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I Kinnitamised
1. Üliõpilaskonna juhatuse korraliste valimiste väljakuulutamine
OTSUSTATI:
1.1 Kuulutada välja üliõpilaskonna juhatuse korralised valimised:
- Juhatuse liikme haridusvaldkonnas kohale mandaadiga 2021.
1.2 Kandidatuuri ülesseadmiseks esitada:
- Digiallkirjastatud avaldus
- Motivatsioonikiri
- CV
1.3 Valimised toimuvad 12.03.2019 üliõpilasesinduse korralisel koosolekul nr 3.
Kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 05.03.2019 kell 16.00 digitaalselt
aadressile info@tipikas.ee.
1.4 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 8 poolthäält.
Artjom Bašev saabub kell 18.08
Vache Kakhoidze saabub kell 18.08
2. Üliõpilasesinduse valimiseeskirja kinnitamine
Esinduskogu liikmed on dokumendiga tutvunud ning valimiseeskirjale toimus I lugemine augusti
korralisel koosolekul ning II lugemine septembri korralisel koosolekul.
Lembitu Valdmets- Kas meil on veel viimasel hetkel tulnud muudatusettepanekuid?
Gerlin Gil- Eilsel akadeemilisel koosolekul ei tulnud midagi.
OTSUSTATI:
2.1 Kinnitada üliõpilasesinduse valimiseeskiri.
2.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 10 poolthäält.
Üliõpilasesinduse valimiseeskiri on lisatud protokollile digitaalselt (lisa 1).
Üliõpilasesinduse valimiseeskirja seletuskiri on lisatud protokollile digitaalselt (lisa 2).
3. Majandusteaduskonna üliõpilaskogu põhimääruse kinnitamine
Esinduskogu liikmed on dokumendiga tutvunud. Majandusteaduskonna üliõpilaskogu esimees Meeri
Vainola sõnab, et peamisteks muudatusteks on volikogude süsteemi põhimäärusest eemaldamine ja
selle asemel lisati organ nimega ülemkogu. Sinna saavad automaatselt endised juhatuse liikmed, kes
juba teavad, mida milles juhatuse ülesanded seisnevad.
Triin Siim- Kui juhatuse liikmed valitakse kuni üheks aastaks, siis see „kuni“ on üleliigne, sest on
sätestatud, et juhatuse mandaat on üks aasta. Kui ülemkogus on viis liiget, siis ½ tundub imelik. Kolm
liiget või lihthäälteenamus oleks parem sõnastus. Esinduskogu asemel võiks olla üliõpilasesindus, sest
muudes dokumentides mõeldakse selle all esinduskogu ja siis oleks kõik dokumendid ühtmoodi.

Gerlin Gil- Nõustun sellega. See „kuni“ mind ei häiri, sest oli selgitatud, et on üheaastane mandaat, aga
rakendussätete alla võiks küll kirjutada õige organisatsiooni nime. Sellises versioonis kinnitaksime
dokumendi, kus on kirjas „TalTech üliõpilasesinduse.“ Siis on korrektne.
OTSUSTATI:
3.1 Kinnitada majandusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus.
3.2 Otsus jõustub vastuvõtmisel.
HÄÄLETAMISE TULEMUS: 10 poolthäält.
Majandusteaduskonna üliõpilaskogu põhimäärus on protokollile lisatud digitaalselt (lisa 3).
II Aruanded
4. HKT ülevaade
Esinduskogu liikmed on kirjaliku ülevaatega tutvunud. Juhatuse liige haridusvaldkonnas Mari Kasemets
toob välja, et kui möödunud semestril tegeles projektiga hariduskoordinaator, siis nüüd seda
positsiooni enam ei ole ning tema ülesanded lähevad üle haridusvaldkonna juhile.
Krõõt Grete Mänd- Majandusteaduskonna puhul tuli välja, et dekanaadi poolt oli väga vähe abi või
isegi vastutööd?
Mari Kasemets- Lükkan selle väite ümber. Probleeme oli mõlemal pool. Omavaheline suhtlus
hariduskoordinaatori ja meeskondade, hariduskoordinaatori ja meie vahel jne oli halb. Kui suhtlus
oleks parem olnud, oleksime aru saanud, kus probleem on. Praktiliselt oli tegemist ühe kirjaga, mis
tekitas esimese arusaamatuse ja sealt see venis ajaliselt. Kui see juba meieni jõudis, oli natuke hilja.
Gerlin Gil- Nii dekanaadi poolt kui ka meie inimene olid mõlemad värskelt tulnud ülikooli ja mõlema
jaoks segadusttekitav olukord.
Krõõt Grete Mänd- Meil tuligi jutuks, et andmekaitseseadus oli argument, mis oli teaduskonna poolt
välja toodud.
Mari Kasemets- Nad ei andnud järgi sellega.
Gerlin Gil- Me tegime ise juhtimises selle vea, et küsisime, kuidas läheb, selle asemel, et küsida näha
tehtud tööd. Saime oma õppetunni ja praegune areng on positiivne.
Mari Kasemets- Nüüd on meil HKT projektil kooli poolt abiks õppekvaliteedi koordinaator Kersti
Matiisen. Tema aitab meil leida tudengeid ja anda kontaktid edasi meeskonnal.
