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14.03.2019 toimunud TÜ üliõpilaskonna korralisel volikogu koosolekul otsustas volikogu:
1. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku 14.03.19
päevakord.
2. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku 15.11.18 protokoll.
3. Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna erakorralise volikogu koosoleku 24.01.19
protokoll.
4. Kinnitada TÜ üliõpilaskonna põhikirja 2019. aasta muudatusettepanekud koos
täiendusettepanekutega.
5. Kinnitada TÜ üliõpilaskonna töökorra 2019. aasta muudatusettepanekud.
6. Kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja 2019. aasta muudatusettepanekud.
7. Nõustuda põhimõttega, mille järgi kuulub TÜÜE juhatuse liige ex officio TÜ senatisse.
8. Kinnitada rebasekottide kavandid koosolekul presenteeritud kujul, aktsepteerides
hilisemad täiendused koos TÜ logoga ning nende rahastuse TÜÜE poolt.

Üldkoosoleku päevakord
1. Formaalsused
1.1. Päevakorra kinnitamine
1.2. 15.11.18 korralise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine
1.3. 14.01.19 erakorralise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine
2. Aruanded
2.1. VÜK-d
2.2. Juhatus
3. Alusdokumentide muutmine
3.1. Põhikiri
3.2. Töökord
3.3. Üldine valimiseeskiri
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3.3.1. Juhatuse liige ex officio senati liige
4. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud

1. Kuulati (M. Jakobson) Formaalsused
Selgitatakse koosoleku korda. Kõik, kes soovivad, et nende eriarvamus või seisukoht kantakse
protokolli, peavad sellest selgelt märku andma protokollijale, öeldes oma ees- ja perekonnanime.
Lisaks, kui keegi lahkub saalist või vastupidi saabub saali, siis anda sellest samuti protokollijale
märku.
1.1. Kuulati (A. Aksiim) Päevakorra kinnitamine
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu
koosoleku 14.03.19 päevakord.
Hääletus: poolt 18; vastu 0; erapooletuid 0.
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku
14.03.19 päevakord.
1.2. Kuulati (A. Aksiim) 15.11.18 korralise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu
koosoleku 15.11.18 protokoll.
Hääletus: poolt 16; vastu 0; erapooletuid 2.
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna korralise volikogu koosoleku
15.11.18 protokoll.
1.3. Kuulati (A. Aksiim) 24.01.19 erakorralise volikogu koosoleku protokolli kinnitamine
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna erakorralise
volikogu koosoleku 24.01.19 protokoll.
Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 3.
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada Tartu Ülikooli üliõpilaskonna erakorralise volikogu
koosoleku 24.01.19 protokoll.

3

2. Kuulati (TÜÜE juhatus ja VÜK esindajad) Aruanded
2.1. Kuulati (I. Mirzojev, T. Kikkas, G. Grents, I. Uduste) VÜK-d
SVÜK esindaja I. Mirzojev teeb aruandest kokkuvõtte:
SVÜK-i koosseisu kuulusid algselt Karl Lembit Laane, Regina Getter Maajärv, Rainer Urmas
Maine, Johannes Richard Voltri ja Ismail Mirzojev. Pärast seda kui Karl Lembit kandideeris
juhatusse, asendati tema koht SVÜK-i koosseisus Merili Arjakaga.
Koostasime ka sel aastal küsimustiku, mille jaoks kasutasime eelmise aasta vormi, et säilitada
järjepidevust. Peamised küsimused millega me tegelesime:
•

Millises vormis jõuab SVÜK tudengeid kaitsta?

•

Kuidas panna paremini tööle SVÜK-i koostöö IÜK-de ja teiste VÜK-dega?

