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Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri
Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse (RT I, 20.06.2014, 2) § 4 lg 4 punkti 1 ja
§ 5 lg 3 punkti 1 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Ülikooli nimetus ja asukoht
(1) Ülikooli täielik nimetus on Tallinna Tehnikaülikool, lühendatult TTÜ. Tallinna
Tehnikaülikooli ingliskeelne nimetus on Tallinn University of Technology, lühendatult TUT.
(2) TTÜ asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. TTÜ struktuuriüksused võivad asuda ka mujal.
§ 2. TTÜ õiguslik seisund
(1) TTÜ on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Vabariigi põhiseaduse, Tallinna
Tehnikaülikooli seaduse, ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse,
käesoleva põhikirja ja teiste õigusaktide alusel.
(2) TTÜ on asutatud 1918. aasta 17. septembril tehnilise kõrghariduse õppeasutusena.
(3) TTÜ juhindub oma akadeemilises tegevuses Euroopa ülikoolide Magna Charta põhimõtetest.
(4) Ülikool on universaalne integreeritud teadus-, arendus-, õppe- ja kultuuriasutus.
(5) TTÜ-l on oma pitsat ja sümboolika. Rektoril ja dekaanil on ametiraha.
(6) Käesoleva põhikirjaga sätestatakse TTÜ:
1) tegevuse eesmärk ja ülesanded ning tegevuse valdkonnad;
2) juhtimine, sealhulgas TTÜ kuratooriumi ja nõukogu moodustamise kord ja tegevuse alused;
3) struktuur, selle kujundamise ja muutmise kord ning struktuuriüksuste juhtimine;
4) liikmeskond, tema õigused ja kohustused;
5) vara valdamise ja käsutamise alused;
6) aruandluse ja kontrolli alused.
(7) Põhikiri ja selle muudatused jõustuvad kinnitamisel, kui õigusaktis ei sätestata hilisemat
jõustumise aega.
(8) TTÜ ja TTÜ asutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.
§ 3. TTÜ eesmärk ja ülesanded
(1) TTÜ eesmärk on rahvusvahelise kõrgetasemelise teadus-, õppe- ja arendustööga ning sellele
tuginevate uuenduslike teenustega panustada ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ning rahva
heaolu kasvu.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärgi saavutamiseks TTÜ:
1) pakub teaduse ja tehnoloogia arengule tuginevaid kõrghariduse omandamise võimalusi
kõrghariduse kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, loodusteadustes ning
sotsiaalteadustes;
2) on tehnikahariduse ja -teaduse juhtiv ülikool Eestis ning vastutab inseneride ja
tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest.
(3) TTÜ ülesanded on:
1) läbi viia ja arendada kaasaegsetele kvaliteedinõuetele vastavat õpet kõrghariduse kolmel
astmel ning anda välja vastavaid lõpudokumente;
2) osutada täiendusõppeteenust ja anda välja vastavaid tunnistusi;
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3) algatada ning läbi viia alus- ja rakendusuuringuid ning teostada tellimuslikke teadus- ja
arendustöid;
4) teha koostööd teiste ülikoolide ja kogu ühiskonnaga, toetades Eesti ühiskonna arengut, luues
ja arendades lõimitud õppe- ja teadustegevusel põhinevaid rahvusvahelise koostöö ja elukestva
õppe võimalusi ning kujundades üliõpilastest vastutustundlikke ja algatusvõimelisi kodanikke;
5) kirjastada teaduslikke ja õppemetoodilisi väljaandeid;
6) arendada intellektuaalomandi õiguskaitset ning juurutada teadustulemusi;
7) arendada TTÜ raamatukogu kui ülikooliraamatukogu ja üldkasutatavat teadusraamatukogu ja
kogu Eesti tehnikateaduste infokeskust;
8) arendada TTÜ muuseumi, koguda, säilitada ja uurida tehnikaajalugu Eestis ja TTÜ-s;
9) arendada oma liikmeskonna loomingulise, kultuurilise ja sportliku eneseteostuse võimalusi,
tõstes selle kaudu õppe- ja teadustegevuse efektiivsust;
10) kaasajastada TTÜ infrastruktuuri arendades kinnisvara, uuendades õppe- ja teadustegevuse
ainelist baasi ning luues liikmeskonnale kaasaegsed töö- ja olmetingimused;
11) informeerida avalikkust oma tegevusest;
12) täita muid käesolevast põhikirjast ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
(4) Oma ülesannete täitmiseks võib TTÜ:
1) asutada akadeemilisi seltse ja ühinguid toetades nende tegevust;
2) asutada või osaleda TTÜ eesmärgiga seotud juriidiliste isikute asutamises ja võtta osa nende
tegevusest.
(5) Käesoleva paragrahvi lõigetest 1 ja 2 tulenevate ülesannete täitmiseks säilitab ja arendab
TTÜ kultuuripärandi hulka kuuluvat hoonestust ning akadeemilise ja ajaloolise väärtusega
kogusid ja arhiive, samuti osutab ühiskonnale avalikke teenuseid raamatukogu, muuseumi,
tehnoloogiakooli, sertifitseerimisasutuse ja teiste üksuste kaudu.
§ 4. TTÜ tegevuse valdkonnad
TTÜ tegevuse valdkonnad on:
1) õppe-, teadus- ja arendusalane tegevus;
2) teadusraamatukogu teenus;
3) toodete ja materjalide nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine ning Eesti esindamine
vastavates rahvusvahelistes organisatsioonides;
4) kultuurialane tegevus.
2. peatükk
JUHTIMINE
§ 5. Juhtorganid
TTÜ juhtorganid on kuratoorium, nõukogu ja rektor.
§ 6. Kuratoorium
(1) Kuratoorium on TTÜ kõrgeim juhtorgan, kes vastutab TTÜ arengu eest ja tagab tema
eesmärkide saavutamise.
(2) Kuratooriumi koosseisu kuulub üksteist liiget, kellest:
1) viis liiget nimetab nõukogu käesolevas põhikirjas sätestatud korras;
2) ühe liikme nimetab Eesti Teaduste Akadeemia isikute hulgast, kes ei ole ülikooli töötajad;
3) viis liiget nimetab haridus- ja teadusminister pärast seda, kui nõukogu ja Eesti Teaduste
Akadeemia on liikmed nimetanud, ning lähtudes sellest, et enamik haridus- ja teadusministri
nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et kuratooriumi
koosseisust enamiku moodustavad isikud, kes ei ole TTÜ töötajad.
(3) Kuratooriumi koosseisu kinnitab viieks aastaks Vabariigi Valitsus korraldusega haridus- ja
teadusministri ettepanekul.
(4) Kuratoorium:
1) võtab vastu TTÜ põhikirja ja kinnitab selle, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul põhikirja
vastuvõtmisest arvates kasutanud põhikirja § 10 lõike 1 punktis 36 nimetatud vetoõigust;
2) kinnitab arengukava;
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3) kinnitab finantsplaani ja sellest lähtudes eelarve;
4) kinnitab eelarve täitmise ja majandusaasta aruande;
5) annab hinnangu ülikooliseaduse § 50¹ lõikest 4 tuleneva tulemuslepingu täitmisele;
6) valib rektori ja kinnitab ta ametisse, kui nõukogu ei ole ühe kuu jooksul pärast rektori valimist
kasutanud põhikirja § 10 lõike 1 punktis 37 nimetatud vetoõigust;
7) võib avaldada rektorile umbusaldust ja ta enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastada,
kuulates enne ära nõukogu arvamuse;
8) kinnitab akadeemilise struktuuri teaduskondade ja asutuste tasandil;
9) nimetab audiitori ja auditikomitee liikmed;
10) otsustab rektori ettepanekul TTÜ-le laenu võtmise;
11) otsustab tagada TTÜ põhikirjaliste ülesannete täitmiseks asutatud juriidiliste isikute
kohustusi ja anda neile laenu;
12) otsustab vara omandamise, piiratud asjaõigusega koormamise ja võõrandamise põhimõtted;
13) täidab ülikooliseaduse § 46 lõikes 2 nimetatud nõukogu ülesandeid;
14) korraldab kord aastas nõukoguga arutelu peamiste TTÜ arenguga seotud teemade üle;
15) võib tellida TTÜ tegevuse kontrollimiseks analüüse ja korraldada revisjone;
16) teeb haridus- ja teadusministrile ning Vabariigi Valitsusele ettepanekuid TTÜ arengu
strateegilistes ja põhimõttelistes küsimustes;
17) valib oma liikmete hulgast kuratooriumi esimehe ja aseesimehe;
18) kehtestab kuratooriumi töökorra ja kuratooriumi liikmete tööjaotuse;
19) kinnitab rektori valimise korra;
20) nimetab emeriitrektorid;
21) täidab teisi seaduse või põhikirjaga talle pandud ülesandeid.
