Kinnitatud EMTA nõukogus 18.03.2015, muudetud 23.11.2016

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia akadeemilise üksuse põhimäärus
I Üldsätted
1. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) akadeemilise struktuuri ning
akadeemiliste üksuste nimetused ja vastutusala kinnitab akadeemia nõukogu.
2. Akadeemilised üksused on osakonnad, instituudid, keskused ja lavakunstikool.
3. Akadeemilise üksuse koosseisu võivad kuuluda allüksused, mille nimetused ja ülesanded
kinnitab akadeemia nõukogu.
II Akadeemilise üksuse ülesanded
4. Osakonna, instituudi ja lavakunstikooli ülesanne on õppetöö läbiviimine kõigil astmetel
akadeemia nõukogu määratud erialadel, samuti loome-, teadus- ja arendustöö oma
vastutusalas.
5. Keskuse ülesanne on õppe-, loome-, teadus- ja arendustöö korraldamine ja läbiviimine
akadeemia nõukogu poolt määratud valdkonnas. Nõukogu võib panna keskusele vastutuse
konkreetsete erialade eest magistri- või doktoriõppes.
6. Oma ülesannete täitmiseks akadeemiline üksus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osaleb akadeemia õppekavade ja näidisõppekavade koostamises ja arendamises;
koostab oma vastutusala õppeainete ainekavad ja viib nende alusel läbi õppetööd;
jälgib oma üliõpilaste edasijõudmist õppetöös ja nõustab neid akadeemilistes
küsimustes;
korraldab kontserte, meistrikursusi, konkursse, seminare jt üritusi koostöös
akadeemia tugiüksustega;
arendab koostööd teiste kõrgkoolide sama valdkonna akadeemiliste üksustega;
arendab koostööd oma valdkonna ameti- ja erialaliitudega;
viib läbi täienduskoolitust oma erialadel koostöös akadeemia
täienduskoolituskeskusega;
arendab koostööd Eesti alg- ja keskastme muusikakoolidega ning viib läbi erialast
nõustamistegevust;
hoolitseb akadeemilise järelkasvu eest oma erialadel või vastutusalas.

7. Akadeemiline üksus vastutab oma töö tulemuslikkuse ning haldustegevuse seaduslikkuse ja
otstarbekuse eest.
8. Akadeemilises üksuses koostatakse ja säilitatakse järgmisi dokumente kuni üleandmiseni
akadeemia arhiivi:
•
•
•

koosolekute protokollid;
akadeemilise üksuse aruanded;
muud akadeemilise üksuse tegevust kajastavad olulised materjalid.

III Koosseis ja juhtimine
9. Akadeemilise üksuse koosseisu tuumiku moodustavad korralised õppejõud ja
teadustöötajad. Erandina võib lavakunstikooli koosseisu kuuluda ka tugitöötajaid.
10. Akadeemia õppejõu ja teadustöötaja tegevus võib jaguneda mitme akadeemilise üksuse
vahel, kuid tema ametikoht kuulub arvestuslikult ühte üksusesse.

11. Akadeemilise üksuse tegevusse võivad olla kaasatud külalisõppejõud, emeriitprofessorid,
emeriitdotsendid ning teiste akadeemiliste üksuste töötajad.
12. Akadeemilise üksuse tegevust juhivad juhataja ja üldkoosolek.
13. Akadeemilise üksuse üldkoosolek:
•
•
•
•
•
•
•

kavandab ja hindab üksuse õppe-, loome-, teadus- ja arendustegevust;
planeerib üksuse rahaliste vahendite kasutamist;
annab soovituse akadeemia nõukogule akadeemilise üksuse ametikohtade täitmiseks
konkurssvalimiste käigus;
annab soovituse akadeemia nõukogule õppekavade ja nende muudatuste
kinnitamiseks;
kinnitab ainekavad;
kinnitab akadeemilise üksuse aastaaruande;
otsustab teisi oma valdkonda kuuluvaid olulisi küsimusi.

14. Akadeemilise üksuse üldkoosoleku hääleõiguslikud liikmed on:
•
•
•

üksuse korralised õppejõud ja teadustöötajad;
arvestuslikult teise akadeemilisse üksusesse kuuluvad, kuid oma tegevuse kaudu
antud üksusega tihedalt seotud õppejõud ja teadustöötajad, kes on üksuse juhataja
ettepanekul nimetatud antud üksuse koosseisu;
üksuse külalisõppejõud ja emeriidid, kelle õppetöö maht aastas vastab vähemalt 0,4
koormusele.

15. Akadeemilise üksuse üldkoosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui
üks kord semestris.
16. Akadeemilise üksuse üldkoosoleku kutsub kokku ja seda juhatab üksuse juhataja. Juhatajal
on kohustus üldkoosolek kokku kutsuda ka juhul, kui seda nõuab vähemalt pool
üldkoosoleku hääleõiguslikest liikmetest.
17. Üldkoosolek on otsustusvõimeline vähemalt 2/3 hääleõiguslike liikmete kohalolekul.
Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
18. Akadeemilise üksuse juhataja valitakse või määratakse ametisse tähtajaliselt vastavalt
akadeemia akadeemiliste ametikohtade täitmise eeskirjale. Juhataja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vastutab üksuse arengu ja õppetöö kvaliteedi eest;
korraldab üksuse õppe-, loome-, teadus- ja arendustööd;
esindab üksust akadeemia nõukogus;
esindab üksust akadeemia-välises suhtluses;
algatab üksuse ametikohtade nimistu muutmise küsimusi;
viib kord aastas üksuse kõigi korraliste õppejõudude ja teadustöötajatega läbi
arenguvestluse;
esitab õppeaasta alguses rektoraadile kinnitamiseks kõigi üksuse õppejõudude ja
teadustöötajate õppetöökoormused;
esitab rektorile kinnitamiseks üksuse vastutusalas olevate õppekavade nõukogu
koosseisu ja kutsub kokku nõukogu koosolekud;
esitab rektorile kinnitamiseks bakalaureuse- ja magistrieksamite
hindamiskomisjonide koosseisud;
moodustab vajadusel muude üksuse vastutusalas olevate ainete eksamikomisjone;
vastutab üksuse rahaliste vahendite otstarbeka ja sihipärase kasutamise eest;
kannab hoolt, et üksuse töötajad peaks kinni akadeemia töökorrast,
õppetöökorralduse põhimõtetest ja ametijuhendist;

•

annab üksuse tegevusest aru rektorile ja akadeemia nõukogule.

19. Akadeemilise üksuse juhataja volitused lõpevad ennetähtaegselt akadeemia akadeemiliste
ametikohtade täitmise eeskirjas loetletud juhtudel.
20. Akadeemilise üksuse juhataja võib kokkuleppel õppe- ja teadusprorektoriga delegeerida
mõne eriala, aine või ainerühma koordineerimise teisele üksuse õppejõule.
IV Vara ja finantseerimine
21. Akadeemiline üksus kasutab osa akadeemia varast.
22. Akadeemiline üksus kasutab talle akadeemia eelarvega määratud rahalisi vahendeid.
23. Akadeemilisel üksusel on õigus taotleda rahalisi vahendeid ka muudest allikatest.
24. Akadeemiline üksus kasutab tema valduses olevat akadeemia vara ning tema käsutusse
antud rahalisi vahendeid oma vastutusala piires ning käesolevas põhimääruses nimetatud
ülesannete täitmiseks.
V Rakendussätted
25. Käesolev põhimäärus hakkab kehtima alates 2015/2016. õppeaastast, muutes kehtetuks
akadeemiliste osakondade, instituutide ja lavakunstikooli varasemad põhimäärused.