SVÜK-i rollist TÜÜE-s tervikuna
Meie VÜK-i osalemine poliitikakoosolekutel oli üks kõige aktiivsemaid. SVÜK on alati olnud
esindatud ka teistel üritustel.
SVÜK-i tegevusest
•

Tagasideküsimustik – moderniseerisime. Meile tulid appi ka Narva kolledži IÜK-d, kes
aitasid selle vormi tõlkida ka vene keelde. Seega oli tagasisideküsimustik inglise, eesti ja
vene keeles. Analüüsisime vastuseid, mida oli rohkem kui eelmisel aastal, kuid siiski mitte
piisavalt arvestades SVÜK-i suurust.

•

Aktiivsus sotsiaalmeedias – oleme olnud aktiivsemad kui eelmine SVÜK-i koosseis.
Facebooki leht on saanud jälgijaid juurde.

•

IÜK-de tegevuste osas – jagasime instituudid omavahel ära, igaüks vastutas oma IÜK-de
eest – pidi nendega kontakti looma, suhtlema ja tekkinud probleeme lahendama. Narva
kolledžiga saime kontakti, suhtlus toimus vene keeles. Narva kolledži IÜK-d olid väga
abivalmid nii küsitluse kui ka muu osas. Nõrk koht nendega seoses on see, et nad asuvad
nii kaugel ja nende osalus väljasõitudel on keeruline.

4

Tegevused, millega tuleks jätkata
•

Tagasisideküsimustikuga jätkamine – tuleks mõelda, et millises vormis. IÜK-dele peaks
selgeks tegema, et tagasiside andmine on hea tegevus ja oluline just instituudi tasandil,
kuivõrd muidu on olukorda vaid valdkonna tasandil keeruline analüüsida.

•

IÜK-de motiveerimine – TÜÜE juhatus peaks mõtlema, et kuidas IÜK-e rohkem kaasata.

I. Uduste (LTTVÜK): Mis oli teie jaoks suurim raskus?
I. Mirzojev (SVÜK): Tagasisideküsitlus, kuna saime liiga vähe vastuseid.
A. Aksiim: Kuidas valdkonna juhtkond teisse suhtub? Kas on tunda ka hierarhilist suhtumist?
I. Mirzojev (SVÜK): Suhteliselt võrdne. Nad on öelnud, et soovivad, et me oleksime aktiivsed.
Meie arvamust on alati kuulda võetud ja ka tahetud, et me seda avaldaksime. Seega hierarhilist
erinevust ei ole tundnud.
HVÜK-i esindaja T. Kikkas teeb aruandest kokkuvõtte:
Algusest peale toimus liikmete seas muudatusi. Oma positsioonilt taandus kõige enam hääli saanud
kandidaat Anett Pullerits ja sügissemestri lõpus ka Hannes Hugo Urbla.
Meie kommunikatsioonispetsialist/juhiabi on Agnes Unt – tema äärmiselt olulist panust ei ole
aruandes mainitud, kuna see on muutunud niivõrd iseenesestmõistetavaks.
HVÜK-i tegevusest
•

Nähtavus – enda nähtavaks tegemine valdkonna nõukogu koosolekutel on olnud pikaajaline
protsess. M. Sutrop küsib alati, et kas meil on miskit öelda – “meil on alati midagi öelda!”.

•

Edulood, pingutused ja võitlused kajastuvad meie aruandes.

•

Üldiselt – meil ei ole valdkonnas probleeme ega tülisid. Kontakt dekanaadis on küllaltki
hea, samuti suhtlus prodekaanidega ja õppeprodekaanidega.

•

Küsimustik – võtsime eelmise aasta küsitluse ja analüüsisime seda sel aastal.

•

Üritused – korraldasime sügisel humanitaarvaldkonna peo.

•

Heategevus – kogusime raha SOS lastekülale.

A. Unt (HVÜK): Minu arvates oleme hästi hakkama saanud sellega, et hoiame nii öelda laeva
kursil – kõik on kontrolli all.
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MVÜK-i esindaja G. Grents teeb aruandest kokkuvõtte:
Meil toimus samuti liikmete vahetus – jäime mõneks ajaks kolmeliikmeliseks. Lõpuks kandideeris
vabanenud kohtadele neli inimest, kellest kinnitati volikogu liikmeteks kaks inimest.
•

Probleeme üritame seljatada üheskoos. Mingil määral on asi läinud ka käima, suhtlemine
on paranenud umbes 10%.

