Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkursil autasustatud
1994
I preemia:
• Aune Allikas ja Kristel Karu (Tartu Ülikool) uurimistöö „Ajalooteadvus: üldist
teooriat ja empiirilisi andmeid Baltimaadest“
• Aili Kallastu (Tartu Ülikool) uurimistöö „Fenooli lagundamist määravate geenide
transkriptsiooni aktivatsioon IS elemendi poolt, selle elemendi iseloomustus ja
päritolu“
• Märt Põldvere (Tartu Ülikool) uurimistöö „Hahn-Banachi jätku ühesusest“
• Ave Randpõld ja Raivo Valk (Tartu Ülikool) uurimistöö „Tartu Ülikooli imidž
üliõpilaste ja õppejõudude hulgas ning ülikoolisisesed suhted 1994. aasta kevadel“
• Marek Sammul (Tartu Ülikool) uurimistöö „Võsudevahelise konkurentsi intensiivsus
ja selle mõju mõnedele taimeliikidele erineva produktiivsusega niidu-kooslustes“
• Viktor Tsepelin (Tartu Ülikool) uurimistöö „Lisandi luminestsentstsentri tripletse
ergastatud seisundi struktuur talliumiga aktiveeritud tseesium-halogeenkristallides“
II preemia:
• Haide Antson (Tartu Ülikool) uurimistöö „Psühhoteraapia areng Eestis“
• Sulev Kõks (Tartu Ülikool) uurimistöö „Paraklooramfetamiini mõju ängistusele ja
koletsüstokiniini agonisti tseruleiini anksiogeensele toimele“
• Eda Libe (Tartu Ülikool) uurimistöö „Kõo valla taimkate“
• Aurika Meimre (Tallinna Pedagoogikaülikool) uurimistöö „Surma teema
A. Ahmatova loomingus“
• Holger Mölder (Eesti Humanitaarinstituut) uurimistöö „Rahvusriik, selle teooriad,
tüpoloogiad ja mõisted“
• Riho Teras (Tartu Ülikool) uurimistöö „Tn4652 ja pheBA operoni baasil tekkinud
liitpromootoritelt lähtuva transkriptsiooni moduleerimine Tn4652 otsmiste järjestuste
poolt bakteris Pseudomonas putida“
• Andres Tover (Tartu Ülikool) uurimistöö „Fenooli monooksügenaasi erineva
ekspressioonitaseme põhjuste uurimine bakterite Pseudomonas putida ja
Escherichia coli rakkudes“
• Varmo Vene (Tartu Ülikool) uurimistöö „Näidiste laisk sobitamine ja programmide
teisendamine hope kompilaatoris“
• Vallo Volke (Tartu Ülikool), uurimistöö „Uitnärvi osast perifeerselt manustatud CCK
mitteselektiivse agonisti, tseruleiini, käitumuslike efektide vahendamisel“
1995
I preemia:
• Indrek Külaots (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Põlevkivi mineraalosa
käitumine ülerõhul koldes“ (juhendaja akad Arvo Ots)
• Marko Kääramees (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Kestvusarvutuse
spetsifikatsioonide teisendamine DisCo spetsifitseerimiskeelde“ (inglise keeles,
juhendaja Jüri Vain)
• Mart Landsberg (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Keskkonnapiirangute mõju
Eesti energiasüsteemi arengule“ (inglise keeles, juhendajad Tomas Larsson, Olev Liik)

•

•

•

•

•

•
•

Merle Mägi (Tartu Ülikool) diplomitöö „Ülevaade Hiiumaa laidude (Ahelaid,
Kõverlaid, Kõrgelaid, Vareslaid) taimestikust ja taimkattest“ (juhendajad Elle
Roosaluste, Jüri Roosaare)
Ülle Piibar (Tartu Ülikool) magistritöö „Raskemetallide elektrokeemiline määramine
ning metallide ja polümeersete ligandide vaheliste kompleksimoodustumisreaktsioonide uurimine“ (juhendaja dots Heldur Keis)
Pärtel Piirimäe (Tartu Ülikool) peaseminaritöö „Keskaegne konföderatsioon või
varauusaegne territoriaalriik: Vana-Liivimaa poliitilised struktuurid
reformatsiooniperioodil“ (juhendaja dots Jüri Kivimäe)
Marko Piirsoo (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Veise papilloomiviiruse tüüp 1
(BPV-1) stabiilseks replikatsiooniks vajalikud cis- ja transs-elemendid“ (inglise
keeles, juhendaja Mart Ustav)
Anu Realo (Tartu Ülikool) magistritöö „Individualismi-kollektivismi ja eneseteadvuse
kirjeldamine isiksuse püsiomaduste viiefaktorilise mudeliga“ (inglise keeles,
juhendaja Jüri Allik)
Kaido Reivelt (Tartu Ülikool) diplomitöö „Telgsümmeetriata levi-invariantsed
valguskimbud“ (juhendaja akad Peeter Saari)
Silvi Tenjes (Tartu Ülikool) magistritöö „Žestid eestikeelses dialoogis“ (juhendaja
akad Haldur Õim)

II preemia:
• Jelena Antipova (Tartu Ülikool) diplomitöö „Väikesemassiliste kaksiktähtede
süsteemide, kus üks komponent on millisekundiline pulsar, evolutsiooni
stsenaariumid“ (vene keeles)
• Sven Heil (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Maa väärtus Eesti linnades“
(juhendajad Matti Raudjärv, Alari Purju)
• Peeter Kaar (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö „Lattkraapkonveieri
hüdroajami uurimine“ (juhendaja Vambola Veinla)
• Ando Koit (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Puithüpari analüüs energeetilisel
meetodil“ (juhendaja Karl Õiger)
• Kenn Konstabel (Tartu Ülikool) võistlustöö „Metafooritüübid Uku Masingu
romaanis „Rapanui vabastamine““ (juhendaja prof Igor Černov)
• Ain Kull (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Eesti tuuleenergia atlase andmestiku
moodustamine ja selle territoriaalse muutlikkuse analüüs“ (juhendaja Jaak Jaagus)
• Madis Kurvet (Tartu Ülikool) diplomitöö „Tuhamägede vee toksilisuse analüüs“
(juhendaja Anne Kahru)
• Tiit Külla (Eesti Põllumajandusülikool) diplomitöö „Pesitimeetodi kasutamise
tulemustest metsakultiveerimisel“ (juhendajad Krista Lõhmus, Heino Seemen)
• Liina Laasi ja Anu Rentel (Tartu Ülikool) diplomitöö „Kirikutega liitumise
põhjustest. Tartus 1994-1995 läbiviidud küsitluse põhjal“ (juhendaja Tõnu Lehtsaar)
• Heili Lomp (Tallinna Pedagoogikaülikool) diplomitöö „Alaealised õigusrikkujad“
(juhendaja Maie Tuulik)
• Tiiu Mandel (Tartu Ülikool) magistritöö „Veise papilloomiviiruse tüüp 1 (BPV-1)
stabiilset replikatsiooni ja koopiate arvu reguleerivate mehhanismide uurimine“
(juhendaja Mart Ustav)
• Roland Mõtlik (Eesti Põllumajandusülikool) diplomitöö „Universaalne
puidutöötlemispink väikeettevõtjale“ (juhendaja Ants Soon)
• Jaak Pihlak (Tartu Ülikool) diplomitöö „Eesti sõjaväe atašeed 1918-1940“ (juhendaja
dots Eero Medijainen)

