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 VÕETUD VASTU Tartu Ülikooli senati  

20. detsembri 2013. a määrusega nr 12 

(jõustunud 20.12.2013) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

19. detsembri 2014. a määrusega nr 14 

(jõustub 01.01.2015) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

19. juuni 2015. a määrusega nr 18 

(jõustunud 19.06.2015; jõustub osaliselt 

01.01.2016) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

29. jaanuari 2016. a määrusega nr 3 

(jõustunud 29.01.2016) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

15. detsembri 2017. a määrusega nr 9 

(jõustunud 18.12.2017; jõustub osaliselt 

01.01.2018) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

26. aprilli 2019. a määrusega nr 4 

(jõustub 01.05.2019) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

19. juuni 2020. a määrusega nr 8  

(jõustub 01.01.2021) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli senati  

30. aprilli 2021. a määrusega nr 2 

(jõustub 30.04.2021) 

 

AKADEEMILISTE TÖÖTAJATE AMETIKOHTADE TÄITMISE KORD  

[jõustub 01.01.2021] 

 

Vastu võetud Tartu Ülikooli seaduse paragrahvi 23 lõike 4, kõrgharidusseaduse paragrahvi 33 

lõike 6 ning Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 12 lõike 2 punkti 13 alusel ning lähtudes 

kõrgharidusseaduse paragrahvi 34 lõigetest 1–3 ja 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse 

seaduse paragrahvi 8 lõigetest 1 ja 3.  

[jõustub 01.01.2021] 

1. Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korras (edaspidi: kord) nähakse ette, kuidas 

täidetakse Tartu Ülikoolis (edaspidi: ülikool) akadeemiliste töötajate ametikohti avaliku 

konkursiga, konkurssi välja kuulutamata ja külalistöötaja kutsumisega. [jõustub 01.01.2021] 

11. Struktuuriüksus käesoleva korra mõistes on instituut, kolledž ja valdkonnaväline ülikooli 

asutus. [jõustub 01.01.2016] 

 

I. Akadeemilise töötaja ametikoha loomine ja täitmine [jõustub 01.01.2021] 

2. Ametikoha täitmise viisid on järgmised:  

2.1 korralise akadeemilise töötaja ametikoht täidetakse kas avaliku konkursiga või konkurssi 

välja kuulutamata; [jõustub 01.01.2021] 
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2.2 külalistöötaja ametikoht täidetakse kutsumisega. [jõustub 01.01.2021] 

I.1. Akadeemilise töötaja ametikoha loomine ja täitmine avaliku konkursiga ning 

konkurssi välja kuulutamata [jõustub 01.01.2021] 

3. Korralise akadeemilise töötaja ametikoht täidetakse avaliku ja kõigile osalistele võrdsete 

tingimustega konkursi korras, välja arvatud korra punktides 4 ja 41 nimetatud juhtudel. 

[jõustub 01.01.2021] 

31. Punktis 3 nimetatud konkursiga võib samaväärseks lugeda väljaspool ülikooli korraldatud 

avaliku konkursi, mille võitmisega kaasneb töötaja teadus- ja arendustegevuse rahastamine 

teadusprojekti elluviimise ajal. Avalikeks konkurssideks loetakse muu hulgas  

 [jõustub 01.01.2021] 

 1)   personaalse uurimistoetuse määramist uurimisprojekti juhile;  

 2) järeldoktori ja tippteadlase või muu teadlaste mobiilsusprogrammi uurimistoetuse 

määramist;  

 3)  Euroopa Liidu, Euroopa Liidu liikmesriikide või kolmandate riikide muu uurimistoetuse 

andmist. 

[jõustunud 18.12.2017] 

4. Konkurssi välja kuulutamata võib korralise akadeemilise töötaja ametikoha kuni viieks 

aastaks täita töötaja ametisse nimetamisega, kui [jõustub 01.01.2021] 

4.1. samale ametikohale korraldatud konkurss on luhtunud; 

4.2. ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga; 

4.3. ametikoht on täidetud vastavalt korra punktidele 4.1 ja 4.2 viiest aastast lühemaks 

tähtajaks – ametikoha täitja töölepingu tähtaja ühekordse pikendamisega kuni viie 

aastani. 