•

Tahtsime liikuda tudengitele lähemale, kuid ei ole suutnud sellega väga efektiivselt
hakkama saada. Füsioteraapia eriala tudengeid soovisime rohkem integreerida, kuid ei ole
jõudnud sellega tegeleda.

•

Probleemid kliinikumis – parkla. Probleem sisuliselt selles, et tudengitele ei ole kuhugi
parkida.

I. Uduste (LTTVÜK): Parkimisega seonduvalt – linnainimesed pargivad kliinikumi, parkla tehtud
tasuliseks. Füüsikumi parkla on täis, kuna arstitudengid pargivad sinna. Kuidas seda ahelat
takistada?
G. Grents (MVÜK): Biomeedikumi parkla ei ole tasuline. Süsteem tuleks ümber teha.
LTTVÜK-i esindaja I. Uduste teeb aruandest kokkuvõtte:
Algselt oli meie koosseisus Anne Merzin, tema asemel kinnitati volikogu liikmeks Martin Kala.
LTTVÜK-i tegevusest
•

Sotsiaalmeedia - aasta alguses avastasime, et olime teistest VÜK-dest maha jäänud ning
tekitasime endale Facebook-i lehe. Eesmärk on teha Facebook-s rohkem reklaami ja
tutvustada valdkonna lehekülgesid ning ka TÜÜE võimalusi.

•

Koosolekud – osalesime valdkonna nõukogu koosolekutel. Meid on ajalooliselt nõukogu
koosolekutel tõsiselt kuulda võetud ja meie arvamust on alati arvestatud. Oleme suutnud
veenda ka instituudi juhte oma arvamust muutma.

•

Atesteerimiskomisjoni teema – Burk (keemia alused), paljudel esmakursuslastel on selle
õppeainega probleeme. Sellel aastal, kuna ma olin ka ise (Ilmar) isiklikult sellesse teemasse
kaasatud, siis saime tudengite tagasisidet (50-60) ning tegime muudatusettepanekuid
õppeaine muutmiseks. Järgmine aasta loodetavasti ei ole selles õppeaines nii raske elu ja
olukord muutub paremaks.
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•

IÜK-d – instituutidega pidev suhtlus. Keemia instituut reklaamib oma õppekavasid. Meil
on eelkõige probleem selles, et tudengeid tuleb aina vähem õppima, kuna nad ei näe LTT
valdkonna erialadel väljundit. Loodame olukorda parandada tehes selleks erialasid
tutvustavaid videoid.

•

Üritused – VÜK-de ja IÜK-de saunapidu füüsikumi saunas – seal arutatakse maailmaasju.

2.2. Kuulati (A. Aksiim, K. L. Laane, K. Jakobson) Juhatus
Õppekomisjon (Karl)
Eelmisel TÜÜE väljasõidul tehti sellest ülevaade, et millega õppekomisjon on tegelenud.
Põhilisteks teemadeks olid õppekavade eeltaotluste kinnitamised, ÕKE arutelu (selles osas on
toimunud ka poliitikakoosolekuid). Eelmine reede õppekomisjonis saime arutatud 25-st punktist 4
punkti. Seega arutelu jätkub. Kõige olulisema punktina tooksin välja akadeemilise puhkuse, mida
peaks olema võimalik võtta ka esimesel semestril. Samuti peaks akadeemilise puhkuse ajal olema
võimalik õppeainete läbimine (sellele punktile olemas juba õppekomisjoni toetus). Arutelud
jätkuvad ja punkte on palju. Teise olulise punktina tooksin välja tagasisidesüsteemi, mis on tõusnud
päevakorda. Selles osas jätkub arutelu A. Valguga, samuti ka õppekomisjonis.
I. Uduste (LTTVÜK): Akadeemilise puhkusega seoses – kui saab olema nii nagu sa rääkisid, siis
kuidas erineb see nominaalaja pikendamisest?
F. Kaasik (LTTVÜK): Seda saaks teha lisaks.
K. L. Laane: See õigus võeti meilt aastaid tagasi, seega sisuliselt võtaksime selle võimaluse tagasi.
Akadeemiline komisjon (Karl)
Siinkohal väga palju rääkida ei ole, detsembrist jaanuarini toimus kuus atesteerimist, kõik said
positiivse vastuse. Probleeme kandidaatide puhul ei täheldanud.
I. Uduste lahkub ruumist kell 19.07.
Rahvusülikool 100 (Kristel)
Eraldi on koostatud logo, mida on võimalik üliõpilasesindajana ka oma meiliallkirjana kasutada –
K. Jakobson saab selle vajadusel edastada. Tegemist on ülikooli ametliku peoaastaga.
•

