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Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 34 punktid 2 ja 18 ja paragrahvi 77 ,
kehtestan Eesti sotsiaalteadusliku andmearhiivi statuudi.

I. Üldsätted

1. Eesti sotsiaalteaduslik andmearhiiv (edaspidi: konsortsium) on Tartu Ülikooli
sotsiaalteaduskonna (edaspidi: sotsiaalteaduskond) juures asuv konsortsium, mis toimib
üle-eestilise sotsiaalteaduste andmepangana.

2. Konsortsiumi ingliskeelne nimetus on Estonian Social Science Data Archive.

3. Konsortsium on loodud Eestis kogutud sotsiaalteadusliku informatsiooni korrastatud
kujul hoidmiseks ja taaskasutamiseks ning Eesti rahvusvahelisse sotsiaalteaduslikku
andmevahetusse lülitumisele kaasaaitamiseks.

4. Konsortsiumi tegevussuunad on järgmised:

4.1. Eestis korraldatud sotsiaaluuringuid kajastavate materj alide (uurimuste kohta
käiva kirjeldava informatsiooni ja kogutud andmestike (elektrooniliste andmefailide)
põhjal koostatud publikatsioonide, andmekogumisvormide ja uurimustega seotud
käsikirjaliste materjalide) kogumine, korrastamine, dokumenteerimine, hoidmine ja
taaskasutatavaks muutmine;

4.2. kontaktide j a koostöö arendamine akadeemiliste j a mitteakadeemiliste
institutsioonide vahel Eestis, kes koguvad ja valdavad sotsiaalteaduslikku informatsiooni;

4.3. kontaktide j a andmevahetuse korraldamine sotsiaalteaduslike andmearhiivide j a
sotsiaalteaduste infokeskustega teistes maades;

4.4. sotsiaalteadusliku informatsiooni kogumise, analüüsi ja korrastamise
metoodikasse puutuvate teadmiste ja oskuste levitamine (konsultatsioonid, koolitus).

5. Konsortsiumi töös võivad osaleda Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) instituudid ja teised
ülikooli struktuuriüksused (edaspidi: struktuuriüksused) ning juriidilised isikud, kelle
tegevus seondub konsortsiumi tegevusvaldkonnaga. Teised juriidilised isikud osalevad
ülikooli ja juriidilise isiku vahel sõlmitava koostöölepingu alusel.

6. Konsortsiumi asjaajamise, arhiivitöö korraldamise ja muu administratiivtöö eest vastutab
sotsiaalteaduskonna dekanaadi juhataja.



II. Juhtimine

7. Konsortsiumi tegevust juhivad nõukogu ja juhataja.

8. Nõukogu koosseisu kuuluvad juhataj aja konsortsiumi töös osalevate struktuuriüksuste
esindajad ning nõukogu poolt kaasatud liikmed.

9. Keskuse nõukogu koosseisu kinnitab sotsiaalteaduskonna dekaan vastavalt keskuse töös
osalevate struktuuriüksuste juhtide ettepanekutele ning nõukogu poolt kaasatud liikmete osas
vastavalt nõukogu otsusele.

10. Nõukogu liikmed valivad enda seast kolmeks aastaks nõukogu esimehe, kes juhib
nõukogu tööd.

11. Nõukogu
11.1. koostab konsortsiumi arengukava;
11.2. kinnitab konsortsiumi eelarve;
11.3. valib nõukogu esimehe ja konsortsiumi juhataja;
11.4. kuulab ära ja kinnitab konsortsiumi juhataja aruanded;
11.5. otsustab nõukogu liikme kaasamise;
11.6. otsustab struktuuriüksuste kaasamise konsortsiumi tegevusse;,
11.7. arutab ja otsustab muid keskuse arengu seisukohalt olulisi küsimusi.

12. Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas.
Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab nõukogu esimees. Nõukogu tuleb
kokku ka vähemalt 1/3 nõukogu liikmete nõudmisel.

13. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest,
sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul nõukogu esimehe poolt nimetatud
nõukogu liige. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole
koosolekust osavõtvatest liikmetest.

14. Konsortsiumi juhib juhataja, kelle nõukogu valib kolmeks aastaks. Juhataja valitakse
ülikooli teaduskraadiga õppejõudude ja teadustöötajate hulgast.

15. Juhataja
15.1. juhib konsortsiumi tegevust;
15.2. koostab konsortsiumi eelarve projekti;
15.3. esindab konsortsiumi ülikoolis ja väljaspool ülikooli;
15.4. vastutab konsortsiumile eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka käsutamise eest;
15.5. peab arvestust konsortsiumi töös osalevate struktuuriüksuste üle;
15.6. annab oma tegevusest kord aastas aru konsortsiumi nõukogule;
15.7. lahendab muid konsortsiumisse puutuvaid küsimusi, mis ei kuulu kellegi teise
pädevusse.



II. Finantseerimine

16. Konsortsiumi rahalised vahendid moodustuvad konsortsiumi töös osalevate
struktuuriüksuste eraldistest, konsortsiumi tehtavatest uurinus-, arendus-ja
koolitusprojektide rahalistest vahenditest, toetustest ja annetustest.

III. Statuudi muutmine ja konsortsiumi tegevuse lõpetamine

17. Konsortsiumi statuudi muutmise ja konsortsiumi tegevuse lõpetamise otsustab rektor
vähemalt 2/3 konsortsiumi nõukogu liikmete ettepanekul või omal algatusel.

VI. Rakendussätted

18. Konsortsiumi töös osalevad konsortsiumi asutamisel sotsiaalteaduskonna sotsioloogia ja
sotsiaalpoliitika instituut ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

19. Sotsiaalteaduskonna dekaanil määrata konsortsiumi juhataja kohusetäitja alates käesoleva
statuudi jõustumisest kuni konsortsiumi juhataja valimiseni.

20. Käesolev statuut jõustub 15. aprillil 2008. a.
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