[jõustub 01.01.2015] 

41. Konkurssi välja kuulutamata võib akadeemilist töötajat atesteerimise käigus edutada 

kõrgemale ametikohale, kui ta on selleks esitanud sooviavalduse ning täidab 

atesteerimiskomisjoni hinnangul akadeemiliste töötajate ametijuhendites sätestatud 

edutamise nõuded ja valdkondlikud edutamise lisanõuded. Edutada saab teadurit ja lektorit 

kaasprofessori kohale ning kaasprofessorit professori kohale. Atesteerimiskomisjoni otsuse 

alusel korraldatakse kaasprofessoriks edutamisel struktuuriüksuse nõukogus salajane 

soovitushääletus ja edutamise otsustab valdkonna nõukogu. Professoriks edutamisel 

korraldatakse valdkonna nõukogus salajane soovitushääletus ja edutamise otsustab senat. 

[jõustub 30.04.2021] 

5. Akadeemilise töötaja ametikoha loomise, täitmise viisi ning ajutise töö puhul täitmise tähtaja 

otsustavad järgmised isikud: [jõustub 01.01.2015]  

5.1. professori ametikoht – rektor valdkonna nõukogu või valdkonnavälise asutuse nõukogu 

ettepanekul; [jõustub 01.01.2021] 

5.2. kaasprofessori ametikoht – dekaan instituudi juhi või kolledži direktori ettepanekul või 

valdkonnavälise asutuse juht; [jõustub 01.01.2021] 

5.3. lektori, nooremlektori, õpetaja, teaduri ja nooremteaduri ametikoht – struktuuriüksuse 

juht. [jõustub 01.01.2021] 

6. Korra punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud ametikoha loomise ja täitmise ettepaneku tegija esitab 

ettepanekus ametikoha loomise või täitmise põhjenduse, ametikoha kirjelduse ja andmed 

rahastamiseks vajalike finantsvahendite olemasolu kohta.  

[jõustub 01.01.2016] 

 61. Professori ametikoha loomisel korra punktis 31 nimetatud juhul lisatakse valdkonna    

nõukogule esitatavate materjalide hulka struktuuriüksuse juhi hinnang kandidaadi sobivuse 

kohta ametinõuetele, lähtudes ametikohale esitatavatest nõuetest. [jõustub 01.01.2021] 

7. Korra punktis 5.3 nimetatud ametikoha loomise ja täitmise otsustaja lähtub otsuse tegemisel 

ametikoha kirjeldusest ja ametikoha rahastamiseks vajalike finantsvahendite olemasolust.  
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8. [kehtetu 01.01.2015] 

9. Personaliosakond teatab struktuuriüksuse juhile ja dekanaadi juhatajale 1. oktoobriks ja 

1. märtsiks akadeemiliste töötajate töölepingutest, mille tähtajad mööduvad aasta jooksul. 

[jõustub 01.01.2021] 

I.2. Külalistöötaja kutsumine [jõustub 01.01.2021] 

10. Konkurssi välja kuulutamata võib kuni viieks aastaks külalistöötaja staatuses akadeemilise 

töötajana õppe- ja/või teadustööd tegema kutsuda silmapaistvaid teadlasi, loomeisikuid ja 

oma eriala praktikuid. [jõustub 01.01.2021] 

101. Külalistöötajana võib ülikooli tegevusse kaasata emeriitprofessori nimetuse saanud isiku. 

[jõustub 01.01.2021] 

11. Külalistöötajaks võib olla ka isik, kes ei täida kõiki akadeemilistele töötajatele esitatavaid 

kvalifikatsiooninõudeid. [jõustub 01.01.2021] 

12. Külalistöötaja kutsumise otsustab rektor instituudi juhi või kolledži direktori ettepanekul, mis 

on kooskõlastatud dekaaniga, või valdkonnavälise asutuse direktori ettepanekul. Ettepanekus 

põhjendatakse kutsumise vajadust, kirjeldatakse kavandatud tegevust ning näidatakse 

ametinimetus ja nimetuse andmise tähtaeg. Ettepanekule lisatakse andmed isiku hariduse ja 

varasema töökäigu kohta. [jõustub 01.01.2021] 

13. Külalistöötaja võib nimetada külalisprofessoriks, külalislektoriks ja külalisteaduriks sõltuvalt 

kavandatavast tegevusest, isiku haridustasemest ning erialastest teadmistest ja kogemustest. 