17. mail 2019 toimub TÜÜE sünnipäev, mille kohta on infot ka RÜ100 kodulehel.

•

18. mail 2019 toimub vilistlaspäev – loodame, et kõik kes saavad, osalevad!
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•

Arvamusfestival – RÜ100 osaleb ka seal. Korralduslik pool on hetkel veel lahtine.

•

2. septembril 2019 aktus kassitoomel, mitte TÜ peahoones. Korraldatakse TÜVKA
eestvedamisel.

TÜ balliga sel aastal TÜÜE enam seotud ei ole. Kristel käib korralduse osas kaasas vaid nõuga,
mitte jõuga. Balli korraldamine on sisse ostetud teenus.
F. Kaasik lahkub ruumist kell 19.10.
I. Uduste saabub ruumi kell 19.11.
Vaimse tervise töörühm (Karl)
Algselt sai kokku kutsutud väike grupp inimesi. Eesmärk on see, et ülikool hakkaks iga-aastastelt
seirama üliõpilaste vaimset olukorda. A. Valk oli algselt selle teema osas toetav, kuid siis viitas
Eurostudent uuringule, et lisada vastavasse küsimustikku lisaküsimused. See ei ole aga regulaarne
ja piisav lahendus. Kui suudame sõnastada head küsimused, mis viitavad probleemidele, siis see
on vaid ajend.
•

Saatsime kirja HTM-i. HTM vastas, et ei sooviks seda teemat lähemalt uurida.

•

Saatsime vastu uue ja jõulisema vastuse, kuhu kaasasime ka teised pädevad isikud.

Rektoraat (Allan)
Toimub kord kuus teisipäeviti, nädal enne senati istungi nädalat. Enamjaolt teemaks koosoleku
materjalid ise. Ühiselamute teema on olnud kõige olulisem. Ülikool on vist vahepeal ära unustanud
hooned, miks need hooned eksisteerivad ja mis on nende mõte.
•

Väljasõidust rektoraadiga: Toimus Narvas. Kohtusime kohalikega, kohalikke töötajaid oli
väga vähe kohal. Meeleolu oli kohati veider, tundus, et kõik ei ole paremas korras. Kohtusin
ka tudengitega – nende poolt tuli soov, et oleks võimalik rohkem osaleda. Narvas nad
muidugi suhteliselt kaugel meist.

K. Jakobson: Kutsusime kolledžid ka 25. märtsil Tõllakuuri külla. Tulevad Viljandi, Narva ja Pärnu
esindajad. Oodatud on muidugi ka kõik teised esindajad.
•

ÕIS2 projektijuhiga on toimunud konstruktiivne vestlus – peaks varsti korda saama.

G. Grents (MVÜK): Seoses ühiselamutega – mis on need mõtted, mida üliõpilased seal esitavad?
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A. Aksiim: Minu arvamus on see, et ülikool peab strateegiliselt jälgima üürihindasid, kuivõrd
tudengite ülikooli valik võib sellest sõltuda.
•

Laiendatud juhatuse koosolekud – uus asi! Koosolekud, kus osaleb TÜÜE juhatus ja
nelja VÜK-i esimehed.