•
•
•
•
•
•
•

•

Tagli Pitsi ja Ide Süvalep (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Micro-nutria
kasutamine laste toitumise uurimisel“ (juhendaja Raivo Vokk, konsultant Endla Lipre)
Sulev Raik (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Optsioon kui spekulatsioonivahend
väärtpaberiturul“ (juhendaja Ülo Tartu)
Martti Randveer (Tallinna Tehnikaülikool) võistlustöö „Fiskaalpoliitika ja selle
tõhustamine Eestis“ (juhendaja Kaie Kerem)
Anti Randviir (Tartu Ülikool) võistlustöö „Linn: semioosiselisest terviknähtusest
semiootilise interpretatsiooni poole“ (juhendaja prof Igor Černov)
Kaarel Relve (Tartu Ülikool) võistlustöö „Ühendatud Kuningriigi parlament (avalikõiguslik seadusandlus)“ (juhendaja Raul Narits)
Jaan J. Tepp (Eesti Humanitaarinstituut) diplomitöö „Kurjuse loogilis-semantiline
analüüs religioonifilosoofias“ (juhendaja Evald Saag)
Andres Valkna (Tartu Ülikool) magistritöö „Roti hipokampuse adenülaaditsüklaasi
regulatsioon neuropeptiid galaniini ja tema analoogidega“ (juhendajad Ello Karelson,
Mihkel Zilmer)
Tauno Võhmar (Eesti Põllumajandusülikool) diplomitöö „EV kaitsejõudude
liikurtehnika korrashoid“ (juhendaja Henn Täär)

1996
I preemia:
• Rainis Haller (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „M(r, s)-võrratus“ (juhendaja Eve Oja)
• Leon Jankelevitš (Eesti Kõrgem Kommertskool) bakalaureusetöö „Rahapesu kui
finantskuritegu (inglise keeles, juhendaja Lembit Pedak)
• Jüri Joller (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Jõuelektroonika“ (juhendaja Juhan
Laugis)
• Rainer Kattel (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Xenophanese poliitiline filosoofia“
(inglise keeles, juhendaja Wolfgang Drechsler)
• Margo Kikas (Tallinna Pedagoogikaülikool) kursusetöö „Suhtelise vaesuse aspekte.
Lorenzi kõver, Gini indeks jt. suhtelise vaesuse mõõtmisvahendid“ (juhendaja Lauri
Leppik);
• Rainer Kivi (Tartu Ülikool) peaseminaritöö „Normannide ühiskonnatüüp ja poliitiline
ajalugu Lõuna-Itaalias 1086-1130: hertsogiriigist kuningriigiks“
• Marge Malbe (Eesti Põllumajandusülikool ja Helsinki Ülikool) magistritöö
„Enrofloksatsiini ja spiramütsiini farmakokineetika lüpsilehmadel intravenoosse ja
intra-arteriaalse süstimise järel“ (juhendajad prof Markus Sandholm, prof Mait
Klaassen)
• Vladislav Pustõnski (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Kataklüsmieelsel
evolutsioonietapil asuvate kaksiksüsteemide heleduskõverate modelleerimine“ (vene
keeles, juhendaja Izold Pustõlnik)
• Anželika Šteingold (Tartu Ülikool) magistritöö „Täiendusi vene fütonüümide
etümoloogiasse“ (juhendaja Juri Kudrjavtsev)
• Gaabriel Tavits (Tartu Ülikool) magistritöö „Töötajale iseloomulikud tunnused
tööõiguse rakendusala piiritlemise alusena“ (juhendaja Inge-Maret Orgo)
• Maie Vikerpuur (Eesti Põllumajandusülikool koostöös Helsinki Ülikooliga)
magistritöö „Seleeni lisasöötmise mõju eesti piimalehma udara tervislikule seisundile
ja mikroobide kooslusele mastiitide korral“ (inglise keeles, juhendajad prof Markus
Sandholm, prof Mait Klaassen)

•

Ülo Väli (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Veise papilloomiviiruse tüüp 1E5 valgu
mõju arahidoonhappe metabolismile COS rakkudes“ (juhendaja Ann Kilk)

II preemia:
• Marge Anijärv (Eesti Kõrgem Kommertskool) bakalaureusetöö „Ettevõtluse ja
kohaliku initsiatiivi arendamine Eestis“ (juhendaja Urve Venesaar)
• Katri-Evelin Esop (Tartu Ülikool) lõputöö „Interpersonaalsete probleemide
küsimustiku adapteerimine“ (juhendaja Aleksander Pulver)
• Sander Kaus (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Liisingfinantseerimine“
(juhendaja Ülo Tartu)
• Vambola Kisand (Tartu Ülikool) magistritöö „Elektronergastused erinevates
kristallstruktuurides (PbCl2, ß-BaB2O4, Ca10(PO4)6(OH)2)“ (juhendaja Rein Kink)
• Kaspar Kolk (Tartu Ülikool) diplomitöö „Sevilla Püha Isidoruse retoorikakäsitluse
Etymologiae 2.1-21 seosed oma ajaga“ (juhendaja Anne Lill)
• Margit-Mariann Koppel (Tartu Ülikool) diplomitöö „Jooni Halliste kiriku ja
kihelkonna ajaloost muinasajast kuni 1940.“ (juhendaja Sulev Vahtre)
• Marko Mertens (Eesti Riigikaitse Akadeemia) lõputöö „Kaplaniteenistus Eesti
kaitseväes“
• Merle Muda (Tartu Ülikool) magistritöö „Eesti tööseaduste täiustamisest
integreerumisel Euroopasse“ (juhendaja Inge-Maret Orgo)
• Indrek Ots (Tartu Ülikool) lõputöö „Sigimisinvesteeringud ja tervis: seosed
rasvatihaste pesitsusparameetrite ja vereparasiitidega nakatumise vahel“ (juhendaja
Peeter Hõrak)
• Margus Pensa (Tartu Ülikool) harjutustöö „Veepotentsiaali dünaamika erinevates
valgustingimustes kasvanud harilike kuuskede (Piena abies(L.) Karst.) võrsetes“
(juhendaja Arne Sellin)
• Anti Randviir (Tartu Ülikool) kursusetöö „Sotsiaalsed (enese)representatsioonid:
kultuurifaktiline ruumisemioosis“ (juhendaja prof Igor Cernov)
• Aaro Toomela (Tartu Ülikool) magistritöö „Kultuuri roll inimese arengus:
semiootiline vahendatus ja internaliseerumine“
• Jan Villemson (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Tippudel transitiivsed
permutatsioonigraafid“ (juhendaja Uno Kaljulaid)

1997
I preemia:
• Hannes Kollist (Tartu Ülikool) magistritöö „Uusi aspekte rakuseina askorbaadi
ekstraheerimisel ja tema tähtsus osooni detoksifitseerimisel nisu ja odra lehtedes“
(inglise keeles, juhendaja Heino Moldau)
• Bruno Mölder (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Teadvuslik ja mitteteadvuslik sisu
kognitiivses psühholoogias“ (inglise keeles, juhendajad prof Jüri Allik, dots Valdar
Parve)
• Eva Piirimäe (Tartu Ülikool) peaseminaritöö „Koduõpetus valgustusajastu seisuslikus
ühiskonnas Saksamaa ja Liivimaa egodokumentide põhjal“ (juhendaja Mati Laur)
• Jaanus Raim (Eesti Kõrgem Kommertskool) bakalaureusetöö „Hinnaerinevused Eesti
ja arenenud riikide vahel ning arbitraaživõimalused perioodil 1991-1995“ (inglise
keeles) ja praktikatöö „Balassa-Samuelsoni efekti mõjust Eesti Austriaga võrreldes
kõrgemale inflatsioonile“ (juhendaja Märten Ross)

•
•

Kaido Reivelt (Tartu Ülikool) magistritöö „Optiliste laineväljade levi-invariantsus“
(juhendaja akad Peeter Saari)
Riina Ruut (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Hildegard von Bingeni draama „Ordo
Virtutum“ teoloogilisest vaatepunktist“ (juhendaja Marju Lepajõe)

