Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss
Eesti Teadusagentuur kutsub üliõpilasi esitama teadustöid
tänavusele riiklikule konkursile kuni 15. septembrini
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta
üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.
Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrghariduse tasemetelt.
Nõuded konkursitööle:
konkursile esitatav teadustöö on valminud 2020. või 2021. kalendriaastal; kui töö
kaitsmise aeg jääb pärast konkursi tähtaega, võib esitada kaitsmata töö; kaitstud
tööd võib vajadusel parandada ja täiendada;
teadustöö on vormistatud vastavas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või
kutseõppeasutuses kehtivate teadustööle esitatavate nõuete kohaselt;
teadustöö on eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või
lõputöö, millele on lisatud vähemalt 3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte või
referaat;
teadustöö ja kõik lisadokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil
etag.ee/konkursid;
kui konkursitööl on lisaks üliõpilasele teisi kaasautoreid, siis peab olema välja
toodud üliõpilase panus töö valmimisse;
iga teadustööga, kaasa arvatud kõik selle koosseisu kuuluvad teadusartiklid, saab
konkursil osaleda vaid üks kord.
Preemiafond on sel aastal 83 977,79 eurot ja preemiasummad jagunevad järgmiselt.
1. rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud
preemiad (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
2. magistriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad
(I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
3. doktoriõppe üliõpilaste teadustööde riiklikud preemiad
(I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
4. kaks valdkondade ja tasemete ülest riiklikku peapreemiat,
mõlemad väärtuses 3600 eurot;
5. Eesti Teaduste Akadeemia presidendi kolm eripreemiat, kokku 5497,79 eurot;
6. Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapitali eripreemiad riigiõiguse
valdkonnas tehtud teadustöödele, kokku 2300 eurot;
7. Välisministeeriumi eripreemiad rahvusvaheliste suhete, välispoliitika, arengukoostöö,
küberturvalisuse või välisministeeriumi teistes tegevusvaldkondades tehtud
teadustöödele, kokku 1500 eurot;
8. Sotsiaalministeeriumi eripreemiad sotsiaal-, töö- või tervisevaldkondades tehtud
teadustöödele, kokku 3400 eurot;
9. Riigikogu Kantselei eripreemiad parlamendi, parlamentarismi, Eesti
parlamentaarsete kogude ja esindusdemokraatia valdkonnas tehtud doktori- ja
magistriõppe üliõpilaste teadustöödele kokku 1500 eurot,
lisaks on töö kohta võimalus avaldada artikkel Riigikogu Toimetistes;
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10. Muinsuskaitseameti eripreemiad kultuuripärandi valdkonnaga otseselt seotud või selle valdkonnaga
lähedastele kõrgetasemelistele teadustöödele, kokku 3000 eurot;
11. Kapten Uno Lauri Merekultuuri Sihtasutuse eripreemia parimale merendusteemalisele teadustööle,
1000 eurot
12. Pere Sihtkapitali eripreemiad teadustöödele, mis käsitlevad sündimuse mõjutamise võimalusi ja
vastavaid poliitikameetmeid kokku 2300 eurot.
Eesti Teaduste Akadeemia presidendi eripreemiad on järgmised:
rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustöö eripreemia „lootustandvate sähvatuste
eest“ – konstant π × 250 eurot (785,40 eurot);
doktori- ja magistriõppe üliõpilaste teadustööd: I eripreemia „elegantseima
üliõpilastöö eest“ – π × 1000 eurot (3141,59 eurot); II eripreemia „ebatraditsioonilise (unconventional)
üliõpilastöö eest“ – π × 500 eurot (1570,80 eurot).
Täpsem info on leitav veebilehel: https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/uliopilaste-teadustoode-konkurss
Kontakt ja lisainfo: Signe Toomla, signe.toomla@etag.ee, tel: 730 0339

Riigiõiguse sihtkapital
Eesti teaduste akadeemia juures ootab

„Riigiõiguse aastaraamatusse“
eestikeelseid riigiõiguse alaseid artikleid.
Esimene aastaraamat ilmus 2020. aastal ja on vabalt leitav
ka elektrooniliselt: https://www.juridica.ee/issue.php?id=275
Riigiõiguse aastaraamat 2021 on komplekteeritud ja ilmumas.
Eesti Teadusinfosüsteemis kajastuvad Riigiõiguse aastaraamatu
originaalartiklid kategoorias 1.2.
1. detsembriks 2021 ootame uusi artikleid Riigiõiguse aastaraamatusse 2022.
Käsikirjade vormistamisel tuleb lähtuda ajakirja Juridica vormistamisja viitamisreeglitest. Iga käsikirja kogumaht on soovitatavalt vahemikus 30 000 kuni
100 000 tähemärki (koos tühikutega). Esitatud kaastöödest tehakse avaldamiseks valik,
juhindudes anonüümsest eelretsenseerimisest. Avaldamisele minevate kaastööde
autoritele makstakse honorari.
Käsikirjad palume saata riigiõiguse sihtkapitali aadressil:
riigioigus@akadeemia.ee
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