(5) Kuratoorium annab oma pädevuse piires määrusi ja võtab vastu otsuseid.
(6) Kuratooriumi koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 kuratooriumi
liikmetest. Kuratooriumi määrused ja otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega,
välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–4, 6, 7, 10, 12 ja 16 nimetatud
küsimustes, mis otsustatakse kuratooriumi koosseisu 2/3-se häälteenamusega.
(7) Kuratooriumi koosolekutel võib sõnaõigusega osaleda üliõpilaste esindaja.
(8) Kuratooriumi määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis enestes ei ole
sätestatud hilisemat tähtaega.
(9) Kuratooriumi pädevusse kuuluvate küsimuste ettevalmistamise korraldavad rektor ja tema
nimetatud TTÜ üksused, kui kuratoorium ei otsusta teisiti.
§ 7. Nõukogu poolt esindajate valimine kuratooriumi
(1) Kuratooriumi koosseisust viis liiget nimetab nõukogu salajase hääletuse teel pingerea alusel
vastavalt nõukogu kodukorrale ning valimise ja atesteerimise eeskirjale.
(2) Rektor kuulutab välja uue kuratooriumi liikmete valimised hiljemalt kolm kuud enne
ametisoleva kuratooriumi volituste lõppemist.
(3) Kuratooriumi liikmete kandidaate on õigus esitada nõukogu alalistel komisjonidel, vähemalt
kümnel nõukogu liikmel ja ametisoleval rektoril. Kõigil on õigus esitada kuni viis kandidaati.
(4) Kuratooriumi liikmeks võib kandideerida isik, kes ei täida rektori või prorektori ametikohta.
Dekaani või asutuse direktori kandideerimisel ja valituks osutumisel peab dekaan või asutuse
direktor tagasi astuma dekaani või asutuse direktori ametist. Nõukogu nimetatud kuratooriumi
liige ei pea töötama TTÜ-s.
(5) Valituks osutumiseks peab kandidaat mistahes hääletuse voorus saama nõukogu koosseisu
poolthäälteenamuse.
(6) Esimeses voorus osutuvad valituks viis enim hääli saanud kandidaati.
(7) Kui esimese vooru valimistulemuste alusel ei ole võimalik välja selgitada viit enimhääli
saanud kandidaati, viiakse valimata jäänud kuratooriumi liikmete kohtadele ülejäänud
kandidaatide vahel läbi kordushääletus. Kui ka kordushääletusel ei ole kõiki kuratooriumi
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liikmeid võimalik välja selgitada, aga enamhääli saanud kandidaadid said võrdse arvu poolthääli,
viiakse läbi täiendav kordushääletus nende kandidaatide vahel.
(8) Kui valimistel viit kuratooriumi liiget ei valita, kuulutab rektor valimata jäänud kuratooriumi
liikmete väljaselgitamiseks välja uued valimised.
(9) Kui nõukogu poolt nimetatud kuratooriumi liige mistahes põhjusel ei täida kuratooriumi
liikme kohustusi tähtaja lõpuni, valib nõukogu uue liikme vastavalt käesolevale paragrahvile.
(10) Kui kuratooriumi liige valitakse või nimetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud
ametisse, teeb nõukogu ettepaneku arvata ta kuratooriumi koosseisust välja ning valib tema
asemele uue liikme.
(11) Nõukogu võib enda nimetatud kuratooriumi liikme tagasi kutsuda, kui selle poolt hääletab
salajasel hääletusel vähemalt 2/3 nõukogu koosseisust. Tagasikutsumise ettepaneku on õigus
teha nõukogu alalistel komisjonidel, vähemalt kümnel nõukogu liikmel ja ametisoleval rektoril.
Liikme tagasikutsumisel teeb nõukogu ettepaneku arvata tagasikutsutud kuratooriumi liige selle
kooseisust välja ning valib tema asemele uue liikme.
§ 8. Nõukogu ja selle koosseis
(1) TTÜ akadeemiline otsustuskogu on nõukogu, kes vastutab TTÜ õppe- ning teadus- ja
arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.
(2) Nõukogu esimees on rektor, kes juhib nõukogu tööd.
(3) Rektor kinnitab iga õppeaasta alguses nõukogu koosseisu. Nõukogu liikmete volitused
kehtivad järgmise õppeaasta alguseni.
(4) Nõukogusse kuuluvad:
1) rektor;
2) prorektorid;
3) dekaanid;
4) asutuste direktorid;
5) eelmine rektor;
6) teaduskondade õppejõudude ja teadustöötajate esindajad;
7) haldus – tugistruktuuriüksuste töötajate esindaja;
8) üliõpilaste esindajad.
(5) Nõukogu istungitel osalevad sõnaõigusega nõukogu sekretär, kuratooriumi liikmed,
vilistlaste esindaja ja rektori nimetatud või kutsutud isikud.
§ 9. Esindajate valimine nõukogusse
(1) Teaduskondade õppejõudude ja teadustöötajate hulgast valitavate nõukogu liikmete
esindusnorm on üks esindaja igast teaduskonnast.
(2) Teaduskonna õppejõudude ja teadustöötajate esindajad nõukokku valitakse teaduskonna
nõukogu istungil TTÜ nõukogu sätestatud korras. Nõukogusse võivad kandideerida teaduskonna
õppejõud ja teadustöötajad.
(3) Üliõpilaste hulgast valitavate nõukogu liikmete esindusnorm on vähemalt 1/5 nõukogu
koosseisust.
(4) Nõukogu valitavad liikmed valitakse salajasel hääletamisel. Valituks osutuvad enim hääli
saanud kandidaadid.
