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Tartu Ülikooli Pedagogicumi statuut 

 

 

Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud ja Tartu 

Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja 

paragrahvi 27 lõike 6, kehtestan Tartu Ülikooli Pedagogicumi statuudi.  

[jõustunud 13.01.2016] 

 

I. Üldsätted 

 

1. Tartu Ülikooli Pedagogicum (edaspidi: Pedagogicum) on Tartu Ülikooli (edaspidi: 

ülikool) konsortsium, mille eesmärk on edendada Eestis haridusteadusi ja teaduspõhist 

õpetajakoolitust rahvusvahelisel tasemel ning koordineerida selleks vajalikku tegevust 

ülikoolis. 

 

2. Pedagogicumi ingliskeelne nimetus on Pedagogicum of University of Tartu. 

 

3. Oma eesmärgi saavutamiseks Pedagogicum 

3.1. koordineerib õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna arendamist, sh valdkonna 

teadustööd ja rakendusuuringuid, toetab vastavat koostööd ja taotleb selleks 

vahendeid; 

3.2. esindab ülikooli õpetajakoolituse ja haridusteaduse küsimustes ning korraldab nendes 

valdkondades teavitustööd; 

3.3. teeb õpetajakoolitust ja haridusteadust käsitlevate õigusaktide algatamise ja 

uuendamise ettepanekuid; 

3.4. toetab instituute ja kolledžeid õpetajakoolituse tugisüsteemide tegevuste 

korraldamisel; [jõustunud 13.01.2016] 

3.5. koondab ja vahendab informatsiooni õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna 

tegevusest ülikoolis. 

 

II. Struktuur ja juhtimine 

 

4. Pedagogicumi töös osalevad alates 1. jaanuarist 2016 järgmised ülikooli 

struktuuriüksused (edaspidi: struktuuriüksused): humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkond, loodus- ja täppisteaduste valdkond, meditsiiniteaduste valdkond ning 

sotsiaalteaduste valdkond. [jõustunud 13.01.2016] 

 

5. Uute struktuuriüksuste liitumise otsustab Pedagogicumi nõukogu vähemalt 2/3 

häälteenamusega. Struktuuriüksus võib lahkuda Pedagogicumist omal soovil juhul, kui 

ta täidab talle jooksva aasta tegevuskavaga pandud  kohustused.  

 



6. Pedagogicumi otsustuskogu on nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad Pedagogicumi 

töös osalevate struktuuriüksuste juhid, haridusteaduste instituudi juhataja ning 

õppeprorektor, kes juhib nõukogu tööd. Pedagogicumi töös osalevate 

struktuuriüksuste juhid võivad volitada oma struktuuriüksust esindama ühe 

asendusliikme. Nõukogu koosolekul osalevad hääleõiguslikuna struktuuriüksuste 

juhid või nende asendusliikmed, haridusteaduste instituudi juhataja ja õppeprorektor. 

Nõukogu võib vajaduse korral kaasata sõnaõigusega eksperte. [jõustunud 13.01.2016] 

 

7. Pedagogicumi nõukogu 

7.1. kinnitab Pedagogicumi iga-aastase tegevuskava; 

7.11. hindab ja kiidab heaks õpetajakoolituse õppekavad; 

7.12. kiidab heaks valdkonnaüleste õpetajahariduse valdkonna teadus- ja 

arendusprojektide taotlused; 

7.13. kujundab seisukohad riikliku tasandi õpetajahariduse arengut puudutavates 

küsimustes; 

7.14. soovitab ülikooli esindajaid õpetajaharidusega seotud vastutuskogudesse ja 

töögruppidesse; 

[jõustunud 13.01.2016] 

7.2. kinnitab Pedagogicumi eelarve ja teeb selles muudatusi; 

7.3. kinnitab Pedagogicumi nõukogu kodukorra; 

7.4. valib ja kutsub vajaduse korral tagasi Pedagogicumi juhataja; 

7.5. arutab ja otsustab muid õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna seisukohalt 

olulisi küsimusi. 

