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Päevakord:
•

Emeriitteaduritele oma staatuse saamine ja vastavad parandusettepanekud ülikoolide
põhikirjadesse (TÜ AÜ ja EMÜ juhatuste vaba arutelu).

Kuulati:
Alar Sepp: Vaatasin üle Tallinna Tehnikaülikooli põhikirja, kus oli kirjas emeriitteaduri
selgitus. Emeriitteaduri nimetuse võib nõukogu anda ülikoolis vähemalt 15 aastat töötanud
juhtivteadurile või vanemteadurile, kes on saanud vanaduspensioni ealiseks. Emeriitteaduri
nimetuse andmisel võib emeriitteaduri tööstaaži hulka lugeda ka töötamise dotsendi,
professori või uurija-professorina. Emeriitteaduril on õigus osaleda TTÜ tegevuses, kusjuures
ta ei täida teadustöötaja ametikohta. TTÜ nõukogu kehtestatud korras võib emeriitteadurile
maksta tasu. See on vanas põhikirjas olev emeriitteaduri selgitus.
Sõnavõtud:
Jaan Salm: Tallinna Tehnikaülikoolis kasutati minu teada sõna emeriitteadur kümme aastat
tagasi. Praegu kasutatakse TTÜ-s sõna emeriitteadlane, aga tegelikult võib kasutada ka sõna
emeriitteadur. Ühe tuttava kaudu kuulsin, et nüüd on emeriitteadlane TTÜ põhikirjast ära
võetud. Emeriitteadlastele oma staatuse saamine sõltub väga palju rektoritest. Oleks hea TTÜ
Akadeemiliselt Ametiliidult täpsemalt järele küsida.
Malle Kurm-Oks: Emeriitteadlase staatus võeti sellepärast ära, et raha hakati küsima.
Alar Sepp: Jaak Aaviksoo andis TTÜ Akadeemilisele Ametiliidule tasuta ruumid ja hiljuti
valmis uus kollektiivleping. Minu küsimus on selline, kes peaks olema põhikirja täienduse
esitaja senatile. Minu arvates võiks otsuse esitaja olla ühe teadusvaldkonna dekaan. See peab
olema inimene, kelle sõna maksab. Meil peab olema eelnõu. Proovime eelnõu läbi viia, aga
dekaani on vaja, kes seisab teadurite grupi eest. Mida te arvate?
Jaan Salm: Jaanuarikuus oli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas üks koosolek, kus esitati
Volli Kalm rektori kandidaadiks.
1

Alar Sepp: Koosolekul arutati emeriitprofessori ja emeriitdotsendi nimetuse andmise korra
muutmist eesmärgiga motiveerida noorteadlasi jätkama oma teaduskarjääri Tartu Ülikoolis.
Jaan Salm: Sellest lausest on raske aru saada. Millised mõtted selle taga seisavad?
Alar Sepp: Imbi Rauga käest saab küsida lisainfot selle lause kohta.
Alar Sepp: Mina vaatasin Tallinna Tehnikaülikooli 2015. aasta põhikirja ja ei osanud arvata,
et uues põhikirjas pole sees punkti, mis on seotud emeriitteadlasega. See on halb uudis, sest
lootsin, et uus põhikiri on ikka paremuse suunas. Uus põhikiri ei olnud ka kättesaadav
elektrooniliselt.
Emeriidistaatus on mõeldud ikka nii, et seda saab kasutada konverentsidel konkreetses
ülikoolis. Kui me tahame seda jõulisemalt teha, siis on vaja eelnõud koostöös juristidega ja
see peab olema kooskõlas põhikirjaga.
Esialgne mõte oli staatuse saamine ilma rahalise kompensatsioonita. Mõtleme edasise
tegevuse peale. Saame eeskuju võtta Põhjamaadest.
Jaan Salm: On võimalik tuua näiteid emeriitteaduri staatuse sätestamisest Euroopas ja
Ameerikas.
Kersti Taal: Humanitaarteaduste valdkonnast võiks mõelda Margit Sutropi peale. Tema isa on
Raik-Hiio Mikelsaar, kes on meie ametiühingu liige.
Alar Sepp: Mina pakun välja Raul Eametsa. Vaatame dekaanide tausta. Meil peab olema väga
hea eelnõu, mis on varustatud viidetega. Oluline on rõhutada, et meil on mahajäämus
Põhjamaadest.
Avo Ennok: Võiks teha koostööd Tallinna ülikoolidega.
Alar Sepp: Hetkel on ülikoole kaks, kes võtavad plaani emeriitteaduritele oma staatuse
saamise. Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool.
Avo Ennok: Meile on vaja palju teadureid, et saada emeriitteaduritele oma staatus.
Alar Sepp: Meile oleks vaja doktorantide toetust, kes hakkavad 15 aasta pärast emeriitteadlase
staatusele rohkem mõtlema.
Me peame tänase koosoleku raames midagi otsustama. Meile on vaja viiteid Põhjamaadele,
teha koostööd dekaanidega ja seletuskirja koos allkirjadega.
Avo Ennok: Tuleb rõhutada, et see on kõikide teadurite probleem.
Alar Sepp: Universitasega võiks teha koostööd. Memorandum peaks kõigepealt valmis saama.
Tasub mõelda Viljandi Kultuuriakadeemia ja Narva Kolledži peale.
Kersti Taal: Eesti Rahva Muuseumis ja Eesti Kirjandusmuuseumis on ka teadureid.
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Alar Sepp: Me võiksime mõelda kõikide asutuste peale, kellega on mõtet teha koostööd.
Valmistame dokumendi ette. Oluline on emeriitteadlastele staatuse saamine, aga raha võiksid
nad ka saada.
Otsustati:
Tartu Ülikooli Ametiühing ja Eesti Maaülikooli Ametiühing teevad koostööd teiste ülikoolide
ja teadusasutustega, et saada emeriitteaduritele oma staatus ning võimaluse korral ka rahaline
kompensatsioon.
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