§ 10. Nõukogu pädevus ja tegevuse alused
(1) Nõukogu:
1) esitab kuratooriumile vastuvõtmiseks TTÜ põhikirja eelnõu;
2) võtab vastu TTÜ arengukava eelnõu ja esitab selle kuratooriumile kinnitamiseks;
3) kinnitab valdkondlikud strateegiad;
4) esitab kuratooriumile kinnitamiseks TTÜ akadeemilise struktuuri teaduskondade ja asutuste
tasandil;
5) moodustab akadeemilisi struktuuriüksusi ja lõpetab nende tegevuse;
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6) kinnitab akadeemiliste struktuuriüksuste põhimäärused, asutuste põhikirjad ja üliõpilaskonna
põhikirja;
7) otsustab õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise ning kinnitab õppekavad, sealhulgas
ühisõppekavad ning kiidab heaks ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise;
8) kehtestab õppejõudude kvalifikatsiooninõuded ning nendele vastavuse hindamise tingimused
ja korra;
9) kehtestab üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja korra;
10) kehtestab akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja korra;
11) kehtestab üliõpilaste vastuvõtutingimused ja –korra, sealhulgas välismaalase õppekeele
oskuse piisavuse hindamiseks õppekeele taseme miinimumnõuded;
12) kehtestab üliõpilaste TTÜ-st väljaarvamise tingimused ja korra;
13) kehtestab õppekulude hüvitamise tingimused ja korra ning õppekulude hüvitamise määra;
14) teeb kuratooriumile ja rektorile ettepanekuid finantseerimise kohta;
15) kinnitab TTÜ-s toimuva täiendusõppe valdkonnad, vormi ja korra;
16) teeb kuratooriumile ettepaneku kinnitada põhikirja § 6 lõike 4 punktis 3 nimetatud
finantsplaan;
17) esitab kuratooriumile kinnitamiseks TTÜ eelarve eelnõu lähtudes põhikirja § 6 lõike 4
punktis 3 nimetatud finantsplaanist, samuti eelarve täitmise aruande eelnõu;
18) kehtestab õppe-, teadus- ja arendustegevusse puutuvad üldised eeskirjad;
19) täidab teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest tulenevaid teadusnõukogu
ülesandeid, kui seadusest või muust õigusaktist ei tulene teisiti;
20) kehtestab nõukogu kodukorra ja kinnitab nõukogu alaliste komisjonide põhimääruse;
21) otsustab õppe- ja teadustegevuse üldküsimusi, mis puudutavad vähemalt kaht
struktuuriüksust;
22) kehtestab korraliste õppejõudude ja teadustöötajate konkursi korras valimise eeskirja;
23) kehtestab õppejõudude, teadustöötajate ja doktorantide atesteerimise tingimused ja korra;
24) moodustab ja likvideerib professorite ja juhtivteadurite (v.a asutuse juhtivteadurite)
ametikohad;
25) valib korralised professorid ja juhtivteadurid (v.a asutuse juhtivteadurid);
26) kehtestab muude teadusasutuste teadustöötajate ning teiste nõutavat kvalifikatsiooni omavate
isikute magistri- ja doktoriõppe läbiviimises osalemise tingimused ja korra;
27) annab emeriitprofessori, emeriitdotsendi ja emeriitteadlase nimetusi;
28) otsustab TTÜ astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse;
29) kehtestab akadeemilise kohtu põhimääruse ja kiidab heaks akadeemilise eetika koodeksi;
30) kehtestab statuudi honoris causa ja TTÜ sümboolika statuudi;
31) nimetab audoktorid ja auliikmed;
32) kuulab ära ja kinnitab õppe-, ning teadus- ja arendustegevuse aastaaruanded;
33) kuulab ära rektori aruanded;
34) arutab vajadusel teaduskondade ja asutuste arengukavasid ja -aruandeid;
35) esitab kuratooriumile seisukoha rektorikandidaatide kohta;
36) võib panna kuratooriumi vastuvõetud põhikirjale ja selle muudatustele ühekordse
edasilükkava veto;
37) võib panna kuratooriumi valitud rektorile veto, mille järel kuratoorium ei saa sama isikut
samadel valimistel rektoriks kinnitada ega vahetult järgnevatel valimistel rektoriks valida;
38) võib teha kuratooriumile ettepaneku vabastada rektor enne lepingutähtaja möödumist
ametist;
39) esitab kuratooriumile arvamuse rektori enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamise
kohta;
40) kehtestab asutuse direktori töölevõtu konkursi tingimused ja korra;
41) kuulab ära ja avaldab seisukoha kuratooriumi ettepanekute suhtes;
42) otsustab muid käesoleva põhikirja ja teiste õigusaktide alusel nõukogu pädevusse kuuluvaid
küsimusi.
(2) Nõukogu istungid on korralised ja erakorralised. Korralised istungid kutsub kokku nõukogu
esimees vastavalt nõukogu kinnitatud tööplaanile. Korralised istungid toimuvad vähemalt kuus
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korda õppeaastas. Erakorralise istungi kutsub kokku nõukogu esimees või 1/3 nõukogu liikmeid
nende tõstatatud küsimuste otsustamiseks.
(3) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
(4) Nõukogu määrused ja otsused võetakse vastu koosseisu lihthäälteenamusega, kui põhikirjas
ei ole ette nähtud teisiti. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 36, 37 ja 38 nimetatud otsused
võetakse vastu nõukogu koosseisu 2/3-se häälteenamusega.
(5) Nõukogu määrustele ja otsustele kirjutavad alla rektor ja nõukogu sekretär.
(6) Nõukogu määrused ja otsused jõustuvad allakirjutamisel, kui neis enestes ei ole sätestatud
hilisemat tähtaega ning need avalikustatakse TTÜ veebilehel.
§ 11. Nõukogu alalised komisjonid ja nende ülesanded
(1) Nõukogu alaline komisjon on nõukogu tööorgan, mis tegutseb nõukogu kinnitatud
põhimääruse alusel.
(2) Nõukogu alalised komisjonid on:
1) akadeemiline komisjon;
2) majanduskomisjon;
3) teaduskomisjon;
4) õppekomisjon;
5) teised nõukogu moodustatud alalised komisjonid.
(3) Nõukogu alalised komisjonid vastavalt oma valdkonnale:
1) valmistavad ette eelnõusid nõukogus arutamiseks;
2) annavad hinnanguid nõukogu istungi päevakorda võetud küsimustes;
3) arutavad küsimusi, mida rektor või nõukogu esitab komisjonile seisukohavõtuks.
(4) Nõukogu alaliste komisjonide koosseisud kinnitab rektor iga õppeaasta alguses ja nende
volitused kehtivad järgmise õppeaasta alguseni. Komisjoni liikmed nimetatakse nõukogu
liikmete hulgast. Lisaks võib rektor iga komisjoni liikmeks nimetada kuni kolm vastavat
valdkonda põhjalikult tundvat isikut ja kuratooriumi ettepanekul kuratooriumi liikmeid.
Üliõpilaskonnal ja igal teaduskonnal on nõukogu alalises komisjonis vähemalt üks esindaja.
(5) Alalise komisjoni liiget võib tema äraolekul asendada komisjoni koosolekul asendusliige
nõukogu sätestatud korras.
§ 12. Rektori pädevus
(1) Ülikooli tegevust juhib rektor. Rektor kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning
rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires
kõrgeimat haldusvõimu.
(2) Kui seadusega TTÜ pädevusse antud küsimuse puhul ei ole pädevat organit määratud ning
TTÜ kuratoorium ei otsusta seda lahendada ise või anda lahendamiseks nõukogule, kuulub
küsimus rektori pädevusse.
(3) Rektor:
1) teostab oma pädevuse piires kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
2) esindab TTÜ-d ja tegutseb TTÜ nimel seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õiguste
ulatuses, sõlmib TTÜ nimel lepinguid ning teeb muid tehinguid vastavalt seadusele ja
käesolevale põhikirjale;
3) esindab TTÜ-d kui tööandjat;
4) annab käskkirju ja korraldusi;
5) tagab kuratooriumi ning nõukogu määruste ja otsuste täitmise;
6) on aruandekohustuslik kuratooriumi ja nõukogu ees vastavalt nende pädevusele;
7) tagab põhikirja, arengukava, finantsplaani ja eelarve projektide koostamise;
8) otsustab kuratooriumi kehtestatud põhimõtetest lähtudes vara omandamise, piiratud
asjaõigusega koormamise ja võõrandamise;
9) tagab õppe-, teadus- ja arendustegevuse otstarbeka korralduse;
10) võib panna nõukogu määrusele või otsusele ühekordse veto;
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11) annab õppeaasta avakoosolekul ülevaate oma tegevusest ja töötulemustest ning esitab
järgmise eelarveaasta arenguprioriteedid ja -suunad, samuti olulisemad investeeringud;
12) nimetab dekaanid;
13) võib moodustada valitsuse ja määrab kindlaks selle tegevuse alused ja korra;
14) kinnitab asutuste ja teaduskondade arengukavad;
15) kinnitab haldus-tugistruktuuriüksuste põhimäärused;
16) kinnitab TTÜ sise-eeskirjad;
17) määrab prorektorite ja vastutusala direktorite arvu ja nende tegevusvaldkonnad;
18) otsustab isiku TTÜ-le osutatud teenete äramärkimise nõukogu kinnitatud viisil;
19) määrab oma äraoleku ajaks rektori asendaja, prorektorite ja vastutusala direktorite äraolekul
nende asendajad;
20) tagab eelarve täitmise ning esitab selle kohta aruande kuratooriumile ja nõukogule;
21) otsustab olulisemaid majandusküsimusi;
22) kinnitab TTÜ poolt osutatavate teenuste hinnad või hindade määramise alused;
23) otsustab TTÜ põhikirjaliste ülesannete täitmiseks eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise
või asutamises osalemise;
24) otsustab muid küsimusi, mille on tema pädevusse andnud kuratoorium või nõukogu või mis
on talle antud seaduse või põhikirjaga.