 

8. Õppeprorektoril on kohustus kutsuda nõukogu kokku vähemalt kaks korda semestris. 

Õppeprorektoril on kohustus kutsuda nõukogu kokku ka juhul, kui seda nõuab 

vähemalt kolmandik nõukogu liikmeid.  

 

9. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekul osaleb üle poole nõukogu 

liikmetest. Juhul, kui nõukogu liikme asemel osaleb asendusliige, on tal kõik nõukogu 

liikme õigused (sh hääleõigus) ja kohustused. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 

hääletanud vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest nõukogu liikmetest. Punktides 7.1, 7.3 

ja 7.5 ette nähtud küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on kõik nõukogu 

liikmed. 

 

10. Nõukogu koosoleku võib korraldada elektroonselt. Kui koosolek korraldatakse 

elektroonselt, hääletatakse elektronposti teel. Õppeprorektor määrab elektroonse 

hääletamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kolm tööpäeva. Elektroonse hääletamise 

korral on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 nõukogu 

liikmetest. Punktides 7.1, 7.3  ja 7.5 ette nähtud küsimustes on otsus vastu võetud, kui 

selle poolt on kõik nõukogu liikmed. 

 

11. Pedagogicumi tööd korraldab juhataja (edaspidi: juhataja), kelle valib  Pedagogicumi 

nõukogu ülikooli töötajate seast. Juhataja kandidaate võivad esitada Pedagogicumi 

nõukogu liikmed. Juhataja volitused kestavad viis aastat. [jõustunud 13.01.2016] 

 

12. Pedagogicumi juhataja 

12.1. korraldab Pedagogicumi tööd vastavuses ülikooli põhikirja, käesoleva statuudi, 

seaduste ning muude õigusaktidega;  



12.2. moodustab Pedagogicumis osalevate struktuuriüksuste vahelisi töörühmi, 

kooskõlastades selle eelnevalt vastava struktuuriüksuse juhiga; 

12.3. kindlustab Pedagogicumi tegevuskava täitmise; 

12.4. vastutab Pedagogicumile eraldatud raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise 

eest; 

12.5. osaleb nõukogu töös sõnaõigusega; 

12.6. annab aru Pedagogicumi nõukogule; 

12.7. lahendab muid Pedagogicumi puutuvaid küsimusi vastavalt Pedagogicumi 

nõukogu otsusele. 

13. Pedagogicumi asjaajamist ning muud administratiivtööd korraldab ja selle eest 

vastutab haridusteaduste instituudi juhataja. [jõustunud 13.01.2016] 

 

III. Finantseerimine 

 

14. Pedagogicumi rahalised vahendid moodustuvad ülikooli sihttoetustest, Pedagogicumi 

töös osalevate struktuuriüksuste eraldistest, ühiselt taotletud toetustest, annetustest 

ning teenitud tulust. Pedagogicumi eelarve on osa haridusteaduste instituudi eelarvest. 

[jõustunud 13.01.2016] 

 

15. Juhataja käsutab rahalisi vahendeid rektorilt saadud volituste alusel, vastavalt 

konsortsiumi nõukogu poolt kinnitatud konsortsiumi eelarvele. 

 

16. Pedagogicumi eelarve täitmist kontrollib Pedagogicumi nõukogu. 

 

IV. Statuudi muutmine ja Pedagogicumi tegevuse lõpetamine 

 

17. Pedagogicumi statuudi muutmise ja Pedagogicumi tegevuse lõpetamise otsustab rektor 

vähemalt 2/3 Pedagogicumi töös osalevate struktuuriüksuste juhtide ettepanekul. 

 

V. Rakendussätted 

 

18. Pedagogicumi juhataja esmavalimised toimuvad hiljemalt 30.06.2012. Pedagogicumi 

juhataja valimisteni täidab Pedagogicumi juhataja ülesandeid asutuse Tartu Ülikooli 

Pedagogicum direktor. 

 

19. Statuut jõustub 1. jaanuaril 2012. a. 

 

 

 

 

 


