ÕIGUSAKTID seisuga 08.10.2021 Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS)
Alusdokumendid veebilehel
Kõrgharidusseadus (Riigi Teataja)
Kõrgharidusstandard (Riigi Teataja)
Täiskasvanute koolituse seadus (Riigi Teataja)
Täienduskoolituse standard (Riigi Teataja)
TTK põhimäärus (Riigi Teataja)
Arengu- ja tegevuskavad
●
●
●
●

Tallinna Tehnikakõrgkooli arengukava aastateks 2021-2025 (1-15/9, 14.03.2021)
Kvaliteedijuhtimise käsiraamat (1-4/43-K, 21.04.2020)
Tegevuskava 2021 (1-4/135-K, 18.03.2021)
Rahvusvahelistumise arengusuunad 2021-2025

Õppetööd ja üliõpilasi käsitlevad õigusaktid
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Õppekorralduseeskiri (1-15/12, 04.05.2020), muudetud (1-15/7, 18.02.2021).
Õppekulude osalise hüvitamise kord (1-15/14, 04.05.2020), kuni 31.08.2021.
Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord (1-15/14, 29.04.2021), jõustub 01.09.2021
Õppekulude osalise hüvitamise määrad 2020/2021. õa (1-15/5, 26.02.2020)
Tulemusstipendiumi, erialastipendiumi ja vajaduspõhise eritoetuse määramise ning maksmise
tingimused ja kord (1-15/22, 01.10.2020)
Aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut (1-4/119-K, 24.09.2015)
Üliõpilaste varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) ning õpitulemuste
ülekandmise tingimused ja kord (1-15/9, 25.03.2020)
Erasmus+ programmi õpirännete haldamise kord (1-4/383-K, 07.10.2021)
Kirjalike tööde vormistamise juhend (1-4/150-K, 08.09.2020)
Lõputööde avaldamise kord (1-4/124-K, 08.03.2021)
Vastuvõtutingimused ja –kord 2021/2022. õa (1-15/25, 09.03.2021)
Üliõpilaste akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise kord
(1-4/61-K, 30.05.2019)
Õppekava statuut (1-15/3, 31.01.2020)
Õppeteenuse lepingute tüüpvormid (1-4/24-K, 14.02.2019)
Laborite kasutamise kord (1-4/106-K, 11.10.2018)
Üliõpilaskodude sisekorraeeskiri (1-4/157-K, 10.09.2020)
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Täiendusõpet käsitlevad õigusaktid
●

Täienduskoolituse vormid,
(1-15/26, 27.12.2018)

täienduskoolituse

läbiviimise

ja

kvaliteedi

tagamise

kord

Rakendusuuringuid ja arendustööd käsitlevad õigusaktid
●
●
●
●

Projektide menetlemise eeskiri (1-4/62-K, 25.06.2020)
Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste, lepingute sõlmimise, täitmise ning lepingu hinna
määramise alused ja kord (1-15/29, 18.12.2020)
Parimate teadus-, arendus- ja loometegevusega seotud lepinguliste tööde konkursi statuut
(1-4/16-K, 01.02.2019)
Tallinna Tehnikakõrgkoolis loodud intellektuaalomandi käsitlemise kord (1-4/63-K, 29.04.2015)

Personalitööd käsitlevad õigusaktid
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Töökorralduse reeglid (1-4/234-K, 21.10.2020)
Töötasustamise eeskiri (1-4/59-K, 14.05.2019)
Kollektiivleping (9-6/35, 02.05.2018)
Akadeemiliste töötajate ametikohtade loomise ning täitmise tingimused ja kord
(1-15/22, 26.09.2019)
Akadeemiliste töötajate ametikohad, nendele esitatavad kvalifikatsiooninõuded ja tööülesanded
(1-15/25, 01.11.2019)
Korraliste akadeemiliste töötajate atesteerimise tingimused ja kord (1-15/17, 23.05.2020)
Õppejõudude koormuse arvestamise põhimõtted (1-4/1-K, 02.01.2019)
Korralistele õppejõududele vaba semestri andmise kord ja tasustamise tingimused
(1-15/9, 26.04.2018)
Aasta parima õppejõu valimise statuut (1-4/46-K, 26.03.2019)
Emeriitprofessoriks nimetamise ja emeriitprofessori tasu maksmise kord (1-15/30, 30.11.2017)
Töötajate tervisekontrolli kord (1-4/72- K, 19.06.2018)
Töötervishoiu ja tööohutuse kord (1-4/74-K, 21.06.2018)
Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamine 2021. a. (1-4/283-K,
14.12.2020)
Töötajate tervise edendamise toetamine 2021. a. (1-4/291-K, 14.12.2020)
Sünni- ja matusetoetuse suuruse kehtestamine 2021. a. (1-4/290-K, 14.12.2020)
TTK liikmeskonna eetilised põhimõtted (1-15/13, 04.05.2020)

