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KINNITATUD 

teadusprorektori 26.07.2018  

korraldusega nr 136 

 

TALLINNA ÜLIKOOLI DOKTORANTIDE TEADUSKOMMUNIKATSIOONI JA 

TEADUSE POPULARISEERIMISE KONKURSI STATUUT 

 

1. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada, stimuleerida ja tunnustada doktorantide 

teaduskommunikatsiooni ja teaduse populariseerimise alast tegevust oma teadustöö 

tutvustamisel. 

2. Preemiale saavad kandideerida Tallinna Ülikooli (edaspidi Ülikool) doktorandid või 

konkursi tähtajale eelneva 12-kuu jooksul doktoriõppe lõpetanud isikud.  

3. Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi korraldab teadusosakond. 

4. Konkursile võib esitada töid, mis vastavad alljärgnevatele kriteeriumitele: 

1) töö on varasemalt avaldatud või konkursi jaoks loodud populaarteadusliku sisuga 

artikkel, video, audio või muu loominguline projekt. Eelnevalt avaldatud tööd peavad 

olema ilmunud konkursi lõpptähtajale eelnenud 12 kalendrikuu jooksul; 

2) töö ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav doktorant; 

3) töö põhineb teaduslikul käsitlusel ning lähtub heast teadustavast;  

4) töö on suunatud laiemale avalikkusele; 

5) töö on esitatud eesti-, inglise või vene keeles.  

5. Konkursil osalemiseks esitab kandidaat elektrooniliselt teadusosakonna aadressile 

tao@tlu.ee: 

1) konkursitöö; 

2) kirjelduse töö eesmärgist, töö sisust ja selgituse valitud meediumi kohta (kuni 200 

sõna).  

6. Töid hinnatakse neljas kategoorias: 

1) artikli kategooria; 

2) video kategooria; 

3) audio kategooria; 

4) avatud kategooria, st teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine muudes 

kaasavates formaatides. 

7. Konkursi auhinnafond on 1000 eurot, mis jaguneb võrdselt nelja hinnatava kategooria 

vahel. Igas tööde kategoorias antakse üldjuhul välja üks parima töö auhind. Sõltuvalt tööde 

kvaliteedist võib komisjon jätta mõnes kategoorias auhinna välja andmata ning anda välja 

kaks esimese koha auhinda ühes kategoorias. Hindamiskomisjoni otsust preemiate maksmise 

kohta ei pea põhjendama ning hindamiskomisjoni otsust ei saa vaidlustada. Komisjonil on 

õigus preemiata jäänud töid tunnustusega esile tõsta. 

8. Preemiad määratakse teadusprorektori korraldusega ning preemiate kulu kaetakse Ülikooli 

uuringufondist.  
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9. Konkursile esitatavate tööde hindamiseks moodustab teadusprorektor vähemalt viie-

liikmelise komisjoni ülikooli akadeemilistest töötajatest ja teaduskommunikatsiooni 

spetsialistidest. Komisjon valib liikmete seast komisjoni esimehe, kes koostab koosoleku 

protokolli ja otsuse ning esitab ettepaneku preemiate jagamiseks teadusprorektorile. Protokoll 

ja otsus edastatakse teadusosakonda aadressil tao@tlu.ee. 

10. Konkursile esitatavaid töid hinnatakse vastavalt järgmistele hindamiskriteeriumitele: 

1) esitatava töö arusaadavus ja selgus ning illustratiivsete vahendite kasutamine; 

2) esitatava töö sisuline asjatundlikkus ja teaduslik täpsus; 

3) esitatava töö päevakajalisus ja ühiskondlik mõju. 

11. Komisjon 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: 

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

2) juba avaldatud töö puhul märgitakse samuti ilmumiskoht ja aeg; 

3) protokollile lisatakse igas kategoorias konkursile laekunud tööde arv. 

12. Konkursi tulemused tehakse teatavaks ja võidutööde valiku alustest antakse ülevaade 

ülikooli veebilehel ja nädalainfos ühe kuu jooksul alates komisjoni otsuse langetamisest. 

13. Preemiate maksmise kord: 

13.1. preemiad makstakse välja ühe kuu jooksul peale  konkursitulemuste teatavaks tegemist 

võitjate arvelduskontodele; 

13.2. füüsilistele isikutele väljamakstava preemia summast peetakse vastavalt Eesti Vabariigi 

maksuseadustele kinni üksikisiku tulumaks. 
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