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Eksami sooritamise tingimused

Lugupeetud avaldaja
Pöördusite õiguskantsleri poole, kuna Teie hinnangul on Tartu Ülikool eksinud
õppekorralduseeskirja vastu. Selgitasite, et ülikool pakkus Teile e-kirja teel võimalust sooritada
õppeaine „[ ]“ eksam 26. oktoobrist kuni 1. novembrini 2021 Teile sobival kellaajal Näituse 2
auditooriumis. Kirjutasite, et see ajavahemik Teile ei sobinud, mistõttu taotlesite uut eksami aega
(05.02.2022) ja eeldasite, et ülikool nõustus sellega. Samuti leidsite, et peate saama teha eksami
Moodle’i keskkonnas Teile sobivas kohas. Peale selle märkisite, et ülikool olevat saatnud Teile
vaid osa õppematerjalist.
Leian, et Tartu Ülikool ei ole Teile kõnealuse eksami tegemise võimalusi pakkudes eksinud.
1. Ülikool lahendas erandolukorda, kui pakkus eelmisel sügisel eksami sooritamise võimalust
üksnes Teile. Õppeinfosüsteemi kaudu eksamiaegade teatamise ja neile registreerimise eesmärk
on tagada, et info üliõpilaste ja ülikooli vahel liiguks ruttu ja tõrgeteta. Praegusel juhul saadeti
kogu vajalik info Teile e-posti teel. Pole kahtlust, et Te saite info ülikooli pakutud eksamiaegade
kohta kätte. Pole ka alust kahelda, et kui oleksite pakutud aegadest mõne välja valinud, oleks ka
ülikool selle info Teilt e-posti teel kätte saanud. Seega ei toonud tavapärasest teistsugune
teavitamine kaasa Teie õiguste rikkumist.
2. Ülikool pakkus Teile mitmeid korralise eksami aegu (26. oktoobrist kuni 1. novembrini 2021,
st viis tööpäeva, kusjuures igal päeval sai valida Teile sobiva kellaaja). Lisaks pakuti, et
korduseksami võib teha 4. veebruaril 2022. Seega pakkus ülikool Teile eksamiaegu kooskõlas
õppekorralduseeskirja punktiga 51.
3. Mõistagi võib üliõpilane taotleda eksami tegemist mõnel muul ajal, kui pakub ülikool, kuid
ülikool ei pea üliõpilase sellist taotlust tingimata rahuldama. See on ülikooli otsustada.
Õiguskantsler saab vaid hinnata, ega ülikool ole Teie taotlust rahuldamata jättes ilmselgelt
eksinud.
Arvestades Teie põhjendusi eksamiaja muutmise kohta, ei ole alust öelda, et ülikool oleks
kindlasti pidanud Teie taotluse rahuldama. Olite selle õppeaine läbinud ja Teil tuli arvestada, et
selles aines tuleb eksam sooritada (olite seda ise soovinud) ning et eksamite aegu pakub
õppekorralduseeskirja järgi ülikool. On tavapärane, et üliõpilasel tuleb korraga õppida mitut
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ainet ja neis ainetes ka eksamid teha. Seega, kuigi olite eelmise aasta sügissemestriks juba
õppeained valinud, ei välistanud see ilmselgelt „[ ]“ eksami sooritamist.
4. Teie ja ülikooli selgituste järgi toimus Teil eksami aja osas ülikooliga suhtlus e-kirja teel.
Ülikool edastas õiguskantsleri nõunikule Teie ja ülikooli e-kirjavahetuse koopia. Muu hulgas
saime ka vastuse, mille [ ] saatis Teile 29.10.2022 kell 13.16 (kirjas nõustus ta, et Teil on õigus
oma seisukohtadele ning selgitas eksami korda). Saime ka Teie kirja [ ], saatsite selle talle samal
päeval kell 16.24 (kirjas andsite muu hulgas teada, et ülikooli pakutud aegadel Te eksamile ei
tule). Sellest kirjavahetusest pole võimalik välja lugeda, et ülikool Teie taotluse rahuldas.
Arvestades seda ning Teie ja ülikooli vahel välja kujunenud suhtlemise viisi (e-kirja teel), ei saa
pidada põhjendatuks ootust, et ülikool paneb Teie pakutud eksami tegemise aja üles
õppeinfosüsteemi.
5. Teie sõnul olid Teil küll ülikooli saadetud õppeaine slaidid, kuid puudusid neid slaide
selgitavad videod, mis olevat 06.11.2020 eksami ettevalmistamisel saadaval olnud. Samas ei ole
tõendeid selle kohta, et ülikool (õppejõud) keeldus neid Teile väljastamast. Edaspidi oleks
niisuguses olukorras mõistlik pöörduda otse videod loonud õppejõu poole.
6. Asjaolu, et 06.11.2020 toimus eksam Moodle’i keskkonnas ja üliõpilane võis eksami sooritada
talle sobivas kohas, ei tähenda, et ka 2021 sügisel oleks pidanud eksam sel viisil toimuma.
Ülikooli esindaja selgitas õiguskantsleri nõunikule, et selline eksami sooritamise viis oli erandlik
ja tingitud koroonaviiruse leviku ajal kehtinud õppekorraldusest. Eelmisel sügisel, kui Teile
eksami tegemiseks aegu pakuti, niisugust erandlikku olukorda ei olnud. Seega polnud Te
2021. aasta sügisel samasuguses olukorras, nagu olid 06.11.2020 eksami sooritanud üliõpilased,
ja ülikoolil ei olnud põhjust Teile erandit teha.
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