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Keemilise ja Bioloogilise Fiiiisika Instituut (edaspidi KBFI), mida esindab Keemilise
ja Bioloogilise Fritisika Instituudi seaduse ja pOhikirja alusel direktor Raivo Stem

ia

Tallinna Tehnikaiilikool (edaspidi IZU), mida esindab iilikooliseaduse ja p6hikirja
alusel rektor Andres Keevallik,

edaspidi po ol v6i koos pooled,

vdttes arvesse, et:
- poolte eesmiirk on ardata kaasa inseneride ja teadlaskonna jiirelkasvu

ettevalmistamisele, arendada tehnika-, tiippis-, ja loodusteaduste uurimist
Tallinnas ja Eestis tervikuna, arendada Eesti teadlaste rahvusvahelisi sidemeid
ning viihendada uurimistegevuse killustatust tehnika-, ttippis-, ja loodusteaduste
vallas;

- pooled omavad heanaaberlikke suhteid ja pikaajalist toimivat teaduslikku
koostood;

- KBFI teadustdOtajad on regulaarselt pidanud loenguid ja olnud teadustoode
j uhendaj ateks TTU tudengitele;

- KBFI-s tootab arvukalt TTU iilidpilasi ja vilistlasi;
- KBFI kui teadus- ja arendusasutuse v6imalused kujundada kdrghariduse

arengusuundasid on seni olnud piiratud ja et KBFI soovib suurendada oma panust
kdrghariduse kavandamises ja arengus ning aidata kaasa k6rghariduse kvaliteedi
ja teaduse konkurentsiv6ime tagamisele;

- TTU on otsustavalt arendamas oma tehnika-, tlippis- ja loodusteadusi, mille
elluviimisel on KBFI plidev ja huvitatud osapool;

- kiiesoleva lepinguga soovivad pooled aidata kaasa Eesti kdrgharidusstrateegia
aastateks 2006-2015 ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
strateegia 2007 2013,,Teadmistep6hine Eesti" elluviimisele;

s6lmisid KBFI ja TTU koost<idlepingu teadus- ja arendustegevuse, magistri- ja
doktoriOppe, innovaatika ja ettev6tluse arendamise alal (edaspidi leping) alljiirgnevas:

$ 1. Lepingu ese
(l) Lepingu esemeks on koostoo teadus- ja arendustegevuse, magistri- ja doktoriOppe,

innovaatika ja ettev6tluse alal eelkdige tehnika, tootmise ja ehituse ning loodus-
ja tlippisteaduste valdkondades ning lepingust tulenevate poolte Oiguste ja
kohustuste mZitiramine koo sk6las Eesti 6i gusaktide ga.

(2) Lepingust tulenevad 6igused ja kohustused ei muuda poolte diguslikku seisundit,
seadusest tulenevaid i.ilesandeid ega too kaasa muudatusi poolte teadus- ja
arendustegevuse pdhim6tetes. Ktisimused, mille lahendamisel v6imaldavad
seadused ja poolte tegevust reguleerivad muud Oigusaktid erinevat tdlgendamist,
lahendavad pooled kokkuleppel, llihtudes 6igusaktide m6ttest ning lepingu



eesmargist.
(3) Lepingu taitmise tulemusena n?ihakse ette poolte senisest miirksa tihedamat

koosto<id.

$ 2. Poolte digused ja kohustused

(1) Pooled v6tavad endale kohustuse siivendada koostood $1 lOikes nimetatud
valdkondades. KBFI tunnustab sealjuures TTU akadeemilist standardit ning muid
6ppetegevuse ja selle kvaliteedi alaseid akte. Mdlemad osapooled tunnustavad ja
aitavad kaasa teise poole pdhikirjaliste vdi kehtivatest arengukavadest tulenevate
iilesannete tiiitmisele.

(2) Kokkulepitudeesmiirkidesaavutamiseks:
1) pooled arendavad ja viivad iihiselt liibi tehnika, tootmise ja ehituse ning loodus-

ja tiippisteaduste valdkondade magistri- ja doktoriOpet TTU-s;
2) TTU aktsepteerib KBFI tootajaid erinevatel 6ppetoo tasemetel TTU l6putOtlde

juhendajatena, sh. doktoritci<ide juhendajatena samadel alustel ttU tciritajatega.
Juhendamisega kaasnevad kohustused ja vastutus on seeliibi vastavatel KBFI
t6<itajatel samasugused kui TTU toritajatel;

3) KBFI-s jalvdi KBFI tootajate poolt libiviidud 6ppetoo kui teenuse eest tasub
TTU KBFI-le samadel p6him6tetel nagu toimub dpperahade jagamine TTU
asutustele;

4) pooled vdimaldavad teineteise liikmeskonnale juurdepiiiisu auditooriumidele,
laboritele, aparatuurile j a erialasele kirj andusele ;

5) pooled osalevad vdirnalusel teineteise uurimisriihmade tegevuses, kaasavad
vajadusel ja vdimalusel teineteise tciotajaid oma tegevusse ilma teise poole
j uures tcidtamist konkurentsikeelu rikkumiseks kvalifi tseerimata;

6) pooled korraldavad tihiselt tehnika-, tiippis- ja loodusteaduste alaseid
teadustiritusi, sealhulgas rahvusvahelisi konverentse j a kongresse ning vaj adusel
lubavad selleks kasutada oma ruume ning majutusvdimalusi;

7) pooled vdimaldavad teineteise todtajatel osaleda oma korraldatud erialastel ja
muudel koolitustel;

8) pooled korraldavad tihiselt innovaatika ja ettevdtluse alast tegevust, sh.
teadust66 tulemuste patenteerimist ning litsenseerimist ja miiiiki;

9) pooled teevad koostciod ja vahetavad alaliselt infot seoses KBFI poolt
koordineeritava Eesti osalusega CERN-s;

10)pooled ei avalikusta kolmandatele isikutele lepingu taitmise kiiigus saadavat v6i
kogutavat teavet, mis omab vdi vdib omada puutumust Lepingu eseme vdi
pooltega ning mille teatavakssaamine kolmandatele isikutele kahjustab v6i v6ib
kahjustada poolte seaduslikke jalvdi lepingust tulenevaid huve ning 6igusi.

$ 3. Muud siitted
(l) Lepingus siitestamata ki.isimustes ja lepingu taitmise tiksikasjades lepivad pooled

tiiiendavalt kokku ja need vormistatakse kirjalikult kliesoleva lepingu lisadena.
(2) Leping j6ustub allakirjutamisest. Leping kehtib neli aastat ja pikeneb automaatselt

igaks jdrgmiseks neljaks aastaks, viilja arvatud juhul, kui tiks pool teatab
kirjalikult vdhemalt kuus kuud enne vastava perioodi lOppemist teisele poolele
ette oma kavatsusest leping l6petada. Lepingu ldppemisel on TTU magistrantidel
ja doktorantidel 6igus oma 6pingud vdi teadustod l6petada tingimustel, mis
kehtisid lepingu kehtivuse ajal.

(3) Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. Lepingu



muudatused jdustuvad allakirjutamisest v6i poolte kirjalikult miitiratud tahtajal.
(4) Lepingu tiiitmisel tekkivad vaidlused lahendavad pooled eelkdige ldbiriiiikimiste

teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
(5) Leping on vormistatud kahes identses vdrdset juriidilist j6udu omavas

eksemplaris kolmel lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekiilg on parafeeritud
poolte esindajate poolt ja millest kummalegi poolele jaab iiks eksemplar.
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