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Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika
käitumise menetlemise kord
Käesolev kord sätestab akadeemiliste tavade rikkumise ja ebaväärika käitumise menetlemise
korra Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (edaspidi LVRKK).
1. Akadeemiliste tavade rikkumiseks ja ebaväärikaks käitumiseks loetakse:
 teadmiste kontrollil selliste materjalide kasutamine, mida õppejõud pole
selgesõnaliselt lubanud kasutada;
 igasugune teadmiste lubamatu vahetamine (etteütlemine, mahakirjutamine,
iseseisvate tööde mahakirjutamine jms) (üli)õpilase poolt õpiväljundite
hindamisel;
 kellegi teise töö või selle osa oma nime all esitamine ilma nõuetekohase
viitamiseta;
 iseenda töö uuesti esitamine, kui seda on juba hinnatud, välja arvatud juhul, kui
tööd on oluliselt edasi arendatud;
 teise (üli)õpilase eest eksami (arvestuse) sooritamine või kaitsmisel osalemine;
 tegelikkusele mittevastavate andmete teadlik esitamine oma töödes, taotlustes
(sh VÕTA) jm;
 üldtunnustatud käitumisnormide vastu eksimine (alkoholi jm sõltuvusainete
tarvitamine või vahendamine, valetamine, dokumentide võltsimine, kooli vara
tahtlik rikkumine, varastamine, üliõpilaskodu sisekorraeeskirjas sätestatud
reeglite korduv rikkumine jmt);
 kui toimepandud süüteo eest on esimese astme kohus teinud isiku suhtes
süüdimõistva otsuse.
2. Kirjalike tööde kirjutamisel tuleb viidata kõigile töö koostamisel kasutatud ning teiste
autorite poolt loodud töödele, lausetele, ideedele või andmetele vastavalt LVRKK
kirjalike tööde juhendile. Kellegi teise arvamus peab töös olema selgelt eristatud autori
enda arvamusest. Nimetatud nõuete mittejärgimist loetakse plagiaadiks ehk
loomevarguseks.

3. Plagiaadikahtluse korral koostab plagiaadi avastaja võrdluse esitatud teksti ning
originaalallika vahel, tuues välja nõuetele mittevastava viitamise ja/või muud
rikkumised. Teiste rikkumiste puhul kogub avastaja asjakohased tõendid.
4. Ebaväärikat käitumist puudutav info edastatakse õppetooli juhatajale, kes registreerib
juhtumi ja edastab vajadusel info arutamiseks ja otsuse tegemiseks eetikakomisjonile.
5. Eetikakomisjon moodustatakse rektori käskkirjaga ja sinna kuuluvad õppeprorektor,
õppetoolide juhatajad ja õppekavade juhtivad lektorid. Komisjoni tööd juhib
õppeprorektor. Komisjon käib koos vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord
semestris. Konkreetset juhtumit käsitleva komisjoni koosolekul viibib lisaks
ebaväärika käitumise avastaja ja vajadusel ebaväärikas käitumises kahtlustatav
(üli)õpilane. Vajadusel kaasatakse ka teisi asjaomaseid isikuid.
6. Komisjon arutab ebaväärika käitumise juhtumit. Ebaväärika käitumise tuvastamise
korral teeb komisjon rektorile ühe alljärgnevatest ettepanekutest:
 esmakordse ebaväärika käitumise korral teha olenevalt eksimusest kas hoiatus
või noomitus ebaväärika käitumise eest; plagiaadi või mahakirjutamise korral
lisaks noomitusele tuleb töö uuesti sooritada (v.a lõputöö/lõpueksam);
 üliõpilaskodu sisekorraeeskirja kahekordse rikkumise korral kaotab
(üli)õpilane õppeaastaks koha üliõpilaskodus;
 raske ebaväärika käitumise korral (vargus, sõltuvusainete tarvitamine või
vahendamine, plagiaat lõputööl/lõpueksamil, teise (üli)õpilase eest eksami
(arvestuse) sooritamine või kaitsmisel osalemine) ning juhul, kui toimepandud
süüteo eest on esimese astme kohus teinud isiku suhtes süüdimõistva otsuse,
samuti korduva ebaväärika käitumise korral on komisjonil õigus teha rektorile
ettepanek (üli)õpilase eksmatrikuleerimiseks.
7. (Üli)õpilasel on õigus tehtud otsust vaidlustada, tehes rektorile vastava avalduse viie
(5) tööpäeva jooksul peale eetikakomisjoni otsusest teadasaamist.
8. Ebaväärika käitumise korral pole (üli)õpilasel õigust taotleda reimmatrikuleerimist
enne aasta möödumist eksmatrikuleerimisest.
9. Tunnistada kehtetuks LVRKK nõukogu 10.11.2015 otsus nr 1-12/7.
10. Käesolev kord jõustub alates 19. aprillist 2017. a.

Helle Noorväli
rektor

