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Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise
ja vääritu käitumise menetlemise kord
1.

Üldsätted

1.1. Käesolev kord sätestab Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade
rikkumise ja vääritu käitumise ennetamise, menetlemise ja karistuste määramise korra.
1.2. Infotehnoloogia teaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise
menetlemise kord tugineb järgmistel dokumentidel: Tallinna Tehnikaülikooli
õppekorralduse eeskiri, Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika koodeks ning
Õpingute lõpetamise eeskiri.
1.3. Vastavalt TTÜ õppekorralduse eeskirja § 23 lg 1 loetakse akadeemiliste tavade
rikkumiseks ja väärituks käitumiseks järgmisi tegevusi:
a) eksamil abimaterjalide kasutamine, mida õppejõud pole selgesõnaliselt lubanud
kasutada;
b) igasugune teadmiste lubamatu vahetamine (etteütlemine, mahakirjutamine,
kodutööde kopeerimine jms.) üliõpilaste poolt õpiväljundite hindamisel;
c) kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all;
d) plagieerimine ehk kellegi teise töö ulatuslik ümbersõnastatus, refereering või
tsiteerimine, ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
e) iseenda töö uuesti esitamine, kui selle eest on juba ainepunkte saadud (v.a. juhul,
kui tööd on oluliselt edasi arendatud);
f) teise üliõpilase eest hindamisel osalemine või teisel isikul enda nimel hindamisel
osalemise võimaldamine;
g) tegelikkusele mittevastavate andmete (valeandmete) teadlik esitamine oma töödes,
taotlustes (sh VÕTA) jm.
h) ülikooli maine kahjustamine1.
1.4. Tuginedes TTÜ õppekorralduse eeskirja § 21 lg 8 ja § 23 lg 2 on akadeemiliste tavade
rikkumise ja vääritu käitumise karistuseks:
a) dekaani korraldusena vormistatud noomitus;
b) eksmatrikuleerimine.
1.5. Dekaani korraldusena vormistatud noomitused ja muud juhtumit puudutavad asjakohased
dokumendid säilitatakse Infotehnoloogia teaduskonna dekanaadis.
1.6. Õppejõul on kohustus ainekursuse alguses teavitada õppureid teadmiste kontrollimise
reeglitest ning õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule esitatavatest
nõuetest.
2.

1

Menetlus õppuri poolt toimepandud akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu
käitumise avastamise korral

Vt täpsemalt TTÜ õppekorralduseeskirjast § 23 lg 11.

2.1. Õppejõul on kohustus jälgida üliõpilastööde sisu ja vormi vastavust esitatud nõuetele ning
pöörata tähelepanu akadeemiliste tavade rikkumisele ja vääritule käitumisele.
2.2. Vastavalt TTÜ õppekorralduse eeskirja § 16 lg 14 on õppejõul õigus eemaldada
üliõpilane eksamilt, kui ta kasutab keelatud abimaterjale või eksamikaaslaste abi.
Eksamihindeks on sellisel juhul „0“ ehk puudulik.
2.3. Eksamil sooritatud ning teistlaadi rikkumiste ilmnemisel on õppejõul õigus edastada
ülevaade juhtumist koos asjakohaste materjalidega (võrdlus esitatud teksti/lähtekoodi ja
algallika vahel (sh viitamisvead), e-kirjad, teise nime all esitatud eksamitööd, eksamil
kasutatud lisamaterjalid, kattuvad kodutööde lahendused vms.) õppeprodekaanile
ettepanekuga õppurile noomituse avaldamiseks. Samaaegselt teavitab õppejõud õppurit
juhtumi menetluse alustamisest.
2.4. Õppeprodekaanil on õigus küsida õppurilt täiendavaid selgitusi. Eksimuse tuvastamisel,
on õppeprodekaanil õigus, sõltuvalt eksimuse raskusest ja varasemate rikkumiste
olemasolust, teha dekaanile ettepanek õppurile noomituse avaldamiseks või
eksmatrikuleerimiseks.
2.5. Õppeprodekaan suunab vääritu käitumise juhtumi arutamisele teaduskonna
eetikakolleegiumi, kui see on arvestades juhtumit vajalik (tõendusmaterjalide mitmeti
tõlgendamise võimalus, õppuri argumentide kaalukus, ühist arusaama õppuriga rikkumise
osas ei saavutata, korduv rikkumine vms.) või kui õppur esitab selleks argumenteeritud
sooviavalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
2.6. Õppurile antakse võimalus oma tegevuse selgitamiseks ja enda kaitsmiseks teaduskonna
eetikakolleegiumi ees. Kolleegium esitab rikkumise tuvastamisel, olenevalt teo
raskusastmest ja varasemate rikkumiste olemasolust, dekaanile ettepaneku õppurile
noomituse avaldamiseks või eksmatrikuleerimiseks.
2.7. Esmakordse vääritu käitumise tuvastamisel võetakse rikkujalt võimalus jooksva semestri
vältel sooritada selle õppeaine eksamit või arvestust, millega seoses juhtum avastati.
Teistkordse rikkumise tuvastamisel on karistuseks eksmatrikuleerimine.
2.8. Kui mistahes kirjaliku töö avalikustamise tulemusena internetis, sotsiaalmeedias või muul
moel esitab ilmselgelt sisult ulatuslikult kattuva töö mitu üliõpilast, loetakse vääritult
käitunuks kõik kattuva töö esitanud õppurid.
2.9. Kaitsmistulemuste (v.a lõputöö hinde) vaidlustamine toimub vastavalt õpingute
lõpetamise eeskirja § 26 (Lisa 1).
3. Vaidlustamine
3.1. Käesolevas korras sätestatud õppetegevusega seotud otsuseid ja menetlustoiminguid saab
õppur vaidlustada lähtudes TTÜ õppekorralduse eeskirja § 25-s (Lisa 2) sätestatud
tingimustest ja tähtaegadest.

