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Üliõpilaskonna Aasta Parimate väljaandmise statuut 

 1. Statuudi olemus 
1.1. Käesoleva statuudiga sätestatakse Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi: TalTech) Üliõpilaskonna 
(edaspidi: üliõpilaskond) aasta parimate (edaspidi: Aasta Parimad) määramise põhimõtted ja 
korralduslikud alused. 
 

 2. Statuudi eesmärk 
2.1. Aasta Parima tiitel on loodud eesmärgiga tunnustada üliõpilaste poolt aasta jooksul omas 
valdkonnas enim silma paistnud isikuid, tegevusi ja organisatsioone. Avaliku tunnustuse, eeskujuks 
seadmise ja tegude väärtustamise kaudu motiveeritakse aktiivseid üliõpilasi ja üliõpilasorganisatsioone 
enam tegevusi ette võtma ja ellu viima. 
 

 3. Peamised konkursi tingimused 
3.1. Aasta Parima tiitel omistatakse eelmise kalendriaasta tegude eest. Tunnustamisel arvestatakse 
tegusid ja algatusi, mis lõppesid kalendriaastaga. Korduvate projektide puhul arvestatakse konkreetsel 
aastal toimunud projekti. 
3.2. Aasta Parimate konkursile nominentide esitamise ajavahemikuks on minimaalselt 14 
kalendripäeva. 
3.3. Kandidaadid tuleb korrektselt esitada selleks ettenähtud ajaks ja viisil. Õigeaegselt esitamata 
kandidaatide arvestamise üle otsustatakse konkursi komisjoni koosolekul. 
3.4. Aasta Parima tiitli saamise arv ei ole piiratud, v.a juhul kui eelmisel aastal on: “Aasta Tudengi”, 
nominent saanud tiitli, siis komisjonil ei ole õigust kandidaati uuesti valida. 
3.5. Aasta Tudengiorganisatsiooni tiitli saamise arv ei ole piiratud, v.a juhul, kui eelmisel aastal on 
,,Aasta Tudengiorganisatsiooni” nominent saanud tiitli, siis komisjonil ei ole õigust organisatsiooni 
uuesti valida.  
3.6. Aasta Parima tiitleid antakse välja järgnevates kategooriates: aasta tudeng, tudengitegu ja tudengi- 
organisatsioon. 
 

 4. Aasta Tudeng 
4.1. Aasta tudeng on TalTechi üliõpilane (edaspidi: üliõpilane), kes on oma tegevuste, õppeedukuse ja 
hoiaku poolest eeskujuks teistele tudengitele. Ta on hinnatava aasta jooksul panustanud 
märkimisväärselt tudengite heaolu tõstmisesse, tudengielu arengusse või on olnud muul moel oma 
tegevusega silmapaistev. 
4.2. Kandidaat peab olema õppinud viimase aasta jooksul vähemalt viis kuud TalTechis. 
4.3. Konkursil ei saa Aasta tudengi tiitlile esitada ametis olevaid TalTech üliõpilaskonna juhatuse 
liikmeid. 
 4.4. Aasta tudengi valimisel hinnatakse tudengi ühiskondlikku aktiivsust, pakutud lisandväärtust ja 
tegevuse mõju üliõpilastele või üliõpilasorganisatsioonidele ning akadeemilist edukust ja hoiakuid. 
 

