Aasta õppejõud 2021 valimiskord
Aasta õppejõu valimisi ülikooli tasemel reguleerib aasta õppejõu statuut. Üliõpilaskonna
volikogu poolt kinnitatav aasta õppejõu valimise kord täpsustab valimise protseduuri ning
kirjeldab eri osapoolte ülesandeid. Üliõpilaskonna juhatusel on õigus volikogu kinnitatud
tegevusjuhist erandkorras muuta juhul, kui ülikooli regulatsioonid tingivad parandusvajaduse.1
Aasta õppejõu nominentide esitamine
● Aasta õppejõu konkursile saavad avaldusi esitada kõik üliõpilased, avalduse saab esitada
üksi või mitmekesi.
● Avaldused esitatakse Microsoft Formsi kaudu ning nominatsiooni ülesseadja autendib
end ning tõendab oma üliõpilasstaatust ut.ee meiliaadressi kaudu. Ülikooli meiliaadressi
puudumisel (või sellele ligipääsu puudumisel), kuid üliõpilasstaatuse olemasolul on
üliõpilaskonna juhatusel õigus võtta vastu ka (digi)allkirjastatud avaldusi.
● Avaldusvorm on kakskeelne ja sisaldab esitatava õppejõu ees- ja perekonnanime, viidet
hea õpetamise tavale, põhjendust õppejõu nomineerimiseks (limiit 500 sõna),
nomineerijate kontaktinfot ja lahtrit kirjeldamaks seost esitatava õppejõuga (tuleneb
statuudist). Vorm on avatud aastaringselt ja selle eest vastutab üliõpilaskonna
hariduspoliitika aseesimees.
● Ligipääsu

vormi

vastustele

on

õigus

taotleda ka valdkonna

üliõpilaskogul,

nominatsioonide info jagamisel instituutide üliõpilaskogule ja komisjoniliikmetele on
nomineerijate isikuandmed salastatud.
Aasta õppejõu nominentide hulgast tunnustatavate valimine
Üleülikooliliste laureaatide valimine on kaheetapiline: esmalt valib aasta õppejõu statuudi järgi
valdkonna üliõpilaskogu ettepanekute hulgast oma valdkonnas viis parimat õppejõudu, seejärel
hindab laekunud avaldusi aasta õppejõu komisjon.
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Valimiskorras kehtestatud tähtajad sõltuvad statuudist. Statuudi muutmisega võivad kaasneda muudatused
valimiskorras. Vältimaks pidevat volikogu erakorralist kokkukutsumist antakse juhatusele sel põhjusel õigus
valimiskorda korrigeerida.

Valdkonna üliõpilaskogu
● Üleülikoolilise aasta õppejõu valimise puhul on valdkonna üliõpilaskogu ülesanne teha
nominentide seast eelvalik, mis edastatakse hiljem valimiskomisjonile.
● Valdkonna üliõpilaskogu on valiku tegemise põhimõtete sätestamises autonoomne,
arvesse võib, aga ei pea võtma nomineerijate arvu. Otsustusprotsessi põhimõtted peab
kirjalikult fikseerima. Soovituslikult kasutatakse kvantifitseeritavaid mõõdikuid, näiteks
kohapunkte.
● Huvide konflikti korral (nt kandidaat on isiklikult tuttav, valdkonna üliõpilaskogu liige on
ise nominendi esitanud) hääletab valdkonna üliõpilaskogu selle üle, kas liige taandab end
otsustamisest.
● 2021. aastal teeb valdkonna üliõpilaskogu üleülikoolilise konkursi eelvaliku hiljemalt 10.
jaanuariks ja edastab viie parima nominendi nimed üliõpilaskonna hariduspoliitika
aseesimehele.
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instituudipõhiseid õppejõudude tunnustamisi üleülikoolilise aastaringselt avatud vormiga
kogutud andmete põhjal, kusjuures valdkondlikud laureaadid võib välja kuulutada
valdkonna üliõpilaskogu valitud viisil ja ajal. Vormi vastustele ligipääsu taotlemiseks
võib valdkonna üliõpilaskogu pöörduda üliõpilaskonna hariduspoliitika aseesimehe
poole.

Aasta õppejõu valimise komisjon
● Aasta õppejõu nominentide hindamiseks moodustavad üliõpilaskonna hariduspoliitika
aseesimees ja õigusnõunik 2021. aasta detsembrikuu jooksul üliõpilastest koosneva
vähemalt kaheksaliikmeline hindamiskomisjon, mis on moodustatud arvestusega, et
esindatud oleks kõigi õppeastmete ja kõigi valdkondade üliõpilased. Valdkonnad peavad
esindatud olema võrdselt (kaheksa liikme puhul kaks igast valdkonnas).
● Komisjoniliikmed lähtuvad oma töös põhimõttest, et enda valdkonna kandidaatide
hindamisest loobutakse. See võimaldab vältida huvide konflikti - ühest küljest on
võimalik, et komisjoni liige on ise esitanud nominatsiooni (ning peaks seetõttu

hindamisest niikuinii taanduma), teisalt on oma valdkonna õppejõudude puhul
tõenäoline, et koduinstituudi töötajate kohta on nominatsioonivälist infot, mis kallutab
otsuse objektiivsust. Valdkonna üliõpilaste “mandaadi” tagab see, et nominatsioon on
tulnud üliõpilaskonnast tervikuna ning see, et enama kui viie kandidaadi puhul teeb
eelvaliku valdkonna üliõpilaskogu. Kui komisjoniliikmel on huvide konflikt seoses
sellise kandidaadi hindamisega, kes ei ole tema enda valdkonnast, hääletab komisjon
selle üle, kas liige taandab end otsustamisest.
● Komisjon on valiku tegemise põhimõtete sätestamises autonoomne, arvesse võib, aga ei
pea võtma nomineerijate arvu. Otsustusprotsessi põhimõtted peab kirjalikult fikseerima.
Soovituslikult kasutatakse kvantifitseeritavaid mõõdikuid, näiteks kohapunkte. Komisjon
lähtub hinnangu andmisel esitatud avaldustest, keelatud ei ole taustinfona õppejõu
õppeainetele antud tagasiside kasutamine.
● Avalduste juriidilist korrektsust ning vastavust üliõpilaskonna volikogu kehtestatud
korrale on üliõpilaskonna hariduspoliitika aseesimees ja õigusnõunik komisjoni tööle
eelnevalt kontrollinud ning õigusliku poolega töötamine ei ole komisjoni ülesanne.
Nomineerijate nimesid ja meiliaadresse isikuandmete kaitse põhimõttel komisjonile ei
jagata.
● Aasta õppejõu statuudi järgi esitab hiljemalt kuu enne auhinna üleandmise kuupäeva
komisjon aasta õppejõu auhinna saajate nimed õppeprorektorile. Kuivõrd 2021. aastal
antakse auhind üle vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel, lõpetab komisjon töö hiljemalt
17. jaanuariks. Komisjoni töö tulemusi kajastab üliõpilaskonna hariduspoliitika
aseesimehe juhendamisel koostatud protokoll, milles kajastuvad hindamispõhimõtted,
millele komisjon toetus, ning laureaatide nimed. Komisjoni liikmed allkirjastavad
koostatud protokolli. Valitud aasta õppejõudude nimed edastab õppeprorektorile
komisjoni esindajana üliõpilaskonna juhatuse liige.

