Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse statuut
Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud ja Tartu
Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja
paragrahvi 27 lõike 6, kehtestan ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse statuudi.

I. Üldsätted
1. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus (edaspidi: konsortsium) on Tartu Ülikooli (edaspidi:
ülikool) konsortsium, mille eesmärk on edendada ettevõtlusõpet, ettevõtlikku hoiakut,
innovatsiooniteadlikkust, koostööd ettevõtetega ja ettevõtlust ning koordineerida selleks
vajalikku tegevust ülikoolis.
2. Konsortsiumi eesmärgi saavutamiseks konsortsiumis osalevad struktuuriüksused ühiselt
2.1. täidavad ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise eestvedaja rolli ülikoolis ning
koostöös teiste ülikoolide ja partneritega Eestis tervikuna;
2.2. koordineerivad ülikoolis innovatsiooniteadlikkuse parandamiseks ning ettevõtluse ja
ülekantavate oskuste õpetamiseks vajalikku ühistegevust ja taristu süsteemset
arendamist;
2.3. esindavad ülikooli ettevõtlikkuse, ettevõtlusõppe ja innovatsiooni valdkonnas
suhtlemisel riigi- ja erasektori ning avalikkusega;
2.4. aitavad ülikooli struktuuriüksustel korraldada töötajate ja tudengite koostööd
ettevõtetega nii teadus- kui ka õppe-eesmärgil, sealhulgas rahvusvaheliselt;
2.6. aitavad ülikooli struktuuriüksustel viia ellu innovatsiooniprojekte.
3. Konsortsiumi nimi inglise keeles on Centre for Entrepreneurship and Innovation.
4. Konsortsiumi töös võivad osaleda ülikooli struktuuriüksused (edaspidi: struktuuriüksused)
ning juriidilised isikud, kelle tegevus on seotud konsortsiumi tegevusvaldkonnaga.
Juriidilised isikud osalevad konsortsiumi töös ülikooli ja juriidilise isiku vahel sõlmitava
koostöölepingu alusel.
5. Konsortsiumi töös osalevad alates 1. jaanuarist 2016 järgmised ülikooli struktuuriüksused:
humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond,
meditsiiniteaduste valdkond ning sotsiaalteaduste valdkond.
6. Uute struktuuriüksuste liitumise otsustab konsortsiumi nõukogu vähemalt 2/3
häälteenamusega. Struktuuriüksus võib lahkuda konsortsiumist omal soovil juhul, kui ta
täidab talle jooksva aasta tegevuskavaga pandud kohustused. Vastavasisulise otsuse teeb
nõukogu. Konsortsiumi liikmete üle peab arvestust konsortsiumi asjaajamist ning muud
administratiivtööd korraldav isik.

II. Juhtimine
7. Konsortsiumi tööd juhivad nõukogu ja juhataja.

8. Nõukogu koosseisu kuuluvad
8.1. arendusprorektor;
8.2. iga konsortsiumi tegevuses osaleva struktuuriüksuse esindaja struktuuriüksuse juhi
otsusel (liige ja üks asendusliige);
8.3. üliõpilasesinduse määratud üliõpilaste esindaja (liige ja üks asendusliige);
8.4. nõukogu poolt kaasatud liikmed nõukogu otsusel (kuni kolm liiget).
9. Nõukogu koosseisu kinnitab rektor. Nõukogu tööd juhib arendusprorektor.
10. Üliõpilaste esindaja volitused kestavad kaks aastat ning struktuuriüksuste esindajate ja
nõukogu kaasatavate liikmete volitused viis aastat.
11. Konsortsiumi juhataja võetakse tööle sotsiaalteaduste valdkonda tähtajatu töölepinguga
konsortsiumi nõukogu otsusel.
12. Konsortsiumi juhataja
12.1. korraldab konsortsiumi tööd vastavuses ülikooli põhikirja, käesoleva statuudi,
seaduste ning muude õigusaktidega;
12.2. kindlustab konsortsiumi tegevuskava täitmise;
12.3. võib moodustada töörühmi ja kaasata eksperte;
12.4. vastutab konsortsiumile eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
12.5. osaleb konsortsiumi nõukogu töös sõnaõigusega;
12.6. annab aru konsortsiumi nõukogule;
12.7. lahendab muid konsortsiumi puudutavaid küsimusi.
13. Konsortsiumi nõukogu
13.1. kinnitab konsortsiumi iga-aastase tegevuskava ja hindab selle täitmist;
13.2. kinnitab konsortsiumi eelarve ja teeb selles muudatusi;
13.3. otsustab konsortsiumi juhataja tööle võtmise;
13.4. otsustab nõukogu koosseisu täiendamise uute liikmetega;
13.5. otsustab struktuuriüksuste kaasamise konsortsiumi tegevusse ja sealt lahkumise;
13.6. määrab kindlaks nõukogu kodukorra;
13.7. arutab ja otsustab muid konsortsiumi arengu olulisi küsimusi.
14. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
15. Nõukogu korralisi koosolekuid kutsub kokku ja juhatab arendusprorektor. Erakorralise
koosoleku kutsub arendusprorektor kokku vähemalt 1/2 nõukogu liikmete taotlusel või omal
algatusel.
16. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole nõukogu liikmetest.
Juhul, kui nõukogu liikme asemel osaleb asendusliige, on tal kõik nõukogu liikme õigused
(sh hääleõigus) ja kohustused. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
vähemalt 2/3 koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

17. Konsortsiumi asjaajamist ning muud administratiivtööd korraldab ja selle eest vastutab
sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi juhataja.
III. Finantseerimine
18. Konsortsiumi rahalised vahendid moodustuvad konsortsiumi töös osalevate
struktuuriüksuste eraldistest, taotletud toetustest, annetustest ning teenitud tulust.
IV. Järelevalve ja aruandlus
19. Konsortsiumi juhataja annab vähemalt üks kord aastas oma tegevusest aru konsortsiumi
nõukogule.
V. Statuudi muutmine ja konsortsiumi tegevuse lõpetamine
20. Konsortsiumi statuudi muutmise ja konsortsiumi tegevuse lõpetamise kinnitab rektor
vähemalt 2/3 konsortsiumi töös osalevate ülikooli struktuuriüksuste juhtide otsusel.
VI. Rakendussätted
21. Arendusprorektor määrab konsortsiumi juhataja kohusetäitja alates käesoleva statuudi
jõustumisest kuni konsortsiumi juhataja tööle võtmiseni. Arendusprorektoril korraldada
konkurss konsortsiumi juhataja leidmiseks hiljemalt alates 1. jaanuarist 2015. a.
22. Konsortsiumi juhatajal tagada ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise ning teadmiste
ja tehnoloogia siirde alase kompetentsi koondamise tegevuskava välja töötamine hiljemalt
10. märtsiks 2014. a.