Külalistöötajana kaasatud emeriitprofessorit nimetatakse emeriitprofessoriks. 

[jõustub 01.01.2021] 

14. Külalistöötaja kutsutakse semestri algusest, v.a juhul, kui kavandatud tegevuse alustamine 

muul ajal on vajalik ametikoha rahastaja tingimuste täitmiseks või seoses Eestis töötamise 

õiguse taotlemisega. Temaga võib sõlmida töölepingu või käsundus- või töövõtulepingu 

vastavalt kavandatud tegevuse iseloomule. [jõustub 01.01.2021] 

 

II. Avaliku konkursi väljakuulutamine  

15. Avaliku konkursi ametikoha täitmiseks kuulutab välja rektor, lähtudes korra punktis 5 

nimetatud isiku otsusest.  

151. Mitme ühesuguse ametikoha täitmiseks võib välja kuulutada ühe konkursi, lisades 

konkursikuulutusse sellekohase teabe. Sellisel juhul on ühel isikul võimalik valituks osutuda 

ühele ametikohale. [jõustunud 29.01.2016] 

16. Konkurss professori ametikohale kuulutatakse välja vähemalt kaheksa kuud, kaasprofessori 

kohale vähemalt viis kuud ning teistele ametikohtadele vähemalt kolm kuud enne ametikoha 

täitmist või vastava ametikoha töötajaga sõlmitud töölepingu tähtaja möödumist. [jõustub 

01.01.2021] 

17. Konkursiteate avaldamise korraldab personaliosakond. Konkursiteade avaldatakse ülikooli 

kodulehel ja vajaduse korral ka teistes infoallikates hiljemalt kuu aega enne 

kandideerimistähtaja lõppu. Konkursiteade sisaldab ametikoha täitmiseks vajalikku teavet. 

[jõustub 01.01.2021] 

17.1. [kehtetu 01.01.2021] 

17.2. [kehtetu 01.01.2021] 

17.3. [kehtetu 01.01.2021] 

17.4. [kehtetu 01.01.2021] 

17.5. [kehtetu 01.01.2021] 

III. Kandideerimisdokumentide esitamine 

18. Nii avaliku konkursi korras kui ka ilma konkursita töölevõtmist taotlev isik (edaspidi: 

kandidaat) esitab järgmised kandideerimisdokumendid: 
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18.1. avaldus rektori nimele; 

18.2. elulookirjeldus korra lisas 1 loetletud andmetega;  

18.3. teadustööde loetelu; 

18.4. nõutavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade koopiad. Kandidaadilt on 

õigus nõuda kvalifikatsiooni tõendava dokumendi ja selle lisade originaale või 

kinnitatud ärakirju. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt 

nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut 

kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile; 

18.5. kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud materjalid. 

181. Kui kandidaat on korra punkti 31 tähenduses edukalt läbinud ametikoha rahastaja korraldatud 

konkursi, ei pea kandidaat esitama korra punktides 18.2–18.5 nimetatud 

kandideerimisdokumente, kui ta on need esitanud ametikoha rahastajale ning need on 

ülikoolile kättesaadavad. [jõustub 01.01.2021] 

182. [kehtetu 01.01.2021] 

19. Vormikohase elulookirjelduse esitamisel võib kandidaat nõutavate teadustöö ja 

arendustegevuse ning õppetöö andmete esitamise asemel anda ülikoolile õiguse kasutada 

ülikoolile kättesaadavates andmebaasides kandidaadi kohta leiduvaid vastavaid andmeid. 

Kandidaat peab vormikohases elulookirjelduses täpselt märkima, milliseid nõutud andmed 

võib tema kohta vastavatest andmebaasidest koguda. 

