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KINNITATUD 

rektori 12.06.2018  

käskkirjaga nr 6.1-5/399 

 

 

SISEKAITSEAKADEEMIA ÕPPURI ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE,  

SEALHULGAS LOOMEVARGUSTE JUHTUMITE MENETLEMISE KORD 

 

 

I. ÜLDSÄTTED 

1. Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise, sealhulgas loomevarguste 
juhtumite menetlemise korraga (edaspidi kord) reguleeritakse õppetegevuses vääritu 
käitumise, sh loomevarguste juhtumite ennetamist ning menetlemist Sisekaitseakadeemias 
(edaspidi akadeemia). Korra rakendamisel lähtutakse „Sisekaitseakadeemia akadeemilise 
eetika põhimõtete kogust“ ja „Sisekaitseakadeemia õppekorralduse eeskirjas“ ja muudes 
asjakohastes õigusaktides toodust.  

2. Õppetegevuses väärituks käitumiseks loetavad juhtumid on nimetatud „Sisekaitseakadeemia 
õppekorralduse eeskirjas“.  

3. Õppetegevuses vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumeid menetletakse akadeemia 
üliõpilaste ja õpilaste (edaspidi õppur) suhtes ning korras nimetatud juhul akadeemia 
lõpetanud isikute suhtes.  

4. Õppetegevuses vääritu käitumise, sh loomevarguse korral võib sõltuvalt eksimuse raskusest 
teha õppurile kirjaliku hoiatuse või ta eksmatrikuleerida.  

5. Õppetegevuses vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumite menetlemisele ei kohaldata 
„Sisekaitseakadeemia õppurite distsiplinaarvastutuse rakendamise korda“ ning korras 
nimetatud eksmatrikuleerimine ei ole distsiplinaarkaristus „“Sisekaitseakadeemia õppurite 
distsiplinaarvastutuse rakendamise korra“ tähenduses.  

6. Õppur ja endine õppur võib vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi menetluses kasutada 
esindajat.  

 

II. ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE, SH LOOMEVARGUSTE ENNETAMINE 

7. Õppur lähtub kirjaliku töö koostamisel ja vormistamisel „Üliõpilastööde koostamise ja 
vormistamise juhendis“ sätestatust, sh seal toodud viitamisreeglitest.  

8. Õppejõud selgitab õppuritele õppeaine või mooduli alguses akadeemilise eetika põhimõtteid, 
õpitulemuste hindamise reegleid ja kirjalike tööde koostamise ja vormistamise nõudeid.  

9. Õppejõud nõuab õppurilt õppetöös akadeemilise eetika põhimõtete järgimist ja kirjalike 
tööde vastavust „Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendile“, pöörates vajadusel 
õppuri tähelepanu puudustele.  

10. Lõpu- ja magistritöödes, vajadusel ka teistes kirjalikes töödes loomevarguste ennetamiseks ja 
avastamiseks kasutatakse plagiaadituvastustarkvara. Üliõpilasel on lõpu- või magistritöö 
koostamise käigus kohustus viitamise korrektsuse kontrollimiseks kasutada 
plagiaadituvastustarkvara. Kõikidele eelkaitsmisele ja põhikaitsmisele esitatud töödele 
korraldab õppekava juht plagiaadituvastuse kontrolli, mille tulemused esitatakse vastavalt 
eel- või põhikaitsmiskomisjonile.  
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III. ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE, SH LOOMEVARGUSTE MENETLEMINE ÜLDKORRAS  

11. Õppetöös, va lõpueksamil, praktika, lõpu- või magistritöö (eel)kaitsmisel,  korraldab vääritu 
käitumise, sh loomevarguse juhtumi menetlust õppetööd või hindamist läbiviiv õppejõud, kes 
avastab rikkumise.  

12. Õppejõud teavitab vääritu käitumise, sh loomevarguse avastamisest viivitamatult õppurit 
ning tal on õigus õppur õppetöölt ja õpitulemuste hindamiselt eemaldada ning kanda 
hindamisprotokolli negatiivne tulemus. Õppejõud fikseerib õppuri eemaldamise põhjuse ÕIS-
is hindamisprotokollis.  

13. Vääritu käitumise, sh loomevarguse järgselt kutsub õppejõud õppuri vestlusele, et saavutada 
kokkulepe toimunud rikkumise ning selle heastamise võimalustest ja tingimustest  (nt uue 
kodutöö või lisaülesande tegemine, uue hindamise läbiviimine vms). Kokkulepe vormistatakse 
kirjalikult, allkirjastatakse kahepoolselt ning sel juhul juhtumit edasi ei menetleta. Kui 
vestlusel ei saavutata kokkulepet, võtab õppejõud õppurilt seletuse, informeerib kolledži 
direktorit ning edastab esildise koos kogutud materjalidega dokumendihaldussüsteemi kaudu 
õppeprorektorile kümne päeva jooksul pärast juhtumi kindlakstegemist.  

