
„TalTechi majandusvõistlus gümnasistidele 2021“ juhend 

 

Üldsätted 

Võistlust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskond ja Tallinna 

Tehnikaülikooli Olümpiaadikool  (edaspidi TalTech). 

Võistluse sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures TalTechi 

majandusvõistluse žürii (edaspidi žürii). 

 

Kontseptsioon 

TalTechi majandusvõistlus (edaspidi majandusvõistlus) on mõeldud eelkõige 12. klasside 

õpilastele, aga osaleda võivad kõik gümnaasiumiastme õpilased. Võistlus hõlmab nii 

teadmisi ja arusaama majandusest kui ka aktuaalseid, arendavaid ja loogilist mõtlemist 

eeldavaid majandusvaldkonna ülesandeid. 

Võistlust korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond ja Tallinna 

Tehnikaülikooli Olümpiaadikool (edaspidi TalTech). 

Võistluse sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures TalTechi 

majandusvõistluse žürii (edaspidi žürii). 

 

Eesmärgid 

Majandusvõistluse eesmärgid on: 

 hinnata osalejate teadmisi, loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet; 

 äratada õpilastes sügavamat huvi majanduse vastu ja ning pakkuda võimalust oma 

majandusteemades orienteerumist proovile panna; 

 luua kontakte gümnasistide ja majandusteaduskonna vahel ning innustada edasist 

õppimist majanduse valdkonnas. 

 

Aeg ja koht 

Majandusvõistlus toimub laupäeval, 30. jaanuaril 2021.a. Taltech Moodle ja Proctorio 

keskkonnas algusega kell 12.00 ning lõpuga kell 15.00. 

 

 

 



Auhinnad 

Majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimaalsest 

punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast 

vastuvõtukonkurssi. 

Lisaks on esiviisiku auhinnad: 

I koht = 500€ 

II koht = 300 € 

III koht = 200 € 

IV ja V koht = 100 € 

Koha jagamisel teenivad kõik vastavad osalejad jagatavatest kohtadest kõrgeima koha 

auhinna. 

 

Korraldus 

Majandusvõistlusele registreerumine toimub kuni 28.01.2021 TalTechi olümpiaadikooli 

kodulehel https://taltech.ee/taltechi-majandusvoistlus-gumnasistidele   

Registreeruda võivad kõik Eesti üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased. 

Registreerimisel küsitakse vaid osaleja nime, kooli ning klassi.  

Võistluspäevale eelnevalt saadetakse kõigile osalejatele e-kiri koos juhistega 

majandusvõistluse keskkonda - Taltechi Moodle´sse sisenemiseks.   

Ülesanded koostab ja õpilaste vastuseid hindab žürii. Ülesanded on eesti keeles. 

Majandusvõistluse töökeel on eesti keel, sh kõik vastused ja lahendused ning suhtlus 

korraldajatega. Tagamaks võimalikult objektiivse ja erapooletu hindamise, hindab iga 

tööd eraldiseisvalt kolm žüriiliiget. 

Ülesanded koostab žürii. Ülesanded on eesti keeles. Majandusvõistluse töökeel on eesti 

keel, s.t. kogu žürii poolt edastatav info (sh ülesannete lahendused) on eestikeelne. 

Tulemused avalikustatakse TalTechi kodulehel: 

https://taltech.ee/taltechi-majandusvoistlus-gumnasistidele  ning parimatega võetakse 

personaalselt ühendust. 

Lõplikud tulemused vormistatakse avalike protokollidena. Lõplikud tulemused 

vormistatakse avalike protokollidena. Kes on soovinud registreerimisel anonüümsust 

avalikkuse ees, siis nende nimesid ei avalikustata. Küsimused, mida käesolev juhend ei 

reguleeri, on žürii otsustuspädevuses. Žürii ametlik kontaktaadress on 

majandusvoistlus@taltech.ee.  
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Majandusvõistluse 10 paremal, kes on saanud vähemalt 60% punktisummast, on võimalus 

astuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool konkurssi. 

Küsimused, mida käesolev juhend ei reguleeri, on žürii pädevuses. Žürii ametlik 

kontaktaadress on majandusvoistlus@taltech.ee.  

 

Reeglid 

Majandusvõistlusel võivad osaleda Eesti üldhariduskoolide gümnaasiumi astmeõpilased. 

Lahendamiseks on ette nähtud kolm tundi ilma pausita. Võistluskeskkonnast (Taltech 

Moodle, Proctorio) lahkumise või Proctorio reeglite rikkumise korral loetakse õpilase 

jaoks võistlus lõppenuks. 

Ülesannete kohta võistluse läbiviijad võistluse ajal lisakommentaare ei anna.  

Nutiseadmeid ja muid abivahendeid peale kirjutusvahendi ja mustandipaberi kasutada ei 

lubata. Kõrvalise abi või abivahendite kasutamisel osaleja diskvalifitseeritakse. 

 

Žürii koosseis 

Esimees: Tarvo Niine (Majandusteaduskonna ärinduse programmijuht, ärikorralduse 

instituudi dotsent) 

Kaidi Kallaste (Majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi lektor) 

Iris Laak (Majandusteaduskonna dekanaadi juhataja) 

Ants Aasma (Majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi dotsent) 

Avo Org (Majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektor) 

Paavo Siimann (Majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi vanemlektor) 
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