II preemia:
• Riho Altnurme (Tartu Ülikool) magistritöö „Saksa kirikulugu pärast 1945. a.
Definitsioon ja sotsiaalajaloo mõju“ (inglise keeles, juhendaja Mathijs Lamberigts)
• Rainis Haller (Tartu Ülikool) artikkel „Geomeetriline iseloomustus Banachi ruumi
positsioonile oma teises kaasruumis“ (inglise keeles, juhendaja ja kaasautor Eve Oja)
• Sven Heil (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Kohaliku omavalitsuse
laenupoliitika Eestis“ (juhendaja aseprof Matti Raudjärv)
• Tarmo Kall (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö „Maakoore vertikaalliikumiste
määramine Lõuna-Eestis (uute kõrguste kataloogi koostamiseks)“ (juhendaja prof Jüri
Randjärv)
• Piibi-Kai Kivik (Tartu Ülikool) magistritöö „Hoiakud ja suhtumised vaikusesse:
kultuuridevaheline uurimus“ (inglise keeles)
• Ave Lamp (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Sõltuvusainete farmakoloogiline
iseloomustus ja nende kasutamise uurimus Tartu üliõpilaste hulgas 1997. aastal“
(juhendajad Margareete Otter ja Ain Raal)
• Piret Luik (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Arvuti poolt ja vastu“ (juhendaja prof
Jaan Mikk)
• Dimitri Nevedrov (Tartu Ülikool) teadustöö „Steepwise quantum decay of selflocalized solitons“
• Heiki Raadik (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Väärtpaberiportfelli riski mõõtmine
Value at Risk põhimõttel“
• Merike Rist (Tartu Ülikool) lõputöö „Võru murde vokaalharmoonia“ (juhendajad
Karl Pajusalu, Jaan Ross)
• Anti Selart (Tartu Ülikool) magistritöö „Eesti idapiir keskajal“ (juhendaja Jüri
Kivimäe)
• Virve Siirde (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Organisatsiooni kultuuri
määratlus väärtuste kaudu“ (juhendaja Teo Saimre)
• Eha Švilponis (Eesti Põllumajandusülikool) lõputöö „Tallinna Botaanikaaia
subtroopika kasvuhoone kahjurite liigiline koosseis, arvukuse dünaamika ja
toidutaimede eelistused“ (juhendaja Külli Hiiesaar)
• Anneli Tamm (Tartu Ülikool) lõputöö „104 klonaalse taimeliigi vegetatiivne
uuenemine ja liikuvus ning koosluste iseloomustamine nende kaudu“ (juhendaja
Kalevi Kull)
• Tiia Tamme (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Eesti äriühinguõiguse
harmoniseerimine Euroopa Liidu õigusega“ (juhendaja Andres Vutt)
• Kristiina Tensing (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Inimese mitokondriaalse
hingamisahela kompleks I subühiku B13 geeni isoleerimine, struktuur ja
lokalisatsioon 7q31“ (juhendajad Andres Metspalu, Illar Pata)
III preemia:
• Irina Afanasjeva (Tallinna Tehnikaülikool) diplomiprojekt „Põhiliste
ehitusmaterjalide korduvkasutuse majandusliku põhjendatuse mudeli kujundamine“
(juhendaja Roode Liias)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Inga Jüriado (Tartu Ülikool) harjutustöö „Perekonna Lecanora epiliitsed liigid
Eestis“ (juhendaja Tiina Randlane)
Egle Kaur (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Maastiku väärtused kaitseala
planeerimise alusena“ (juhendaja Hannes Palang)
Mari Laanemets (Eesti Kunstiakadeemia) seminaritöö „Eesti lähiminevikukunsti
probleeme:hüperrealismi retseptsioon Eestis“
Enn Listra (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Nearclassical oligopoly theory: a
dynamic model analysis with continuous time“ (juhendaja prof Kaie Kerem)
Indrek Ots (Tartu Ülikool) magistritöö „Hematological healt state indices of
reproducing Great Tits. Methodology, sources of natural variation and a response to
brood size manipulation“ (juhendaja Peeter Hõrak)
Pearu Peterson (Tallinna Tehnikaülikool) „Lainelevi dispersiooniga
mittekonservatiivses keskkonnas“ (inglise keeles, juhendaja akad Jüri Engelbrecht)
Pille Petersoo (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Venelase konstrueerimine
eestikeelses ajakirjanduses“ (juhendaja prof Marju Lauristin)
Ele Reiljan (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Välisinvesteeringuid soodustavad
tegurid sihtriigis“
Marek Sammul (Tartu Ülikool) magistritöö „Konkurents erineva produktiivsusega
rohttaimekooslustes“ (inglise keeles, juhendaja Kalevi Kull)
Argo Soon (Heebrea Ülikool, Israel) magistritöö „Sick Building Syndrome in
Hadassah Hospital Office Workers“
Marko Vendelin (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Müokardiumi elektrilise
aktivatsiooni modelleerimine“ (inglise keeles, juhendaja akad Jüri Engelbrecht)

1998
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Madis Arukask (Tartu Ülikool) magistritöö ""Venna sõjalugu" vormeliteooria
valguses ning setu lüroeepika ruumisüsteemis" (juhendaja prof Ülo Valk)
Vahur Ertis (Tartu Ülikool) kursusetöö „Balti riikide ekspordikonkurentsivõime
võrdlevanalüüs SRÜ riikidega“ (juhendaja Urmas Varblane)
Andi Hektor (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Massiivse spinniga üks osakese
modifitseeritud teooria“ (juhendaja prof Rein Saar)
Kairit Henno (Tartu Ülikool) magistritöö „Jaani kihelkonna priinimed“ (juhendaja
Marja Kallasmaa)
Ivari Kajurand (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Spektrofotomeetriline neutraalsete
hapete happelisuse skaala atsetonitriilis“ (juhendajad prof Ilmar Koppel, Ivo Leito)
Veronika Kalmus (Tartu Ülikool) magistritöö „Eesti aabitsad 1900-1997 kultuuriliste
ja ideoloogiliste muutuste peegeldajatena“ (inglise keeles, juhendajad prof Marju
Lauristin, Wenche Vagle (Oslo Ülikool))
Hanno Kuus (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Digitaalkaartide kuvamise ja
redigeerimise funktsioonid“ (inglise keeles, juhendaja prof Vello Kukk)
Tanel Mullari (Tartu Ülikool) magistritöö „Geodeetilise hälbe üldistatud võrrandi
alternatiivsed tuletuskäigud ja selle võrrandi rakendusi“ (juhendajad prof Risto
Tammelo, Maido Rahula)
Maret Nukke (Eesti Humanitaarinstituut) diplomitöö „Enesetapp Jaapani ühiskonnas“
(juhendaja Rein Raud)
Helen Orav (Tallinna Pedagoogikaülikool) bakalaureusetöö „Harilaiu taimekooslused
ja nende seos keskkonnaparameetritega“ (juhendaja Urve Ratas)

•
•
•
•
•

Marek Pärli (Eesti Põllumajandusülikool) bakalaureusetöö „Kinnisvara hindamine“
(juhendaja prof Henn Elmet)
Kaire Ruul (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Korrelatsioonimaatriksi jaotuse
lähendamine“ (juhendaja Tõnu Kollo)
Marge Starast (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö „Mesimurakas (Rubus
arcticus L.) – uus marjakultuur Eestis“ (juhendaja Kadri Karp)
Ave Suija (Tartu Ülikool) magistritöö „Lecidea-taolised kooriksamblikud Eestis“
(juhendajad Tiina Randlane, Andres Saag)
Tatjana Trojanova (Tartu Ülikool) magistritöö „Artefaktonüümide polüseemia vene
ja eesti keeles (kõrvutav analüüs)“ (vene keeles, juhendaja Eda Vaigla)

