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REKTORI VALIMISE KORD
1. Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi akadeemia) rektori valib viieks aastaks ametisse
akadeemia valimiskogu.
2. Valimiskogu moodustavad kõik akadeemia nõukogu ja senati liikmed, kõik akadeemia
korralised professorid, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid,
üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude poolt nende seast valitud esindajad ning
nõukogu poolt valitud kunstiavalikkuse esindajad.
3. Valimiskogu liikmete nimekirja kinnitab akadeemia nõukogu hiljemalt üks kuu enne
valimisi.
4. Akadeemia nõukogu moodustab hiljemalt kuus kuud enne ametis oleva rektori
korralise ametiaja lõppu valimiste läbiviimiseks 5-liikmelise valimiskomisjoni,
määrab selle esimehe ja kinnitab valimiste läbiviimise reglemendi.
5. Valimiskomisjoni esimees kuulutab akadeemia nõukogu nimel valimised avalikult
välja vähemalt kahes Eesti üleriigilises päevalehes hiljemalt viis kuud enne ametis
oleva rektori korralise ametiaja lõppu, teatades ühtlasi kandidaatide esitamise tähtaja.
6. Valimiskomisjonile võivad rektori kandidaate esitada teaduskondade nõukogud, Eesti
ülikoolid ning teiste Eesti teadus- ja arendusasutuste nõukogud, vähemalt 1/5
akadeemia nõukogu liikmetest ühiselt, akadeemia korralised professorid (vähemalt 5
esitajat), akadeemia üliõpilasesindus, akadeemia ametisolev rektor ja endised rektorid.
7. Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori
ametikohale.
8. Kandidaatide nimed avalikustatakse kandidaatide esitamise tähtaja lõppedes.
9. Rektorikandidaadid esinevad vähemalt üks kord akadeemia liikmeskonnale, esitades
oma programmid ja vastates küsimustele.
10. Valimised toimuvad hiljemalt kaks kuud enne ametis oleva rektori korralise ametiaja
lõppu.
11. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valimiskogu
liikmetest. Valimiskoosolekut juhatab valimiskomisjoni esimees. Rektori valimine
toimub salajasel hääletamisel. Iga valimiskogu liige hääletab isiklikult.
12. Juhul, kui valimiskoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub valimiskomisjoni esimees
valimiskomisjoni erakorralise istungi kokku edasiste tegevuste planeerimiseks viie
tööpäeva jooksul pärast ebaõnnestunud valimiskoosolekut. Lõpliku otsuse edasiste
tegevuste kohta kinnitab nõukogu valimiskomisjoni ettepanekul.
13. Rektorikandidaatidel on valimiskoosolekul õigus esineda lühikeste sõnavõttudega ja
neil on kuni valimiskoosoleku alguseni õigus tagasi astuda.
14. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab üle poole valimiskoosolekust
osavõtjatest.
15. Kui enam kui kahe kandidaadi korral ükski kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli,
korraldatakse kohe teine hääletusvoor kahe enim poolthääli saanud kandidaadi vahel.
16. Kui kahe kandidaadi korral kumbki kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli,
korraldatakse uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat.
17. Kui mitu kandidaati saab võrdse arvu hääli, siis järgmisse vooru pääseja(d) loositakse.
18. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor
valimata.

19. Kui rektori volitused lõpevad ja volituste lõppemise ajaks ei ole valitud uut rektorit,
määrab nõukogu rektori kohusetäitja kuni uue rektori valimiseni, kuid mitte kauemaks
kui üheks aastaks.
20. Ametisse valitud rektor peab enne ametisse astumist peatama oma erakondliku
kuuluvuse kuni ametiaja lõpuni.
21. Rektor astub ametisse ametivande andmisega akadeemia nõukogu ja senati ees.
22. Rektori ametiaeg algab uue õppeaasta algusega, juhul kui seda ei sätestata teisiti
rektori valimise reglemendis.

