Keemiliseja BioloogiliseFiiiisika Instituudi ja Thllinna Tehnikaiilikooli
koostiiiileping
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Keemilise ja Bioloogilise Fiiiisika Instituut (edaspidiKBFI), mida esindabKeemilise
ja BioloogiliseFritisikaInstituudi seaduse
ja pOhikirjaaluseldirektor Raivo Stem
ia
Tallinna Tehnikaiilikool (edaspidi IZU), mida esindab iilikooliseaduseja p6hikirja
aluselrektorAndres Keevallik,
edaspidipo ol v6i koospooled,
vdttesarvesse,et:
- poolte eesmiirk on ardata kaasa inseneride ja teadlaskonna jiirelkasvu
ettevalmistamisele,arendada tehnika-, tiippis-, ja loodusteadusteuurimist
Tallinnasja Eestis tervikuna, arendadaEesti teadlasterahvusvahelisisidemeid
ning viihendadauurimistegevusekillustatusttehnika-, ttippis-, ja loodusteaduste
vallas;
- pooled omavad heanaaberlikke suhteid ja pikaajalist toimivat teaduslikku
koostood;
- KBFI teadustdOtajadon regulaarseltpidanud loenguid ja olnud teadustoode
j uhendaj
ateksTTU tudengitele;
- KBFI-s tootab arvukaltTTU iilidpilasi ja vilistlasi;
- KBFI kui teadus- ja arendusasutusev6imalused kujundada kdrghariduse
arengusuundasid
on seni olnud piiratudja et KBFI soovib suurendadaoma panust
kdrgharidusekavandamisesja arengusning aidatakaasak6rgharidusekvaliteedi
ja teadusekonkurentsiv6imetagamisele;
- TTU on otsustavalt arendamasoma tehnika-, tlippis- ja loodusteadusi,mille
elluviimisel on KBFI plidevja huvitatudosapool;
- kiiesoleva lepinguga soovivad pooled aidata kaasa Eesti kdrgharidusstrateegia
aastateks2006-2015 ning Eesti teadus-ja arendustegevuse
ning innovatsiooni
20072013,,Teadmistep6hine
strateegia
Eesti"elluviimisele;
s6lmisid KBFI ja TTU koost<idlepinguteadus- ja arendustegevuse,magistri- ja
doktoriOppe,innovaatikaja ettev6tlusearendamisealal (edaspidileping) alljiirgnevas:
$ 1. Lepingu ese
(l)
Lepingu esemekson koostooteadus-ja arendustegevuse,
magistri-ja doktoriOppe,
innovaatikaja ettev6tlusealal eelkdigetehnika, tootmiseja ehitusening loodusja tlippisteadustevaldkondades ning lepingust tulenevate poolte Oiguste ja
kohustustemZitiramine
koosk6lasEesti 6igusaktide
ga.
(2) Lepingusttulenevad6igusedja kohustusedei muudapoolte diguslikku seisundit,
seadusesttulenevaid i.ilesandeidega too kaasa muudatusi poolte teadus- ja
arendustegevusepdhim6tetes. Ktisimused, mille lahendamisel v6imaldavad
seadusedja poolte tegevustreguleerivadmuud Oigusaktiderinevat tdlgendamist,
lahendavad pooled kokkuleppel, llihtudes 6igusaktide m6ttest ning lepingu

(3)

eesmargist.
Lepingu taitmise tulemusena n?ihakseette poolte senisest miirksa tihedamat
koosto<id.