(4) Rektor võib teatud õiguste teostamise teha ülesandeks prorektoritele või erandjuhtudel
teistele TTÜ töötajatele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 4 ja 11–20
nimetatud õigused. Rektori asendajal või kohusetäitjal on kõik rektori õigused ja kohustused.
§ 13. Rektori valimine
(1) Rektori valib kuratoorium kuni viieks aastaks ja maksimaalselt kaheks järjestikuseks ametiajaks käesolevas põhikirjas ning rektori valimise eeskirjas sätestatud korras. Rektori ametikohale
võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud mis tahes ülikooli professori ametikohale.
(2) Kuratoorium võib enne rektori valimise väljakuulutamist lisaks seadusest tulenevatele
nõuetele kinnitada rektorikandidaatide täiendavad nõuded.
(3) Rektori valimisi korraldab kuratooriumi moodustatud valimiskomisjon.
(4) Rektorikandidaate võivad esitada kõik isikud.
(5) Valimisel saab osaleda kandidaat, keda toetab vähemalt üks kuratooriumi liige.
(6) Rektorikandidaatidele antakse võimalus tutvustada ülikooli liikmeskonnale enda seisukohti.
(7) Nõukogu esitab seisukoha rektorikandidaatide kohta kuratooriumi määratud vormis salajase
hääletuse tulemusena.
(8) Kuratoorium valib ja kinnitab rektori ametisse vastavalt põhikirja § 6 lg 4 punktile 6.
§ 14. Rektori ametisse astumine ja volituste lõppemine
(1) Rektor astub ametisse kuratooriumi ja nõukogu laiendatud koosolekul ametivande
andmisega. Ametivande teksti kinnitab nõukogu.
(2) Kuratooriumi esimees sõlmib rektoriga kuni viieks aastaks lepingu, millega määratakse
kindlaks rektori õigused ja kohustused, temale makstava tasu suurus ning muud tegevuseks
vajalikud tingimused. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta
sätestatut.
(3) Volituste lõppemisel on rektoril õigus siirduda tagasi ametikohale, kus ta TTÜ-s töötas enne
rektoriks valimist.
(4) Rektorina töötamise aeg võrdsustatakse professorina töötatud ajaga.
(5) Rektori volitused lõpevad lepingutähtaja möödumise päeval, omal soovil ametist tagasiastumisel tagasiastumise päeval või enne lepingutähtaja möödumist ametist vabastamise päeval.
(6) Kui rektor vabastatakse ametist enne lepingutähtaja möödumist, kui tema ametiaja lõpuks ei
ole valitud uut rektorit või kui tal osutub oma ülesannete täitmine püsivalt võimatuks, kinnitab
kuratoorium kuni üheks aastaks või uue rektori valimiseni rektori kohusetäitja. Rektori
kohusetäitjaga sõlmib lepingu kuratooriumi esimees.
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§ 15. Rektoraat
(1) Rektoraat on TTÜ juhtkond. Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid, vastutusala direktorid ja
teised rektori nimetatud isikud.
(2) Prorektor ja vastutusala direktor:
1) juhib rektori määratud tegevusvaldkonda;
2) vastutab oma tegevusvaldkonna ja temale alluvate struktuuriüksuste seisundi ja arengu eest
ning annab aru rektorile ja nõukogule;
3) esindab TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
4) annab oma pädevuse piires korraldusi.
(3) Rektor nimetab prorektorid rektori volituste ajaks ning sõlmib nendega kuni viieks aastaks
töölepingud. Prorektoriks nimetatud TTÜ töötaja tööleping peatub prorektoriks oleku ajaks ning
pärast volituste lõppu on tal õigus jätkata töötamist endisel ametikohal. Enne prorektori ametisse
asumist professori või dotsendina töötanud isikul võrdsustatakse prorektorina töötamise aeg
professori või dotsendina töötatud ajaga.
§ 16. Valitsus
(1) Rektor võib moodustada operatiivseks juhtimiseks nõuandva koguna valitsuse.
(2) Rektor määrab valitsuse tegevuse alused ja korra.
§ 17. Akadeemiline kohus
(1) Akadeemiline kohus on rektori moodustatud kogu TTÜ siseste akadeemiliste vaidluste
lahendamiseks.
(2) Akadeemiline kohus on viieliikmeline. Kohtu koosseisu volitused kestavad kolm aastat.
Akadeemilise kohtu liige ei tohi kuuluda nõukogu koosseisu.
(3) Akadeemiline kohus tegutseb nõukogu kinnitatud põhimääruse alusel.
3. peatükk
TTÜ STRUKTUUR
§ 18. TTÜ struktuuri kujundamise alused
(1) TTÜ struktuur jaguneb akadeemiliseks ning haldus- ja tugistruktuuriks.
(2) Akadeemilise struktuuri moodustavad:
1) teaduskonnad ja asutused kui kesksed administratiivsed akadeemilised struktuuriüksused koos
nende koosseisus olevate instituutide, keskuste, laboratooriumide ja teiste struktuuriüksustega;
2) muud struktuuriüksused.
(3) Struktuuriüksused tegutsevad põhikirja või põhimääruse alusel.
(4) Teaduskonnal, asutusel ja nende koosseisu kuuluvatel struktuuriüksustel on akadeemiline
kollegiaalne otsustuskogu. Teaduskonna ja asutuse struktuuriüksuse koosseisus oleval üksusel
kollegiaalset otsustuskogu ei ole. Haldus - tugistruktuuriüksusel võib olla nõuandev kogu.
(5) Kollegiaalsed otsustuskogud moodustatakse põhikirjas või põhimääruses sätestatud korras.
(6) Üliõpilaste esindajad kollegiaalsetesse otsustuskogudesse valitakse üliõpilasesinduse
sätestatud korras.
(7) Kollegiaalne otsustuskogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 otsustuskogu
koosseisust, kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.
(8) Kollegiaalse otsustuskogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui õigusaktides ei
ole sätestatud kõrgema häälteenamuse nõuet.
(9) Teaduskonna ja asutuse struktuuriüksust juhib tema kollegiaalse otsustuskogu poolt valitud
juht ning teisi struktuuriüksusi juhivad rektori nimetatud töötajad, kui õigusaktis ei ole sätestatud
teisiti.
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§ 19. Teaduskond
(1) Teaduskond on akadeemilise struktuuri põhiüksus, kuhu kuuluvad teaduskonna
struktuuriüksustena lähedastes teadusvaldkondades õppe-, teadus- ja arendustegevusega
tegelevad instituudid, keskused, laboratooriumid ja teised struktuuriüksused.
(2) Teaduskonna tegevuse alused ja kord sätestatakse tema põhimääruses.
(3) Teaduskonna eesmärgiks on tagada TTÜ eesmärgi realiseerimine teaduskonna põhimääruses
sätestatud valdkondades.
