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1. Üliõpilastööde konkursi eesmärgiks on edendada kriminoloogia- ja karistusõigusalast
teadus- ja arendustegevust ning tunnustada andekaid üliõpilasi, kaasates teadus- ja arendusasutusi kriminaalpoliitika kujundamisse;
• soodustades koostööd teadusasutuste ja praktikute vahel;
• innustades üliõpilasi uurima kriminoloogia ja karistusõigusega seotud teemasid;
• avaldades tunnustust väga häid ning väljapaistvaid tulemusi saavutanud üliõpilastele.
2. Konkursil võivad osaleda kõik üliõpilased, kelle doktori-, magistri-, bakalaureuse-, kursuse-, diplomitöö või publikatsioon keskendub kriminaalpoliitika sotsioloogilistele,
õiguslikele, majanduslikele või muudele aspektidele, kuritegevuse õiguslikele küsimustele
või kriminoloogiale, sõltumata üliõpilase õpitavast erialast.
3. Konkursile esitatav üliõpilase teadustöö (edaspidi üliõpilastöö) peab vastama järgmistele
tingimustele:
3.1. üliõpilastöö (doktori-, magistri-, bakalaureuse-, kursuse- või diplomitöö või publikatsioon) on kaitstud või avaldatud konkursi toimumisega samal või sellele eelneval
kalendriaastal;
3.2. üliõpilastöö vastab teadustööle akadeemilisest tavast lähtudes esitatavatele sisulistele ja vormistamisnõuetele;
3.3. üliõpilastöö võib olla nii individuaalne kui ka valminud mitme üliõpilase koostöös.
4. Üliõpilastöö esitajalt oodatakse järgmisi dokumente:
4.1. konkursil osalemise avaldus, milles märgitakse üliõpilastöö kaitsmise või publikatsiooni ilmumise aeg ja koht (sh üliõpilase õpitav eriala ja õppeasutus), üliõpilase
kontaktandmed ning juhendaja ja retsensendi kontaktandmed, töökoht või õppeasutus avalduse esitamise hetkel;
4.2. üliõpilastöö lühikirjeldus (u 1 lk). Soovitavalt peaks üliõpilastöö lühikirjeldus sisaldama andmeid töö eesmärgi (uuringu puhul), meetodi ja valimi ning tulemuste või
põhijärelduste kohta, samuti arutelukäiku ja peamisi allikaid. Töö lühikirjeldus võib
olla ka üliõpilastöö lõpus või alguses olev lühikirjeldus või abstract.
4.3. üliõpilastöö või publikatsioon;
4.4. võõrkeelse (inglise- või saksakeelne, komisjoni esimehega kokkuleppel ka mõnes
muus keeles) üliõpilastöö korral 2–3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte.
5. Üliõpilastöid koos nõutavate dokumentidega saab esitada Justiitsministeeriumile
31. oktoobrini 2010 elektroonilisel kujul e-post: konkurss@just.ee
6. Üliõpilastöö esitab konkursile töö autor.
Justiitsminister kuulutab parimad üliõpilastööd välja Kuriteoennetuse Nõukogu istungil
2010. aasta lõpus. Parimad üliõpilastööd avalikustatakse autori nõusolekul Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika uuringute ja analüüside veebilehel. Parimate üliõpilastööde autorid saavad soovi korral tööpraktika võimaluse Justiitsministeeriumis. Võimaluse korral premeerib Justiitsministeerium parimaid üliõpilastöid rahalise auhinnaga.

