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AKADEEMILISE PETTURLUSE JA VÄÄRITU KÄITUMISE JUHTUMITE 
MENETLEMISE KORD TÜ MEDITSIINITEADUSTE VALDKONNAS 

 
1. Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise korral lähtutakse TÜ õppekorralduseeskirja (edaspidi 
ÕKE) peatükist „VII.9. Akadeemilise hea tava järgimine“. 
2. Akadeemilise petturlusena käsitatakse ÕKE punktis 142 loetletud juhtumeid. 
3. Vääritu käitumise juhtumite (ÕKE punkt 141) menetlemine toimub vastavalt käesolevale korrale. 
4. Akadeemilise petturluse ja vääritu käitumise kahtlusega juhtumeid menetleb meditsiiniteaduste 
valdkonnas alaline viieliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad neli akadeemilist töötajat ja üks 
üliõpilane. Komisjon võib kaasata oma töösse vajalikke spetsialiste. 
5. Lähtudes ÕKE punktist 144 on õppeaines toimunud akadeemilise petturluse avastanud õppejõul 
kohustus teha üliõpilasele kas kirjalik hoiatus või raskema rikkumise korral teha komisjonile esildis 
juhtumi menetlemiseks. 
6. Komisjon teavitab üliõpilast menetlusest, esitab talle ülevaate komisjonile teadaolevatest 
asjaoludest ning küsib temalt juhtumi kohta selgituse kolme tööpäeva jooksul esildise saamisest 
arvates. 
7. Komisjon uurib kõiki teadaolevaid juhtumiga seotud asjaolusid igakülgselt ning objektiivselt. Kui 
komisjoni liige on juhtumiga vahetult seotud, ei osale komisjoni liige juhtumi menetlemisel. 
8. Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osaleb vähemalt kolm komisjoni liiget. 
9. Akadeemilise petturluse ja muu vääritu käitumise tuvastamisel teeb komisjon õppejõule ettepaneku 
üliõpilase hoiatamiseks või valdkonna õppeprodekaanile ettepaneku üliõpilasele noomituse 
tegemiseks või õppeprodekaanile ettepaneku teha õppeprorektorile esildis üliõpilase 
eksmatrikuleerimiseks. Ettepanek tehakse, kui selle poolt on hääletanud üle poole otsustamisel 
osalenud komisjoni liikmetest. Ettepanekus esitatakse põhjendused, millistele asjaoludele ja 
tõenditele tuginedes komisjon petturluse ja muu vääritu käitumise tuvastas ning millistel kaalutlustel 
otsustati ettepanek teha. Ettepanek esitatakse õppeprodekaanile 14 päeva jooksul üliõpilase 
menetlusest teavitamise päevast arvates. Komisjon võib nimetatud tähtaega mõjuval põhjusel 
pikendada, teavitades üliõpilast menetluse pikendamise põhjusest ning uuest tähtajast. Komisjoni 
ettepanekuga mittenõustumisel võib õppeprodekaan suunata juhtumi edasiseks uurimiseks 
komisjonile tagasi. Kui komisjon ei tuvastanud akadeemilist petturlust ja muud vääritut käitumist, 
teavitab komisjon üliõpilast menetluse lõpetamisest sama tähtaja jooksul. Komisjon teavitab vastava 
üksuse juhti ning petturluse kahtlusega juhtumi avastajat seisukohast, milleni komisjon juhtumi 
menetlemise tulemusel jõudis. 
10. Õppeprodekaan teeb üliõpilasele kirjaliku noomituse või õppeprorektorile esildise üliõpilase 
eksmatrikuleerimiseks seitsme tööpäeva jooksul komisjonilt ettepaneku laekumisest arvates. 
Õppeprodekaan võib nimetatud tähtaega mõjuval põhjusel pikendada, teavitades üliõpilast menetluse 
pikendamise põhjusest ning uuest tähtajast. Otsuses tuleb põhjendada, millistele asjaoludele ja 
tõenditele tuginedes on petturlus tuvastatud ning millistest kaalutlustest otsuse tegemisel lähtuti. 
11. Üliõpilasel on õigus õppeprodekaani otsust vaidlustada ÕKE-s kehtestatud korras. 
12. Komisjoni, õppeprodekaani, üliõpilase ja muude asjassepuutuvate isikute vaheline suhtlus toimub 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Komisjon või õppeprodekaan annab üliõpilasele 
komisjoni või õppeprodekaani pöördumisele vastamiseks aega kolm tööpäeva pöördumise 
teatavakstegemise päevast arvates. 
 
 


