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Majandusteaduskonna põhimäärus
1. Üldsätted
1.1 Majandusteaduskond (edaspidi teaduskond) on TTÜ akadeemiline struktuuriüksus, mis
ühendab lähedastes tegevusvaldkondades õppe-, teadus- ja arendustegevusega tegelevaid
struktuuriüksusi. Teaduskonna ingliskeelne nimetus on School of Economics and Business
Administration of TUT ja lühinimetus Tallinn School of Economics and Business Administration.
1.2 Teaduskond tegutseb ülikooliseaduse, TTÜ põhikirja, TTÜ sise-eeskirjade, käesoleva
põhimääruse (edaspidi põhimäärus) ja teiste õigusaktide alusel.
1.3 Põhimäärusega sätestatakse teaduskonna tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuur,
juhtimine, vara valdamine, tegevuse finantseerimine ning aruandlus ja kontroll.
1.4 Teaduskonna moodustab, kujundab ümber ja lõpetab TTÜ nõukogu.
1.5 Teaduskonnal on oma sümboolika ja pitsat. Teaduskonnal on õigus kasutada TTÜ
sümboolikat, pitsatit ja planki vastavalt TTÜ-s sätestatud korrale.
1.6 Põhimääruse kinnitab ja seda muudab TTÜ nõukogu.
2. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
2.1 Teaduskonna eesmärgiks on tagada TTÜ eesmärgi realiseerimine kõrghariduse bakalaureuse-,
magistri- ja doktoriõppe astmetel ning teadmusteenuseid pakkuva teadus-, arendus- ja
hariduskeskusena rahvamajanduse, avaliku sektori majanduse ja ettevõttemajanduse suundades,
teostades majanduse, juhtimise, õiguse ja ohutusalast õpet ning tegutsedes sotsiaalteaduste,
sealhulgas majandusteaduse ja ärinduse ning teistes teaduskonna eesmärkide realiseerimiseks
vajalikes tegevusvaldkondades kogu TTÜ-d hõlmavalt.
2.2 Teaduskonna ülesanded on:
2.2.1 õppe-, teadus- ja arendustegevus põhimääruses sätestatud tegevusvaldkondades;
2.2.2 teaduskonna arengukava koostamine ja selle elluviimine teaduskonna koosseisus olevate
struktuuriüksuste tasakaalustatud arengu tagamiseks;
2.2.3 teaduskonnas õpetatavate erialade õppekavade koostamine ja arendamine;
2.2.4 teaduskonna infrastruktuuri edendamine;
2.2.5 teadmusteenuste, sh täiendusõppeteenuste osutamine oma tegevusvaldkonnas;
2.2.6 õppejõudude ja teadustöötajate järelkasvu kindlustamine;
2.2.7 koostöö erialaliitude ja -seltsidega;
2.2.8 TTÜ ja teaduskonna tegevuse tutvustamine üldsusele;
2.2.9 muude ülesannete täitmine vastavalt põhimäärusele ja teistele õigusaktidele.
3. Struktuur ja juhtimine
3.1 Teaduskonna koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
3.1.1 dekanaat;
3.1.2 avaliku sektori majanduse instituut; [kehtetu 01.09.2013]
3.1.3 majandusarvestuse instituut;
3.1.4 rahanduse ja majandusteooria instituut;
3.1.5 rahvusvaheliste suhete instituut;
3.1.6 ärikorralduse instituut;
3.1.7 koolituskeskus; [kehtetu 01.05.2013]
3.1.8 majandusuuringute teaduskeskus; [kehtetu 01.04.2013]
3.1.9 rahvusvaheliste programmide keskus.
3.2 Teaduskonna struktuuriüksused, välja arvatud dekanaat, tegutsevad oma põhimääruse alusel.
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3.3 Teaduskonna liikmeskonna moodustavad teaduskonna töötajad, üliõpilased ja teised TTÜ
põhikirjas nimetatud teaduskonnaga seotud isikud.
3.4 Teaduskonna nõukogu (edaspidi nõukogu) on teaduskonna kollegiaalne otsustuskogu.
3.5 Nõukogu esimees on dekaan. Nõukogu asjaajamist korraldab dekaani nimetatud nõukogu
sekretär, kes ei ole nõukogu liige.
