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VABADE ÕPPEKOHTADE TÄITMISE KORD JA KONKURSITINGIMUSED 

SOTSIAALTEADUSTE VALDKONNAS 
  

Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 94 alusel. 
 
1. Vabanenud õppekohtadest teavitatakse ÕKE punktis 93 toodud viisil. Vabale õppekohale 

võetakse vastaval õppekaval vabanenud õppekohtade arvu piires kandidaadid, kes on edukalt 
läbinud vabade õppekohtade täitmise konkursi. 

2. Konkursil osalemiseks esitavad soovijad vastava teaduskonna, instituudi või kolledži juhile 
kirjaliku avalduse hiljemalt enne uue semestri algust. 

3. Teistelt õppekavadelt ja teistest kõrgkoolidest üle tulla soovijad ning eksternina õppijad peavad 
taotlema varasemate õpingute vastavuse hindamist selles õppekavas kehtestatud õppeainete osas, 
mille vabale õppekohale kandideeritakse (edaspidi: õppekava). 

4. Vabanenud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Kandidaatide paremusjärjestuse 
koostamise korraldab vastava õppekava programmijuht. 

5. Kandidaatide paremusjärjestuse koostamisel lähtutakse õppekava kohaselt täitmisele kuuluvate 
kohustuslike õppeainete (va valik- ja vabaained) mahu täitmise protsendist konkursile eelnenud 
semestri arvestusliku lõpu seisuga. 

6. Õppekava kohaselt täitmisele kuuluvate kohustuslike õppeainete õppemahu 100-protsendiliselt 
või enam täitnud kandidaadid on vabadele õppekohtadele kandideerimisel paremusjärjestuses 
võrdsed. Kui paremusjärjestuses on mitmel kandideerijal võrdsed tulemused, eelistatakse 
kandidaati, kelle õppekava kohaselt täitmisele kuuluvate kohustuslike õppeainete kaalutud 
keskmine hinne on kõrgem. Kui tulemused on ka siis võrdsed, eelistatakse kandidaati, kellel on 
saadud ainepunktide kogusumma suurem. 

7. Kui ükski kandidaat ei ole täitnud õppekava kohaselt täitmisele kuuluvate kohustuslike 
õppeainete mahtu vähemalt 100-protsendiliselt, eelistatakse kandidaati, kellel on saadud 
kohustuslike ainepunktide kogusumma suurem. Kui tulemused on võrdsed, siis eelistatakse 
kandidaati, kelle õppekava kohaselt täitmisele kuuluvate kohustuslike õppeainete kaalutud 
keskmine hinne on kõrgem. Kui tulemused on ka siis võrdsed, eelistatakse kandidaati, kellel on 
saadud ainepunktide kogusumma suurem. 

8. Teistelt õppekavadelt ja teistest kõrgkoolidest üle tulla soovijatel ning eksternina õppijatel 
võetakse kohustuslike ja valikainetena arvesse need ained, mille on varasemate õpingute ja 
töökogemuse arvestamise komisjon hinnanud vastavaks. 

9. Konkursi tulemused protokollitakse. 
10. Vabanenud õppetasust vabastatud õppekohtade täitmine toimub vastavalt käesolevale korrale. 

11. Käesolev kord jõustub 1. märtsil 2016. 