1999
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Mart Abel (Tartu Ülikool) magistritöö „Gelfand-Mazuri algebrate lõikeesitused“
(juhendaja Mati Abel)
Helen Alumäe (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Stsenaariumide kasutamine tuleviku
maastiku muutuste prognoosimisel“ (juhendaja Hannes Palang)
Andres Braunbrück (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö „Mittelineaarne
lainelevi ja interaktsioon homogeenses elastses keskkonnas“ (juhendaja Arvi Ravasoo)
Rein Drenkhan (Eesti Põllumajandusülikool) lõputöö „Männiokaste säilimise
retrospektiivne uurimismeetod ja selle kasutamise esimesi tulemusi Eestis“ (juhendaja
Märt Hanso)
Natalija Ilves (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö „Kaltsiumi dünaamika
südamelihase rakus“ (inglise keeles, juhendaja akad Jüri Engelbrecht)
Targo Kalamees (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Lisasoojustatud seinte
niiskusrežiim“ (juhendaja Lennart Sasi)
Jana Kask (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Rahasüsteemi vastupanuvõime
spekulatiivsetele valuutarünnakutele“ (juhendaja Ülo Tartu)
Ene Kärmas-Andresen (Tartu Ülikool) lõputöö „Asutamisvabadus Euroopa
Ühenduse õiguses: kohaldatavus ladina notariaadile“ (juhendaja prof Kalle Merusk)
Juhani Lemmik (Kesk-Euroopa Ülikool) magistritöö „Institutsionaalsed muutuste
allikad: administratiivne reorganiseerimine Eestis, 1995-99“ (juhendaja Tamas
Meszerics)
Liina Lindström (Tartu Ülikool) magistritöö „Sõnajärg eesti narratiivides“ (juhendaja
Ellen Uuspõld)
Mait Metspalu (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Lämmastiku fikseerimine AlnusFrankia sümbioosis“ (juhendajad prof Ülo Mander, Krista Lõhmus)
Lauri Mälksoo (Georgetowni Ülikool) magistritöö „Keeleõigused rahvusvahelises
õiguses: miks fööniks on endiselt tuhas“ (inglise keeles)
Annelo Palo (Tartu Ülikool) magistritöö „Aerofotopõhine biotoopide kaardisainimise
meetod ja selle rakendamine looduskaitselistes planeeringutes“ (juhendajad prof Ülo
Mander, Tõnu Mauring)
Pärtel Piirimäe (Cambridge’i Ülikool) magistritöö „Rootsi interventsioon 30aastasesse sõtta ja selle legitimeerimine“ (juhendaja Jonathan Scott)
Anti Randviir (Tartu Ülikool) magistritöö „Tähendusliku maailma loomine ja
esit(l)us: kaardistamise semiootiline analüüs“ (juhendaja prof Peeter Torop)
Ele Reiljan (Tartu Ülikool) magistritöö „Otseste välisinvesteeringute liikumist
mõjutavad sihtriigi makrotegurid“ (juhendaja Urmas Varblane)

•
•

•

•
•

Margit Sarv (Kesk-Euroopa Ülikool) magistritöö „Vähemuste esindatus
demokraatlikus meedias: Eesti ringhäälingu uuring“ (juhendaja Miklós Sükösd)
Kristina Sõrovetnik (Stockholmi Kuninglik Tehnikaülikool) bakalaureusetöö
„Raskete metallide eraldamine vesilahustest madalatel pH väärtustel“ (juhendaja Ivars
Neretnicks)
Hele Talur ja Evelina Teearu (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „HACCP
süsteemi väljatöötamine ja enesekontrolli plaani koostamine AS Eesti Coca-Cola
Joogid toodetele“ (juhendaja Erge Tedersoo)
Katrin Tamm (Tartu Ülikool) magistritöö „Riigirisk ja selle hindamine siirdemajanduses“ (juhendajad Tiiu Paas, Raul Eamets)
Renno Veinthal (Tallinna Tehnikaülikool) diplomitöö „Materjalide ja toodete
mittepurustav kontroll“

2000
Eesti Teaduste Akadeemia auhinna (Rein Silberbergi fondist) pälvisid:
• Mait Müntel (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Aine termotuumaline evolutsioon
akretseeriva neutrontähe pinnal“ (juhendaja prof Ene Ergma)
• Kadi Roosma (Oxfordi Ülikool) magistritöö „Varase eluetapi mobiilsus: noor
põlvkond eestis 1990-ndatel aastatel“ (inglise keeles; juhendaja dr John H.
Goldthorpe)
I auhind:
• Dmitri Kulikov (magistrantuuri läbi Tartu Ülikoolis, jätkab õpinguid Aarhusi
Ülikoolis) uurimistöö „Ratsionaalsete spekulatiivsete börsimudelite testimine Eesti
aktsiaturul aastatel 1996-1999“ (inglise keeles)
• Oleg Mürk (Tartu Ülikool) kursusetöö „Elektroonilised valimisskeemid“ (inglise
keeles; juhendaja lektor Helger Lipmaa)
• Thomas Andreas Põder (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Usu keel ja metafoor“
(juhendaja prof Alar Laats)
• Mailis Rand (Kesk-Euroopa Ülikool Budapestis) magistritöö „Naispõgenike kaitse
rahvusvahelises õiguses“ (inglise keeles; juhendaja prof Alberto Costi)
• Lauri Saag (Tartu Ülikool) lõputöö „Steriilsed soredioossed kooriksamblikud Eestis“
(juhendajad dots T.Randlane ja vanemteadur Andres Saag)
• Maarika Traat (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Automaatne nimisõnafraaside
tuvastamine inglise ja eesti keeles“ inglise keeles; juhendajad dots Enn Veldi ja dots
Mare Koit)
• Olga Tšubrik (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „1-atsetüül-2-metüülhüdrasiini süntees
ja konformatsioonanalüüs“ (juhendajad dots Uno Mäeorg ja dots Peeter Burk)
II auhind:
• Inga Kanošina (Tartu Ülikool) magistritöö „Meteoroloogiliste tingimuste ja
hüdrofüüsikaliste protsesside mõju suvise fütoplanktoni õitsengu kujunemise ajalisruumilisele varieerumisele Soome lahes“ (inglise keeles; juhendajad dots Kaisa
Kononen (Helsingi Ülikool) ja vanemteadur Toomas Saat)
• Elin Lõhmussaar (Tartu Ülikool) magistritöö „Geenikiip geneetilises analüüsis:
meetod ja võimalused“ (juhendaja prof Andres Metspalu)
• Timo Maran (Tartu Ülikool) magistritöö „Bioloogiliste mimikrinähtuste semiootika“
(juhendaja prof Kalevi Kull)

•

•

•
•

•

Kairi Ruukholm (töö sooritatud külalisüliõpilasena Hannoveri Ülikoolis ja kaitstud
bakalaureusekraadile Tartu Ülikoolis) bakalaureusetöö „Ujuva kandjaga biokilesüsteemide käivitamine ning ekspluatatsioon settevee käitlemisel deammonifikatsiooni
teel“ (saksa keeles; juhendajad prof Toomas Tenno, lektor Karin Hellat ja prof K.-H.
Rosenwinkel)
Natalja Zahharova (Tallinna Tehnikaülikool) uurimistööd „Eesti pankade laenupoliitikad ja -tooted“ ja „Eesti kommertspankade laenuportfell, rahapakkumine ja
eksport“ (juhendajad dots Karin Liikane ja dots Kaja Lutsoja)
Egle Tafenau (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Majanduskasv ja selle
modelleerimine siirderiikide näitel“ (juhendaja prof Tiiu Paas)
Kristina Toming (Tartu Ülikool) magistritöö „Euroopa Liiduga liitumise
väliskaubanduspoliitiline mõju Eesti majandusele“ (juhendajad prof Janno Reiljan ja
dots Urmas Varblane)
Olga Volossova (Tallinna Pedagoogikaülikool) magistritöö „Liftingus σ-mõõtuvates
ruumides“ (vene keeles; juhendaja dots Aleksander Monakov)

