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KINNITATUD 
EELK Usuteaduse Instituudi 

nõukogu 14.05.2013 otsusega 
 
 

EELK USUTEADUSE INSTITUUDI TARTU TEOLOOGIA AKADEEMIA 
PÕHIMÄÄRUS 

 
 
 
I. Üldsätted 
 
1. EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia (edaspidi EELK UI TTA) on 
tulenevalt EELK Usuteaduse Instituudi põhikirja § 38 lõikest 3 EELK Usuteaduse Instituudi 
(edaspidi Instituut) usuteaduskonna (edaspidi teaduskond) struktuuriüksus. 
 
2. EELK UI TTA juhindub oma tegevuses Instituudi põhikirjast, teaduskonna põhimäärusest, 
riigi ja EELK õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 
 
3. EELK UI TTA eesmärgiks, vastavuses teaduskonna arengukavaga, on: 
3.1. vaimulike ja ilmiktöötegijate ettevalmistamine EELK ja teiste kirikute kogudustele, 
töötegijate ettevalmistamine teoloogilist kvalifikatsiooni eeldavatele ametikohtadele 
erinevates kirikutes, avalikus ja erasektoris; 
3.2. kirikliku praktika ja mentor-süsteemi edendamine; 
3.3. teoloogilise teadustöö arendamine, sh eestikeelse teoloogilise pärandi uurimine ja 
edendamine koostöös teoloogiaga haakuvate erialadega. 
 
4. Oma eesmärkide saavutamiseks EELK UI TTA: 
4.1. viib ellu Instituudi ja teaduskonna arengukava; 
4.2. osaleb teaduskonnas õpetatavate erialade õppekavade koostamises ja viib nende alusel 
läbi õppetööd; 
4.3. kindlustab EELK-le ja teistele kirikutele vaimulike ja ilmiktöötajate järelkasvu; 
4.4. korraldab erialast nõuande- ja konsultatsioonitegevust; 
4.5. edendab teaduskonna ja EELK UI TTA infrastruktuuri; 
4.6. teeb koostööd teiste Instituudi struktuuriüksustega ja EELK allasutustega; 
4.7. võimaldab töötajatel osaleda enesetäiendamiseks täiendusõppe programmides, juhul kui 
need on erialaselt vajalikud. 
 
