Avaliku ja eraõiguse, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse ning õigusloomealaste
teadustööde konkursi statuut 2020

Konkursi eesmärk
1. Konkursi eesmärk on:
•
•
•
•
•

edendada avaliku-, era-, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse ning
õigusloomealast teadus- ja arendustegevust
kaasata teadus- ja arendusasutusi õiguspoliitika kujundamisse
soodustada koostööd teadusasutuste ja praktikute vahel
innustada üliõpilasi ja teadlasi uurima avaliku-, era-, intellektuaalse omandi ja
konkurentsiõiguse ning õigusloomega seotud teemasid
avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud teadustööde autoritele

Osalemise tingimused
2. Konkursil võivad osaleda kõik autorid, kelle teadustöö keskendub konkursiteates
nimetatud teemadele.
3. Konkursile esitatav teadustöö peab vastama alljärgnevatele tingimustele.
3.1.
Töö on kaitstud või avaldatud 2020. või 2021. aastal või spetsiaalselt konkursi jaoks
kirjutatud.
3.2.
Töö vastab magistritööle esitatavatele sisulistele ja vormistusnõuetele.
3.3.
Töö võib olla nii individuaalne kui ka valminud mitme autori koostöös.
4. Teadustöö esitajalt ootame alljärgnevaid dokumente.
4.1.
Konkursil osalemise avaldus, mis sisaldab järgmist:
•
töö kaitsmise aeg ja koht
•
üliõpilastöö puhul üliõpilase eriala ja õppeasutus
•
töö autori kontaktandmed
•
juhendaja ja retsensendi kontaktandmed, kui tööl on olnud juhendaja või retsensent
•
teadustöö lühikirjeldus, mis soovitatavalt sisaldab töö eesmärki (uuringu puhul),
meetodit ja valimit, tulemusi või põhijäreldusi ning arutelukäiku ja peamisi allikaid;
töö lühikirjelduseks võib olla ka teadustöö lõpus või alguses olev lühikirjeldus või
resümee;

4.2.

Teadustöö.

5. Konkursitöid koos avaldusega saab esitada justiitsministeeriumile 1. juulini 2021 e-posti
aadressil info@just.ee.
6. Teadustöö esitab konkursile töö autor.

Hindamise kord ja kriteeriumid
7. Teadustööde hindamiseks moodustab justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakond
hindamiskomisjoni.
7.1.
Hindamiskomisjoni esimees, liikmed ja komisjoni töökord kinnitatakse
justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga.
7.2.
Komisjoni liikmete hulk sõltub konkursile esitatud töödest. Esimees jaotab
konkursile esitatud teadustööd liikmete vahel. Liikmed hindavad teadustöid
käesoleva statuudi punktis 8 sätestatud kriteeriumide alusel ning esitavad teadustöö
kohta põhjendatud hindamisettepaneku.
7.3.
Komisjoni liige ei hinda enda juhendatud või retsenseeritud tööd ega muul juhul tööd,
mille suhtes ta ei ole erapooletu. Liige esitab taandumisavalduse komisjoni
esimehele. Liikme taandamise ja teadustööde läbivaatamise jaotuse muutmise
otsustab esimees.
7.4.
Esimees kutsub vajaduse korral kokku komisjoni koosoleku.
7.5.
Hindamiseks kvalifitseeruvad ainult tööd, mis käsitlevad teadustööde konkursi
teates nimetatud avaliku-, era-, intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse või
õigusloomeküsimusi. Teemadele mittevastavaid töid ei hinnata.
8. Teadustöö hindamisel arvestab komisjon selle:
8.1.
sisukust ja põhjalikkust: kas konkursile esitatud töö vastab sisuliselt magistritööle
tavaliselt esitatavatele nõuetele (sh läbitöötatud kirjandus ja muud allikad, andmete
kogumise ja analüüsi metoodika), kas küsimust on süstemaatiliselt ja põhjalikult
analüüsitud ning kas arutluskäik põhineb töödeldud andmetel, on loogiline ja
sisuliselt kontrollitav;
8.2.
uuenduslikkust: kas teadustöö pakub uudseid teoreetilisi lähenemisi ja
rakendusvõimalusi;
8.3.
tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust: milline on esitatud töö tulemuste väärtus
õiguspoliitika jaoks pikemas perspektiivis.
9. Komisjon hindab teadustööd iga hindamiskriteeriumi alusel järgmiselt:
9.1.
teadustöö sisukust ja põhjalikkust 10-punktiskaalal, kus 10 on kõrgeim ja 1
madalaim hinne;
9.2.
teadustöö uuenduslikkust 5-punktiskaalal, kus 5 on kõrgeim ja 1 madalaim hinne;

9.3.

teadustöö tulemuslikkust ja jätkusuutlikkust 5-punktiskaalal, kus 5 on kõrgeim ja 1
madalaim hinne.
Hindamiskriteeriumide alusel teadustööle antud punktid liidetakse.

10. Komisjonil on õigus küsida töö autorilt asjassepuutuvat lisateavet ning juhendajate ja
retsensentide arvamust.
11. Komisjon võib töid hinnata eri kategooriates, näiteks eraldi doktori- ja magistritöid.
Samuti on komisjonil õigus teha teadustööde paremusjärjestus või anda välja kohad,
märkides nii ära töö taseme teistega võrreldes.

Võitjate väljakuulutamine ja tunnustamine
12. Justiitsministeerium kuulutab parimad teadustööd välja 2021. aasta sügisel.
13. Parimad teadustööd avalikustatakse autori nõusolekul justiitsministeeriumi veebilehel
www.just.ee.
14. Sobivuse korral on võimalus teadustöö põhjal avaldada artikkel ajakirjas Õiguskeel või
Juridica.
15. Parimate teadustööde
justiitsministeeriumis.
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16. Võimaluse korral premeeritakse parimate teadustööde autoreid rahalise auhinnaga.

Konkursist teatamine
17. Teade konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta avaldatakse justiitsministeeriumi
veebilehel. Lisateavet konkursi kohta saab justiitsministeeriumist telefonil 620 8276.