3.6 Nõukogusse kuuluvad:
3.6.1 dekaan;
3.6.2 prodekaanid;
3.6.3 teaduskonda kuuluvate struktuuriüksuste juhid;
3.6.4 akadeemilise personali esindajad;
3.6.5 üliõpilaste esindajad;
3.6.6 dekaani kutsutud kaks kuni viis välisliiget, neist vähemalt üks väljastpoolt TTÜ-d.
3.7 Nõukogu istungil osalevad sõnaõigusega dekaani nimetatud või kutsutud isikud.
3.8 Nõukogu liikmeks võivad kandideerida teaduskonna akadeemilised töötajad. Valimisõigus
on kõikidel teaduskonna akadeemilistel töötajatel.
3.9 Teaduskonna struktuuriüksuse akadeemiliste personali esindajad valitakse nõukogusse
akadeemiliste töötajate üldkoosolekul salajasel hääletusel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui kohal on 2/3 struktuuriüksuse akadeemilisest personalist. Valituks osutuvad kandidaadid, kes
hääletamise tulemusel said enim hääli.
3.10 Nõukogusse valitakse esindajad igast teaduskonna struktuuriüksusest. Kui struktuuriüksuses
on alla 20 akadeemilise töötaja, on nõukogu liikmete esindusnormiks üks esindaja. Kui
struktuuriüksuses on 20 või rohkem akadeemilist töötajat, on nõukogu liikmete esindusnormiks
kaks esindajat.
3.11 Üliõpilaste hulgast valitavate nõukogu liikmete esindusnorm on kaks üliõpilast. Üliõpilaste
esindajad valitakse üliõpilasesinduse sätestatud korras.
3.12 Nõukogu liikmete volituste aeg on õppeaasta algusest kuni järgmise õppeaasta alguseni.
Nõukogu koosseisu kinnitab dekaani ettepanekul rektor.
3.13 Nõukogu:
3.13.1 võtab vastu teaduskonna arengukava ja esitab selle kinnitamiseks rektorile;
3.13.2 teeb TTÜ nõukogule ettepanekuid põhimääruse muutmiseks, sh teaduskonna koosseisu
kuuluvate struktuuriüksuste moodustamiseks ning struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamiseks
ja muutmiseks;
3.13.3 arutab ja otsustab teaduskonna tasemel õppe-, teadus- ja arendustegevust puudutavaid
küsimusi;
3.13.4 kiidab heaks teaduskonna õppekavade eelnõud ja edastab need kinnitamiseks TTÜ
nõukogu sätestatud korras;
3.13.5 teeb TTÜ nõukogule ettepanekuid korraliste professorite ja juhtivteadurite ametikohtade
moodustamiseks ja likvideerimiseks;
3.13.6 valib teaduskonna korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid ja
juhtivteadurid, TTÜ nõukogu sätestatud korras;
3.13.7 valib dekaani kuni viieks aastaks TTÜ nõukogu sätestatud korras;
3.13.8 valib teaduskonna esindaja TTÜ nõukogusse TTÜ nõukogu sätestatud korras;
3.13.9 kooskõlastab teaduskonna eelarve projekti ja kinnitab eelarve täitmise aruande;
3.13.10 kuulab ära dekaani ja teaduskonna struktuuriüksuste juhtide aruanded;
3.13.11 otsustab muid küsimusi tulenevalt põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
3.14 Nõukogu kutsub kokku ja istungit juhatab nõukogu esimees.
3.15 Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 koosseisust. Nõukogu otsused
võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.16 Nõukogu istungi protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja nõukogu sekretär.
3.17 Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord semestris.