A. Unt lahkub ruumist kell 19.21.
3. Kuulati (M. Jakobson) Alusdokumentide muutmine
3.1. Põhikiri
A. Unt saabub ruumi kell 19.26.
Toimub arutelu ja tutvustus esitatud põhikirja muudatusettepanekute osas. Tehakse mõned
täiendusettepanekud, mis lisatakse otse kommentaaridena koosoleku materjalide hulgas olevate
failide juurde.
A. Rist lahkub ruumist kell 19.31.
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜ üliõpilaskonna põhikirja 2019. aasta
muudatusettepanekud koos täiendusettepanekutega.
Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 1.
VOLIKOGU

OTSUS:

Kinnitada

TÜ

üliõpilaskonna

põhikirja

2019.

aasta

muudatusettepanekud koos täiendusettepanekutega.
3.2. Töökord
Täiendusettepanekuid ei tehta.
M. Jakobson: Tagandamiskord vajab lühendamist, kuid seda teeme e-hääletuse kaudu hiljem,
kuivõrd antud peatükid vajavad arutelu eelmise õigusnõunikuga.
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜ üliõpilaskonna töökorra 2019. aasta
muudatusettepanekud.
Hääletus: poolt 14; vastu 0; erapooletuid 2.
VOLIKOGU

OTSUS:

Kinnitada

TÜ

üliõpilaskonna

töökorra

2019.

aasta

muudatusettepanekud.
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3.3. Üldine valimiseeskiri
3.3.1. Juhatuse liige ex officio senati liige
J. Voltri (SVÜK): Mis on juhatuse seisukoht?
A. Aksiim: Vähendaks töövoogu, samuti kõik olulised teemad jõuavad senatisse, seega kasulik
selle juures olla.
J. Voltri (SVÜK): Mis on Helo-Liisi arvamus?
H-L. Soodla: Ma arvan et see on hea ettepanek. Häirib, et kui juhatuse liige on konkreetse
valdkonna õppeastme esindaja, siis vähendab sealt kandideerijate võimalust valituks osutuda.
Tekib arutelu valdkonna ja instituutide/kolledžite esindajate valimiste osas. I. Uduste (LTTVÜK)
teeb ettepaneku, et võiks ja peaks olema nn kandidaatide eelisnimekiri, mille järgi valijad saavad
hääletada.
G. Grents (MVÜK): Ei poolda pigem, meil ei ole nii palju aktiivseid valijaid. Kui muudame
valimiste korda veel keerulisemaks, siis vaevalt see midagi paremaks muudab. Keskenduda sellele,
et teha valimiste kord lihtsamaks.
R. U. Maine (SVÜK): Pole täheldanud probleemi – tegemist pseudoprobleemiga. Ei näe, et kui
muudaksime valimiste korra keerulisemaks, siis see langetaks valimisaktiivsust. Tahaks näha
tõestust, et see muudaks ka midagi paremaks – ei näe positiivset efekti.
H. Maalmann (MVÜK): Kas teil esines probleeme sellega? Või oli nii palju kandidaate eelnevalt?
Küsimus suunaga LTTVÜK-le.
I. Uduste (LTTVÜK): Täheldasime, et kui kandideeris mitu kandidaati, siis hääled olid ühtlaselt
jaotunud. Probleem, mis vajab lahendust.
I. Mirzojev (SVÜK): Ühelt kursuselt kolm kuni neli inimest – mitu kursust on umbes instituudis?
Kõik saavad hääletada, kõik hääled ei pea olema ühelt kursuselt, vaid tulevad instituudist.
A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja 2019.
aasta muudatusettepanekud.
Hääletus: poolt 15; vastu 0; erapooletuid 1.
VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja 2019. aasta
muudatusettepanekud.
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A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku hääletada põhimõtte üle, mille järgi kuulub TÜÜE juhatuse
liige ex officio TÜ senatisse.
Hääletus: poolt 12; vastu 1; erapooletuid 3.
VOLIKOGU OTSUS: Nõustuda põhimõttega, mille järgi kuulub TÜÜE juhatuse liige ex
officio TÜ senatisse.
4. Kohapeal algatatud küsimused ja ettepanekud
R. U. Maine lahkub ruumist kell 20.03.
R. U. Maine saabub ruumi kell 20.04.
Teadusnõukogu (T. Kikkas)
•

