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8.3.1

1. Üldsätted
1.1. Käesolev kord sätestab Tallinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi TTK) üliõpilaste akadeemiliste
tavade rikkumise ja vääritu käitumise ennetamise, menetlemise ja karistuste määramise
korra.
1.2. Akadeemiliste tavade rikkumiseks ja väärituks käitumiseks loetakse järgmisi tegevusi:
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

õpiväljundite hindamisel kõrvalise abi (etteütlemine, mahakirjutamine jms),
õppejõu poolt mitteaktsepteeritud abivahendite ja -materjalide kasutamine;
plagieerimine ehk kellegi teise töö ulatuslik ümbersõnastamine, refereerimine või
tsiteerimine, ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta;
kellegi teise kirjaliku töö esitamine oma nime all;
iseenda identse töö taasesitamine, kui selle eest on juba ainepunkte saadud;
tegelikkusele mittevastavate andmete teadlik esitamine oma töödes või
taotlustes (näiteks VÕTA) ja muu taoline;
TTK maine tahtlik rikkumine;
üldtunnustatud käitumisnormide vastu olulisel määral eksimine;
üliõpilasena tahtlikult toime pandud kuritegu süüdimõistva kohtuotsuse
jõustumisel;
teise üliõpilase eest õpiväljundite hindamisel osalemine.

1.3. Tuginedes õppekorralduseeskirjale on akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu
käitumise korral instituudi direktoril õigus sõltuvalt eksimuse raskusest:
1.3.1.
1.3.2.

teha üliõpilasele suuline või kirjalik noomitus;
teha rektorile ettepanek üliõpilase eksmatrikuleerimiseks.

1.4. Kirjalik noomitus vormistatakse instituudi direktori korraldusena. Instituudi direktori
korraldusena vormistatud noomitused registreeritakse EKIS-s ja üliõpilase õpingukaardile
ÕISis tehakse vastav märge. Muud juhtumit puudutavad asjakohased dokumendid
säilitatakse instituudis.
1.5. Õppejõul on kohustus ainekursuse alguses teavitada üliõpilasi teadmiste kontrollimise
reeglitest ning õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule esitatavatest
nõuetest.

2. Menetlus üliõpilase poolt toimepandud akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu
käitumise avastamise korral
2.1. Õppejõul on kohustus jälgida üliõpilastööde sisu ja vormi vastavust esitatud nõuetele
ning pöörata tähelepanu akadeemiliste tavade rikkumisele ja vääritule käitumisele.
2.2. Vastavalt õppekorralduseeskirjas sätestatule on õppejõul õigus eemaldada üliõpilane
eksamilt, kui ta kasutab kõrvalist abi. Eksamihindeks on sellisel juhul „0“ (puudulik).
2.3. Eksamil sooritatud ning teistlaadi rikkumiste ilmnemisel on õppejõul õigus edastada
ülevaade juhtumist koos asjakohaste materjalidega (võrdlus esitatud teksti/lähtekoodi ja
algallika vahel (sh viitamisvead), e-kirjad, teise nime all esitatud eksamitööd, eksamil
kasutatud lisamaterjalid, kattuvad kodutööde lahendused vms) instituudi direktorile
ettepanekuga üliõpilasele noomituse avaldamiseks. Samaaegselt teavitab õppejõud üliõpilast
juhtumi menetluse alustamisest.
2.4. Instituudi direktoril on õigus küsida üliõpilaselt täiendavaid selgitusi. Eksimuse
tuvastamisel on direktoril õigus, sõltuvalt eksimuse raskusest ja varasemate rikkumiste
olemasolust, avaldada suuline või kirjalik noomitus või teha rektorile ettepanek üliõpilase
eksmatrikuleerimiseks.
2.5. Direktor teeb kolme tööpäeva jooksul õppeprorektorile ettepaneku moodustada vääritu
käitumise juhtumi arutamiseks vääritu käitumise menetlemise komisjon, kui see on
arvestades juhtumit vajalik (tõendusmaterjalide mitmeti tõlgendamise võimalus, üliõpilase
argumentide kaalukus, ühist arusaama üliõpilasega rikkumise osas ei saavutata, korduv
rikkumine vms) või kui üliõpilane esitab selleks argumenteeritud sooviavalduse kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis. Komisjon on vähemalt kolmeliikmeline, sealhulgas
üliõpilaskonna esindaja.
2.6. Üliõpilasele antakse võimalus oma tegevuse selgitamiseks ja enda kaitsmiseks vääritu
käitumise menetlemise komisjoni ees. Komisjon esitab rikkumise tuvastamisel, olenevalt teo
raskusastmest ja varasemate rikkumiste olemasolust, direktorile ettepaneku üliõpilasele
suulise või kirjaliku noomituse avaldamiseks või eksmatrikuleerimiseks.
2.7. Esmakordse vääritu käitumise tuvastamisel avaldatakse üliõpilasele olenevalt eksimuse
raskusest suuline või kirjalik noomitus ning õppejõul on õigus võtta rikkujalt võimalus jooksva
semestri vältel sooritada õppeaine eksamit või arvestust, millega seoses juhtum avastati.
Teistkordse rikkumise tuvastamisel on instituudi direktoril õigus teha rektorile ettepanek
õppuri eksmatrikuleerimiseks.
2.8. Kui mistahes kirjaliku töö avalikustamise tulemusena internetis, sotsiaalmeedias või muul
moel esitab ilmselgelt sisult ulatuslikult kattuva töö mitu üliõpilast, loetakse vääritult
käitunuks kõik kattuva töö esitanud õppurid.
3. Vaidlustamine
3.1. Üliõpilasel on õigus vaidlustada õppetegevusega seotud haldusakti ja toimingut lähtudes
haldusmenetluse seaduses ja TTK õigusaktides toodud põhimõtetest ning teistest
õigusaktidest tulenevatest erisustest.

(allkirjastatud digitaalselt)
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