Lisa 1
Õpingute lõpetamise eeskiri
§ 26. Kaitsmistulemuste vaidlustamine
(1) Isik, sh lõpetaja, võib kaitsmistulemused vaidlustada ja taotleda nende kehtetuks
tunnistamist, kui kaitsmisel ei ole järgitud õigusaktidega kehtestatud nõudeid või kui
lõputöös esitatud andmed ei vasta tegelikkusele või kui lõpu tööna on esitatud teise isiku
lõputöö või selle osa või muu võõra isiku autoriõigusega kaitstud teos või selle osa.
(2) Kaitsmistulemuste vaidlustamiseks peab isik esitama kirjaliku või suulise vaide
õppeprorektorile, doktorantide puhul teadusprorektorile 30 päeva jooksul arvates päevast,
millal ta sai teada vaidlustatavast otsusest või käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud
rikkumisest. Suuline vaie protokollitakse ja sellele võetakse vaide esitaja allkiri.
(3) Õppe- või teadusprorektor moodustab vaide läbivaatamiseks sõltumatu komisjoni, kes
esitab põhjendatud seisukoha 20 päeva jooksul arvates vaid e esitamise päevast.
(4) Komisjoni seisukoha alusel võtab õppe- või teadusprorektor vastu ühe järgmistest otsustest:
1) teeb kaitsmiskomisjonile ettepaneku muuta akadeemilise kraadi ja/või diplomi andmise
otsust, sh tunnistada akadeemilise kraadi ja/või diplomi andmine kehtetuks;
2) jätab vaide rahuldamata.
(5) Vaide rahuldamata jätmise otsus edastatakse vaide esitajale posti teel, üliõpilasele
õppeinfosüsteemi kaudu.
(6) Akadeemilise kraadi ja/või diplomi andmise kehtetuks tunnistamisel otsustab
kaitsmiskomisjon järgmist:
1) lubada lõputöö korduvkaitsmisele;
2) lubada esitada uus lõputöö;
3) teha õppe- või teadusprorektorile ettepanek eksmatrikuleerida üliõpilane ebaväärika
käitumise tõttu.
(7) Kui üliõpilane oli eksmatrikuleeritud seoses õppekava täitmise ja diplomi andmisega enne
käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 sätestatud kaitsmiskomisjoni otsust, tunnistab õppevõi teadusprorektor üliõpilase eksmatrikuleerimise seos es õppekava täitmise ja diplomi
andmisega kehtetuks ning üliõpilane eksmatrikuleeritakse ebaväärika käitumise tõttu.
(8) Kaitsmiskomisjon teeb käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsuse 10 kalendripäeva
jooksul arvates akadeemilise kraadi andmise ja/või diplomi kehtetuks tunnistamise otsuse
tegemise päevast ja edastab selle vaide esitajale. Kui vaide esitaja on TTÜ üliõpilane, siis
edastatakse kaitsmiskomisjoni otsus õppeinfosüsteemi kaudu.
(9) Akadeemilise kraadi ja/või diplomi andmise kehtetuks tunnistamise otsus avalikustatakse.
(10) Lõputöö või -eksami hinde vaidlustamine toimub üldises, TTÜ õppekorralduse eeskirjas
sätestatud korras.

Lisa 2
TTÜ Õppekorralduse eeskiri
§ 25. Õppetegevusega seotud otsuste vaidlustamine
(1) Üliõpilasel on õigus vaidlustada õppetegevusega seotud haldusakti või toimingut (edaspidi
otsus) lähtudes Haldusmenetluse seaduses ja käesolevast korras toodud põhimõtetest ning
teistest õigusaktidest tulenevatest erisustest.
(2) Üliõpilane, kes soovib vaidlustada tema suhtes tehtud otsust, peab koheselt pöörduma
otsuse teinud isiku või otsustuskogu esimehe poole ja väljendama selgelt oma soovi otsus
vaidlustada. Vaidlustatava otsuse teinud isik või otsustuskogu võib oma otsust muuta.
(3) Kui arutelu tulemusena üliõpilase suhtes tehtud otsust ei muudeta, võib üliõpilane esitada
kirjaliku või suulise vaide dekaanile/õppeasutuse direktorile 30 päeva jooksul arvates
päevast, millal ta otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. Üliõpilase suuline vaie
protokollitakse ja sellele võetakse üliõpilase allkiri.
(4) Kui üliõpilane vaidlustab korralduse või käskkirja, esitab ta vaide vastavalt akti välja
andnud isikule.
(5) Üliõpilase vaie lahendatakse 10 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Kui vaiet on vaja
täiendavalt uurida, võib vaide läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra,
millest teavitatakse vaide esitanud üliõpilast posti teel või ÕIS-i kaudu.
(6) Vaideotsus vormistatakse kirjalikult ja edastatakse üliõpilasele posti teel või ÕIS-i kaudu
või antakse üle allkirja vastu.
(7) Kaitsmistulemuste (v.a lõputöö hinde) vaidlustamine sätestatakse TTÜ nõukogu poolt
lõpetamise eeskirjaga. Lõputöö hinde vaidlustamine toimub käesolevas paragrahvis
sätestatud korras