20. Professori ja kaasprofessori ametikoha kandidaat esitab lisaks korra punktis 18 nimetatud 

kandideerimisdokumentidele järgmise viie aasta eesmärkide ja nende täitmise tegevuskava 

kirjelduse, mille pikkus kokku on kuni 1500 sõna. [jõustub 01.01.2021] 

21. Professori ja kaasprofessori ametikoha kandidaatidel on soovitatav lisada elulookirjelduse 

lõppu andmed vähemalt kahe isiku kohta, kellelt võib küsida kandidaati puudutavat tööalast 

teavet. [jõustub 01.01.2021] 

22. Kandideerimisdokumendid esitatakse eesti keeles. Erandina 

22.1. esitab professori ja kaasprofessori ametikoha kandidaat kandideerimisdokumendid 

lisaks inglise keeles; [jõustub 01.01.2021] 

22.2. [kehtetu 01.01.2021] 

22.3. võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei 

eeldata eesti keele oskust. 

23. Ametikoha täitmisel avaliku konkursiga esitatakse kandideerimisdokumendid 

personaliosakonda ning personaliosakond saadab kandidaatide dokumendid sõltuvalt 

täidetavast ametikohast kas dekaanile või struktuuriüksuse juhile või nende määratud isikule. 

[jõustub 01.01.2021] 

24. Ametikoha täitmisel ilma konkursita esitatakse kandideerimisdokumendid dekaanile või 

struktuuriüksuse juhile või nende määratud isikule, kes edastab kandidaatide dokumendid 

hindamiseks vastavalt korra 4. peatükile. [jõustub 01.01.2021] 

25. Kui kandidaadi haridustase ei vasta ametikoha nõuetele või tal puudub vajalik keeleoskus, ei 

edastata tema dokumente hindamiseks. Kui kandidaat ei ole esitanud kõiki 

konkursikuulutuses nõutud kandideerimisdokumente, antakse talle tähtaeg puuduste 

kõrvaldamiseks. Kui kandidaat ei ole puudusi täiendava tähtaja jooksul kõrvaldanud, ei 

edastata tema dokumente hindamiseks. Personaliosakonna juhataja tagab kandidaadi 

teavitamise konkursilt väljaarvamise kohta. Kui kandidaat ei vasta muudele 

konkursitingimustele, võib professori või kaasprofessori puhul dekaan või valdkonnavälise 

asutuse direktor teha rektorile ettepaneku arvata isik kandidaatide hulgast välja ning rektor 

otsustab kandidaadi väljaarvamise. Struktuuriüksuse juht tagab kandidaadi teavitamise 

konkursilt väljaarvamisest. [jõustub 01.01.2021] 

 

IV. Kandidaatide hindamine  
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26. Kandidaatide ametinõuetele vastavuse hindamisel lähtutakse senati määrusega kehtestatud 

akadeemiliste töötajate ametijuhenditest ja konkursiteates sätestatud tingimustest. Hindamise 

korraldab dekaan või struktuuriüksuse juht sõltuvalt täidetavast ametikohast.  

[jõustub 01.01.2018] 

261. Professori ametikoha kandidaatide hindamisel võib rektor dekaani või valdkonnavälise 

asutuse direktori ettepanekul moodustada vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, kes hindab 

kandidaate ning valib välja parimad kandidaadid, kelle kandideerimisdokumendid 

edastatakse ekspertidele. Kandidaadid, kelle kandideerimisdokumente ekspertidele ei 

edastata, arvatakse komisjoni otsusega konkursilt välja. [jõustub 01.01.2021] 

27. [kehtetu 01.01.2015]  

28. Professori ametikoha kandidaate hindab vähemalt kolm eksperti väljastpoolt Eestit. 

Eksperdid nimetab rektor dekaani või valdkonnavälise asutuse direktori ettepanekul. 

Ekspertide töö tasustatakse. [jõustub 01.01.2021] 

29. Kaasprofessori ametikoha kandidaate hindab vähemalt kolm eksperti, kellest vähemalt kaks 

on väljastpoolt ülikooli ja nendest kahest vähemalt üks väljastpoolt Eestit. Eksperdid nimetab 

dekaan instituudi juhi või kolledži direktori ettepanekul või valdkonnavälise asutuse direktor. 

