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Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sisekorraeeskiri
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sisekorraeeskirja aluseks on Rakenduskõrgkooli seadus ja
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli põhimäärus.
1. Sisekorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli (edaspidi
kõrgkool) üliõpilaste käitumisreeglid eesmärgiga aidata kaasa kõigile üliõpilastele meeldiva
ja turvalise õpikeskkonna kujundamisele.
2. Üliõpilane järgib kõrgkooli tegevust reguleerivates dokumentides kehtestatud
käitumisjuhiseid.
3. Üliõpilane käitub lugupidavalt ja eetiliselt enda, kaasüliõpilaste ning kõrgkooli töötajate
suhtes, järgib akadeemilist tava ja väärika käitumise reegleid. Nimetatud tavade rikkumisel
on kõrgkooli juhtkonnal õigus algatada menetlus vastavalt kõrgkoolis kehtestatud korrale.
4. Üliõpilane suhtub austavalt ja hoolivalt kõrgkooli varasse ning kasutab seda otstarbekohaselt
ja heaperemehelikult. Rikkumise avastamisel teavitab üliõpilane koheselt kõrgkooli
juhtkonda kõigist talle teadaolevatest asjaoludest.
5. Üliõpilane käitub hoolivalt ja säästlikult kõrgkooli õppe-, elu- ja looduskeskkonna suhtes.
6. Üliõpilane vastutab enda külalise tegevuse ja käitumise eest kõrgkooli territooriumil ning
tagab, et tema külaline ei häiriks teiste isikute rahu, ei rikuks kõrgkooli ega teiste isikute vara
ega paneks toime õigusrikkumisi.
7. Suitsetamine, sealhulgas e-sigareti suitsetamine on lubatud kõrgkooli territooriumil ainult
selleks ettenähtud (ja tähistatud) kohtades.
8. Parkimine on lubatud kõrgkooli territooriumil ainult selleks ettenähtud ja tähistatud aladel.
9. Parkimine on keelatud kõrgkooli hoonete sissepääsude ette ja bussipeatuse vahetusse
lähedusse.
10. Alkohoolsete jookide ja muude psühhotroopse / sõltuvust tekitava mõjuga ainete tarbimine
õppe- ja ametiruumides, üliõpilaskodudes ning kõrgkooli territooriumil ei ole lubatud.
11. Tulekahju(ohu) või muu erakorralise olukorra tekkimisel järgib üliõpilane kõrgkoolis
kehtestatud „Tegevusjuhendit tulekahju korral tegutsemiseks“ ja teisi kriisiolukorras
tegutsemise juhiseid.
12. Tulekahju avastamisel teavitab üliõpilane koheselt kõrgkooli juhtkonda.
13. Esmaabi vajadusel pöördub üliõpilane abi saamiseks kõrgkooli personali poole või helistab
abi saamiseks numbril 112.
14. Käesoleva eeskirja täitmise tagamiseks võib kõrgkooli juhtkond või selleks volitatud isikud:
a) tuvastada rikkuja isiku;
b) kutsuda rikkuja korrale;
c) nõuda selgitusi ja informatsiooni rikkumise asjaolude kohta;
d) menetleda rikkumist vastavalt kõrgkooli „Akadeemiliste tavade rikkumise ja
ebaväärika käitumise menetlemise korrale“.
Eeskirja rakendamine
1. Tunnistada kehtetuks kõrgkooli nõukogu otsus 16.09.2015 nr 1-12/ 4.
2. Käesolevat sisekorraeeskirja ning teisi kõrgkooli tegevust ja üliõpilase käitumist
reguleerivaid dokumente tutvustatakse üliõpilasele õppima asumise esimese semestri
jooksul ning nimetatud dokumendid avalikustatakse kõrgkooli veebilehel.
3. Sisekorraeeskirja kinnitab kõrgkooli nõukogu.

4. Sisekorraeeskirja muudatustest teavitatakse õppijaid läbi nende ametliku e-posti aadressi
pärast nõukogus kinnitamist 5 (viie) tööpäeva jooksul.
5. Käesolev eeskiri jõustub alates 01. septembrist 2018. aastal.