(4) Teaduskonna ülesanded on:
1) õppe-, teadus- ja arendustegevus teaduskonna põhimääruses sätestatud õppe- ja
teadusvaldkondades;
2) teaduskonna arengukava koostamine ja selle elluviimine teaduskonna koosseisus olevate
struktuuriüksuste tasakaalustatud arengu tagamiseks;
3) teaduskonnas õpetatavate erialade õppekavade koostamine;
4) teaduskonna infrastruktuuri edendamine;
5) teadmusteenuste, sh täiendusõppeteenuste osutamine oma valdkondades;
6) õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu kindlustamine;
7) koostöö erialaliitude ja -seltsidega;
8) muude ülesannete täitmine vastavalt teaduskonna põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
§ 20. Teaduskonna nõukogu, tema pädevus ja tegevuse alused
(1) Teaduskonna nõukogu on teaduskonna akadeemiline kollegiaalne otsustuskogu.
(2) Teaduskonna nõukogu esimees on dekaan.
(3) Teaduskonna nõukogusse kuuluvad:
1) dekaan;
2) prodekaanid;
3) teaduskonda kuuluvate struktuuriüksuste juhid;
4) õppejõudude ja teadustöötajate esindajad;
5) üliõpilaste esindajad;
6) välisliikmed;
7) teised teaduskonna põhimääruses sätestatud isikud.
(4) Teaduskonna nõukogu koosseisu kinnitab dekaani ettepanekul rektor. Nõukogu liikmete
volituste aeg on õppeaasta algusest kuni järgmise õppeaasta alguseni.
(5) Teaduskonna nõukogu:
1) võtab vastu teaduskonna arengukava ja esitab selle rektorile;
2) teeb TTÜ nõukogule ettepanekuid teaduskonna põhimääruse muutmiseks, sh teaduskonna
koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste moodustamiseks ning struktuuriüksuste põhimääruste
kinnitamiseks ja muutmiseks;
3) arutab ja otsustab teaduskonna tasemel õppe-, teadus- ja arendustegevust puudutavaid
küsimusi;
4) kiidab heaks teaduskonna õppekavade eelnõud ja edastab need kinnitamiseks TTÜ nõukogu
sätestatud korras;
5) teeb TTÜ nõukogule ettepanekuid korraliste professorite ja juhtivteadurite ametikohtade
moodustamiseks ja likvideerimiseks;
6) valib teaduskonna korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid ja
juhtivteadurid, TTÜ nõukogu sätestatud korras;
7) valib teaduskonna esindaja TTÜ nõukogusse TTÜ nõukogu sätestatud korras;
8) võtab vastu teaduskonna ja teaduskonna struktuuriüksuste eelarved, esitab need TTÜ nõukogu
kaudu kinnitamiseks kuratooriumile ja kinnitab eelarve täitmise aruanded;
9) kuulab ära dekaani ja teaduskonna struktuuriüksuste juhtide aruanded;
10) otsustab muid küsimusi tulenevalt teaduskonna põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
(6) Teaduskonna nõukogu istungi protokollilistele otsustele kirjutavad alla teaduskonna nõukogu
esimees ja dekaani nimetatud teaduskonna nõukogu sekretär.
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§ 21. Teaduskonna juhtimine
(1) Teaduskonna tööd juhib dekaan. Dekaan kannab vastutust teaduskonna üldseisundi, arengu,
maine ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab
haldusvõimu oma pädevuse piires.
(2) Dekaani nimetab rektor, kuulates eelnevalt ära teaduskonna nõukogu arvamuse. Dekaanil
peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
(3) Teaduskonna nõukogul on vähemalt ⅔ teaduskonna nõukogu koosseisu häälteenamusega
õigus panna ühe kuu jooksul rektori nimetatud dekaanile veto.
(4) Dekaaniga sõlmitakse dekaani tööleping kuni viieks aastaks. Dekaaniks nimetatud TTÜ
akadeemilise töötaja tööleping peatub dekaaniks oleku ajaks ning pärast volituste lõppu on tal
õigus jätkata töötamist endisel ametikohal.
(5) Enne dekaani ametisse asumist TTÜ-s töötanud isikul võrdsustatakse dekaanina töötamise
aeg varasemal akadeemilisel ametikohal töötatud ajaga.
(6) TTÜ nõukogu võib kehtestada rektori ettepanekul täiendavad dekaanide sotsiaalsed garantiid.
(7) Dekaan:
1) korraldab teaduskonna õppe-, teadus- ja arendustegevust ning selle taseme hindamist;
2) vastutab teaduskonna jätkusuutliku arengu eest ning annab aru rektorile ja teaduskonna
nõukogule;
3) esindab TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
4) juhib teaduskonna nõukogu tööd;
5) annab oma pädevuse piires korraldusi;
6) koordineerib teaduskonna struktuuriüksuste tegevust;
7) võib moodustada teaduskonnale olulistes küsimustes komisjone ja töörühmi;
8) teeb rektorile ettepanekuid prodekaanide nimetamiseks;
9) teeb rektorile ettepaneku teaduskonna struktuuriüksuse juhi tagasikutsumiseks;
10) kooskõlastab teaduskonna struktuuriüksuste koosseisud;
11) lahendab vaidlusaluseid õppe-, teadus- ja arendustöö alaseid küsimusi teaduskonnas;
12) otsustab üliõpilaste õppetööga seotud küsimusi TTÜ õigusaktidega sätestatud korras;
13) korraldab teaduskonna ja dekanaadi eelarve projekti koostamise ülikoolis sätestatud korras
ning teaduskonna eelarve projekti esitamise vastuvõtmiseks teaduskonna nõukogule;
14) otsustab teaduskonna ja teaduskonna struktuuriüksuste majandusküsimusi vastavalt
õigusaktidele;
15) vastutab õigusaktide täitmise eest teaduskonnas;
16) täidab rektori, prorektorite ja vastutusala direktorite ning nõukogu poolt nende pädevuse
piires antud korraldusi ja juhiseid;
17) kooskõlastab teaduskonna struktuuriüksuste projektide taotlused ja vastavate lepingute
sõlmimise;
18) täidab muid teaduskonna põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
(8) Prodekaanid nimetab teaduskonna õppejõudude ja teadustöötajate hulgast dekaani
ettepanekul rektor. Dekaan määrab prodekaanide tööülesanded. Dekaani asendab tema äraolekul
õigusaktides sätestatud korras nimetatud prodekaan, kellel on kõik õigusaktidest tulenevad
dekaani õigused ja kohustused.
§ 22. Dekanaat
(1) Dekanaat on teaduskonna tööd korraldav struktuuriüksus.
(2) Dekanaadi tööd juhib dekaan või dekaani ettepanekul ametisse nimetatud dekanaadi juhataja.
(3) Dekanaat:
1) korraldab teaduskonna asjaajamist ja aruandlust;
2) peab teaduskonna üliõpilaste registrit;
3) korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist;
4) nõustab üliõpilasi ja vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TTÜ
struktuuriüksuste vahel;
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5) lahendab muid teaduskonna tegevusse puutuvaid tehnilisi ja korralduslikke ülesandeid
tulenevalt teaduskonna põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
(4) Dekaan võib panna õppekorralduse ning teadus- ja arendustegevuse alaste ülesannete
täitmise prodekaanile.
§ 23. Asutus
(1) Asutus on struktuuriüksus, mille põhitegevus on vastavalt põhikirjale õppe-, teadus- või
arendustegevus või mitu nimetatud tegevust.
(2) Asutuse tegevuse alused ja kord sätestatakse asutuse põhikirjas.
(3) Asutus võib olla registreeritud Eesti Teadusinfosüsteemi teadus- ja arendustegevusega seotud
asutuste alamregistris.
(4) Asutus tegutseb Tallinna Tehnikaülikooli seaduse, ülikooliseaduse, teadus- ja
arendustegevuse korralduse seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, käesoleva põhikirja ja teiste
õigusaktide alusel.
