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KINNITATUD 

Kõrgkooli nõukogu 

12.06.2012 

otsusega nr 2.1 

 

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLI AKADEEMILINE EETIKAKOODEKS 

 

1. ÜLDSÄTTED 

 

1.1. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi kõrgkool) akadeemiline eetikakoodeks (edaspidi 

eetikakoodeks) kehtib kõikidele kõrgkooli töötajatele ja üliõpilastele/õpilastele (edaspidi 

liikmeskond) kõrgkooliga seotud tegevustes. 

1.2. Akadeemilise eetikakoodeksi ülesanne on sõnastada ja teadvustada need üldised 

kõrgkooli eetilised printsiibid, millest kõik kõrgkooli liikmed oma tegevustes juhinduvad. 

1.3. Eetikakoodeks on kõrgkooli liikmeskonna omavaheline kokkulepe, milles lähtutakse 

kõrgkooli põhiväärtusest ühtsustunde loomisel ja tugevdamisel. 

1.4. Eetikakoodeks sisaldab üldinimliku kõlbelise käitumise põhialuseid ja häid tavasid, 

fikseerides tegevused õppekeskkonnas ja õppekeskkonnaga seotud asutustes, näiteks 

praktikabaasides, messidel jne. 

1.5. Kõrgkooli liikmeskonna eetika valdkonnaga seotud probleeme aitab lahendada ja annab 

nõu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon. 

1.6. Teadus-, uurimis- ja loometegevusega seotud kvaliteedi tagamise küsimustes teeb 

Tallinna  Tervishoiu Kõrgkooli eetikakomisjon koostööd Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

bioeetika komisjoniga. 

1.7. Eetikakoodeks kiidetakse heaks kõrgkooli nõukogus. 

1.8. Eetikakoodeksi koostamisel  tugineti ÜRO Peaassamblee poolt 10.12.1948. a vastu 

võetud Inimõiguste ülddeklaratsioonile, autoriõiguse seadusele, kõrgkooli põhimäärusele, 

arengukavale ja arendustegevuse eeskirjale, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eetika- ja 

bioeetika komisjoni töökorraldusele ning teistele kõrgkooli tööd reguleerivatele 

õigusaktidele. 

 

 

 

2. KÕRGKOOLI LIIKMESKONNA EETILISED TÕEKSPIDAMISED 

 

2.1. Kõrgkooli liikmeskonna eetilised tõekspidamised lähtuvad meie kõrgkooli 

põhiväärtustest, mille järgi iga kõrgkooli liige: 

 

2.1.1. järgib kõrgkooli liikmeskonna tegevustes ja mõtteviisis inimväärikuse austamise 

põhimõtteid, mis keelavad teiste inimeste diskrimineerimise nende soo, rassi, 

nahavärvuse, etnilise ja sotsiaalse päritolu, usutunnistuse ja veendumuste, poliitiliste ja 

maailmavaateliste hoiakute, varalise seisundi, keele, rahvusvähemusse kuulumise, 

sünnipära, puuete, vanuse, seksuaalse orientatsiooni jms tõttu; 

2.1.2. omab võimalust ja õigust avaldada oma arvamust, kirjeldada oma vaateid, tehes 

seda asjatundlikult ja argumenteeritult, olles samas kriitiline enda, oma teadmiste ja 

käitumise suhtes; 

2.1.3. on aus ja vastutustundlik, järgib nõudeid, mis puudutavad  intellektuaalomandi ja 

litsentseerimata tarkvara kasutamist, loomevargust ehk plagieerimist, õpetamist, õppimist, 

publitseerimist ja koostööd partneritega;  
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2.1.4. suhtub kõrgkooli varasse heaperemehelikult ning kasutab nii materiaalseid kui 

mittemateriaalseid (nt meiliaadress) väärtusi sihipäraselt, otstarbekalt ja säästvalt; 

2.1.5. suhtub kõrgkooli liikmeskonda, kõrgkooli partneritesse ning külalistesse 

lugupidavalt ja tolerantselt, tagades eduka koostöö;  

2.1.6. on oma tegevustes täpne; ei hiline õppetööle, peab kinni kokkulepitud või 

ettekirjutatud ajakavast ja reglemendist,  kuritarvitamata teiste aega; 

2.1.7. on eeskujulik oma hoiakutes, väärtustes, sõnavõttudes ja tegevustes ning käitub 

igas situatsioonis väärikalt; aktsepteerib õppijat, õppejõudu ja kolleegi kui ainulaadset 

indiviidi; 

2.1.8. on positiivse hoiaku, elujaatava ja edu eeldava maailmakäsitlusega igas 

situatsioonis, aidates kaasa positiivse organisatsioonikultuuri loomisel; 

2.1.9. on algatusvõimeline ja loova mõtlemisega ning seisab kõrgkooli hea nime hoidmise 

eest, lähtudes oma tegevustes kõrgkooli põhiväärtustest; 

2.1.10. lähtub otsuste tegemisel küsimus(t)e mitmekülgse kriitilise analüüsi tulemustest ja 

asjaga seotud inimeste enamuse tahtest, kuid  arvestab sealjuures ka vähemuse huve; 

2.1.11. austab kõrgkooli traditsioone, tähtpäevi, ajalugu, liikmeskonda, kõrgkooli 

sümboolikat jm väärtusi; kaitseb kõrgkooli au ja mainet ning edastab tervise 

väärtustamise ideoloogiat; 

 

  


