Sportlaste eritingimustel vastuvõtmise konkursi tingimused ja kord

Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 15 ja Tartu Ülikooli senati
30. novembri 2018. a määruse nr 9 „Vastuvõtueeskiri kõrghariduse esimeses ja teises astmes
2019/2020. õppeaastal“ punkti 67.3, kehtestan sportlaste eritingimustel vastuvõtmise konkursi
tingimused ja korra.
1. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi: spordiklubi) korraldab konkursi, et
valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras
eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme
õppekavade alusel.
2. Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on
rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.
3. Spordiklubi kuulutab konkursi oma veebilehel sport.ut.ee välja hiljemalt 1. mail 2019.
Avaldusi võetakse vastu 1.–31. maini 2019. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt
14. juunil 2019.
4. Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
4.1. vormikohane avaldus konkursil osalemiseks (lisa 1);
4.2. spordialaliidu kinnitus kandidaadi sportlike tulemuste kohta;
4.3. motivatsioonikiri, milles kandidaat annab ülevaate oma senisest sportlikust tegevusest,
esitab kavandatud sportlikud eesmärgid ja põhjendab avalduses märgitud õppekava
valikut;
4.4. eelmise õppeastme lõpetamise dokumendid või juhul, kui kandidaat lõpetab eelmise
õppeastme õpingud konkursiaasta suvel, siis õppetulemuste väljavõte;
4.5. õppekeele oskust tõendav dokument;
4.6. isikut tõendava dokumendi koopia.
5. Kandidaat võib lisaks esitada Eesti Olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja.
6. Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist,
õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjoni koosseisu
kinnitab õppeprorektor.
7. Komisjon teeb otsuse, arvestades kandidaatide hindamisel järgmist:
7.1. kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal;
7.2. tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega;
7.3. valmisolek esindada spordiklubi;
7.4. Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine;
7.5. sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes
motivatsioonikirjast ja haridusdokumentidest.
8. Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu.
9. Komisjon võib otsustada, et konkursi tulemusel valitakse välja vähem kui kümme sportlast,
kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel Tartu Ülikooli õppima asuda.
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