2001
Eesti Teaduste Akadeemia auhinna (Rein Silberbergi fondist) pälvis:
• Alvar Kangur (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Majanduskasvu mudelid ja
inimkapital: teooria, empiirika ning rakendused Eestis” (juhendaja prof Kaie Kerem)
I auhind:
• Olari Ilison (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Solitonide formeerumine
erinevate omadustega materjalides” (inglise keeles; juhendaja dots Andrus Salupere)
• Reivo Kruus (Tallinna Tehnikaülikool, töö on sooritatud Kempteni
Rakenduskõrgkoolis) bakalaureusetöö “Kaugjuhtimine ja -jälgimine üle
Interneti”(inglise keeles; juhendaja Argo Rosin (TTÜ) ja konsultant prof J. Steinbrunn
(Kempten))
• Kersti Lust (Tartu Ülikool) magistritöö “Talurahva maakasutus Saaremaa
kroonuvaldustes aastatel 1841–1919” (juhendaja prof Tiit Rosenberg)
• Kai Pata (Tartu Ülikool) magistritöö “Õpikeskkonna CVW (Collaborative Virtual
Workplace) rakendamine õpilaste keskkonnaalaste otsuste tegemise oskuse
arendamisel” (inglise keeles; juhendaja prof Tago Sarapuu)
• Endla Reintam (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö “Umbrohud
kultuurökosüsteemis sõltuvalt muldadest ja mulla tallamisest” (juhendajad prof Loit
Reintam ja dots Jaan Kuht)
II auhind:
• Dag Ainsoo (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Eesti eelarveprotsessi
vastavus tulemuspõhisele eelarvele” (juhendaja prof Sulev Mäeltsemees)
• Anna Goi (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Täiustatud oksüdatsioon
nitrofenoolide kõrvaldamiseks vesilahusest” (inglise keeles; juhendaja vanemteadur
Marina Trapido)
• Artur Jõgi (Tartu Ülikool) magistritöö “Enüünsete ühendite süntees ja reaktsioonid
MEDA/EDA superaluselistes keskkondades” (juhendaja dots Uno Mäeorg)
• Valeri Koort (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Simulatsiooni- ja puumeetoditest
Euroopa tüüpi optsioonide hindade arvutamisel” (juhendaja vanemteadur Raul
Kangro)

•
•
•

•
•
•
•

Silja Kuusk (Tartu Ülikool) magistritöö “Pärmi saccharomyces cerevisiae
mitokondriaalne helikaas Hmi1” (juhendaja dots Juhan Sedman)
Annela Laaneits (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Maaelu ja maainimesed Eesti
päevalehtedes 1997 ja 2000” (juhendaja prof Peeter Vihalemm)
Madis Laaniste (Chalmersi Tehnoloogiaülikool) litsentsiaadiväitekiri
“Laboratooriumide ventilatsioonisüsteemid: toimimise analüüs ja voolamise stabiilsus
neis erinevate kanalisüsteemi kujundamisviiside puhul” (inglise keeles; juhendajad
prof Enno Abel ja prof Mats Persson)
Liisa Liivik (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Raalarvutused elektrotehnikas”
(juhendaja lektor Raik Jansikene)
Liina Paales (Tartu Ülikool) magistritöö “Eesti kurdipärimuse piirjooni maailma
kurdipärimuse ja rahvaluuleteooria taustal” (juhendaja dots Tiiu Jaago)
Erki Russow (Tartu Ülikool) magistritöö “Importkeraamika Lääne-Eestis ca 1225–
1650” (juhendaja lektor Ain Mäesalu)
Ülle Voog (Karolinska Instituut) litsentsiaadiväitekiri “Alalõualiigese haaratus
reumatoidartriidi poolt peatähelepanu pööramisega tuumor nekroosi faktor α –le ja
serotoniinile” (inglise keeles; juhendajad prof Edvitar Leibur (TÜ) ja prof Sigverd
Kopp (Karolinska Instituut))

2002
I auhind:
• Tea Danilov (Tartu Ülikool) magistritöö “Välisriikide majandusarengute Eestisse
ülekandumise kanalid ning nende seos Eesti ja Euroopa Liidu majandustsüklite
sünkronisatsiooniga” (juhendajad dr Urmas Sepp ja doktorant Andres Võrk)
• Leo Luks (Tartu Ülikool) magistritöö “Nihilism metafüüsikana ja metafüüsikajärgse
mõtlemisena. Uurimus nihilismi mõiste üle Martin Heideggeri ja Gianni Vattimo
Nietzsche-tõlgitsuste võrdluse kaudu” (juhendaja prof Ülo Matjus)
• Denis Trapido (Tartu Ülikool) magistritöö “Sissetulekute kujunemine siirdeühiskonnas kuuekümnendate aastate keskel sündinud põlvkonna näitel” (juhendaja
prof Mikk Titma)
• Olga Tšubrik (Tartu Ülikool) magistritöö “Uus reagent hüdrasiini derivaatide
süstemaatilises sünteesis” (juhendaja dotsent Uno Mäeorg)
II auhind:
• Juhan-Peep Ernits (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Hübriidse dünaamikaga
süsteemide mudelkontroll” (inglise keeles; juhendaja prof Jüri Vain)
• Hesi Siimets-Gross (Tartu Ülikool) magistritöö “Asja mõiste ja liigitus klassikalise
ajastu Rooma õiguses Gaiuse “Institutsioonide” näitel” (juhendaja dotsent Marju Luts)
• Els Heinsalu (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Browni osakeste ülekandeprotsessid
kallutatud perioodilisel potentsiaalil” (juhendajad prof Risto Tammelo ja dotsent Teet
Örd)
• Katre Kaju (Tartu Ülikool) magistritöö “Ülistusmotiivide kasutamine ladina pulmalauludes 1. saj. e.Kr. – 6. saj. p.Kr.” (juhendaja prof Anne Lill)
• Ave Kargaja ja Ina Melnikova (Eesti Põllumajandusülikool) bakalaureusetöö
“Satelliitpiltide tootmine ja kasutamine” (juhendaja asiistent Natalja Liba, konsultant
Mati Tee)
• Piret Kasemets (Tallinna Pedagoogikaülikool) magistritöö “Laps emaga vanglas –
sotsiaalne ja õiguslik aspekt” (juhendaja dotsent Anne Tiko)

•

•
•
•

•

•

Eneken Laanes (Tartu Ülikool) magistritöö “Jutustamise tematiseerimine Thomas
Manni “Doktor Faustuses” ja Jaan Krossi “Keisri hullus”” (juhendajad prof Jüri Talvet
ja vanemteadur Mihhail Lotman)
Anne Laas (Tartu Ülikool) magistritöö “Mullaerosiooni leidmine USLE mudeli abil
Sipe valglas” (juhendaja lektor Ain Kull)
Maria Mälksoo (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Eesti välispoliitika tegijate NATOdiskursus 1998–2001” (juhendajad dotsent Triin Vihalemm ja lektor Rein Toomla)
Heete Sahkai (Tallinna Pedagoogikaülikool) magistritöö “Demonstratiivide
topeldamine suulises eesti keeles kontrastiivsest vaatepunktist” (inglise keels;
juhendaja prof Helle Metslang)
Signe Saumaa (Tartu Ülikool) magistritöö “DNA reparatsioonisüsteemide mõju
mutatsioonispektri muutustele Pseudomonas putida kultuuri pikemaajalisel
nälgimisel” (juhendaja dotsent Maia Kivisaar)
Sergei Štšemeljov (Tartu Ülikool) magistritöö “Resonantselt võimendatud kolmanda
harmoonilise genereerimine ning mitmefootoniline ionisatsioon Besseli ning
segmenteeritud koonilistes laserkiirtes” (inglise keels; juhendaja vanemteadur Viktor
Peet)

