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Näita oma unikaalsust ja sobivust laboriga

Tõesta, et sinu teadusideed on uued ja põnevad (viita!) 

Näita, miks just sina oled parim teadlane seda projekti ellu viima 

Mis on see, mida Sul on vastuvõtvale laborile anda - kogemused 
andmeanalüüsis, oma unikaalne andmestik, erioskused, kogemused masinate 
või katsetehnikatega  

Mida on Sul sellest laborist saada? Miks on see kõige õigem koht sinu ja selle 
taotletava projekti elluviimiseks 

Näita, et juhendaja oskab maailmale anda häid teadlasi 

Mida teeb labor selleks, et sinust saaks ruttu hea meeskonna liige? 

Milliste tegevuste läbi kasvab sinust projekti lõpuks edukas ja iseseisev 
teadlane (kes oskab projekte juhtida, rahadega majandada, koostööd teha, 
tudengeid juhendada..) 



Kuidas saab sinust tänu MSCA IF grandile suurepärane teadlane?

Kuidas just selle grandi saamine teeb sinust parema teadlase? 

Kuidas Euroopa teadus ja majandus saavad projekti tulemustest kasu?  

Näita mil moel saavad tulemused rakendatud? Kes ja mil moel saab teada 
tulemustest.   

Kas Ülikoolil on tehnoloogia rakendamise kogemus ja kontor? Aga 
tööstuskoostöö? Kas laboril on spin-off või/ja patenteerimiskogemus/
ajalugu? 
 
Näita, et sa oskad ja tahad maailmaga oma teadusest suhelda. Twitter, 
blogi, uudisnupud Novaatoris, Youtube’i klipid.. 

Oma teadustulemustest tuleb rääkida nii kolleegidega (konverentsid, 
töökojad) kui maksumaksjaga (avatud uste päevad, vilistlasüritused, blogid 
laiemale üldsusele



Veena lugejat, et sa suudad selle kõik ellu viia

Projekt peab olema läbi mõeldud - ajaline järjestus ja piisav aeg/
rahaline ressurss projekti ellu viimiseks.  

Näita millised on projekti eeldused ja otsustuskohad.   

Näita, et sa tead enda ja oma projekti nõrkuseid (ja tugevusi!). Kus võib 
projekt kiiva kiskuda ja kuidas sa tead, et see juhtus. Milline on su 
plaan B ja C? 

Moodusta endale oma teadusnõukogu - kasuta ära rohkem tarku 
inimesi kui vaid oma järeldoktorantuuri juhendaja 

Näita miks just see labor ja ülikool on sinu projekti jaoks parim koht. 

Millised masinad, raamatukogud, andmestikud on kriitilisel kohal, et su 
teadus õnnestuks. Ja näita kuidas sa seda kõike enda heaks ära 
kasutad.
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