[jõustub 01.01.2020] 

30. Ekspertide nimetamisel välditakse huvide konflikti.  

31. Professori kandideerimisdokumentide edastamise ekspertidele korraldab dekaan või 

valdkonnavälise asutuse direktor. Kaasprofessori kandideerimisdokumentide edastamise 

ekspertidele korraldab struktuuriüksuse juht. Dekaan või struktuuriüksuse juht määrab 

hinnangu esitamise tähtpäeva arvestusega, et valimised saaksid toimuda vähemalt üks kuu 

enne ametikoha täitmist. [jõustub 01.01.2021] 

32. [kehtetu 18.12.2017] 

33. Ekspert hindab kandidaatide vastavust ametinõuetele ning esitab hinnangu ja nõuetele 

vastavate kandidaatide pingerea professori ametikoha puhul dekaanile või valdkonnavälise 

asutuse direktorile ning kaasprofessori ametikoha puhul struktuuriüksuse juhile.  

[jõustub 01.01.2021] 

34. Kui professori või kaasprofessori ametikoha kandidaat ei vasta vähemalt kahe eksperdi 

hinnangul ametinõuetele, teeb dekaan või valdkonnavälise asutuse direktor rektorile 

ettepaneku arvata vastav isik kandidaatide hulgast välja ning rektor otsustab kandidaadi 

väljaarvamise. [jõustub 01.01.2021] 

341. Professori ja kaasprofessori ametikohale kandideerijalt, kes pole varem Tartu Ülikoolis 

professori, kaasprofessori, dotsendi ega vanemteadurina töötanud, võib nõuda avaliku 

loengu (venia legendi loeng) pidamist või selle video esitamist. Kandidaadilt, kes on varem 

töötanud Tartu Ülikoolis professori või kaasprofessorina, võib nõuda avalikku ettekannet 

viimase viie aasta õppe- ning teadus- ja arendus- või loometegevuse tulemuste kohta. Otsuse 

kandidaadi venia legendi loengu pidamise ja avaliku ettekande vajalikkuse kohta teeb 

dekaan. [jõustub 01.01.2021] 

35. Professori ametikoha kandidaatidele hinnangu andmiseks korraldab dekaan või 

valdkonnavälise asutuse direktor valdkonna nõukogus või valdkonnavälise asutuse nõukogus 

salajase soovitushääletuse. Enne soovitushääletuse toimumist kuulab valdkonna nõukogu ära 

instituudi või kolledži nõukogu seisukoha, samuti programmijuhi või -juhtide, kelle juhitava 

õppekava alusel kandidaat õpetab, seisukoha, kui programmijuht või -juhid ei ole instituudi 

või kolledži nõukogu liikmed. [jõustub 01.01.2021] 

351. Kaasprofessori ametikoha kandidaatide kohta esitab valdkonna nõukogule seisukoha 

instituudi või kolledži nõukogu. [jõustub 01.01.2021] 

36. Professori ametikoha kandidaatide puhul esitab dekaan või valdkonnavälise asutuse direktor 

ekspertide hinnangute ja valdkonna nõukogu või valdkonnavälise asutuse nõukogu 
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soovitushääletuse tulemuste kokkuvõtte koos kandideerimisdokumentidega senatile. [jõustub 

01.01.2021] 

37. Lektori ametikoha kandidaate hindab instituudi juht või kolledži direktor või nende määratud 

isik(ud). Nooremlektori, õpetaja, teaduri ja nooremteaduri ametikoha kandidaate hindab 

ametikoha täitja tulevane töö vahetu korraldaja. Hinnang esitatakse arvestusega, et valimised 

saaksid toimuda vähemalt üks kuu enne ametikoha täitmist. [jõustub 01.01.2021] 

38. Kui nooremlektori, õpetaja, teaduri või nooremteaduri ametikoha kandidaat ei vasta töö 

vahetu korraldaja hinnangul ametinõuetele, annab kandidaadi nõuetele vastavuse kohta 

hinnangu ka struktuuriüksuse juht. [jõustub 01.01.2021] 

381. Kui instituudi juhi või kolledži direktori hinnangul ei vasta lektori, nooremlektori, õpetaja, 

teaduri või nooremteaduri kandidaat ametikoha nõuetele, teeb ta dekaanile ettepaneku arvata 

vastav isik kandidaatide hulgast välja ning dekaan otsustab kandidaadi väljaarvamise. 

