
 
 

 

 

   

   

  

 

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 

29.06.2020 nr 1.1-2/20/149 

 

2020. a üliõpilaste teadustööde riikliku  

konkursi väljakuulutamine 

 

 

Haridus-ja teadusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 “Üliõpilaste teadustööde riikliku 

konkursi läbiviimise tingimused ja kord” § 2 lõike 1 alusel: 

 

1. Kuulutan välja 2020. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (edaspidi konkurss). 

 

2. Kinnitan konkursi eelarveks seitsekümmend seitse tuhat kakssada seitsekümmend seitse 

eurot ja seitsekümmend üheksa senti (77 277,79).  

 

3. Kinnitan konkursi valdkonnad järgmiselt:  

1) loodusteadused;  

2) tehnika ja tehnoloogia;  

3) arsti- ja terviseteadused;  

4) põllumajandusteadused ja veterinaaria;  

5) sotsiaalteadused; 

6) humanitaarteadused ja kunstid. 

 

4. Kinnitan konkursi tasemekategooriad järgmiselt:  

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;  

2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;  

3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd.  

 

5. Kinnitan auhindade suurused järgmiselt:  

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd:  

a) I preemia 960 eurot;  

b) II preemia 650 eurot;  

c) III preemia 320 eurot;  

2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd:  

a) I preemia 1600 eurot;  

b) II preemia 1300 eurot;  

c) III preemia 700 eurot;  

3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd:  

a) I preemia 1600 eurot;  

b) II preemia 1300 eurot;  

c) III preemia 700 eurot;  
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4) valdkondade- ja tasemekategooriate ülene peaauhind – tunnustus ja 3600 eurot. 

 

6. Kinnitan Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad: 

1) rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia 

„Lootustandvate sähvatuste eest“ - π × 250 eurot (785,40 eurot);  

2) doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd:  

a) I eripreemia „Elegantseima üliõpilastöö eest“ - π × 1000 eurot (3141,59 eurot);  

b) II eripreemia „Ebatraditsioonilise (unconventional) üliõpilastöö eest“ - π × 500 

eurot (1570,80 eurot). 

 

7. Kinnitan Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse 

valdkonnas tehtud teadustöödele (kokku 2300 eurot): 

1) doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: üks eripreemia 1500 eurot; 

2) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd: üks eripreemia 

800 eurot. 

 

8. Kinnitan Välisministeeriumi eripreemiad (kokku 1500 eurot), kuni 2 preemiat 
rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö, küberturvalisuse või 
välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud teadustöödele. 

 
9. Kinnitan Sotsiaalministeeriumi eripreemiad (kokku 3400 eurot), kuni 6 preemiat sotsiaal, 

töö- või tervisevaldkondades tehtud teadustöödele. 

 

10. Kinnitan Muinsuskaitseameti eripreemiad kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või 

selle valdkonnaga lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele (kokku 1600 eurot): 

a. rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe teadustöö eripreemia 250 eurot; 
b. magistriõppe teadustöö eripreemia 500 eurot; 
c. doktoriõppe teadustöö eripreemia 600 eurot. 

 
10.1 Kultuuripärandi valdkonnas teostatud tööd säilitatakse Muinsuskaitseameti arhiivis. 
10.2 Preemia saanud magistri- ja doktoritöö uurimustest avaldatakse artikkel Muinsuskaitse 
aastaraamatus. 
10.3 Muinsuskaitseametil on õigus jagada eripreemia teiste kategooriate vahel. 

 

11. Kinnitan Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia 1000 eurot parimale 

merendusteemalisele teadustööle. 

 

12. Kinnitan teadustööde vastuvõtmise ajaks 1. juuli kuni 15. september 2020. a ja 

konkursitööde vastuvõtmise kohaks Sihtasutus Eesti Teadusagentuuri Tallinna esinduse 

(Sirli Taniloo, Tõnismägi 5A, 15192 Tallinn, www.etag.ee/uliopilasteadustood).  
 
13. Kinnitan teadustööle esitatavad nõuded:  

1) teadustöö on valminud 2019. või 2020. aastal; 

2) teadustöö on vormistatud vastavas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või 

kutseõppeasutuses kehtivate teadustööle esitatavate nõuete kohaselt; 

3) teadustöö on eesti keeles (erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, 

millele on lisatud vähemalt 3-leheküljeline eestikeelne referaat); 

4) teadustöö ja kõik lisadokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil 

www.etag.ee/konkursid; 

5) iga teadustööga, kaasa arvatud kõik selle koosseisu kuuluvad teadusartiklid, saab 

konkursil osaleda üks kord. 

http://www.etag.ee/konkursid
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14. Kinnitan konkursile esitatavate dokumentide loetelu: 

1) töö autori(te) CV, mis sisaldab infot saadud auhindade ja preemiate (lisada 

premeeritud töö pealkiri) kohta ning magistri- ja doktoriõppe astmes osalejatel ka 

publikatsioonide nimekirja; 

2) paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult juhendaja kirjalik 

arvamus, milles on ära näidatud üliõpilase panus saadud teadustulemustesse ning 

juhendaja kontaktandmed; põhjendatud erandjuhul võib juhendaja arvamuse asemel 

esitada vastava struktuuriüksuse juhataja arvamuse; 

3) ülikooli, rakenduskõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpudiplomi koopia või 

elektrooniliselt digiallkirjastatult väljastatud tõend töö autori(te) õppekava ja 

õppeaasta kohta; 

4) täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid. 

 

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

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

http://www.etag.ee/konkursid