(5) Õppeasutuse põhitegevus on õppetegevus. Teadus- ja arendusasutuse põhitegevus on teadusja arendustegevus ning doktoriõppe läbiviimine koostöös teaduskondadega. Õppe-, teadus- ja
arendusasutuse põhitegevus on õppetegevus ning teadus- ja arendustegevus.
(6) Asutuse akadeemiline kollegiaalne otsustuskogu on asutuse nõukogu või teadusnõukogu.
(7) Asutust juhib avaliku konkursi korras kuni viieks aastaks TTÜ nõukogu kehtestatud
tingimustel ja korras valitud asutuse direktor. Asutuse direktoriga sõlmib töölepingu rektor.
(8) Rektor võib asutuse direktorile delegeerida tööandja esindaja õigused ning asutus võib pidada
iseseisvat personali- ja raamatupidamisarvestust.
§ 24. Instituut
(1) Instituut on õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelev ning profiililt lähedasi õppetoole ja
teisi üksusi ühendav struktuuriüksus teaduskonna või asutuse koosseisus.
(2) Instituudi tegevuse alused ja kord sätestatakse tema põhimääruses.
(3) Instituudi ülesanded on:
1) õppe-, teadus- ja arendustegevus instituudi põhimääruses sätestatud õppe- ja
teadusvaldkondades;
2) teadmusteenuste, sh täiendusõppeteenuste osutamine oma valdkondades;
3) õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu kindlustamine;
4) koostöö erialaliitude ja –seltsidega;
5) muude ülesannete täitmine vastavalt instituudi põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
§ 25. Instituudi nõukogu, tema pädevus ja tegevuse alused
(1) Instituudi nõukogu on instituudi akadeemiline kollegiaalne otsustuskogu.
(2) Instituudi nõukogu esimees on instituudi direktor.
(3) Instituudi nõukogusse kuuluvad:
1) instituudi direktor;
2) instituudi koosseisus olevate üksuste juhid;
3) instituudi töötajate esindajad;
4) välisliikmed;
5) teised instituudi põhimääruses sätestatud isikud.
(4) Instituudi nõukogu liikmete volituste aeg on üks õppeaasta.
(5) Instituudi nõukogu koosseisu kinnitab dekaan või asutuse direktor.
(6) Instituudi nõukogu:
1) kinnitab instituudi arengusuunad;
2) teeb teaduskonna või asutuse kollegiaalsele otsustuskogule ettepanekuid instituudi
põhimääruse muutmiseks;
3) teeb teaduskonna või asutuse kollegiaalsele otsustuskogule ettepanekuid instituudi struktuuri
muutmiseks;
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4) otsustab muid küsimusi tulenevalt instituudi põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
(7) Instituudi nõukogu istungi protokollile kirjutavad alla instituudi nõukogu esimees ja
instituudi direktori nimetatud instituudi nõukogu sekretär.
§ 26. Instituudi direktor
(1) Instituudi tööd juhib direktor, kes kannab vastutust instituudi üldseisundi, arengu, maine ning
rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab haldusvõimu oma
pädevuse piires.
(2) Instituudi direktor valitakse TTÜ nõukogu sätestatud korras. Instituudi direktori kandidaadid
kooskõlastab dekaan või asutuse direktor. Rektoril on õigus jätta instituudi direktor dekaani või
asutuse direktori ettepanekul ametisse nimetamata või kutsuda ta ametist tagasi. Instituudi
direktori ülesandeid täidetakse lisatööna.
Direktor:
1) korraldab instituudi õppe-, teadus- ja arendustegevust ning selle taseme hindamist;
2) vastutab instituudi arengu eest ning annab aru instituudi ja teaduskonna või asutuse
kollegiaalsele otsustuskogule ning dekaanile või asutuse direktorile;
3) esindab TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
4) juhib instituudi nõukogu tööd;
5) koordineerib instituudi üksuste tegevust;
6) teeb rektorile kooskõlastatult dekaaniga või asutuse direktoriga ettepanekuid instituudi
üksuste juhtide nimetamiseks;
7) koostab instituudi eelarve projekti ja eelarve täitmise aruande;
8) tagab instituudi valdusesse ja kasutusse antud TTÜ vara säilimise;
9) vastutab õigusaktide täitmise eest instituudis;
10) täidab dekaani, rektori, prorektorite ja vastutusala direktorite ning TTÜ nõukogu poolt nende
pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid;
11) täidab muid instituudi põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
§ 27. Keskus
Keskus on struktuuriüksus, mille põhitegevus on vastavalt põhikirjale õppe-, teadus- või
arendustegevus või mitu nimetatud tegevust.
(1) Keskus võib olla TTÜ, teaduskonna või asutuse koosseisus olev struktuuriüksus või
tegutseda projektipõhiselt.
(2) Keskuse tegevuse alused ja kord sätestatakse tema põhimääruses. Projektipõhiselt tegutseva
keskuse tegevuse alused ja kord sätestatakse lepingu või muu dokumendiga.
§ 28. Õppetool
(1) Õppetool on õppejõude ja teadustöötajaid ning teisi töötajaid erialaselt ühendav üksus.
(2) Õppetooli tööd korraldab instituudi direktori ja dekaani (asutuses direktori) ettepanekul
professorite hulgast viieks aastaks rektori nimetatud õppetooli juhataja. Asutuse struktuuri
kuuluva õppetooli juhataja nimetab professorite hulgast viieks aastaks asutuse direktor.
(3) Kui instituudi õppetooli juhatajaks pole võimalik nimetada professorit, võib rektor instituudi
direktori ja dekaani (asutuses direktori) ettepanekul kuni kolmeks aastaks nimetada õppetooli
hoidja.
§ 29. Lektoraat
(1) Lektoraat on ühes aines või ainerühmas õppe- ja arendustööd tegevaid õppejõude ja teisi
töötajaid ühendav üksus.
(2) Lektoraadi tööd korraldab õppejõudude hulgast viieks aastaks dekaani ettepanekul rektori
nimetatud lektoraadi juhataja. Asutuse struktuuri kuuluva lektoraadi juhataja nimetab viieks
aastaks asutuse direktor.
§ 30. Laboratoorium
(1) Laboratoorium võib olla iseseisev struktuuriüksus või kuuluda struktuuriüksuse koosseisu.
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(2) Laboratooriumi tegevuse alused ja kord sätestatakse laboratooriumi põhimääruses või
struktuuriüksuse põhimääruses, mille koosseisu laboratoorium kuulub.
§ 31. Haldus-tugistruktuuriüksus
(1) Haldus-tugistruktuuriüksuse ülesandeks on TTÜ kui terviku tegevuse ja arengu toetamine
ning teenuste osutamine.
(2) Haldus-tugistruktuuriüksuse moodustab rektor ja see tegutseb rektori kinnitatud põhimääruse
alusel.
(3) Haldus-tugistruktuuriüksuse juhi nimetab ametisse rektor.
4. peatükk
LIIKMESKOND
§ 32. TTÜ liikmeskond
(1) TTÜ liikmeskonna moodustavad:
1) TTÜ töötajad;
2) kuratooriumi ja nõukogu liikmed ning rektor;
3) TTÜ üliõpilased;
4) emeriitprofessorid, emeriitdotsendid ja emeriitteadlased;
5) audoktorid;
6) auliikmed ja emeriitrektorid;
7) teised isikud TTÜ nõukogu otsusel.
(2) TTÜ töötajad on TTÜ-s töölepingu alusel töötavad õppejõud, teadustöötajad ja teised
töötajad.
(3) TTÜ üliõpilane on isik, kes on immatrikuleeritud TTÜ-sse bakalaureuse-, magistri-,
doktoriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva õppe,
rakenduskõrgharidusõppe või õpetajakoolituse täiskoormusega või osakoormusega õppesse.
(4) TTÜ liikmeskonna õigused ja kohustused sätestatakse põhikirjas ja teistes õigusaktides.
