suurendamise kohta protokollitakse.
10. Enne volikogu liikmetele valimissedelite jaotamist antakse igale kandidaadile sõna kuni 2minutiliseks kõneks.
11. Valimistoimkond kontrollib üle hääletussedelid ning loeb kokku hääled igale kandidaadile.
Seejärel avalikustatakse hääletuse tulemused.
12. Valimissedelile võib volikogu liige kanda nii mitu kandidaadi nime, kui on
järelevalvekomisjonis täitmata kohti. Ühele valimissedelile võib olla kantud vähem nimesid, kui
on valituks osutuvaid kandidaate. Kui valimissedelile on kantud lubatust rohkem nimesid,
kuulutatakse hääletussedel kehtetuks.
13.

Kui kandidaate on ainult 1, võib iga kohalviibiv volikogu liige hääletada isiku poolt või

vastu. Kui kandidaate ühele järelevalvekomisjoni kohale on rohkem kui 1, tuleb hääletussedelile
kanda sobiva kandidaadi nimi.
14. Kandidaatide nimed peavad olema selgelt välja kirjutatud. Arusaamatuid nimesid (mh
hüüdnimesid) valimistoimkond arvestama ei pea. Ülejäänud hääli samal sedelil sellega kehtetuks
ei tunnistata.
15. Hääletustulemuste avalikustamisel teeb valimistoimkond ülevaate kehtetuks tunnistatud
häältest.
16. Kandidaat osutub valituks, kui tema poolt on hääletanud volikogu koosseisu enamus.

V. Järelevalvekomisjoni erakorralised valimised
17. Juhul, kui korralised järelevalvekomisjoni valimised ebaõnnestuvad käesoleva peatüki punktis
1 sätestatud aja jooksul, korraldatakse erakorralised valimised. Erakorralised valimised peavad

28

olema korraldatud hiljemalt jooksva aasta oktoobrikuu lõpuks. Muus osas kohaldatakse
järelevalvekomisjoni erakorraliste valimiste kohta käesolevas peatükis korraliste valimiste kohta
sätestatut.
18.

Juhul, kui järelevalvekomisjoni liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt, täidetakse

puuduolev

koht

järelevalvekomisjoni

liikme

erakorralistel

valimistel

(edaspidi

järelevalvekomisjoni liikme valimised). Järelevalvekomisjoni liikme valimised toimuvad mitte
hiljem kui 45 päeva jooksul pärast järelevalvekomisjoni liikme avalduse esitamist üliõpilaskonna
juhatusele või volikogule.
Järelevalvekomisjoni liikme valimisi ei pea läbi viima, kui järelevalvekomisjoni korraliste
valimisteni on jäänud vähemalt 60 kalendripäeva.
19. Järelevalvekomisjoni liikme valimistel järgitakse käesolevat valimiseeskirja erisusega, mis
tuleneb täitmata järelevalvekomisjoni kohtadest.
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