14. Kui vääritu käitumine, sh loomevargus tehakse kindlaks pärast eksami või arvestuse tulemuste 
teatavaks tegemist, võtab õppejõud asjasse puutuvatelt isikutelt seletused ning edastab selle 
kohta info kolledži/instituudi direktorile ja esildise koos kogutud materjalidega akadeemia 
dokumendihaldussüsteemi kaudu õppeprorektorile kümne päeva jooksul pärast juhtumi 
kindlakstegemist. Kui vääritu käitumine, sh loomevargus selgub hiljem kui kolm kuud arvates 
eksami või arvestuse toimumisest, siis seda juhtumit ei menetleta.  

15. Õppeprorektor moodustab vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi läbivaatamiseks ja 
ettepanekute esitamiseks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ning edastab komisjoni 
liikmetele juhtumi materjalid.  Komisjon on otsustusõiguslik, kui kohal on üle poole komisjoni 
koosseisust, sh komisjoni esimees. Komisjoni esimehel on õigus kaasata komisjoni töösse 
hääleõiguseta eksperte.  

16. Korra punktis 15 nimetatud komisjon annab õppurile võimaluse oma tegevuse selgitamiseks 
ja enda kaitsmiseks komisjoni ees.  

17. Korra punktis 15 nimetatud komisjon esitab õppeprorektorile otsuse tegemiseks oma 
põhjendatud seisukoha kümne päeva jooksul arvestades vääritu käitumise, sh loomevarguse 
juhtumi materjali saamise päevast dokumendihaldussüsteemi kaudu:   

17.1 lõpetada juhtumi menetlemine ja teha õppurile kirjalik hoiatus; 
17.2 teha rektorile ettepanek lõpetada juhtumi menetlemine ja õppur eksmatrikuleerida; 
17.3 lõpetada juhtumi menetlemine kirjalikku hoiatust tegemata ja õppurit 

eksmatrikuleerimata, kui juhtumi näol on tegemist väheolulise rikkumisega.  

18. Kui vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumit on vaja uurida põhjalikumalt, võib 
õppeprorektor käskkirjaga korra punktis 17 nimetatud seisukoha ja ettepaneku esitamise 
tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, millest teavitatakse vääritus käitumises või 
loomevarguses kahtlustatavat isikut e-posti teel.  

19. Õppeprorektor otsustab vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi lõpetamise hiljemalt viie 
päeva jooksul pärast komisjonilt seisukoha ja ettepaneku saamist. Juhtum lõpetatakse 
asjakohase isiku käskkirjaga.  
 

IV. ÕPPETEGEVUSES VÄÄRITU KÄITUMISE, SH LOOMEVARGUSTE MENETLEMINE ERIKORRAS 

20. Lõpueksamil, praktika, lõpu- või magistritöö (eel)kaitsmisel ilmnenud õppetöös vääritu 
käitumise, sh loomevarguse puhul võtab asjasse puutuvatelt isikutelt seletused ja täidab korra 
punktides 17, 18 ning 19 nimetatud ülesandeid lõpueksami hindamiskomisjon või praktika-, 
lõpu- või magistritöö (eel)kaitsmiskomisjon.   
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21. Punktis 20 nimetatud komisjon, esitab korra punktis 17 nimetatud põhjendatud seisukoha ja 
ettepaneku õppeprorektorile dokumendihaldussüsteemi kaudu viie päeva jooksul.  

22. Korra punktis 18 nimetatud isik otsustab vääritu käitumise, sh loomevarguse juhtumi 
lõpetamise hiljemalt viie päeva jooksul pärast komisjonilt seisukoha ja ettepaneku saamist.  
Juhtum lõpetatakse ajakohase isiku käskkirjaga. 

23. Lõpu- või magistritöös sisalduva loomevarguse tuvastamise võib algatada oma kirjaliku 
esildisega õppeprorektorile iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes asjaolu tuvastab. 
Koos esildisega tuleb esitada ka tõend(id) loomevarguse tunnuse kohta. Juhtumi 
menetlemisel lähtutakse korra punktidest 15-19. Kui loomevarguse juhtum leiab kinnitust,   
teeb õppeprorektor rektorile ettepaneku endise õppuri lõpudokumentide kehtetuks 
tunnistamiseks.  

 
V. VAIDLUSTAMINE  

24. Õppuri suhtes tehtud õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise kord on sätestatud 
„Sisekaitseakadeemia õppekorralduse eeskirjas“.  