Valdkonnavälise asutuse puhul arvab nõuetele mittevastava kandidaadi välja valdkonnavälise 

asutuse direktor. [jõustub 01.01.2021] 

39. Kui kandidaat on korra punkti 31 tähenduses edukalt läbinud ametikoha rahastaja korraldatud 

konkursi, mille nõuded on sarnased ülikoolis kehtivate ametinõuetega, ei ole vaja kandidaati 

hinnata. [jõustub 01.01.2021] 

391. [kehtetu 18.12.2017] 

40. Kui akadeemilise töötaja ametikohale kandideerib ilma konkursita isik, kes töötab avaliku 

konkursi korras täidetud akadeemilise töötaja ametikohal, mille nõuded on samad või 

kõrgemad kui taotletava ametikoha nõuded, ning isiku avaliku konkursi korras tööle 

asumisest on möödas vähem kui aasta, ei ole vaja kandidaati hinnata. [jõustub 01.01.2021] 

41. Kui ametikoha täitja töölepingut pikendatakse vastavalt korra punktile 4.3, ei ole vaja 

kandidaati hinnata. 

[jõustub 01.01.2015] 

42. Kui isik, kes peab kandidaatide hindamist korraldama või kandidaate hindama, kandideerib 

ise ametikohale, täidab vastavaid ülesandeid dekaani või valdkonnavälise asutuse direktori 

asemel rektori määratud isik, instituudi juhi või kolledži direktori asemel dekaani määratud 

isik ning tulevase töö vahetu korraldaja asemel struktuuriüksuse juhi määratud isik. [jõustub 

01.01.2016]  

V. Valimine ja valimistulemuste vaidlustamine  

43. Nii avaliku konkursi korras kui ka ilma konkursita ametikoha täitmisel, v.a korra punktis 44 

nimetatud juhul, valitakse ametikoha täitja järgmiselt: 

43.1. professor valitakse senatis. Enne valimist tutvub senat valdkonna nõukogu ja 

akadeemilise komisjoni seisukohaga kandidaatide kohta; [jõustub 01.01.2021] 

43.2. kaasprofessor valitakse valdkonna nõukogus; [jõustub 01.01.2021] 

43.3. lektor, nooremlektor, õpetaja, teadur ja nooremteadur valitakse struktuuriüksuse 

nõukogus, kui struktuuriüksuse põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. [jõustub 01.01.2021] 

431. Valdkonna ja instituudi või kolledži nõukogu koosolekul, kus valitakse kaasprofessori ja 

lektori ametikohtade täitjad, võib osaleda sõnaõigusega programmijuht. Programmijuht võib 

oma seisukoha dekaanile või struktuuriüksuse juhile esitada ka kirjalikult. 

 [jõustub 01.01.2021] 

44. Korra punktis 43 nimetatud valimist ei ole vaja korraldada, kui ametikoha täitja töölepingut 

pikendatakse vastavalt korra punktile 4.3 – valimist asendab korra punktis 5 nimetatud isiku 

otsus ametikoha täitja töölepingut pikendada. [jõustub 01.01.2015] 

44.1. [kehtetu 01.01.2015] 

44.2. [kehtetu 01.01.2015] 

45. Akadeemilise töötaja valimine ja professori kandidaatide soovitushääletus toimub salajasel 

hääletamisel vastavalt senati kehtestatud korrale. [jõustub 01.01.2021] 
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46. Kui kandidaate on rohkem kui üks, järjestab korra punktides 43.1–43.3 nimetatud 

otsustuskogu kandidaadid pingeritta. 

