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       Kinnitatud EMTA nõukogus 07.09.2016 
 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse põhimäärus 
 

I Üldsätted 

 

1. Käesolev põhimäärus sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) täienduskoolituskeskuse  
tegevusvaldkonna, põhiülesanded, koosseisu, aruandluse korra ning finantseerimise ja tegevuse lõpetamise alused.  

2. Täienduskoolituskeskus (edaspidi keskus) on akadeemia tugistruktuuri üksus, mille eesmärkideks on akadeemilise 
täiendusõppe pakkumine ja vastava arendustegevuse korraldamine koostöös EMTA akadeemiliste üksustega ning teiste 
institutsioonidega.  

3. Keskus juhindub oma tegevuses Ülikooliseadusest, Täiskasvanute koolituse seadusest, Eesti elukestva õppe 
strateegiast ning teistest õigusaktidest, akadeemia põhikirjast ja käesolevast põhimäärusest. 

4. Keskus asub Tallinnas, keskuse postiaadress on Tatari 13, 10116 Tallinn. 

5. Keskuse nimetus inglise keeles on Continuing Education Centre of the Estonian Academy of Music and Theatre. 

 

II Tegevusvaldkond ja põhiülesanded 

6. Keskuse tegevuse eesmärgiks on täiendusõppe korraldamine muusika, muusikapedagoogika, teatrikunsti ja 
kultuurikorralduse valdkonnas.  

7. Eesmärkide  saavutamiseks  täidab keskus järgmisi ülesandeid:  

7.1. kogub ja vahendab informatsiooni täiendusõppe valdkonnas;  

7.2. analüüsib ja prognoosib muusika, muusikapedagoogika  ja teatrialase täiendusõppe vajadust ja nõudlust 
Eestis; 

7.3. arendab täiendusõppe valdkonnas koostööd kutse- ja erialaliitude, teiste ülikoolide ning muude haridus- ja 
kultuuriasutustega Eestis ja välismaal; 

7.4. planeerib ja viib koostöös EMTA akadeemiliste üksustega ning teiste institutsioonidega läbi täiendõppe 
programme, kursusi ja meistriklasse; 

7.5. korraldab täiendõppeks vajalike õppematerjalide koostamist ja väljaandmist; 

7.6. annab välja tunnistusi ja tõendeid täiendõppe läbimise kohta; 

7.7. täidab muid rektoraadi poolt määratud põhitegevusega seotud ülesandeid. 

8. Keskuses koostatakse  ja säilitatatakse keskuse tegevusega seotud dokumentatsiooni kuni üleandmiseni akadeemia 
arhiivi. 

 

III Koosseis 

9. Keskus kuulub akadeemia õppe- ja teadusprorektori haldusalasse.  

10. Keskuse koosseisu kuuluvad juhataja ja sekretär. 

11. Keskuse juhataja: 

11.1. juhib ja korraldab keskuse tööd; 

11.2. vastutab keskuse arengu, koolituse kvaliteedi ja varade säilimise eest; 

11.3. esindab keskust läbirääkimistel koostööpartneritega vastavalt rektoraadilt saadud volitustele. 

12. Keskuse juhatajat asendab tema äraolekul rektori poolt määratud töötaja. 

13. Keskuse sekretär: 

13.1. peab korras keskuse dokumentatsiooni ja andmebaase; 

13.2. vormistab vastavalt statuudile täiendusõppe tunnistused ja tõendid; 
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13.3.edastab täiendusõppe alast informatsiooni vastavatele sihtgruppidele; 

13.4. täidab muid keskuse juhataja poolt antud täiendusõppe valdkonnaga seotud ülesandeid.  

14. Keskuse  tegevust suunab keskuse nõuandev kogu, mille koosseisu kinnitab rektor keskuse juhataja ettepanekul.  

15. Nõuandev kogu 

15.1. hindab keskuse tegevust ja juhtimist;  

15.2. arutab läbi täiendusõppe arengusuunad ja eesmärgid ning abinõud nende elluviimiseks; 

15.3. annab nõu keskuse töö korraldamisel ja täiendusõppe planeerimisel;  

16. Nõuandva kogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. 

  

IV Vara ja finantseerimine 

17. Keskuse vara on osa akadeemia varast. 

18. Keskus haldab ja kasutab talle kinnistatud vara oma põhiülesannete täitmiseks. 

19. Keskuse eelarve on osa akadeemia eelarvest ja selle kinnitab akadeemia nõukogu.  Keskus  kasutab seda 
sihtotsarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.  

20. Keskuse vajadused kaetakse akadeemia eelarvest, võimalusel ka muudest allikatest.  

21. Keskusel on õigus osutada tasulist teenust, nõuda hüvitist kahjustatud vara eest ja võtta viivist. Tasulise teenuse 
hinnad ja viivise suuruse kinnitab rektor.  

22. Keskuse raamatupidamist korraldab akadeemia raamatupidamine. 

 

V  Rakendussätted  

 

23. Käesolev põhimäärus jõustub selle vastuvõtmise hetkest.  

24. Akadeemia nõukogu otsusega 22. detsembrist 2004 nr 15 kinnitatud keskuse põhimäärus tunnistatakse kehtetuks. 

 