3.18 Teaduskonna tööd juhib dekaan.
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3.19 Dekaan:
3.19.1 korraldab teaduskonna õppe-, teadus- ja arendustegevust ning selle taseme hindamist
kooskõlas TTÜ õigusaktidega;
3.19.2 vastutab teaduskonna arengu eest ning annab aru rektorile, teaduskonna nõukogule ja
TTÜ nõukogule;
3.19.3 esindab TTÜ-d suhetes kolmandate isikutega rektorilt saadud volituste ulatuses;
3.19.4 juhib teaduskonna nõukogu tööd;
3.19.5 juhib dekanaadi tööd;
3.19.6 annab oma pädevuse piires korraldusi;
3.19.7 koordineerib teaduskonna struktuuriüksuste tegevust;
3.19.8 kinnitab teaduskonna struktuuriüksuse nõukogu koosseisu;
3.19.9 võib moodustada teaduskonnale olulistes küsimustes komisjone ja töörühmi;
3.19.10 teeb rektorile ettepanekuid prodekaanide nimetamiseks;
3.19.11 kooskõlastab teaduskonna struktuuriüksuste koosseisud;
3.19.12 lahendab vaidlusaluseid õppe-, teadus- ja arendustöö alaseid küsimusi teaduskonnas;
3.19.13 otsustab üliõpilaste õppetööga seotud küsimusi TTÜ õigusaktidega sätestatud korras;
3.19.14 korraldab teaduskonna ja dekanaadi eelarve projekti koostamise TTÜ nõukogu
sätestatud korras ning teaduskonna eelarve projekti esitamise kooskõlastamiseks teaduskonna
nõukogule;
3.19.15 otsustab teaduskonna majandusküsimusi;
3.19.16 vastutab õigusaktide täitmise eest teaduskonnas;
3.19.17 vastutab dekanaadi kasutuses oleva vara valdamise, kasutamise ja säilimise eest;
3.19.18 täidab rektori, prorektorite ja vastutusala direktorite ning TTÜ nõukogu poolt nende
pädevuse piires antud korraldusi ja juhiseid;
3.19.19 täidab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.
3.20 Dekaani asendab tema äraolekul õigusaktides sätestatud korras nimetatud prodekaan, kellel
on kõik õigusaktidest tulenevad dekaani õigused ja kohustused.
3.21 Prodekaanid nimetab teaduskonna õppejõudude ja teadustöötajate hulgast dekaani
ettepanekul rektor. Prodekaanide tööülesanded määrab dekaan. Dekanaadi töö korraldamise võib
dekaan teha ülesandeks prodekaanile või teha ettepaneku dekanaadi juhataja ametisse
nimetamiseks.
3.22 Dekaan võib prodekaanile teha ülesandeks oma õiguste teostamise, välja arvatud punkti
3.20 alapunktides 3.20.2, 3.20.6 ja 3.20.10 nimetatud õigused.
3.23 Dekanaat:
3.23.1 korraldab teaduskonna asjaajamist ja aruandlust;
3.23.2 peab teaduskonna üliõpilaste registrit;
3.23.3 korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist;
3.23.4 nõustab üliõpilasi ja vahetab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TTÜ
struktuuriüksuste vahel;
3.23.5 koostab akadeemilised õiendid;
3.23.6 koostab õppekulude hüvitamise lepingud;
3.23.7 lahendab muid teaduskonna tegevusse puutuvaid tehnilisi ja korralduslikke ülesandeid
tulenevalt põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.
4. Vara ja finantseerimine
4.1 Teaduskonna ja tema struktuuriüksuste kasutuses olev vara on TTÜ vara ja TTÜ kasutusse
antud vara.
4.2 Teaduskonna struktuuriüksused valdavad ja kasutavad vara kooskõlas struktuuriüksuste
põhimäärustega (v.a dekanaat) ja TTÜ sise-eeskirjadega.
4.3 Teaduskond kasutab oma tegevuse finantseerimiseks teaduskonna struktuuriüksuste
riigieelarvelisi, riigieelarveväliste teenuste osutamisest ning sihtotstarbeliselt laekunud
vahendeid.
4.4 Teaduskonnal on eelarve, mis koosneb struktuuriüksuste eelarvetest ning on TTÜ eelarve
osa.

4
4.5 Teaduskonna struktuuriüksuse eelarvevahendite käsutajaks on struktuuriüksuse juht.
Dekanaadi eelarvevahendite käsutaja on dekaan.
5. Aruandlus ja kontroll
5.1 Teaduskonna ja tema struktuuriüksuste aruandlus toimub õigusaktidega sätestatud korras.
5.2 Teaduskonna majandustegevust kontrollivad TTÜ nõukogu määratud korralised ja
erakorralised revisjonid ning siseauditi osakond.