Sooviksime teadusnõukogu ja TÜ nelja valdkonna esindajate vahelist kohtumist
komplekteerimisrahastamise teemadel. Kuna on toimunud mõningad muudatused, siis TÜ
valdkondadel tuleb langetada juba sel aastal, aga eelkõige puudutab see just järgmist
aastast, raskeid otsuseid, teadusandmebaaside valikute osas. Sel eesmärgil sooviksime teha
aruteluringi valdkondade, teadusnõukogu ja raamatukogu spetsialistide vahel.

•

Kui on antud teema osas mõtteid, siis võtta ühendust Toivo Kikkasega!

Rebasekotid – ÜKSA esindaja Joanna Kurvits
•

ÜKSA on valmis TÜÜE-le vastu tulema. Samuti pakutakse ka Maaülikoolile varianti, et
nende logo sinna peale panna. Seinal näidatakse erinevaid kavandeid.

•

TÜÜE juhatus on seisukohal, et rebasekotid tuleb maksta kinni kottide tegijatele, et meie
enda Tartu Ülikooli tudengid need saaksid. Juhatusel puudub vaimustus selles osas, et
hakata neid ise komplekteerima.

•

Ühe rebasekoti hind on 1€, olenevalt logost. Kotte tellitakse nii palju kui on sisseastujaid
ehk umbes 2500 inimest.

A. Aksiim teeb volikogule ettepaneku hääletada rebasekottide kavandite üle, et need kas
koosolekul presenteeritud, aktsepteerides hilisemad täiendused koos TÜ logoga oleksid TÜÜE
poolt rahastatud.
Hääletus: poolt 12; vastu 3; erapooletuid 1.
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VOLIKOGU OTSUS: Kinnitada rebasekottide kavandid koosolekul presenteeritud kujul,
aktsepteerides hilisemad täiendused koos TÜ logoga ning nende rahastuse TÜÜE poolt.
Koosoleku lõpp kell 20.23.

Allan Aksiim

Marleen Jakobson

TÜÜE juhatuse esimees

TÜÜE õigus- ja poliitikanõunik

Koosoleku juhataja

Protokollija
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*Elektroonilised dokumendid lisatakse ka paberkandjal protokolli juurde.
Lisad ja elektroonilised dokumendid leitavad vastavas volikogu töödokumentide kaustas
Google Drive’s.

Koosoleku lisad:
1. TÜÜE 14.03.19 volikogu korralise koosoleku päevakord;
2. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu korraline koosolek 15.11.18 protokoll nr 2;
3. Tartu Ülikooli üliõpilaskonna volikogu erakorraline koosolek 24.01.19 protokoll nr 3;
4. Volikogu korraline koosolek 14.03.19 presentatsioon;
5. Koosolekul kohalviibijate volinike nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu
üliõpilasesinduse kontoris);
6. Koosolekul kohalviibijate külaliste nimekiri (paberkandjal ja kättesaadav Ülikooli 18B Tartu
üliõpilasesinduse kontoris);
Aruanded:
7. TÜÜE juhatuse aruanne 2019;
8. SVÜK aruanne 18/19;
9. HVÜK aruanne 18/19;
10. MVÜK aruanne 18/19;
11. LTTVÜK aruanne 18/19;
Alusdokumentide muutmise materjalid:
12. TÜÜE volikogu otsuse eelnõu;
13. TÜ üliõpilaskonna põhikirja seletuskiri 2019;
14. TÜ üliõpilaskonna töökorra seletuskiri 2019;
15. TÜ üliõpilaskonna üldise valimiseeskirja seletuskiri 2019;
Muud küsimused:
16. OLE ROHKEM. Rebasekotid.
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