
  

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 
 

27.06.2017 nr 1.1-2/17/163 

 

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 

konkursikomisjoni moodustamine 

 

 

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 2005. a määruse nr 28 “Haridus- ja Teadusministeeriumi 

põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 23 ja § 37 lõike 1 ning haridusministri 18. veebruari 2002. a 

määruse nr 25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 4 

lõike 1 alusel: 

 

1. Moodustan üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimiseks 

nõuandva konkursikomisjoni (edaspidi komisjon). 

 

2. Kinnitan komisjoni koosseisu aastateks 2017–2019 järgmiselt: 

Riina Aav - komisjoni esimees, Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja 

biotehnoloogia instituudi dotsent; 

Tiiu Kull - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi 

botaanika osakonna professor; 

Kalev Sepp - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, 

maastikukorralduse ja keskkonnahoiu osakonna professor; 

Kalle Olli - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendus- 

ja kommunikatsiooni prodekaan, ökoloogia ja maateaduste 

instituudi botaanika osakonna botaanika vanemteadur; 

Krista Kodres - Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna, kunstiteaduse 

ja visuaalkultuuri instituudi professor; 

Pire Teras - Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna eesti ja 

üldkeeleteaduse instituudi eesti keele osakonna eesti murrete 

dotsent; 

Külli Sarapuu - Tallinna Tehnikaülikooli R. Nurkse innovatsiooni ja valitsemise 

instituudi dotsent; 

Uku Lember - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi üldajaloo lektor; 

Hannes Palang - Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi inimgeograafia 

professor; 

Kristiina Rull - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna molekulaar- ja 

rakubioloogia instituudi biotehnoloogia õppetooli inimese 

molekulaargeneetika vanemteadur, meditsiiniteaduste valdkonna 

kliinilise meditsiini instituudi sünnitusabi ja günekoloogia dotsent; 

Eero Vainikko - Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse 

instituudi hajussüsteemide õppetooli juhataja, hajussüsteemide 

professor; 

Toomas Vaimann - Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika 

instituudi vanemteadur; 

Peeter Normak - Tallina Ülikooli digitehnoloogiate instituudi direktor; 



Tõnu Laas - Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi 

rakendusfüüsika professor; 

Jaan Aarik - Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik; 

Marju Raju - Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik; 

Terje Tuisk - Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur teaduse populariseerimise 

osakonna juhataja; 

Katrin Mandra - Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna peaekspert. 

 

3. Määran komisjoni ülesanneteks: 

1) esitada haridus- ja teadusministrile ettepanekud konkursi teadustööle esitatavate 

nõuete, auhindade suuruse ja arvu kohta valdkonniti; 

2) hinnata konkursile esitatud teadustöid; 

3) esitada haridus- ja teadusministrile ettepanekud konkursitulemuste kinnitamise ja 

auhindade määramise kohta igal aastal hiljemalt 15. detsembriks. 

 

4. Komisjoni tehniline teenindamine tagada Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur. 

 

5. Komisjoni töökord on sätestatud haridus- ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse 

nr 25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” §-s 4. 

 

6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 


