KINNITATUD
rektori 06.12.2011
käskkirjaga nr 6.1-5/387
Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise ning üliõpilastöödes
leiduvate loomevarguste juhtumite menetlemise kord

1.

Üldsätted

1.1.

Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise ning üliõpilastöödes
leiduvate loomevarguste juhtumite menetlemise kord sätestab Sisekaitseakadeemia
(edaspidi akadeemia) üliõpilaste, kadettide ja õpilaste (edaspidi õppur) poolt
õppetegevuses toimepandud vääritu käitumise ning üliõpilastöödes leiduvate
loomevarguste juhtumite ennetamise, menetlemise ja õppetegevuses tuvastatud vääritu
käitumise ning üliõpilastöödes leiduvate loomevarguste eest distsiplinaarkaristuste
määramise korra.

1.2.

Vastavalt Sisekaitseakadeemia nõukogu 14.06.2011 otsusega nr 1.1-6/26 kinnitatud
„Sisekaitseakadeemia õppekorralduse eeskirjale“ (edaspidi ÕKE) loetakse
õppetegevuses väärituks käitumiseks üleastumist akadeemilistest tavadest, sealhulgas:
- Õpitulemuste hindamisel selliste materjalide kasutamist, mida õppejõud ei ole
selgesõnaliselt lubanud kasutada;
- Teadmiste lubamatut vahetamist (nt etteütlemist, mahakirjutamist jms) õppuri
poolt, kelle tulemusi hinnatakse;
- Teise õppuri eest õpitulemuste hindamisel osalemist;
- Iseenda töö uuesti esitamist, kui seda on varasemalt hindamisel juba arvestatud;
- Loomevargust (plagiaati), mille all mõistetakse kellegi teise kirjaliku töö või selle
osade esitamist oma nime all ilma nõuetekohase akadeemilise viitamiseta.

1.3.

Õppejõud peab ainekursuse alguses teavitama üliõpilasi teadmiste kontrollimise
reeglitest ning õppeaine raames koostatavate üliõpilastööde vormile ja sisule
esitatavatest nõuetest.

1.4.

Vastavalt ÕKE’le on õppejõul õigus nõuda teadmiste kontrollil (arvestused, eksamid
ja kirjalike tööde kaitsmised) õppurilt isikut tõendava dokumendi esitamist.

2.

Menetlus õppuri poolt toimepandud loomevarguse kahtluse või õppetegevuses
vääritu käitumise avastamise korral

2.1.

Õppejõul on kohustus jälgida üliõpilastööde sisu ning vormi vastavust esitatud
nõuetele ning pöörata tähelepanu akadeemiliste tavade rikkumisele.

2.2.

Vastavalt ÕKE’le on õppejõul õigus eemaldada õppur eksamilt või arvestuselt
keelatud abivahendite või kaaslase abi kasutamise korral ning eksam või arvestus
loetakse mittesooritatuks ja hindamisprotokolli kantakse hinne „0“ või „F“.
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2.3.

Juba varasemal hindamisel arvestatud iseenda töö uuesti esitamise või loomevarguse
ilmnemisel õppuri poolt, võib õppejõud kutsuda õppuri kõigepealt vestlusele ning
nende ühise arusaamise korral plagiaadi olulisusest ja selle heastamise võimalustest
või tingimustest (nt uus kodutöö, lisaülesanne, seletuskiri vms) võib õppejõud
edastada ülesanded õppurile ning nende positiivse sooritamise korral teeb lõppotsuse
õppejõud. Kui õppejõud leiab, et vestlusega ei ole võimalik saavutada soovitud
tulemust, võtab õppejõud õppurilt seletuse ning edastab vormikohase esildise koos
kogutud materjalidega õppeprorektorile kümne päeva jooksul alates teada saamisest,
kuid mitte hiljem kui viie kuu jooksul arvates üliõpilastööde esitamiseks ettenähtud
tähtajast.

2.4.