2003
I auhind:
• Lauri Ilison (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Solitoni tüüpi lained
granuleeritud materjalides” (inglise keeles; juhendaja prof Andrus Salupere)
• Ilona Oja (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “TiO2 õhukesed kiled sool-geeli
meetodil” (inglise keeles; juhendajad dr Malle Krunks ja prof M. Es-Souni)
• Katrin Oja (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Ajude äravool Eestist ja asukohamaale
kinnistumine USA näitel” (juhendaja prof Dagmar Kutsar)
• Artur Sepp (Tartu Ülikool) magistritöö “Kahe barjääriga optsioonide analüütiline
hindamine kaksikeksponentjaotustega hüppeprotsessi korral: Laplace’i teisenduse
rakendus” (inglise keeles; juhendaja prof Raul Kangro)
• Tambet Tõnissoo (Tartu Ülikool) magistritöö “Nukleotiidivahetusfaktor Ric-8
arenevas ja täiskasvanud hiire närvisüsteemis” (juhendaja prof Alar Karis)
• Annika Velthut (Tallinna Pedagoogikaülikool) magistritöö “Osalejate muster
määruste koostamise protsessis: J. Q. Wilsoni poliitika tüpoloogia rakendamine”
(inglise keeles; juhendajad prof Georg Sootla ja prof Christopher C. Hood)
II auhind:
• Tiia Anmann (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Endogeense ADP
kanaliseerimine südamelihase varikiududes” (inglise keeles; juhendajad prof Raivo
Vilu ja dr Toomas Tiivel)
• Jaan Aps (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Keskkonnakulude arvesse võtmine Eesti
põlevkivienergeetika näitel” (juhendaja magister Andres Võrk)
• Rein Drenkhan (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö “Hariliku männi (Pinus
sylvestris L.) okastust iseloomustavate tunnuste ning puude juurdekasvu võrdlev
uurimine okkajälje meetodil põlisele metsamaale ning endisele põllumaale rajatud
puistus” (juhendaja dots Märt Hanso)
• Jaanika Erne (Tartu Ülikool) magistritöö “Jurisdiktsiooninõude kujunemine
kolmanda isiku menetlusse kaasamisel Rahvusvahelise Kohtu statuudi artikkel 62
alusel” (inglise keeles; juhendaja prof Jan Klabbers)

•

•
•
•

•

•

•

•

Regino Kask (Eesti Põllumajandusülikool) magistritöö “Hariliku männi (Pinus
Sylvestris L.) puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused pohla ja mustika
metsakasvukohatüübis” (juhendaja dots Jaak Pikk)
Hele Kiimann (Tallinna Pedagoogikaülikool) magistritöö “Naissaare maastikud ja
neis esinenud muutused alates 17. sajandist” (juhendaja geogr kand Urve Ratas)
Kersti Kivisoo (Tartu Ülikool) magistritöö “Simonsi võrratuse üldistus” (juhendaja
prof Eve Oja)
Ergo Metsla (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Organisatsiooni elutsükli
teooriate uurimine ning organisatsiooni elutsükli üldise mudeli väljatöötamine”
(juhendaja dots Kostel Gerndorf)
Pilvi Nigumann (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Inimese L 1
retrotransposooni promootori poolt indutseeritud geenide post-transkriptsiooniline
interferents” (juhendaja dr Mart Speek)
Katrin Saaremäel-Stoilov (Tartu Ülikool) magistritöö “Võrdlev uurimus
kaubanduslikust sõnavabadusest ja reklaamipiirangutest Põhja-Ameerikas ja
kontinentaal-Euroopas” (inglise keeles; juhendajad prof Raul Narits ja prof A. Sajo)
Evelin Schapel (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Muutustest inglise keele õpetamise
paradigmas (Tartu gümnaasiumide näite põhjal)” (inglise keeles; juhendaja lektor Leili
Kostabi)
Jelena Žovnikova (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Eesti riigisektori
finantsaruandlus ja eelarvestamine: tekke põhine või kassapõhine” (inglise keeles;
juhendajad prof Alari Purju ja prof Rita Ilisson)

2004
I auhind:
• Katrin Männik (Tartu Ülikool) magistritöö “Inimese X kromosoomile spetsiifilise
mikrokiibi väljatöötamine vaimse alaarenguga seotud DNA koopiaarvu submikroskoopiliste muutuste tuvastamiseks” (juhendaja dots Ants Kurg)
• Arvo Tullus (Eesti Põllumajandusülikool) bakalaureusetöö “Hübriidhaava
kasvatamise tulemused maailmas ja Eestis” (juhendajad prof Hardi Tullus ja teadur
Aivo Vares)
• Ingrid Ulst (J. W. Goethe Frankfurti Ülikool) magistritöö “Euroopa Liidu
finantskonglomeraadid kandidaatriikides: finantskonglomeraatide arengute ja mõju
uuring” (inglise keeles; juhendaja prof Paul Berndt Spahn)
• Laur Vallikivi (Tartu Ülikool) magistritöö “Arktika nomaadid šamanismi ja kristluse
vahel: Jamb-to neenetsite pöördumine baptismi” (juhendaja lektor Liivo Niglas)
II auhind:
• Ksenia Andrejeva (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Aegridade analüüs ja nullsummaline mäng Läänemere räimepüügikvootide ümberjaotamisel” (juhendajad biolkand Robert Aps ja doktorant Margus Pihlak)
• Maria Dudkina (Tallinna Pedagoogikaülikool) bakalaureusetöö “Viktor Pelevini
romaani Tšapajev ja Pustota maailma kultuurimudel” (vene keeles; juhendaja prof
Irina Belobrovtseva)
• Els Heinsalu (Tartu Ülikool) magistritöö “Browni osakeste difusioon ja koherentsus
kallutatud perioodilistel potentsiaalidel” (inglise keeles; juhendajad prof Risto
Tammelo ja dots Teet Örd)
• Mark Karimov (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Lääne Norra fjordide põhjasetete
mineraalne koostis” (inglise keeles; juhendajad prof Kalle Kirsimäe ja Aivo Lepland)

