KEHTESTATUD Tartu Ülikooli rektori
22. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 26
(jõustub 01.01.2019)
MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori
11. mai 2020. a käskkirjaga nr 9
(jõustunud 11.05.2020)
Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuut
Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 27. aprilli 2012. a määrusega nr 5 vastu võetud ja
18. detsembri 2015. a määrusega nr 30 muudetud tunnustamise korra punkti 4, kinnitan Tartu
Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuudi.
1. Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igal õppeaastal Tartu Ülikooli
töötajaid, kes on eelmisel õppeaastal teinud õppetööd ülikooli humanitaarteaduste ja
kunstide, sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning meditsiiniteaduste valdkonna
tasemeõppes (edaspidi: õppejõud).
2. Aasta õppejõu auhind on erikujundusega hõbedast kihiline rinnamärk, mille pealmine
kiht on poleeritud ning iga järgmine aste on madalam ja krobelise pinnaga. Rinnamärgi
poleeritud osale on graveeritud „Tartu Ülikool õppejõud“ ja vastav õppeaasta,
rinnamärgi tagaküljele graveeritakse õppejõu nimi.
3. Peale rinnamärgi antakse aasta õppejõule rahaline preemia, mille suuruse määrab igaks
õppeaastaks rektor.
4. Aasta õppejõu auhinnaga tunnustatakse igas valdkonnas üht õppejõudu, kes on eelnenud
õppeaastal silma paistnud väga hea õpetamisoskusega. Aasta õppejõu auhinnaga võib
tunnustada ühte õppejõudu mitmes valdkonnas.
5. Väga hea õpetamisoskuse hindamisel lähtutakse Tartu Ülikooli õpetamise heast tavast.
6. Põhjendatud ettepaneku õppejõu tunnustamiseks aasta õppejõu auhinnaga võivad
esitada vähemalt viis üliõpilast koos, tuues välja oma seose tunnustatava õppejõuga.
Ettepanekuid saab esitada 1.–30. aprillini üliõpilaskonna juhatuse määratud vormis ja
korras.
7. Iga valdkonna üliõpilaskogu valib ettepanekute hulgast oma valdkonnas viis parimat
õppejõudu. Üliõpilastest koosnev vähemalt kaheksaliikmeline hindamiskomisjon, mis
on moodustatud arvestusega, et esindatud oleks kõigi õppeastmete ja kõigi valdkondade
üliõpilased (edaspidi: komisjon), valib igas valdkonnas viie parima hulgast aasta
õppejõu auhinna saaja.
8. Aasta õppejõu auhinnaga ei tunnustata sama õppejõudu kahel õppeaastal järjest.
9. Hiljemalt kuu enne auhinna üleandmise kuupäeva esitab komisjon aasta õppejõu
auhinna saajate nimed õppeprorektorile.
10. Aasta õppejõu auhinnaga tunnustamine vormistatakse õppeprorektori korraldusega.
11. Auhinna saajad kuulutatakse välja ja auhinnad antakse üle rahvusülikooli aastapäeval.
12. Aasta õppejõu auhinna saaja nimi kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline
sekretär.
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13. Igas valdkonnas punkti 7 alusel valitud viie parima õppejõu nimed avalikustatakse
ülikooli ajakirjas „Universitas Tartuensis“ ja ülikooli kodulehel.
131. 2020. aastal saab statuudi punktis 6 nimetatud ettepanekuid esitada 1. aprillist
20. septembrini. [jõustunud 11.05.2020]
14. Rektori 6. juuli 2012. a käskkirjaga nr 21 kinnitatud ning 27. novembri 2014. a
käskkirjaga nr 39 ja 14. oktoobri 2016. a käskkirjaga nr 53 muudetud „Tartu Ülikooli
aasta õppejõu auhinna statuut“ tunnistatakse kehtetuks.
15. Käskkiri jõustub 1. jaanuaril 2019.
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