 5. Aasta Tudengitegu 
5.1. Aasta tudengitegu on tegevus, projekt, algatus, üritus või muu ettevõtmine, mis on omanud 
positiivset mõju üliõpilastele, üliõpilasorganisatsioonidele, üliõpilaskonna arengule laiemalt või kogu 
ülikoolile tervikuna.  
5.2. Tudengiteo tiitli võib üle anda nii indiviidile, tudengiorganisatsioonile kui ka mitmetele tudengi- 



  

 

 
 

 
organisatsioonidele või indiviididele, kui ettevõtmine on teostatud ühiselt. 
5.3. Tudengiteole esitatud tegevust eest vedanud isikutest vähemalt pooled peavad olema viimase 
aasta jooksul olnud üliõpilased. 
5.4. Tudengiteole esitatud tegevust eest vedanud organisatsioonidest vähemalt pooled peavad 
kuuluma tudengiorganisatsioonide nimistusse. 
5.5. Aasta tudengiteo valimisel hinnatakse teo vajalikkust, sihtgrupi suurust, mõju ulatust, 
uuenduslikkust ja kajastatust. 
 

 6. Aasta Tudengiorganisatsioon 
6.1. Aasta tudengiorganisatsioon on TalTechi tudengiorganisatsioon või üliõpilaskogu-, mis on tugevalt 
panustanud üliõpilasellu, olles oma tegevusega eeskujuks tudengitele ja teistele 
tudengiorganisatsioonidele, ning on pakkunud neile lisandväärtust. 
6.2. Kandideerida saavad kõik tudengiorganisatsioonid või üliõpilaskogu staatust omavad 
organisatsioonid. 
6.3. Tudengiorganisatsioonide nimekirja haldab üliõpilasesindus ning see on avalik TalTechi 
koduleheküljel. 
6.4. Konkursile ei saa kandideerida üliõpilasesindus, kuna on üliõpilasorganisatsioonidele 
katusorganisatsiooniks ja otseselt seotud konkursi korraldusega. 
6.5. Aasta tudengiorganisatsiooni valimisel hinnatakse organisatsiooni arengut, uuenduslike 
ettevõtmiste olemasolu, lisandväärtuse suurust tudengitele ja teistele tudengiorganisatsioonidele. 
 

 7. Konkursi korraldus 
7.1. Konkursi viib läbi üliõpilaskonna juhatuse (edaspidi: juhatus) poolt valitud tunnustamisürituste 
koordinaator (edaspidi: konkursijuht), kes on ühtlasi ka Aasta Parimate hindamiskomisjoni (edaspidi: 
komisjon) esimees. 
7.2. Konkursi kuulutab välja konkursijuht, kelle pädevusse jääb konkursi ajakava määramine. 
7.3. Konkurss toimub kahes keeles: eesti ja inglise. 
7.4. Konkurss kuulutatakse välja üliõpilasesinduse infokanalites. 
7.5. Konkursi teatel märgitakse konkursile avalduste esitamise lõpptähtaeg ja esitamise viis. 
 

 8. Konkursi komisjon 
8.1. Komisjoni peamine funktsioon on erapooletult valida Aasta Parimate konkursi võitjad. 
8.2. Konkursi komisjoni kuuluvad TalTechi ÜE tudengielu komisjoni liikmed ning konkursijuht.  
8.3. Komisjoni ülesanded: 
8.3.1. vaadata, et konkursi läbiviimisel lähtutakse konkursi läbiviimise korrast; 
8.3.2. võimalus esitada omalt poolt nominente Aasta Parima tiitlile; 
8.3.3. valida välja konkursile esitatud nominentide seast Aasta Parimate tiitli võitjad; 
8.3.4. jälgida, et konkurss on läbi viidud võrdsuse põhimõttest lähtudes. Enne võitja väljakuulutamist 
konkursi tingimuste rikkumise esile tulemisel on komisjonil õigus muuta oma otsust. 
 

 9. Aasta Parimate esitamine konkursile 
9.1. Konkursile saavad kandidaate üles seada TalTechi tudengid, -üliõpilasorganisatsioonid, - töötajad 
ja konkursi komisjoni liikmed. 
9.2. Konkursile on võimalik kandidaate esitada internetikeskkonnas, täites ära seal vastava avalduse. 
9.3. Avalduse vormis peab olema kajastatud info, mis on leitav statuudi lisas. 
 