47. Kandidaate teavitatakse valimistulemustest kahe nädala jooksul valimiste toimumisest 

arvates. Professori kandidaate teavitab akadeemiline sekretär, teiste ametikohtade kandidaate 

teavitab struktuuriüksuse juht või tema määratud isik. [jõustub 01.01.2021] 

48. Kui kandidaat leiab, et rikutud on konkursitingimusi või hindamise või valimise läbiviimise 

korda, võib ta kahe nädala jooksul valimistulemustest teadasaamisest valimistulemused 

vaidlustada, viidates vaides toimepandud rikkumistele. Professori kandidaat esitab vaide 

rektori kaudu senatile ning vaiet menetletakse vastavalt senati tööd reguleerivale korrale kui 

küsimust, mis on esitatud senatile arutamiseks. Teiste ametikohtade kandidaadid esitavad 

vaide rektorile. Rektor teeb vaide kohta otsuse ühe kuu jooksul vaide saamisest. [jõustub 

01.01.2021] 

49. Kui vaide läbivaatamisel ilmneb, et konkursitingimusi või hindamise või valimise läbiviimise 

korda on rikutud, kuid rikkumine ei võinud mõjutada valimistulemusi, jäävad 

valimistulemused kehtima.  

50. Kui vaide läbivaatamisel ilmneb, et konkursitingimusi või hindamise või valimise läbiviimise 

korda on rikutud ja rikkumine mõjutas valimistulemusi, tunnistatakse valimistulemused 

kehtetuks. Professori ametikoha valimistulemused tunnistab kehtetuks senat, teiste 

ametikohtade korral tunnistab valimistulemused kehtetuks rektor. [jõustub 01.01.2021] 

501. Kandidaate teavitatakse valimistulemuste kehtetuks tunnistamisest kahe nädala jooksul 

alates senati otsuse või rektori korralduse jõustumisest. Professori kandidaate teavitab 

akadeemiline sekretär, teiste ametikohtade kandidaate teavitab struktuuriüksuse juht või tema 

määratud isik. [jõustub 01.01.2021] 

 

VI. Töölepingu sõlmimine 

51. Valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse pärast korra punktis 48 nimetatud 

valimistulemuste vaidlustamise tähtaja möödumist tööleping. Korra punktis 39 nimetatud 

juhul sõlmitakse kandidaadiga tööleping kogu rahastamisperioodiks, kui see ei lähe vastuollu 

akadeemilise töötaja töösuhteid reguleerivate riiklike õigusaktide nõuetega. [jõustub 

01.01.2021] 

52. Kui valituks osutunud kandidaat ei soovi töölepingut sõlmida või ühe kuu jooksul 

valimistulemuste teatavaks tegemisest arvates ei jõua töölepingu tingimuste üle läbirääkimisi 

pidav struktuuriüksuse juht kandidaadiga töölepingu tingimustes kokkuleppele, võib 

struktuuriüksuse juht ametikoha loomist ja täitmist otsustava isiku nõusolekul asuda 

töölepingu sõlmimiseks läbi rääkima valimistel pingereas järgmisele kohale jäänud isikuga.  

53. Esmakordselt professorina tööle asunud isik esineb esimese töötamise aasta jooksul avaliku 

ametisse astumise loenguga (inauguratsiooniloeng), mille korraldab tema struktuuriüksuse 

juht koostöös rektoraadi bürooga. [jõustub 01.01.2021] 

VII. Rakendussätted 

54. [kehtetu 01.01.2015] 

55. [kehtetu 01.01.2015] 

551. Enne 1. jaanuari 2021 tähtajalise töölepingu alusel tööle asunud külalisdotsendid võivad  

külalisdotsendi ametikohal töötada kuni töölepingu tähtaja lõppemiseni. 

[jõustub 01.01.2021] 

56. Ülikooli nõukogu 24. septembri 2010. a määrusega nr 13 vastu võetud, nõukogu 

22. veebruari 2011. a määrusega nr 4 ja 16. detsembri 2011. a määrusega nr 19 muudetud 

ning ülikooli senati 15. juuni 2012. a määrusega nr 14, 28. septembri 2012. a määrusega 

nr 18 ja 25. oktoobri 2013. a määrusega nr 10 muudetud õppejõudude ja teadustöötajate 

ametikohtade täitmise kord tunnistatakse kehtetuks.  
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LISA 1 

