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2018. a kasvatusteaduslike tööde riikliku
konkursi tulemuste kinnitamine
Haridus-ja teadusministri 21. detsembri 2001. a määruse nr 72 „Kasvatusteaduslike tööde
riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ § 7 lõike 1 alusel ja tuginedes haridus-ja
teadusministri 1. veebruari 2018. a käskkirjaga nr 51 „Kasvatusteaduslike tööde riikliku
konkursi konkursikomisjoni moodustamine“ moodustatud konkursikomisjoni 3. mail 2018. a
ettepanekule:
1. Jätan välja andmata 2018. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss)
populaarteaduslike tööde kategoorias vastava tasemega tööde puudumise tõttu ning kannan
I preemia summa võõrkeeles publitseeritud teadustööde/ artiklite kategooriasse (1100 eurot)
ja II preemia summa magistritööde kategooriasse (800 eurot).
2. Kinnitan konkursi tulemused eesti keeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias ja
autasustan:
a.

I preemia (1400 eurot) Miia Rannikmäe (Tartu Ülikool), Regina Soobard (Tartu
Ülikool), Priit Reiska (Tallinna Ülikool), Arne Rannikmäe (Sisekaitseakadeemia) ja
Jack Holbrook (Tartu Ülikool) töö „Õpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse tasemete
muutus gümnaasiumiõpingute jooksul“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada
preemiasumma autorite vahel võrdselt, raha kanda Miia Rannikmäe kontole;

b.

II preemia (1000 eurot) Meidi Sirk (Tallinna Ülikool), Meril Ümarik (Tallinna Ülikool),
Krista Loogma (Tallinna Ülikool) ja Katrin Niglas (Tallinna Ülikool) töö „Koostöö
kutseõpetaja professionaalsust määrava tegurina“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada
preemiasumma järgnevalt: Meidi Sirk 500 eurot, Meril Ümarik 300 eurot ja
Krista Loogma 200 eurot;

3. Kinnitan konkursi tulemused võõrkeeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias ja
autasustan:
a.

I preemia (1100 eurot) Krista Uibu (Tartu Ülikool), Age Salo (Tartu Ülikool), Aino
Ugaste (Tallinna Ülikool) ja Helena Rasku-Puttonen (Jyväskylä Ülikool) töö „Beliefs
about teaching held by student teachers and school-based teacher educators“ eest.
Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma järgnevalt: Krista Uibu 367 eurot,
Ago Salo 367 eurot ja Aino Ugaste 366 eurot;

b.

I preemia (1100 eurot) Kätlin Peets (Tallinna Ülikool) ja Eve Kikas (Tallinna Ülikool)
töö „Teachers’ promotion or inhibition of children’s aggression depends on peer-group

characteristics“ eest. Kokkuleppel autoritega jagada preemiasumma autorite vahel
võrdselt;
c.

4.

II preemia (800 eurot) Mirjam Burget (Tartu Ülikool), Emanuele Bardone (Tartu
Ülikool) ja Margus Pedaste (Tartu Ülikool) töö „Vastutustundliku teaduse ja
innovatsiooni definitsioonid ja kontseptuaalsed dimensioonid: kirjanduse
ülevaade“ eest. Kokkuleppel autoritega kasutada preemiat sihtotstarbeliseks
stipendiumiks üliõpilasele, kelle bakalaureuse- või magistritöö keskendub esitatud
artiklis olevale vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni raamistikule. Preemiasumma
kanda selleks Mirjam Burgeti kontole;

Kinnitan konkursi tulemused magistritööde kategoorias ja autasustan:
a. I preemia (1100 eurot) Tiina Treibold (Tallinna Ülikool) töö „Õpimärkide rakendamine
kujundaval hindamisel üldhariduskoolis“ eest;
b. II preemia (800 eurot) Sandra Fomotškin (Tartu Ülikool) töö „Noored Kooli programmi
vilistlaste karjäärivalikud ja nende valikute motiivid“ eest;
c. II preemia (800 eurot) Katri Kütt (Tartu Ülikool) töö „Juhtide arendamise toetamine ühe
kõrgkooli juhtimise õppekava esmakursuslaste näitel“ eest.

5. Autasustan tänukirjaga Hans Põldoja (Tallinna Ülikool) preemia pälvinud Tiina Treiboldi
magistritöö juhendamise eest.
6. Sihtasutusel Eesti Teadusagentuur korraldada auhinnasummade ülekandmine punktides 2-4
nimetatud isikute pangakontodele Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Eesti
Teadusagentuur vahel 27. detsembril 2017. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise
lepingu alusel nr 1101 sihtasutusele projektide rahastamiseks eraldatud vahendite arvelt.
7. Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja teatavaks tegemisest, esitades
kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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