$ 2. Pooltedigusedja kohustused
(1) Pooled v6tavad endale kohustuse siivendada koostood $1 lOikes nimetatud
valdkondades.KBFI tunnustabsealjuuresTTU akadeemiliststandarditning muid
ja selle kvaliteedi alaseidakte. Mdlemad osapooledtunnustavadja
6ppetegevuse
tulenevate
aitavadkaasateise poole pdhikirjalistevdi kehtivatestarengukavadest
iilesannetetiiitmisele.
(2) Kokkulepitudeesmiirkidesaavutamiseks:
1) pooled arendavadja viivad iihiselt liibi tehnika,tootmiseja ehitusening loodusja tiippisteaduste
valdkondademagistri-ja doktoriOpetTTU-s;
2) TTU aktsepteeribKBFI tootajaid erinevatel6ppetootasemetelTTU l6putOtlde
juhendajatena,sh. doktoritci<ide
juhendajatenasamadelalustel ttU tciritajatega.
Juhendamisegakaasnevadkohustusedja vastutuson seeliibi vastavatelKBFI
kui TTU toritajatel;
t6<itajatelsamasugused
3) KBFI-s jalvdi KBFI tootajatepoolt libiviidud 6ppetoo kui teenuseeest tasub
TTU KBFI-le samadel p6him6tetel nagu toimub dpperahadejagamine TTU
asutustele;
4) pooled vdimaldavad teineteise liikmeskonnalejuurdepiiiisu auditooriumidele,
laboritele,aparatuurilej a erialaselekirj andusele
;
pooled
5)
osalevad vdirnalusel teineteise uurimisriihmade tegevuses,kaasavad
vajaduselja vdimalusel teineteisetciotajaidoma tegevusseilma teise poole
j uurestcidtamistkonkurentsikeelurikkumisekskvalifi tseerimata;
6) pooled korraldavad tihiselt tehnika-, tiippis- ja loodusteadustealaseid
teadustiritusi,sealhulgasrahvusvahelisikonverentsej a kongressening vajadusel
lubavadsellekskasutadaoma ruumening majutusvdimalusi;
7) pooled vdimaldavadteineteisetodtajatelosaledaoma korraldatuderialastelja
muudel koolitustel;
8) pooled korraldavad tihiselt innovaatika ja ettevdtluse alast tegevust, sh.
ja miiiiki;
teadust66tulemustepatenteerimistning litsenseerimist
9) pooled teevad koostciod ja vahetavad alaliselt infot seoses KBFI poolt
koordineeritavaEesti osalusegaCERN-s;
10)pooledei avalikustakolmandateleisikutelelepingu taitmisekiiigus saadavatv6i
kogutavat teavet, mis omab vdi vdib omada puutumust Lepingu eseme vdi
poolteganing mille teatavakssaamine
kolmandateleisikutele kahjustabv6i v6ib
kahjustadapoolte seaduslikkejalvdi lepingusttulenevaidhuve ning 6igusi.
$ 3. Muud siitted
ja lepingu taitmise tiksikasjadeslepivad pooled
(l)
Lepingus siitestamataki.isimustes
tiiiendavaltkokku ja needvormistataksekirjalikult kliesolevalepingu lisadena.
(2) Leping j6ustub allakirjutamisest.Leping kehtib neli aastatja pikenebautomaatselt
igaks jdrgmiseks neljaks aastaks, viilja arvatud juhul, kui tiks pool teatab
kirjalikult vdhemalt kuus kuud enne vastavaperioodi lOppemistteisele poolele
ette oma kavatsusestleping l6petada.Lepingu ldppemiselon TTU magistrantidel
ja doktorantidel 6igus oma 6pingud vdi teadustod l6petada tingimustel, mis
kehtisid lepingukehtivuseajal.
(3) Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. Lepingu

(4)
(5)

muudatusedjdustuvadallakirjutamisestv6i poolte kirjalikult miitiratudtahtajal.
Lepingu tiiitmisel tekkivad vaidlusedlahendavadpooled eelkdige ldbiriiiikimiste
teel. Kokkuleppemittesaavutamisel
lahendatakse
vaidlusedHarju Maakohtus.
Leping on vormistatud kahes identses vdrdset juriidilist j6udu omavas
eksemplariskolmel lehel, mille iga tekstiga kaetud lehekiilg on parafeeritud
poolte esindajatepoolt ja millest kummalegipoolelejaab iiks eksemplar.
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