§ 33. Vilistlased ja vilistlasliikmed
(1) TTÜ vilistlased on isikud, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellele on TTÜ andnud
akadeemilise kraadi või diplomi.
(2) TTÜ vilistlasliikmed on endised TTÜ töötajad, kellel on pidevat tööstaaži TTÜs vähemalt
viis aastat.
(3) Vilistlaste esindusorganisatsioon on mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli
Vilistlaskogu, mis nimetab vastavalt põhikirja § 8 lõikele 5 vilistlaste sõnaõigusega esindaja
nõukogus.
(4) Vilistlastel ja vilistlasliikmetel on õigus osaleda ülikooli tegevuses. Vilistlaste ja
vilistlasliikmete õigused sätestatakse TTÜ õigusaktides.
§ 34. Õppejõud ja teadustöötajad
(1) TTÜ õppejõud on professorid, dotsendid, assistendid, lektorid ja õpetajad.
(2) TTÜ teadustöötajad on uurija-professorid, juhtivteadurid, vanemteadurid, teadurid ja
nooremteadurid.
(3) Õppejõud jagunevad korralisteks õppejõududeks ja külalisõppejõududeks.
(4) Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate ametikohad täidetakse nõukogu sätestatud
tingimustel ja korras avaliku ja kõigile osalejatele võrdsete tingimustega konkursil, v.a käesoleva
paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhtudel.
(5) Nõukogu sätestatud tingimustel on rektoril õigus konkurssi välja kuulutamata kutsuda kuni
viieks aastaks külalisõppejõuna õppetööd läbi viima teadlasi või teisi silmapaistvaid
loomeisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid.
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(6) Konkurssi välja kuulutamata võib korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täita
õppejõu või teadustöötaja kvalifikatsiooninõuetele vastava isiku ametisse nimetamisega kuni
viieks aastaks, kui:
1) õppejõu või teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud;
2) ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.
(7) Korralistel õppejõududel on õigus viie aasta jooksul ühele tööülesannetest vabale semestrile
oma kutseoskuste täiendamiseks või muuks loometööks ühes põhitöötasu säilitamisega.
(8) Korralist õppejõudu ja teadustöötajat atesteeritakse tema iga viie tööaasta jooksul vähemalt
ühe korra.
(9) Kui korraline õppejõud või teadustöötaja ei läbi atesteerimist, võib temaga sõlmitud
töölepingu erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
§ 35. Professuur
(1) Professuur koosneb professoritest, uurija-professoritest ja emeriitprofessoritest.
(2) Rektoril/asutuse direktoril on õigus moodustada tähtajaline uurija-professori ametikoht ja
sõlmida uurija-professoriga tööleping. Uurija-professori valimisi korraldab ja uurija-professori
valib Eesti Teaduste Akadeemia.
(3) Emeriitprofessori nimetuse võib nõukogu anda ülikoolis vähemalt kümme aastat professorina
töötanud või vähemalt kahel korral korraliseks professoriks valitud isikule, kes on saanud
vanaduspensioniealiseks. Emeriitprofessoril on õigus osaleda TTÜ tegevuses, kusjuures ta ei
täida korralise professori ametikohta, ja saada emeriitprofessori tasu nõukogu kehtestatud korras.
§ 36. Emeriitdotsent ja emeriitteadlane
(1) Emeriitdotsendi nimetuse võib nõukogu anda ülikoolis vähemalt 15 aastat dotsendina
töötanud õppejõule, kes on saanud vanaduspensioni ealiseks. Emeriitdotsendi nimetuse andmisel
võib dotsendi tööstaaži hulka lugeda ka töötamise professori või uurija-professorina.
Emeriitdotsendil on õigus osaleda TTÜ tegevuses, kusjuures ta ei täida korralise dotsendi
ametikohta ja saada emeriitdotsendi tasu TTÜ nõukogu kehtestatud korras.
(2) Emeriitteadlase nimetuse võib nõukogu anda ülikoolis vähemalt 15 aastat töötanud
juhtivteadurile või vanemteadurile, kes on saanud vanaduspensioni ealiseks. Emeriitteadlase
nimetuse andmisel võib emeriitteadlase tööstaaži hulka lugeda ka töötamise, dotsendi, professori
või uurija-professorina. Emeriitteadlasel on õigus osaleda TTÜ tegevuses, kusjuures ta ei täida
teadustöötaja ametikohta. TTÜ nõukogu kehtestatud korras võib emeriitteadlastele maksta tasu.
§ 37. Auliige ja emeriitrektor
(1) Auliikme nimetuse annab nõukogu rektori ettepanekul TTÜ poolse lugupidamisavaldusena
töötajale, kes omab suuri teeneid TTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele kaasaaitamisel.
Rektor võib määrata auliikmele tasu.
(2) Emeriitrektori nimetuse võib kuratoorium anda ülikoolis vähemalt viis aastat rektorina
töötanud isikule, kes on saanud vanaduspensioniealiseks. Kuratoorium võib määrata
emeriitrektorile tasu või muu hüve.
§ 38. Üliõpilaste õigused, kohustused ja vastutus
(1) Üliõpilasel on õigus:
1) õppida õppekavasse mittekuuluvaid õppeaineid nõukogu sätestatud korras ja mahus;
2) kasutada tasuta auditooriume, laboratooriume, arvutisaale, raamatukogusid, inventari,
seadmeid ja muud vara õigusaktides sätestatud korras;
3) TTÜ või mõne tema õppekava sulgemise korral jätkata õpinguid teise õppekava alusel või
teises ülikoolis;
4) valida oma esindajaid ja olla valitud TTÜ kollegiaalsetesse otsustuskogudesse;
5) esitada rektorile põhjendatud taotlus õppejõu kõrvaldamiseks õppetegevusest;
6) saada õppetoetust ja õppelaenu õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras;
7) saada akadeemilist puhkust nõukogu kehtestatud korras;
8) saada õpi- ja karjäärinõustamist;
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9) nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni;
10) saada üliõpilaspilet haridus- ja teadusministri sätestatud korras;
11) kasutada muid õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud õigusi.
(2) Üliõpilase põhikohustus on täita õppekava, järgida üldtunnustatud käitumisnorme ning täita
üliõpilastele õigusaktidega kehtestatud muid kohustusi.
(3) Üliõpilane kannab vastutust õigusaktidega sätestatud korras.
§ 39. Üliõpilaskond
(1) TTÜ üliõpilased moodustavad ühe üliõpilaskonna.
(2) Üliõpilaskond on institutsioon, mis teostab üliõpilaste õigust omavalitsusele – otsustada ja
korraldada iseseisvalt kooskõlas õigusaktidega üliõpilaselu küsimusi, lähtudes üliõpilaste
huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest.
(3) Üliõpilaskonnal on põhikiri, kus sätestatakse üliõpilaskonna esindus- ja täite- ja
järelvalveorganite moodustamise kord, õigused, kohustused ja vastutus, nende organite
töökorralduse põhimõtted, üliõpilasalgatuse ja üliõpilashääletuse korraldamise alused ning teised
käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks vajalikud ülesanded.
(4) Üliõpilaskonna põhikirja võtab vastu ja esitab nõukogule kinnitamiseks üliõpilasesindus.
Nõukogu kinnitab üliõpilaskonna põhikirja, kui see vastab õigusaktidele ja rahvusvaheliselt
tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele.
(5) TTÜ üliõpilaskonna põhikirja muutmise algatamise õigus on vähemalt seitsmel üliõpilasesinduse liikmel, nõukogul, rektoril või vähemalt kahesajal TTÜ üliõpilasel ühisavaldusega.
§ 40. Üliõpilasesindus
(1) Üliõpilasesindus ja tema poolt moodustatud üliõpilaskonna täitevorganid esindavad
üliõpilaskonda suhetes TTÜ ja kolmandate isikutega.
