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Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kutseõppes riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal
õppimise tingimused ja kord.

Üldsätted
1. Käesoleva korraga sätestatakse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi kõrgkoolis)
kutseõppes riikliku koolitustellimuse välisel (edaspidi REV) õppekohal õppijale
kutseõppe läbimise tingimused ja kord.
2. REV õppekohale vastuvõtmisel lähtutakse kõrgkooli vastuvõtueeskirjast, käesolevast
korrast, kandideerija avaldusest.
3. REV õppekohale õppima asuja kantakse kõrgkooli õpilaste nimekirja pärast
õppeteenuse osutamise lepingu allkirjastamist.
4. REV õppekohal õppijale kehtivad kõik kõrgkooli õppekorraldust reguleerivad
dokumendid. REV õppekohal õppimine ei too kaasa täiendavaid õigusi.
Õppeteenuse osutamise leping
5. REV õppekohal osutatakse õppijale õppeteenust kõrgkooli ja õppija vahel sõlmitud
õppeteenuse osutamise lepingu (edaspidi leping) alusel.
6. Leping sõlmitakse ja allkirjastatakse paberkandjal kahes võrdset juriidilist jõudu
omavas eksemplaris või sõlmitakse ja allkirjastatakse elektrooniliselt.
7. Leping sõlmitakse õppijaga kogu õppekavajärgseks õppeajaks viie tööpäeva jooksul
pärast õppija vastuvõtu käskkirjalist kinnitamist.
8. Lepingus fikseeritakse:
8.1. õppekava nimetus, õppekava kood Eesti Haridusinfo Süsteemis (EHIS);
8.2. õppekavajärgne õppeaeg ja õppeteenustasu suurus kogu õppekava läbimiseks;
8.3. õppeteenustasu maksmise kord ja maksetähtajad.
9. REV õppekohal õppija võib ühepoolselt algatada igal ajal lepingu lõpetamise omal
soovil, teavitades sellest õppekavajuhti kirjalikult.
10. Kõrgkool lõpetab lepingu ühepoolselt, kui:
10.1. õppeteenustasu ei ole tasutud hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast arve
esitamist ning õppija arvatakse kõrgkooli õpilaste nimekirjast välja;
10.2. õppija eksmatrikuleeritakse õppekorralduseeskirjas loetletud põhjustel (va
õppekava täitmisel täies mahus).
Õppeteenustasu
11. Õppeteenustasu on õppekulude hüvitamise määr kogu õppekava läbimise eest, mille
kehtestab kõrgkooli nõukogu vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust.
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Õppeteenustasu võib muuta vastavalt õppekavarühma riikliku koolitustellimuse
õppekoha piirmäära muutumisele asjaomases õppekavarühmas või õppekaval.
12. Õppeteenustasu ei muudeta lepingutes, mis täidetakse lepingus näidatud
õppekavajärgse õppeaja jooksul. Juhul, kui õppija on lepingu peatanud akadeemilise
puhkuse või muul sarnase põhjuse tõttu, on kõrgkoolil õigus õppeteenustasu
ühepoolselt muuta, teatades sellest õppijale ette vähemalt 30 kalendripäeva.
13. Õppeteenustasu ei sisalda paljundusmaterjalide, erialaste õpikute, praktika riietuse,
isiklike töövahendite ja kutseeksami sooritamise tasu.
14. Õppeteenustasu maksmiseks esitab kõrgkool õppijale arve(d), millel on näidatud
tasumise tähtaeg.
15. Õppija võib mõjuvatel põhjustel taotleda individuaalse maksegraafiku koostamist.
Avaldus tuleb esitada õppijaga lepingu sõlminud isikule.
16. Õppetöös mitteosalemine ei vabasta õppijat õppeteenustasu maksmisest.
17. Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamise tulemusena sooritatud
moodulite ja teemade arvelt õppeteenustasu ei vähendata.
18. Tasutud õppeteenustasult on võimalik taotleda tulumaksu tagastamist vastavalt
tulumaksuseadusele.
19. Lepingu lõpetamisel tasub õppija proportsionaalselt osutatud õppeteenuse eest.
Lepingu lõpetamisel enne õppekava täitmist arvutatakse õppeteenustasu lähtudes
õppekavas kinnitatud õppeajast ning lepingu kehtivusest. Arvestus toimub kalendrikuu
põhiselt.
20. Kui õppija viibib akadeemilisel puhkusel, siis õppeteenustasu maksmise kohustus
lükkub edasi akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra, välja arvatud juhul, kui õppija
akadeemilisel puhkusel viibimise ajal osaleb õppetöös. Akadeemilise puhkuse ajal
õppetöös osalemisel (va juhul, kui õppeteenustasu on juba makstud) tasub õppija
ainekursuse lõppemisel aine maksumuse. Ainepunkti maksumus saadakse õppeaasta
õppeteenustasu jagamisel õppeaasta ainepunktidega ning ainemahu korrutamisel.
20.1. Kui õppija on eelnevalt maksnud õppeteenustasu aja eest, mil ta viibib
akadeemilisel puhkusel, siis tasutud õppeteenustasu ei tagastata ning kõrgkool
käsitleb seda (ette)maksuna õppeteenuse osutamise eest.

Rakendamine
Käesolev kord jõustub 29. augustist 2016.