 10. Aasta Parimate valimine 
10.1. Konkursijuht enne komisjoni koosolekut koostab laekunud avaldustest ühise dokumendi  



  

 

 
 

 
 
nominentide tegevuse kohta, mille ta edastab komisjoni liikmetele seitse kalendripäeva enne 
koosolekut. 
10.2. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekul osaleb vähemalt 2/3 komisjoni 
liikmetest. 
10.3. Komisjon vaatab läbi laekunud avaldustest ühise dokumendi nominentide tegevuse kohta. Aasta 
Parimate tiitli saajad valitakse kandidaatide seast komisjoni liikmete poolt avalikul hääletusel 
lihthäälteenamusega. 
10.4. Komisjoni koosolek protokollitakse. 
10.5. Igal komisjoni liikmel on kohustus anda teada komisjoniliikmete potentsiaalsest huvide 
konfliktist. Huvide konflikti korral antud komisjoni liige ei saa osaleda vastava punkti hääletamises. 
Konkursijuht omab õigust koguda täiendavat informatsiooni konkursi edukaks läbiviimiseks. 
 

 11. Autasu üleandmine ja parimate kajastamine 
11.1. Aasta Parimate tiitlid antakse üle TalTechi Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul koosviibimisel. 
11.2. Aasta Parima tiitli saanud isik(ud) või organisatsioon(id) saab/saavad tunnustuseks spetsiaalse  
autasu. Aasta tudeng saab lisaks ühekordse stipendiumi suurusega 500 eurot, Aasta Tudengiteo 
teostaja(d) stipendiumi suurusega 1500 eurot ning Aasta Tudengiorganisatsioon autasu suurusega 
1000 eurot. 
11.3. Aasta Parimate nimed koos selgitustega avaldatakse Aasta Parimate projekti kodulehel ja 
kajastatakse erinevates üliõpilaskonna infokanalites. 
 
12. Rakendamine ja kontroll 
12.1. Aasta Parimate statuudiga määratlemata küsimuste üle otsustab komisjon. 
12.2. Komisjoni tegevuse ja käesolevast statuudist kinnipidamise üle teostab kontrolli TalTech 
üliõpilaskonna revisjonikomisjon. 
12.3. Välja antud Aasta Parima tiitlit ei ole võimalik ära võtta. 
12.4. Statuudi muudatused jõustuvad üliõpilasesinduse poolt vastu võtmisel.



  

 

 
 

LISA 1 
 
Avaldus Aasta Tudeng 

● Nominendi nimi 

● Nominendi esitamise põhjendus 
- Nominendi tegevus 
- Ühiskondlik aktiivsus 
- Akadeemiline edukus 

● Viited kandidaadi tegevusele 

● Soovitajad, kellelt lisainformatsiooni küsida 

● Nominendi esitaja kontaktandmed 
 
Avaldus Aasta Tudengitegu 

● Tegevuse, projekti, algatuse või muu ettevõtmise nimetus 

● Tudengiteo teostajad (organisatsioon(id), indiviid(id)) 

● Tegevuse, projekti, algatuse või muu ettevõtmise esitamise põhjendus 
- Tudengiteo sisu 
- Mõju üliõpilastele, tudengielule, tudengiorganisatsioonidele või ülikoolile 

● Viited kandidaadi tegevustele 

● Soovitajad, kellelt lisainformatsiooni küsida 

● Nominendi esitaja kontaktandmed 
 
Avaldus Aasta Tudengiorganisatsioon 

● Organisatsiooni nimi 

● Organisatsiooni esitamise põhjendus 
- Organisatsiooni tegevus 
- Mõju tudengielule 
- Pakutud lisandväärtus tudengitele 
- Organisatsiooni areng 
- Uuenduslike ettevõtmiste olemasolu 

● Viited kandidaadi tegevustele 

● Soovitajad, kellelt lisainformatsiooni küsida 

● Nominendi esitaja kontaktandmed 