(2) Üliõpilaskonnal on oma eelarve, mille vahendeid käsutab üliõpilasesindus üliõpilaskonna
põhikirjas sätestatud korras.
5. peatükk
VARA JA FINANTSEERIMINE
§ 41. TTÜ vara
(1) TTÜ on oma vara omanik. TTÜ vara jaguneb kinnis- ja vallasvaraks, sh intellektuaalvaraks.
(2) TTÜ kindlustab oma vara rektori määratud ulatuses.
(3) TTÜ-l on kuratooriumi otsusel õigus omatulude arvelt tagada TTÜ põhikirjaliste ülesannete
täitmiseks asutatud juriidiliste isikute kohustusi ja anda neile laenu. Selliste kohustuste suurus
kokku ei tohi ületada 10 protsenti eelarveaasta omatuludest.
§ 42. Vara kasutamine ja valdamine
(1) TTÜ vara kasutatakse TTÜ eesmärgi saavutamiseks.
(2) TTÜ vara valdajad on TTÜ ja tema struktuuriüksused põhikirjas, põhimäärustes, siseeeskirjades ja teistes õigusaktides sätestatud korras.
(3) Vara valdamise, kasutamise ja säilimise korra määrab kindlaks struktuuriüksuse juht.
§ 43. Vara omandamine ja võõrandamine
(1) TTÜ omandab ja võõrandab vara seaduse alusel põhikirjas ettenähtud korras. Vara on õigus
omandada, piiratud asjaõigusega koormata või võõrandada kuratooriumi kehtestatud
põhimõtetest lähtudes.
(2) Vallasvara omandatakse:
1) rektori või prorektori otsusel nende käsutuses olevate vahendite ulatuses;
2) struktuuriüksuse juhi otsusel tema käsutuses olevate vahendite ulatuses ja rektori antud
volituse ulatuses;
3) struktuuriüksuse juhi otsusel, mis on kooskõlastatud sihtsuunitlusega vahendite kasutajaga.
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(3) Vallasvara võõrandamise otsustab rektor või tema poolt nimetatud isik rektori kehtestatud
korras.
(4) Kinnisvara omandamise ja võõrandamise tehingu tegemise ning hoonestusõiguse seadmise ja
selle põhilised tingimused otsustab rektor kuratooriumi nõusolekul.
§ 44. Vara teise isiku kasutusse andmine
(1) Vara võib anda üürile või muul alusel tähtajatult või tähtajaliselt teise isiku kasutusse, kui see
vara ei ole ajutiselt TTÜ-le vajalik või muul seadusest tuleneval alusel.
(2) Vara tähtajalisse kasutusse andmise korral ei või vastav tähtaeg ületada ruumide osas 10
aastat, muu vallasvara osas viit aastat ning muu kinnisvara osas 25 aastat. Hoonestusõiguse teise
isiku kasuks võib seada tähtajaga kuni 50 aastat.
(3) Vara teise isiku kasutusse andmise õigus on rektoril või tema poolt nimetatud isikul rektori
poolt kehtestatud korras.
§ 45. Finantseerimine
(1) TTÜ tegevust finantseeritakse riigieelarvest samadel alustel teiste avalik-õiguslike
ülikoolidega. TTÜ tegevust finantseeritakse ka vahenditest, mis on saadud õppekulude
hüvitamisest, põhitegevusest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest, teadus- ja
arendustegevusest ning muudest allikatest.
(2) TTÜ osutab põhitegevusest tulenevaid tasulisi teenuseid, millest saadav tulu kasutatakse
TTÜ eesmärgi saavutamiseks.
(3) Põhikirja § 3 lõikes 2 nimetatud avalike ülesannete täitmiseks loob TTÜ tehnikateaduste
õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevad professuurid, mille loetelu ja rahastamine
lepitakse kokku ülikooliseaduse § 501 lõikest 4 tulenevas tulemuslepingus. Nimetatud
professuuride aluseks olevates teadusvaldkondades sihtevalveeritakse TTÜ-d teadus- ja
arendustegevust teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse §-s 202 sätestatud korras
vähemalt kord viie aasta jooksul.
§ 46. Finantsplaan ja eelarve
(1) TTÜ koostab finantsplaani seadusega sätestatud korras.
(2) TTÜ kõigi tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalustatud eelarve.
(3) TTÜ finantsplaani ja eelarve koostamise korra kinnitab rektor.
(4) TTÜ finantsplaani ja eelarve kinnitab kuratoorium.
(5) Majandusaasta lõppedes koostatakse eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne, mille
kinnitab kuratoorium.
6. peatükk
JÄRELEVALVE, ARUANDLUS JA KONTROLL
§ 47. Riiklik järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet TTÜ tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja
Teadusministeerium.
(2) Haridus- ja Teadusministeeriumil on riikliku järelevalve teostamisel ülikooliseadusest
tulenev pädevus.
§ 48. Aruandlus
(1) TTÜ ja selle struktuuriüksuste aruandlus toimub õigusaktidega sätestatud korras.
(2) Sihtfinantseeringute kulutamise kohta esitab TTÜ aruande finantseerijale viimase nõudel
poolte kokkuleppel määratud alustel, ulatuses ja korras.
§ 49. Kontroll
(1) TTÜ majandustegevust kontrollivad nõukogu määratud korralised ja erakorralised revisjonid
ning siseauditi osakond.

17
(2) TTÜ raamatupidamise aruande kontrolli teostab kuratooriumi nimetatud audiitor.
(3) TTÜ-s moodustatakse auditikomitee, mille tegutsemise alused on sätestatud audiitortegevuse
seaduses ja auditikomitee tööd reguleerivas TTÜ õigusaktis. Auditikomitee moodustab
kuratoorium.
7. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 50. Üleminekusätted
(1) Ülikooliseaduse alusel moodustatud kuratooriumi volitused lõpevad 2014. aasta 31.
detsembril.
(2) Tallinna Tehnikaülikooli seaduse alusel moodustatava kuratooriumi esimese koosseisu TTÜ
poolt nimetatavate liikmete valimised viiakse läbi nõukogu 2014. aasta septembrikuu istungil ja
liikmed esitatakse haridus- ja teadusministrile 2014. aasta 1. oktoobriks.
(3) Ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu volitused lõpevad 2014. aasta
31. detsembril.
(4) Tallinna Tehnikaülikooli seaduse alusel moodustatava nõukogu esimene koosseis valitakse
hiljemalt 2014. aasta 1. detsembril ning nõukogu esimese koosseisu volitused algavad 2015.
aasta 1. jaanuaril. Ülikooliseaduse alusel moodustatud nõukogu võtab 2014. aasta 1. oktoobriks
vastu nõukogu esimese koosseisu valimise tingimused ja korra.
(5) Tallinna Tehnikaülikooli seaduse jõustumisel ametis oleva rektoriga sõlmitud tööleping ja
tema volitused kehtivad töölepingus sätestatud tähtaja saabumiseni või tema enne lepingutähtaja
möödumist ametist vabastamiseni ning talle ei laiene Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 6 lõikes
2 sätestatud lepingu sõlmimise kohustus.
(6) TTÜ struktuuriüksuste põhikirjad ja põhimäärused viiakse põhikirjaga vastavusse hiljemalt
2016. aasta 31. augustiks.
(7) Teaduskondade nõukogud tegutsevad nende moodustamisel määratud koosseisus oma
volituste tähtaja lõpuni.
§ 51. Kehtetuks tunnistamine ja põhikirja jõustumine
(1) Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Tehnikaülikooli põhikiri (kehtestatud TTÜ nõukogu
16.12.2003 määrusega nr 14, muudetud nõukogu 15.11.2005 määrusega nr 12, 18.04.2006
määrusega nr 5, 20.05.2008 määrusega nr 2, 16.12.2008 määrusega nr 7, 20.10.2009 määrusega
nr 7, 28.09.2010 määrusega nr 8 ja 17.04.2012 määrusega nr 5).
(2) Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

