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TALLINNA ÜLIKOOLI ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE ÜLEÜLIKOOLILISE 

 KONKURSI STATUUT 

 

1. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust ning 
avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.  

2. Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi korraldab teadusosakond. 
3. Konkursile võib esitada eelneva õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja 

diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud konkursile eelneval kalendriaastal ja mille 

ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. Konkursitööd tuleb 
esitada hiljemalt 15. jaanuariks elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee 

(bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid on võimalik alla laadida digitaalraamatukogust 
ETERA (etera.ee)). Teaduspublikatsioonid võib vajadusel tuua paberkandjal teadusosakonda 
(ruumi M-641).  

4. Konkursil osalemiseks on vaja esitada: 
1) konkursitöö (doktoritöö puhul peab konkursile esitamisel olema lisatud väljavõte 

kaitsmiskomisjoni istungi protokollist); 
2) teaduspublikatsiooni puhul esitatakse publikatsioonile lisaks väljaande nimetus, köide, 

ilmumiskoht ja aeg, soovitavalt ka eeldatav publikatsiooni klass Eesti Teadusinfosüsteemi 

(edaspidi ETIS) publikatsioonide klassifikaatori järgi. Teaduspublikatsiooniks loetakse 
publikatsioone, mis on klassifitseeritud ETIS-e publikatsioonide klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 

1.3, 3.1 või 3.2. 
ETISe publikatsioonide klassifikaatori kirjeldus asub aadressil 
https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Details/81e52bde-a1a1-490a-a9c4-2df9f3fc3a70; 

3) autori nõusolek töö konkursile esitamiseks ja kinnitus konkursi tingimustega tutvumise 
kohta elektrooniliselt või paberkandjal juhul, kui tööd ei esita konkursile autor ise; 

4) autori kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress).  
5. Töid hinnatakse neljas kategoorias:  

1) doktoritööd; 

2) magistritööd; 

3) diplomi- ja bakalaureusetööd; 

4) teaduspublikatsioonid. 

6. Konkurss diplomi-, bakalaureuse- ja magistritööde ning teaduspublikatsioonide osas toimub 
järgmistes valdkondades: 

1) Haridusuuendus; 

2) Digi- ja meediakultuur;  

3) Kultuurilised kompetentsid; 

4) Terve ja jätkusuutlik eluviis; 

5) Ühiskond ja avatud valitsemine. 

7. Konkurss doktoritööde osas toimub järgmistes valdkondades: 

1) loodus- ja täppisteadused; 

2) sotsiaalteadused (sh kasvatus- ja terviseteadused);  

3) humanitaarteadused (sh ajalugu ja kunstid). 

8. Auhinnad määratletakse teadusprorektori korraldusega. Auhindade kulu kaetakse ülikooli 

uuringufondist. 
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9. Teadusprorektor moodustab valdkondlikud alakomisjonid, kusjuures igasse alakomisjoni kuulub 

valdkonnast vähemalt kolm liiget. Liikmed komisjoni moodustamiseks esitab instituut 
teadusosakonnale hiljemalt 12. jaanuaril. Alakomisjon valib liikmete seast komisjoni esimehe, kes 
esitab peale tööde hindamist koosoleku protokolli ja otsuse võidutöö(de) kohta teadusosakonda. 

Doktoritööde hindamiseks moodustatakse ühine komisjon, kuhu kuulub iga valdkonna 
alakomisjonist üks liige. 

10. Igas tööde kategoorias (vastavalt punktile 5) antakse üldjuhul igas valdkonnas (vastavalt punktile 6) 
välja üks esimese koha auhind, üks teise koha auhind ja üks kolmanda koha auhind. Doktoritööde 

kategoorias antakse igas valdkonnas (vastavalt punktile 7) välja üks parima doktoritöö auhind. 
Sõltuvalt tööde kvaliteedist võib alakomisjon jätta mõned auhinnad välja andmata või välja anda 
kaks esimese koha auhinda, mille korral jagatakse esimese koha jaoks eraldatud auhinnafond 

pooleks. 

11. Alakomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Otsused 

langetatakse lihthäälteenamusega lahtisel hääletamisel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav 
esimehe hääl. Koosolekust osavõtt registreeritakse ja koostatakse koosoleku protokoll, kuhu 

märgitakse igas kategoorias võitnud töö ning teise ja kolmanda koha tööd: 

1) autori ees- ja perekonnanimi, õppekava ja kontaktandmed; 

2) töö pealkiri ja teaduspublikatsiooni korral lisaks väljaande nimetus, köide, ilmumiskoht ja 
aeg, soovitavalt ka eeldatav publikatsiooni klass Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) 
publikatsioonide klassifikaatori järgi; 

3) juhendaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi (v.a publikatsioonide puhul); 

4) doktoritöö puhul selle seeria, oponentide nimed, töö kaitsmise kuupäev ja kaitsmiskomisjoni 

koosseis.  

Iga alakomisjoni protokollile lisatakse selles valdkonnas konkursile laekunud tööde arv. 

 
12. Alakomisjon esitab koosoleku protokolli koos motiveeritud otsusega autasustamise kohta 

teadusosakonda aadressil teaduskorraldus@tlu.ee hiljemalt 10. veebruaril. 
13. Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja võidutööde valiku alustest antakse ülevaade ülikooli 

postiloendites (teadus@lists.tlu.ee; tlu-tudengiinfo@tlu.ee) ja kajastatakse nii ülikooli veebilehel 

kui nädalainfos hiljemalt 15. veebruaril. 
14. Konkursi võitjatel tuleb esitada teadusartikli nõuetele vastav kokkuvõtlik artikkel oma võidutööst 

(v.a teaduspublikatsioonide kategooria võitjad), mille mahuks on orienteeruvalt 4 A4 lehekülge (ca 
7 200 tähemärki ) koos ingliskeelse töö pealkirjaga. Artikli käsikiri tuleb esitada elektrooniliselt 
teadusosakonna e-posti aadressil teaduskorraldus@tlu.ee hiljemalt 17. märtsil. Artiklid ilmuvad 

Tallinna Ülikooli poolt välja antavas elektroonilises üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise konkursi 
kogumikus. 

15. Auhinnad antakse võitjatele kätte pärast artikli laekumist. Sellekohane info saadetakse igale võitjale 
personaalselt. 

16. Kõik premeeritud üliõpilased ja nende juhendajad kutsutakse üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise 

konkursi võitjate konverentsile ja sellele järgnevale autasustamisele. Konverentsil esineb 
ettekandega üks võitja igast auhinnatud valdkonnast ja üks võitja doktoritööde kategooriast. 

Esinejad kutsutakse valdkondlike alakomisjonide esimeeste ettepanekutele tuginedes. 
17. Teadusosakonda toodud teaduspublikatsioonid tagastatakse üliõpilastele peale konkursikomisjoni 

koosolekut.  
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