•
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Rahel Maria Kasemaa (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö ”Salapärane Estri raamat –
selle literaarsetest motiividest ja erinevatest versioonidest” (juhendaja magister Andres
Gross)
Kalle Kipper (Tartu Ülikool) konkursitöö “Trichoderma reesei tsellobiohüdrolaas
Cel7A kineetika fluorestsentsm ärgistatud tselluloosidel” (juhendaja lektor Priit
Väljamäe)
Jaanus Klaus (Eesti Põllumajandusülikool) bakalaureusetöö “Maakoore vertikaalsete
liikumiste kaartide võrdlus” (juhendaja lektor Tarmo Kall)
Meelis Kull (Tartu Ülikool) magistritöö “Kiire klasterdamine meetrilistes ruumides”
(inglise keeles; juhendaja dr Jaak Vilo)
Helen Nigol (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Puude pankade teooriast ja praktikast
eesti keele puude pangale mõeldes” (juhendaja lektor Heli Uibo)
Marge Reinap (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Haiguste majanduslik
koormus Eestis 2002. aastal” (juhendajad prof Marje Pavelson ja magister Triin
Habicht)
Elo-Hanna Seljamaa (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Dialoogis kettkirjadest”
(juhendaja prof Ülo Valk)
Pille Säälik (Tartu Ülikool) magistritöö “Rakku penetreeruvate peptiidide valgutranspordi mehhanism, kineetika ja efektiivsus biotinüleeritud peptiidi ja avidiini
kompleksi mudeli alusel” (juhendajad vanemteadur Margus Pooga ja dots Sulev
Ingerpuu)
Dorel Tamm (Tartu Ülikool) magistritöö “Eesti töötleva tööstuse ekspordivõime
jätkusuutlikkus tööjõukuludest lähtuvalt” (juhendajad prof Urmas Varblane ja
doktorant Kristina Toming)
Mai Uibu (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “CO2 mineraliseerimine põlevkivienergeetikas” (juhendaja vanemteadur Rein Kuusik)
Evelyn Uuemaa (Tartu Ülikool) magistritöö “Maastikuindeksite sõltuvus lähteandmete ruumilisest lahutusest ning indikatsiooniväärtus valglatest toitainete ja
orgaaniliste ainete väljakandes” (juhendajad prof Ülo Mander ja dots Jüri Roosaare)
Katrin Viigand (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Hansenula polymorpha maltaasi
geeni promootor: regulatsiooni uurimine ja tugevuse hindamine” (juhendaja dots Tiina
Alamäe)

2005
I auhind:
• Martin Järvekülg (Tartu Ülikool) võistlustöö “Hafnium(IV)butoksiidi kasutamine
oksiidsete materjalide väljatöötamisel” (juhendajad mag Valter Reedo, prof Uno
Mäeorg)
• Linda Kaljundi (Tartu Ülikool) magistritöö “Barbarite ootel: Teise kuvand,
funktsioonid ja dünaamika Põhja-Saksa misjonikroonikates, XI-XIII sajand.
(Breemeni Adami Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum , Bosau Helmoldi
Chronica Slavorum, Lüübeki Arnoldi Chronica Slavorum ja Henriku Chronicon
Livoniae)” (inglise keeles; juhendajad mag Marek Tamm, dr Anti Selart)
• Rasmus Kattai (Tartu Ülikool) magistritöö “Neoklassikalisel sünteesil põhinev Eesti
majanduse makromudel” (inglise keeles; juhendajad mag Andres Võrk, dr Ele Reiljan)
• Pavel Starkov (Tartu Ülikool) uurimistöö “Multiasendatud hüdrasoonide süntees ja
CANiga katalüüsitud oksüdatiivne lämmastik-lämmastik sideme lõhustamine” (inglise
keeles; juhendajad prof Uno Mäeorg, doktorant Olga Tšubrik)

II auhind:
• Marit Kasemets (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “Põhjaerosiooni dünaamikast ja
selle tähtsusest rabalaugaste arengus” (juhendaja dots Edgar Karofeld)
• Carol Kirss (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Eesti jäämurdekontseptsioon”
(juhendaja dots Ene-Mall Villemi)
• Liisi Laineste (Tartu Ülikool) magistritöö “Tegelased eesti etnilises huumoris”
(juhendaja akad Arvi Krikmann)
• Helena Lind (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Hüdrogeoloogiliste
tingimuste modelleerimine. Veekõrvaldus Tammiku-Kose karjäärivälja näitel”
(juhendaja dr Ingo Valgma, konsultandid prof Enno Reinsalu, assistent Katrin Erg,
Kalmer Sokman)
• Taivo Lints (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Bakteri rakus toimuvate
protsesside esitamine multiagentsüsteemina DnaA tiitrimise mudelil põhineva
agentmudeli näitel” (juhendaja akad Leo Mõtus)
• Aivo Lokotar (Tartu Ülikool) ülemastmetöö “Tartu vanalinna hoonete vajumine ja
selle geoloogilis-hüdrogeoloogilised põhjused” (juhendaja prof Volli Kalm)
• Mart Moppel (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Konfokaalse mikroskoobi
arendamine raman- ja mikroluminestsentsspektrite mõõtmiseks” (juhendajad mag
Martti Pärs, dr Ilmo Sildos)
• Pille Penjam (Tartu Ülikool) magistritöö “tulema-verbi leksikaalsest ja
grammatilisest kasutusest ning modaalse funktsiooni kujunemisest eesti kirjakeeles
17.-20. sajandil” (juhendaja dots Külli Habicht)
• Taisia Rõlova (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Pseudomonas fluorescens
OS8-põhiste rekombinantsete raskemetallsensorite konstrueerimine ja testimine”
(inglise keeles; juhendajad mag Angela Ivask, dr Anne Kahru)
• Margus Simson (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Internetiturunduse
kontseptuaalne raamistik ning strateegiliste turunduseesmärkide saavutamine
internetiturunduse vahendite kaudu” (juhendaja assistent René Arvola)
• Anastassia Zabrodskaja (Tallinna Ülikool) magistritöö “Vene-Eesti koodivahetus
Kohtla-Järve vene emakeelega algkoolilastel” (juhendaja dr Anna Verschik)
• Indrek Zolk (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö ”Godefroy-Saphari teoreemi üldistus”
(juhendaja prof Eve Oja)
• Kristi Timmo (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Monoterapulbrilise CuInSe2
omaduste kujundamine kasvatamisel kaaliumjodiidsulandaja keskonnas” (juhendaja
juhtivteadur Mare Altosaar)
• Piret Voolaid (Tartu Ülikool) magistritöö “Eesti mõistatuste perifeerne aines.
Elektroonilised andmebaasid internetis” (juhendaja akad Arvo Krikmann)
• Niina Voropajeva (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Kramersi kiirus ja Browni
osakeste ülekanne tükati konstantsete l perioodilistel potentsiaalidel” (vene keeles;
juhendajad dots Teet Örd, prof Risto Tammelo)
2006
I auhind:
• Pavel Grigorenko (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Visuaalsete keelte
atribuutsemantika” (inglise keeles; juhendaja akad Enn Tõugu)
• Eero Heinloo (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Tartu lõunapoolne eeslinn kesk- ja
varauusajal arheoloogia andmetel” (juhendaja lektor Ain Mäesalu)

•

•

Georgi Hudjašov (Tartu Ülikool) magistritöö “Hüpoteesid Sahuli asustamise kohta
mtDNA ja Y-kromosoomi andmestiku põhjal” (inglise keeles; juhendajad prof
Toomas Kivisild, akd Richard Villems)
Anneli Veisson (Tallinna Ülikool) magistritöö “Eesti etnilise identiteedi avatus”
(inglise keeles; juhendaja dr Aune Valk)

