
  
    

  
    

  
    

     
    

  
    

    
    
    

    
  
    

  
    

    

    
    

    

    

SA Eesti Meremuuseumi parimate merendusajaloo alaste tudengitööde konkurss 

Statuut 

1. Konkursi korraldaja 
1.1 Konkursi viib läbi SA Eesti Meremuuseum. 
2. Konkursi eesmärk 
2.1 Konkursi eesmärgiks on motiveerida üliõpilasi uurima Eesti merendusajalugu 

ning populariseerida Eesti Meremuuseumi teadustööd ja kogumistegevust. 
3. Tööde esitamine 
3.1 Konkursil võivad osaleda Eesti või välismaa kõrgkoolides õppivad bakalaureuse- 

ja magistriastme tudengid, kelle lõputöö kaitsmisest pole möödas üle ühe aasta. 
3.2 Konkursil osalevad tööd peab esitama PDF failivormingus koos üliõpilase 

kontaktandmete ning informatsiooniga ülikooli ja juhendaja kohta. 
4. Nõuded töödele 
4.1 Esitada saab lõputöid, mis käsitlevad Eesti merendusajaloo erinevaid aspekte. 
4.2 Eelistatud on teemad, mis on tihedalt seotud SA Eesti Meremuuseumi 

uurimissuundade ja kogumispoliitikaga ning milles on kasutatud allikmaterjali 
meremuuseumi kogudest. SA Eesti Meremuuseumi uurimissuunad ja 
kogumispoliitika on leitav koduleheküljel.  

4.3 Konkursil võivad osaleda ka tööd, milles on kasutatud teisi Eesti või välismaiseid 
arhiive, kui see on seotud Eesti merendusajalooga. 

4.4 Juhendaja kirjalik hinnang. 
4.5 Juhul, kui lõputöö on kirjutatud võõrkeeles, esitab konkursil osaleja koos tööga 

ka eestikeelse kokkuvõtte.  
5. Tööde hindamine ja parimate valimine 
5.1 Tööde hindamiseks moodustatakse viieliikmeline komisjon, mille kutsub kokku 

SA Eesti Meremuuseumi teadusjuht muuseumi teadurite ettepanekul.  
5.2 Komisjoni liikmed on roteeruvad ning valitakse SA Eesti Meremuuseumi 

teadurite ja teadusnõukogu hulgast.  
5.3 Komisjoni ei tohi kuuluda isik, kes on otseselt seotud konkursil osaleva 

üliõpilasega. 
5.4 Tööde hindamisel vaadatakse uurimuste seotust Eesti merendusajalooga, 

teemapüstituse originaalsust ja algallikate kasutamist. 
5.5 Hääletamine toimib lihthäälteenamuse põhimõttel.  
6. Konkursi auhinnafond 
6.1 SA Eesti Meremuuseumi parimate üliõpilastööde konkursi auhinnafond on 2000 

eurot, millest antakse välja kaks preemiat: parim bakalaureusetöö (500 eurot) ja 
parim magistritöö (1000 eurot). 

6.2 Komisjonil on õigus määrata ka eripreemia summas kuni 500 eurot. 
6.3 Kui konkursile ei laeku komisjoni hinnangul piisava kvaliteediga töid, jätab 

komisjon endale õiguse preemia määramata jätta. 
7. Võidutööde väljakuulutamine 
7.1 Võidutööd kuulutatakse välja kord aastas SA Eesti Meremuuseumi aastapäeval, 

23. veebruaril. 
7.2 Võidutööde autoritele antakse võimalus avaldada artikkel SA Eesti 

Meremuuseumi toimetistes. 