Finantstegevust ja varade haldamist käsitlevad õigusaktid
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Finantsplaani
koostamise
kord
ja
eelarveliste
vahendite
kasutamise
alused
(1-15/27, 18.12.2020)
Finantsosakonna toimemudel (1-4/255-K, 12.11.2020)
Hankekord (1-4/248-K, 05.11.2020)
Sidevahendite kasutamise kord (1-4/258-K, 16.11.2020)
Veebipoe müügitingimused (1-4/174-K, 20.04.2021)
Laborite kasutamise kord (1-4/106-K, 11.10.2018) ja vastutavad isikud (1-4/232-K, 20.10.2020)
Tuleohutuskorraldus ja tuleohutuse eest vastutavad isikud (1-4/118-K, 06.11.2019)
Põhitegevusega seotud tasuliste teenuste, lepingute sõlmimise, täitmise ning lepingu hinna
määramise alused ja kord (1-15/29, 18.12.2020)
Huvitegevuste raamatupidamise korraldamine ja kulude katmine (1-4/10-K, 26.01.2018)
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●
●
●
●
●

Juhend reisiteenuste ostmiseks
2020. aasta eelarve (1-4/21-K, 27.02.2020)
2019. a eelarve täitmise ja majandusaasta aruanne (1-15/8, 25.03.2020)
Üliõpilaskodude sisekorraeeskiri (1-4/157-K, 10.09.2020)
Ruumide kasutamise tasud, tasuliste teenuste hinnad ja üliõpilaskodu kohatasud (1-4/168-K,
17.09.2020)

Asjaajamist ja teabekorraldust käsitlevad õigusaktid
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Akadeemiline protokoll (1-15/15, 27.04.2019)
Dokumentide loetelu (1-4/227-K, 04.06.2021)
Teabehalduse kord ja dokumentide stiiliraamat (1-4/104-K, 26.09.2019)
Infosüsteemides kasutajaõiguste määramise kord (1-4/86-K, 06.09.2019)
Isikuandmete töötlemise ja töötlemisülevaate pidamise kord (1-4/97-K, 28.09.2018)
Nõukogu kodukord (1-15/28, 18.12.2020)
Professorite kogu töökord (1-4/67-K, 27.05.2014)
Rektoraadi töökord (1-4/197-K, 02.10.2020)
Nõukogusse akadeemiliste töötajate esindajate valimise kord (1-4/47-K, 29.01.2021)
Raamatukogu komplekteerimise kord (1-4/18-K, 06.02.2018)
Raamatukogu kasutuseeskiri (1-4/204-K, 05.10.2020)

Põhimäärused ja põhikirjad
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arhitektuuriinstituudi põhimäärus (1-4/91-K, 18.09.2019)
Ehitusinstituudi põhimäärus (1-4/96-K, 19.09.2019)
Logistikainstituudi põhimäärus (1-4/95-K, 19.09.2019), muudetud (1-4/373-K, 01.10.2021)
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi põhimäärus (1-4/54-K, 23.05.2020)
Teenusmajanduse instituudi põhimäärus (1-4/99-K, 19.09.2019)
Tehnikainstituudi põhimäärus (1-4/98-K, 19.09.2019)
Humanitaar- ja majandusainete keskuse põhimäärus (1-4/166-K, 26.10.2017)
Reaalainete keskuse põhimäärus (1-4/167-K, 26.10.2017), muudetud (1-4/303-K, 29.12.2020)
Finantsosakonna põhimäärus (1-4/199-K, 02.10.2020)
Haldusosakonna põhimäärus (1-4/195-K, 01.10.2020)
IKT-osakonna põhimäärus (1-4/201-K, 02.10.2020)
Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse põhimäärus (1-4/200-K, 02.10.2020)
Kvaliteedi- ja analüüsiosakonna põhimäärus (1-4/79-K, 01.09.2019)
Personaliosakonna põhimäärus (1-4/147-K, 07.09.2020)
Raamatukogu põhimäärus (1-4/202-K, 02.10.2020)
Õppeosakonna põhimäärus (1-4/198-K, 02.10.2020)
Üliõpilaskonna põhikiri (1-4/262-K, 17.11.2020)

3