[jõustub 01.01.2018] 

Elulookirjeldus 

 

I. Üldandmed 

1. Ees- ja perekonnanimi 

2. Kodakondsus 

3. Kontaktandmed: telefon, e-post 

4. Haridus (õppeasutus, õppeaste, eriala, lõpetamise aeg, lõputöö teema ja juhendaja) [jõustub 

30.04.2021] 

5. Keelteoskus 

6. Töökogemus, sh praegune ametikoht 

 

II. Õppetöö ja õppetööalane korraldus- ja arendustegevus 

7. Andmed kõrgkoolis tehtud õppetöö kohta viimase viie aasta jooksul (õppeainete, sh uute 

õppeainete ja täiendusõppe loetelu, koormus, õppetöös osalenud üliõpilaste arv, üliõpilaste 

tagasiside tulemused, õppematerjalide, sh e-kursuste koostamine). 

8. Juhendamine. Näidata juhendatavate arv, nimetada kaitsmiseni jõudnud juhendatavad 

(professori ja kaasprofessori puhul eelkõige magistrandid ja doktorandid). [jõustunud 

30.04.2021] 

 

9.  Õppetööalane korraldus- ja arendustegevus (aine- ja õppekavade koostamine ja arendamine,  

osalemine üliõpilaste vastuvõtus, hindamiskomisjonides osalemine jm). 

10. Muu õppetööalane tegevus. 

 

III. Teadus-, arendus- ja loometegevus 

11. Peamised uurimisvaldkonnad. Iga uurimisvaldkonna tulemuste lühikokkuvõte koos 

viidetega publikatsioonidele teadustööde nimekirjas. Kui tulemused on avaldatud koos 

kaasautoritega, tõsta esile oma panus.   

12. Teaduspublikatsioonide üldarv ja viimase viie aasta publikatsioonide arv. 

13. Olulisemad publikatsioonid, kunstialade puhul loominguliste tööde loetelu. Soovitav 

(professori ja kaasprofessori ametikohale kandideerimisel aga nõutav) on lisada nimetatud 

publikatsioonid elektroonsel kujul lingi või failina konkursimaterjalide juurde. [jõustunud 

30.04.2021] 

14. Saadud uurimistoetused ja lepingud (programm või projekt, finantseerija, finantseeringu 

maht, algus ja lõpp, kandideerija roll). 

15. Doktoriväitekirjade oponeerimine. 

16. Teoreetiliste teadmiste rakendamise ja populariseerimise kogemus, nt ärilise potentsiaaliga 

oskusteabe loomine, autorsus patentides, osalus innovaatiliste lahenduste loomisel, 

rakendusuuringutes osalemine ja analüüside tegemine. 

17. Osavõtt oma eriala rahvusvahelise kogukonna tööst (nt osalemine teadusorganisatsioonide ja 

erialaliitude töös, kuulumine ajakirjade, teadusväljaannete seeriate, raamatute jms 

toimetuskolleegiumitesse, teadusväljaannete koostamine ja toimetamine, rahvusvaheliste 

teaduskonverentside jms korraldamine, loomeesitluste korraldamine, andmebaaside, 

teaduskollektsioonide jm teadustaristu arendamine ja haldamine). 

18. Muu teadus-, arendus- ja loometegevust toetav tegevus. 

 

IV. Osalemine ülikooli juhtimises ning institutsionaalses arendamises 

19. Juhtimisülesannete täitmine (meeskonna või projekti juhtimine). 

20. Muu ülikooli juhtimise ja institutsionaalse arendamisega seotud tegevus. 

 

V. Ühiskondlik tegevus 

21. Osalus oma eriala edendamise ja rakendamisega seotud tegevustes asutuse, riigi või 

rahvusvahelisel tasemel.  
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22. Muu ühiskondlik tegevus.  

 

VI. Enesetäiendus 

23. Erialane enesetäiendus, sh stažeerimine ettevõtete ja asutuste juures. 

24. Õpetamis- ja juhendamisoskuste alane enesetäiendus. 

25. Juhtimisalane enesetäiendus. 

26. Muu enesetäiendus. 

 

VII. Erialased tunnustused 

 


