
Kinnitatud HVFI nõukogus 18.11.2021 

 

Filosoofia ja semiootika instituudi tunnustamise tingimused ja kord 

 

Filosoofia ja semiootika instituudis antakse iga-aastasi tunnustusi välja järgmistes kategooriates, 

kusjuures sobivate kandidaatide puudumisel võib auhind jääda välja andmata. 

 

1. Aasta Öökull 

Aasta Öökulli tiitliga tunnustatakse instituudi parimaid õppejõude. Nii filosoofia kui semiootika 

osakonnast valitakse välja üks õppejõud.  

Auhinna saajad valivad välja HVFI üliõpilased ja otsuse kinnitab instituudi juhataja.   

2. Aasta Kaaren 

Aasta Kaarna tiitliga tunnustatakse möödunud aastal ilmunud tähelepanuväärse publikatsiooni 

autorit või kaasautorit.  

Auhinna kandidaate võivad esitada kõik HVFI akadeemilised töötajad, esitada võib ka iseennast. 

Nomineerimiseks tuleb instituudi koordinaatorile esitada esildis koos põhjenduse ja 

publikatsiooniga. Auhinna saajad valib välja HVFI tunnustamise komisjon ja otsuse kinnitab 

instituudi juhataja.  

3. Aasta Mesilind 

Aasta Mesilinnu tiitliga tunnustatakse tugitöötajat, kelle tegevus on möödunud aastal olnud kõige 

silmapaistvam.  

Auhinna kandidaate võivad esitada kõik HVFI töötajad. Nomineerimiseks tuleb instituudi 

juhatajale esitada esildis koos põhjendusega. Auhinna saajad valib välja HVFI tunnustamise 

komisjon ja otsuse kinnitab instituudi juhataja.   

4. Aasta Kuldnokk 

Aasta Kuldnoka tiitliga tunnustatakse ühiskondlikult aktiivset instituudi töötajat, kes on aasta 

jooksul eriala edukalt populariseerinud või avalikkuses mõjukalt esinenud. Auhinna kandidaate 

võivad esitada kõik HVFI töötajad. Selleks tuleb instituudi koordinaatorile esitada esildis koos 

põhjendusega. Auhinna saajad valib välja HVFI tunnustamise komisjon ja otsuse kinnitab 

instituudi juhataja.   

5. Aasta Pääsuke 

Aasta Pääsuke on HVFI instituudi juhataja eriauhind eriti kõrgelennulise saavutuse või muu 

väljapaistva tegevuse eest, mis ei lange eelmistesse kategooriatesse. Auhinna saaja valib välja 

instituudi juhataja.   



 

HVFI tunnustamise komisjoni kuuluvad HVFI instituudi juhataja, osakondade juhatajad, 

üliõpilasesindaja ja eelmise aasta laureaadid. Üliõpilaste esindaja komisjonis määrab instituudi 

üliõpilaskogu. Esimesel aastal valib auhinnasaajad välja tunnustamise korra väljatöötamise 

erikomisjon. Tunnustamise komisjon lähtub oma tegevuses põhimõttest, et kaks aastat järjest 

samale inimesele samas kategoorias auhinda ei anta. Kui komisjoni liige on nomineeritud mõnes 

teises kategoorias, siis ta vastava auhinna arutelus ja otsustamisel ei osale.  

Instituudi koordinaatorile auhindade kandidaatide esitamise tähtaeg on iga aasta 15. detsembril. 

Põhjendatud juhtudel (nt kui mõnes kategoorias ettepanekuid ei laekunud) võivad 

tunnustamiskomisjoni liikmed auhindadele kandidaate esitada ka pärast nimetatud tähtaega. 

Kõikide auhindadega kaasneb tänukiri ja rahaline preemia suuruses 500 eurot (bruto). 

Auhinnad kuulutatakse välja ja antakse üle instituudi kevadsemestri esimesel koosviibimisel 

veebruaris. Tunnustuse saajate nimed avalikustatakse. 


