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Õnnestumine teisel korral 

• Esimene taotlus 2012 

• Teine taotlus 2015 

• Kattuv: 
– Samad töörühmad 

– Sama mudelsüsteem 

– Osaliselt sama metoodika 

• Erinevused 
– Teadusprojektide sisu 

– Vormistus 

– Minu teaduslik pagas (?) 

 



Esimese projekti nõrkused 

• Tulemuste mõju väike 

• Meetodid ebapiisavalt kirjeldatud 

• Taust ebapiisavalt avatud 

• Vähene juhtimiskogemus teaduses 

• Siinsel juhendajal puuduvad post-doci 
kogemused 

• Populariseerimise ajakava ja oodatav publik ja 
mõju halvasti kirjeldatud 

 



Ettevalmistus: taustaga tutvumine 

• Teemavalik – mõlema töörühma tugevuste 
sümbioos 

• Põhjalik sisselugemine erialakirjandusse 

 



Kirjutamise ajakava 

• Tähtaeg: 10. september 

• Ettevalmistus: juuni 

• Projekti sisulise poole kirjutamine: juuli 

• Projekti vormiliste osade kirjutamine, 
tagasiside saamine ja taotluse lihvimine: 
august 

  Jäta aega põrgatamiseks! 

• Projekti esitamine: september 



Nõrkuste kõrvaldamine 

• Tulemuste mõju väike 

• Meetodid ebapiisavalt kirjeldatud 

• Taust ebapiisavalt avatud 

Korralik ettevalmistus ja usk oma projekti 

 

• Vähene juhtimiskogemus teaduses 

Suurenenud teaduspagas, oma rolli 
esiletoomine erinevatest projektides 

 

 

 



Nõrkuste kõrvaldamine 

• Siinsel juhendajal puuduvad post-doci kogemused 

Lisajuhendaja, kelle on post-doci juhendamise 
kogemused ja komplementaarsed oskused 

 

• Populariseerimise ajakava ja oodatav publik ja 
mõju halvasti kirjeldatud 

Konkreetsed ja lihtsastimõistetavad 
populariseerimistegevused, ülepingutamise 
vältimine 



Nõrkuste kõrvaldamine 

• Me oleme teadlased väikesest Ida-Euroopa ülikoolist – 
tugevus või nõrkus? 
 

c) Obtaining and managing an international grant. 
 My success will encourage other young researchers to 

apply for international grants and post-doctoral 
positions in other countries. I will provide knowledge, 
support, and international contacts for others. The 
impact of this kind of experience is much more 
important for a relatively small university in a small 
country in European borderlands than for large 
universities in the middle of Europe. 



Ruumipuudus – eriti GF taotlustel 

• Viited võimalikult lühikeseks 



Ruumipuudus – eriti GF taotlustel 

• Gantti graafik nii kokku pressida, kui saab 
Strengths:  A Gantt chart is properly compiled, with a clear description of four 

work packages, major milestones and deliverables. 



 



Ruumipuudus – eriti GF taotlustel 

• Ristviitamine: kokku 19 korral 
– The project outcomes will be presented in conferences 

(see 1.2. e) and sent for publication in journals using 
the open access option. 

– Knowledge and experience gained during the project 
will be also shared with students at UT, where I am a 
lecturer in several courses (see section 4.7. in CV). 

– Equipment available for this project include nets and 
traps, cameras, and equipment for field and 
laboratory analyses. See details about equipment and 
facilities in section 5 (page 19). 



Kolme hinnatava kriteeriumi osakaal 
minu taotluses 

• Excellence: 7 lehekülge (hinne: 4,8/5) 

• Impact: 1 lehekülg (hinne: 4,5/5) 

• Implementation: 2 lehekülge (hinne: 5/5) 



Mida ei maksa eeldada 

• Et keegi midagi su eest ära teeb 

• Et paari nädalaga valmis jõuab 

• Et bürokraadid liigutavad kiiresti 

• Et hindajad sinu vigu ja nõrkusi ei märka 

• Et mõni osa on vähem tähtis ja selle võib üle 
jala teha 

• Et mittehinnatavaid osi ei hinnata (taotlus on 
tervik) 



Konkreetsus! 

• Kõik juhendis toodud nõuded tuleb täita 
konkreetse sisuga. 

– Metodoloogia kirjeldus, koostöö konkreetsete 
inimestega (kes õpetab mida, keda sina õpetad) 

– Mis ajakirjades avaldad artiklid? Mis 
konverentsidel pead ettekandeid? 

– Blog: kes aitab disainida, kust saab pildid, kui tihti 
avaldad postitusi? 

– Väga konkreetne riskide maandamise plaan! 

 

 

 



Kust saab abi? 

• Vastuvõtva ülikooli koduleht 

• Juhendaja vanad projektitaotlused 

• Juhendaja akadeemiline CV 

• Õnnestunud taotlused (neisse ei maksa siiski 
liiga kinni jääda) 

• Projekti taotlemise juhend! 



CV 

• Heas mõttes silmatorkav CV häälestab hindaja 
sinu taotluse suhtes positiivselt 

• Ruumi on: liigenda, too tähtsam eraldi esile 
• Iga asi, mis paberil hea välja näeb, peaks minema 

sisse 
• Pööra erilist tähelepanu punktidele, mis on sinu 

CV-s nõrgad 
• CV-d hinnatakse muude kriteeriumite raames 

– Strengths: The researcher has a very good publication record for 
stage of career and shows initiative and drive to achieve 
professional maturity. 



Eetika 

• Piiramatu ruum – jäta aega selle osa 
põhjalikuks läbimõtlemiseks 

• Vii ennast kurssi Euroopa Liidu nõuete ja 
retoorikaga (nt 3R-s) 

• Pane lisadesse kõik asjassepuutuvad load 

• Hangi vajalikud paberid (Varakult! Bürokraatia 
võtab aega!) 



Miks tasub MSC projekti kirjutada? 

• Kogemus! 

• Ka ebaõnnestumise korral ei lähe töö tühja – 
vähemalt juppe projektist saab kasutada muudes 
taotlustes 

• Eesti teadusgrantide saamise tõenäosus ei ole 
oluliselt suurem 

• Korrektse, läbimõeldud taotluse korral on 
eduvõimalus oluliselt suurem kui 10% 

• Kui projekt rahastatakse, võib selle mõju 
edasisele karjäärile olla väga suur 