Marii Metsmaa- Kas need küsimused, mis koosolekul küsitakse, on samad ja varieerub vastavalt sellele,
mis õppejõud käsitlusel on?
Mari Kasemets- See läheb kõigile samamoodi välja, aga kui vastustes on täpsustusi vaja, siis see sama
koordinaator küsib üle. Küsimustikku on ka uuendatud.
Krõõt Grete Mänd- Kas tema saadab ka meilid välja ja paneb nimekirjad kokku või seda teevad
meeskonnaliikmed?
Mari Kasemets- Haridusvaldkonna juht annab meeskondadele nimekirjad ja meeskonnad ise hakkavad
neid otsima. Me ei ole veel kokkuleppele saanud, kas koordinaator suhtleb otse meeskonnaga või läbi
haridusvaldkonna juhi. See võib oleneda ka sellest, palju on küsimusi ja milline on sellel töötajal
koormus.
Krõõt Grete Mänd- Üks suur probleem HKT-ga, miks sinna on tudengeid raske leida, on see, et tudengid
sellest projektist teavad äärmiselt vähe. Kuna tegemist on nii tundliku infoga, siis tulemusi ei
avalikustata ja kuna nad ei näe, mis mõju nad saavad läbi selle avaldada, siis kas on ideid, kuidas saaks
tudengite teadlikkust ja huvi selle vastu suurendada?

Mari Kasemets- Turunduse koha pealt olid meil plaanid juba Annaga. Nüüd on meil
hariduskommunikatsiooni koordinaator, kes saaks HKT-st kirjutada eraldiseisva loo, kus on selgitatud
protsessi.
Gerlin Gil- Me näeme, et HKT-d peab rohkem reklaamima, et tudengid võtaksid seda suurema
kohusetundega. Praegu on meil valimistega suur turundusplaan valmis, aga kui läheb tegemiseks, siis
on kõigil kiire. Hetkel on kommunikatsioonis prioriteet valimised. Kevadsemestri hakul peaks hakkama
HKT-d survestama.
Mari Kasemets- Vaatame ka seda, kuidas uus süsteem käima läheb. Seejärel tegeleme turundusega.
Ma arvan, et me jääme hätta, kui hakkame tegema mitut asja korraga.
Gerlin Gil- HKT-ga liiguvad asjad palju paremas suunas.
III Arutelud
5. Juhatuse poolaasta kokkuvõte
Juhatuse poolaasta aruanne tegevuskava baasil esitati detsembri korralisel koosolekul. Sel korral võtab
juhatus vabas vormis kokku eelmise aasta tähtsamad tegemised.
Juhatuse esimees Gerlin Gil tunnustab esinduskogu hea töö eest. Valmis on saanud töökord ja
valimiseeskiri. Sügissemester on TalTech nõukogus olnud pingelisem, kuid tudengiesindajad on väga
tublid. Nad julgevad oma arvamust avaldada ja see elavdab sealset seltskonda. Täna sai TalTech
sümboolika eeskiri nõukogus kinnitatud. Tegemist oli väga tulise debatiga. Nüüd on kasutuses uus ÕIS
küsimustik. Sellega on palju tööd tehtud ja Gerlini silmis on see nüüd parem. Raamatukogu on
tudengite tagasisidet arvesse võtnud ja ülejärgmiseks aastaks planeeritakse juurde luua
individuaalõppe bokse. EÜL-is sai lõpuks kinnitatud Avaliku poliitika seisukohtade dokument.
Mari Kasemets lisab haridusvaldkonna kohta, et lisaks juba mainitud ÕISi küsimustiku ja HKT-ga
seonduvale on käsil ka Hea õpetamise ja õppimise tava koostamine. See peaks saama valmis hiljemalt
veebruaris. Kaasatud on uue ÕISi arendamisse, et tudengitelt saada teada, mis on probleemkohad.
Valmis oleks pidanud saama uus esinduskogu valimiste platvorm, aga selleks valimisteks see siiski
valimis ei saa.
Jasmin Mursula sõnab tudengielu valdkonna kohta, et korraldatud sai rebaste ristimine,
üliõpilasesindusele motivatsiooniüritus. Osaletud on spordiseminaril kui ka EÜLi koosolekul. Kokku on
saadud nii Tartu Ülikooli, Maaülikooli kui ka Tallinna Ülikooli üliõpilasesindustega. Peamiselt on
arutatud struktuuri, aga ka teisi teemasid. Rahastusplatvormi osas on toimunud kaks kohtumist, kuid
see ei ole endiselt valmis. Koos Liinaga tegeletakse uute ÜE riiete otsimisega.
Gerlin sõnab tulevikuplaanide kohta, et kevadsemestril tahetakse saada ülikoolis ühtset õppejõudude
tunnustamissüsteemi, kus arvestatakse rohkem ka tudengite häält. Lisaks sellele kutsub Gerlin üles
kõiki osalema Avatud Uste päeval, et rääkida tudengite esindamisest.
Lembitu Valdmets kiidab juhatust tehtud töö eest.
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