Kui keelatud abivahendite või kaaslase abi kasutamine tehakse kindlaks pärast eksami
ja arvestuse läbiviimist ning tulemuste teatavaks tegemist, võtab õppejõud asjasse
puutuvatelt isikutelt seletused ning edastab vormikohase esildise koos kogutud
materjalidega õppeprorektorile kümne päeva jooksul alates teada saamisest, kuid mitte
hiljem kui viie kuu jooksul arvates eksami või arvestuse toimumisest. Õppejõud võib
eksami või arvestuse lugeda mittesooritatuks ja hindamisprotokolli kanda hinde „0“
või „F“.

2.5.

Lõputöö kaitsmise komisjon võib tühistada oma otsuse lõputöö kaitsmise tulemuse
kohta, kui ilmneb, et lõputöös esineb loomevargus. Lõputöö plagiaadiks tunnistamise
võib algatada oma kirjaliku esildisega õppeprorektorile iga teovõimeline füüsiline või
juriidiline isik, kes asjaolu tuvastab. Koos esildisega tuleb esitada ka tõend(id)
plagieerimise tunnuse kohta.

2.6.

Lõputöös ilmnenud loomevarguses kahtlustatav on kohustatud esitama seletuskirja
õppeprorektorile kahe päeva jooksul päevast, mil õppeprorektor seletuskirja nõudis.

2.7.

Peale esildise saamist moodustab õppeprorektor õppuri poolt toimepandud
loomevarguse või õppetegevuses vääritu käitumise menetlemiseks komisjoni, kuhu
kuuluvad võimaliku rikkumise avastaja; õppeaine vastutav õppejõud; struktuuriüksuse
juht, kus juhtum aset leidis; üliõpilasesinduse esindaja; õppeosakonna juhataja ja
vajadusel muud asjaga seotud isikud.

2.8.

Üliõpilasele antakse võimalus oma tegevuse selgitamiseks ja enda kaitsmiseks
komisjoni ees. Komisjon peab õppuri poolt õppetegevuses toime pandud vääritu
käitumise kindlakstegemiseks kõiki juhtumiga seotud asjaolusid igakülgselt ning
objektiivselt uurima.

2.9.

Komisjon esitab rikkumise tuvastamisel, olenevalt teo raskusastmest, enamushääletuse
tulemusena kolledži direktorile või sisejulgeoleku instituudi
juhatajale
argumenteeritud ettepaneku õppurile distsiplinaarkaristuse määramiseks seoses vääritu
käitumisega või lõpetab juhtumi menetlemise ebapiisavate tõendite tõttu hiljemalt
kümne päeva jooksul alates juhtumi materjalide esitamisest komisjonile. Kui komisjon
tuvastab õppetegevuses asetleidnud vääritu käitumise või loomevarguse pärast
hindamist ja tulemuste teatavaks tegemist, teeb komisjon ettepaneku hindajale
tulemuste tühistamiseks.
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2.10. Distsiplinaarkaristuse määramisel lähtutakse rektori 08.09.2009 käskkirjaga
nr 6.1-5/292 kinnitatud „Üliõpilase distsiplinaarvastutuse rakendamise korrast“
arvestades käesolevas korras sätestatud erisusi.
2.11. Esmakordse rikkumise tuvastamise korral (va lõputöö) võetakse rikkujalt reeglina
võimalus jooksva semestri vältel sooritada selle õppeaine eksamit või arvestust,
millega seoses juhtum avastati.
2.12. Loomevarguse tuvastamise korral lõputöös esitab komisjon rektorile ettepaneku
üliõpilase eksmatrikuleerimiseks.
3.

Vaidlustamine

3.1.

Distsiplinaarkaristuse määramist saab õppur vaidlustada lähtuvalt üliõpilase
distsiplinaarvastutuse rakendamise korras sätestatud tingimustest ja tähtaegadest.

3.2.

Käesolevas korras sätestatud õppekorralduslikke otsuseid ja menetlustoiminguid saab
õppur vaidlustada lähtuvalt ÕKE’s sätestatud tingimustest ja tähtaegadest.
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LISA 1
Õppetegevuses vääritu käitumise menetlemise esildis

………………………………………………………………
(õppejõu nimi ja struktuuriüksus)

ESILDIS

………………………………………………………………
(üliõpilase nimi ja õppegrupp)

Probleemi kirjeldus:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Õppejõu soovitus probleemi lahendamiseks.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Õppejõu allkiri ja kuupäev: …………………………………………………………………….

