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Külalisteadlase poolt TMR spektromeetrite kasutamise kord 
 

§ 1. Mõisted 

Külalisteadlane käesoleva korra mõttes on doktorikraadi ja TMR eksperimenditehnika 

pikaajaliste kogemustega teadlane, kes ei ole KBFI töötaja ja kes soovib KBFI teadus-  ja 

muud aparatuuri ning seadmeid (edaspidi: seadmed) iseseisvalt kasutades läbi viia teaduslikku 

eksperimenti. 

§ 2. Üldine kasutuskord 

(1) Külalisteadlasel on õigus kasutada KBFI seadmeid tööpäevadel tööajal kella 09:00 kuni 

17:30. 

(2) Külalisteadlane kohustub järgima töötervishoiu, töö-  ja tuleohutuse nõudeid, kasutama 

KBFI vara heaperemehelikult ja säästlikult ning korrastama töölt lahkudes töökoha. 

(3) Külalisteadlasel on õigus kasutada KBFI seadmeid ainult isiklikult ilma edasivolituse 

õiguseta. 

§ 3. Teadusprojekt 

(1) Iseseisva teaduseksperimendi tegemise õiguse annab TMR-ekspertkomisjoni poolt 

heakskiidetud teadusprojekt (edaspidi: projekt). 

(2) Projektitaotluse esitab külalisteadlane ekspertkomisjoni esimehele hiljemalt 7 tööpäeva 

enne järgmise kuu algust. 

(3) Projektitaotlus sisaldab: 

1) projekti lühikirjeldus; 

2) uuritavad tuumad, soovitav seade/sagedus ja selle kasutuse aeg ning kestus; 

3) uuritava(te) proovi(de) lühikirjeldus ja iseloomustus (kontsentratsioon, pH, tº jmt); 

4) lisaseadme(te) vajadus (temperatuurikatsed vmt); 

5) kaasatavad või osalevad KBFI töötajad ja nende töö tasustamine; 

6) muud olulised asjaolud, kaasa arvatud külalisteadlase eelnev TMR-alane kogemus. 

(4) Taotluse rahuldamise otsustab ekspertkomisjon hiljemalt 2 tööpäeva enne järgmise kuu 

algust, millest teavitatakse külalisteadlast e-posti teel. 

(5) Taotluse rahuldamisel määratakse eksperimendi teostamise aeg, mis kantakse seadme 

kasutusgraafikusse, nimetatakse töö vastutav korraldaja ning teavitatakse kantseleid. 

§ 4. Kasutusgraafik 

KBFI plaaniliste uurimistööde ja külalisteadlaste taotluste alusel koostatakse igaks kuuks 

TMR-spektromeetrite kasutamise graafik. 

§ 5. Juurdepääs 

(1) Juurdepääsu seadmetele annab TMR-ekspertkomisjoni poolt heakskiidetud projekti alusel 

kantseleist igaks korraks väljastatav külastajakaart (edaspidi: kaart), mis võimaldab 

tööajal juurdepääsu külalisteadlasele vajalikesse ruumidesse. 

(2) Külalisteadlane on kohustatud kaardiga registreerima enda sisenemise KBFI ruumidesse 

ja lahkumise KBFI-st. 

(3) Projekti lõpus tagastatakse kaart kantseleisse või valvelauda. 

§ 6. Hinnakiri ja tasumine 



(1) Tasu seadmete kasutamise eest maksab külalisteadlase tööandja, kellele KBFI esitab arve 

vastavalt KBFI-s kehtivale hinnakirjale. KBFI ei vastuta külalisteadlase ja tema tööandja 

vahelise sellesisulise kokkuleppe olemasolu eest. 

(2) Maksetähtaja jooksul tasu mittelaekumisel on ekspertkomisjonil õigus järgmine taotlus 

rahuldamata jätta. 

§ 7. Vastutus 

(1) Külalisteadlane vastutab tema kasutusse antud vara kasutamiskõlblikuna säilimise eest. 

(2) Külalisteadlase tööandja on kohustatud hüvitama KBFI-le külalisteadlase süülise 

tegevuse või tegevusetusega KBFI-le tekitatud kahju. 

(3) Töö lõpus tagastab külalisteadlane KBFI-le või töö vahetule korraldajale kõik 

eksperimendi tegemiseks antud töövahendid, andmebaasid, tarkvara, võtmed, 

magnetkaardid ning muu KBFI vara, samuti tema kasutuses olnud tööalase 

dokumentatsiooni. 

(4) Töö vahetu korraldaja kontrollib külalisteadlase kasutusse antud seadmete ja vara 

kasutamist ja seisukorda ning nende tagastamist. 

 