 
II. Juhtimine 
 
5. Nõukoda 
 
5.1. EELK UI TTA nõukoda (edaspidi nõukoda) on EELK UI TTA õppe-, teadus- ja 
arendustööga seotud küsimustes kaasa rääkiv kollegiaalne nõuandev organ. 
5.2. Nõukoda: 
5.2.1. arutab EELK UI TTA õppe-, teadus- ja arendustööd puudutavaid küsimusi ning teeb 
sellekohaseid ettepanekuid teaduskonna nõukogule; 
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5.2.2. esitab Instituudi nõukogule arvamuse EELK UI TTA põhimääruses tehtavate 
muudatuste kohta; 
5.2.3. arutab Instituudi üliõpilaste vastuvõtu tingimuste ja korraga seotud küsimusi ning esitab 
selle kohta arvamuse Instituudi nõukogule; 
5.2.4. moodustab vajadusel oma liikmetest alalisi ja ajutisi komisjone õppe- ja teadustöö 
korraldamise küsimustes ning üksikprobleemide läbitöötamiseks; 
5.2.5. võtab seisukohti nõukoja hääle- ja sõnaõiguslike liikmete poolt tõstatatud küsimustes, 
mis puudutavad EELK UI TTA töökorraldust. 
5.3. Nõukoja hääleõiguslikeks liikmeteks on EELK UI TTA juhataja, endise erakõrgkooli 
Tartu Teoloogia Akadeemia rektor (nimetusega rektor emeeritus), EELK UI TTA varasemad 
juhatajad, MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia (edaspidi MTÜ TTA) esindaja, Tartu Teoloogia 
Akadeemia ja Usuteaduse Instituudi vilistlaste esindaja, õppejõudude esindaja, üliõpilaste 
esindaja ning tööandjate esindaja. 
5.4. Nõukoja koosolekutest võivad sõnaõigusega osa võtta kõik EELK UI TTA töötajad ja 
kutsutud isikud. Nõukoda võib kuulutada koosoleku kinniseks. 
5.5. Õppejõud valivad oma esindaja neljaks aastaks, üliõpilased valivad oma esindaja üheks 
aastaks. Õppejõudude ja üliõpilaste valimise tingimused ja korra kinnitab EELK UI TTA 
juhataja. Valijaskonna ja valitavate määratlemisel lähtutakse samadest põhimõtetest, mille 
alusel valitakse tulenevalt Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi ja Tartu 
Teoloogia Akadeemia ühinemislepingu punktist 3.5.1 EELK UI TTA õppejõudude ja 
üliõpilaste esindajad Instituudi nõukogusse. 
5.6. Nõukoja koosseisu kinnitab EELK UI TTA juhataja. Kui nõukotta valitud liige ei saa 
nõukoja töös osaleda, võib EELK UI TTA juhataja nimetada tema asemel ajutiselt nõukoja 
liikmeks teise kandidaadi. 
5.7. Nõukoja uus koosseis astub ametisse alates uue õppeaasta algusest. Eelmise koosseisu 
volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni. 
5.8. Nõukoda valib oma liikmete hulgast nõukoja juhataja, kes juhatab nõukoja koosolekuid. 
5.9. Nõukoja koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Kiireloomuliste küsimuste 
arutamiseks võib nõukoja koosolekuid korraldada elektroonilises vormis. 
5.10. Nõukoja koosoleku kutsub kokku EELK UI TTA juhataja või nõukoja juhataja. 
5.11. Nõukoda on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole nõukoja liikmetest, 
sh EELK UI TTA juhataja ja MTÜ TTA esindaja või neid asendavad isikud. Nõukoda võtab 
oma pädevuse piires vastu otsuseid. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Otsustele 
kirjutab alla EELK UI TTA juhataja. 
 
 
6. EELK UI TTA juhataja 
 
6.1. EELK UI TTA-d juhib EELK UI TTA juhataja (edaspidi juhataja), kelle määrab EELK 
UI TTA nõukoja ettepanekul ja MTÜ TTA eelneval heakskiidul neljaks aastaks ametisse 
Instituudi rektor. 
6.2. Juhataja: 
6.2.1. tagab EELK UI TTA juhtimise ja tegevuse vastavuse Instituudi põhikirjale, 
teaduskonna põhimäärusele, käesolevale põhimäärusele ja teistele õigusaktidele; 
6.2.2. teostab EELK UI TTA tegevuse arendamiseks EELK UI TTA õppe- ja teadustöö 
kvaliteedianalüüsi ning vastutab akrediteerimiseks vajamineva dokumentatsiooni olemasolu 
eest; 
6.2.3. esindab Instituuti vastavalt Instituudi rektorilt saadud volitustele; 
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6.2.4. annab vähemalt üks kord aastas teaduskonna nõukogule ja EELK UI TTA nõukojale 
aru olukorrast EELK UI TTA-s ja oma tegevusest; 
6.2.5. korraldab koostöös Instituudi teiste struktuuriüksustega EELK UI TTA-s õpetatavatest 
erialadest teavitamist sihtrühmade hulgas; 
6.2.6. vastutab EELK UI TTA-le eraldatud ressursside õiguspärase ja asjakohase kasutamise 
eest; 
6.2.7. annab oma pädevuse piires käskkirju; 
6.2.8. lahendab muid õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi, samuti neid EELK UI 
TTA-d puudutavaid küsimusi, millede lahendamist ei ole õigusaktidega antud kellegi teise 
pädevusse. 
 
 
 
 
Ove Sander 
EELK Usuteaduse Instituudi 
rektor 