II auhind:
• Kaili Anier (Tartu Ülikool) magistritöö “HPLC põhise meetodi väljatöötamine
tiopuriini metüültransferaasi aktiivsuse määramiseks Eesti populatsioonis ja
raviminteraktsioonide ennustamine in vitro eksperimentide põhjal” (juhendajad dots
Uni Mäeorg, dr Kersti Oselin)
• Katre Kasemets (Tallinna Ülikool) magistritöö “Päevalehtede teatriretsensioonide
retoorikast” (juhendaja dots Reet Kasik)
• Kelli Keevend (Tartu Ülikool) võistlustöö “Biomorfsete karbiidsete komposiitmaterjalide lähtestruktuuride väljatöötamine” (juhendajad magistrant Martin
Järvekülg, doktorant Valter Reedo, laborijuhataja Ants Lõhmus)
• Eeva Kesküla (Kesk-Euroopa Ülikool) magistritöö “Kas ka Eestis on kuu? UusMeremaa eestlaste etniline identiteet” (inglise keeles, Juhendajad prof Prem Kumar
Rajaram, Michael Stewart)
• Mairy Killing (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Vara-Paleosoikumi kitiinikute
kvantitatiivse levikupildi teaduslikud ja rakenduslikud aspektid” (inglise keeles;
juhendaja emeriitprofessor Enn Pirrus, konsultant vanemteadur Olle Hints)
• Kristel Kotta (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “Ideoloogiline sundus ja järelvalve
Eesti NSV mängufilmiloomes, keelatud filmiprojekt “Mahtra sõda” (1955–1959)”
(juhendaja mag Ilmar Raag)
• Annika Paabut (Tartu Ülikool) magistritöö “Inimkapitali mõju majanduskasvule”
(juhendajad prof Raul Eamets, doktorant Egle Tafenau)
• Merle Randrüüt (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Lainelevi modelleerimine
mikrostruktuuriga materjalides” (inglise keeles; juhendaja akad Jüri Engelbrecht)
• Liis Rebane (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Valguse orbitaalse pöördemomendi rakendused optiliste kujutiste analüüsil” (inglise keeles; juhendajad dr Pearu
Peterson, prof Juan P. Torres)
• Edith Soosaar (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Upwellingu filamentide
numbriline modelleerimine Soome lahes” (inglise keeles; juhendaja dr Urmas
Raudsepp)
• Kairit Zovo (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Epiteelkoespetsiifilise
metallotioneiin-4 metallide sidumisomadused ja metall-tiolaat klastrite struktuur”
(inglise keeles; juhendaja prof Peep Palumaa)
• Kert Tamm (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Deformatsioonilainete
interaktsioonid mikrostruktuursetes tahkistes” (juhendaja prof Andrus Salupere)
• Heli Valtna (Tartu Ülikool) magistritöö “Superluminaalsete lokaliseeritud
valguslainete tekitamise võimalikkus” (juhendajad akad Peeter Saari, dr Kaido
Reivelt)
• Lilian Vanem (Tallinna Ülikool) magistritöö “Eesti ühendverbide vasted vene keeles.
Sõnastik ja didaktilisi soovitusi” (juhendaja prof Anu-Reet Hausenberg)
• Mari-Liis Velberg (Tallinna Ülikool) magistritöö “Foorumteatri rakendamise
võimalusi koolivägivalla ennetustöö näitel” (juhendaja dots Anne Tiko)

2007
I auhind:
• Riina Maigre (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Visuaalse kasutajaliidesega
veebiteenuste kompositsioonitarkvara” (juhendaja akad Enn Tõugu)
• Ave Mets (Tartu Ülikool) magistritöö “Ilya Prigogine’i raamatu “Tõsikindluse lõpp.
Aeg, kaos ja uued loodusseadused” filosoofiline analüüs ja loodusseaduste käsitus”
(juhendajad prof Rein Vihalemm, dr Piret Kuusk)
• Liina Saar (Tartu Ülikool) magistritöö “Taimekoosluste liigirikkuse ja produktiivsuse
seos ja seda tagavad mehhanismid – eksperiment mesofüütsel rohumaal” (inglise
keeles; juhendaja prof Martin Zobel)
• Anu Sang (Tartu Ülikool) magistritöö “Rööviku toidutaime tiheduse ja maastikulise
sidususe mõju mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae)
liikuvusele” (inglise keeles; juhendaja dr Tiit Teder)
• Pavel Starkov (Imperial College London) uurimistöö “Histooni deatsütelaaside
analüüs keemilise geneetika meetodil” (inglise keeles; juhendajad prof Alan
Armstrong, prof Eric W Lam, dr David J Mann)
• Andres Toom (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Automaatne koodigenereerimine Stateflow mudelitest” (inglise keeles; juhendajad prof Tarmo Uustalu,
IB Krates OÜ arendusjuht Tõnu Näks)
• Merli Toom (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Mõningaid võimalusi Eesti
põlevkivi keevkiht- ja tolmpõletustuhkade aktiveerimiseks” (juhendaja vanemteadur
Tiit Kaljuvee)
• Siim Trumm (The University of Nottingham) teadustöö “Balti riikidest pärit Euroopa
Parlamendi liikmete hääletamisvalikud ning parteipoliitika Euroopa Parlamendis”
(inglise keeles; juhendaja dr Torsten Selck)
II auhind:
• Kristi Grünberg (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Nõuka-diskursus 21. sajandi
alguse mäluprotsessides Eestis Andrus Kivirähki/Taago Tubina lavastuse “Helesinine
vagun” (2003) näitel” (juhendaja dots Ene Kõresaar)
• Anna Kon (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “Kehakeele tüübid ja funktsioonid
Sarah Waters’i romaanides Tipping the Velvet ja The Night Watch” (inglise keeles;
juhendaja dr Julia Tofantšuk)
• Aleksei Lissitsin (Tartu Ülikool) magistritöö “Operaatorite hulkade poolt defineeritud
aproksimatsiooniomadused” (inglise keeles; juhendaja prof Eve Oja)
• Kärt Metsoja (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö ““Oh, mis te nüüd!” Kinkimine ja
suhetevõrgustikud patsiendi-arsti suhetes sotsialistlikus ja postsotsialistlikus Eestis”
(juhendaja dots Ene Kõresaar)
• Madis Paalo (Tartu Ülikool) võistlustöö “Süsiniknanotorudega dopeeritud oksiidsete
fiibrite valmistamine” (juhendajad dots Uno Mäeorg ja dr Tanel Tätte)
• Jelena Passenko (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Läänemerele rakendatud
hüdrodünaamika mudeli MIKE 3 hüdrostaatilise ja mittehüdrostaatilise versiooni
kehtivuse kontroll Soome lahes” (inglise keeles; juhendaja dr Gennadi Lessin)
• Margit Pärn (Tallinna Ülikool) magistritöö “Eesti koolinoorte narkoprobleem”
(juhendaja dots Ene Lausvee)
• Tõnis Relvik (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Tuule tekitatud resuspensioon ning
selle mõju heterotroofsetele bakteritele suurtes madalates järvedes” (juhendaja dr
Veljo Kisand)

•
•
•

Tauri Tuvikene (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Garaažid ja garaažlad Tartu linnas”
(juhendajad prof Rein Ahas ja lektor Taavi Pae)
Margit Vallikivi (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Jõuvälja mõju
deformatsioonilainete levile” (inglise keeles; juhendaja prof Andrus Salupere)

2008
I auhind:
• Marit Alas (Tallinna Ülikool) magistritöö “Kohanimede muutumine Pöide vallas
Saaremaal” (juhendajad dr Marja Kallasmaa, prof Jüri Viikberg)
• Olesja Bondarenko (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Raskemetallide
biosaadavus keskkonnas rekombinantsetele luminestseeruvatele sensorbakteritele”
(juhendaja dr Angela Ivask)
• Triin Lauri (Tallinna Ülikool) magistritöö “Positiivne erikohtlemine – põhjendatud
või põhjendamatu sekkumine?” (juhendaja prof Raivo Vetik)
• Margus Niitsoo (Tartu Ülikool) magistritöö “Kollisioonivabadel räsifunktsioonidel
põhinevate piiranguteta ajatempliskeemide võimalikkusest” (inglise keeles; juhendaja
dr Ahto Buldas)
• Mart Roosimaa (Tartu Ülikool) võistlustöö “Energeetilises metabolismis osalevate
geenide ekspressioon müokardis ja HL-1 rakuliinis” (juhendaja dr Lumme Kadaja)
II auhind:
• Kadi Jairus (Tartu Ülikool) magistritöö “Samblike seisundi võrdlus metsa- ja säilikpuudel” (juhendajad dr Piret Lõhmus, dr Asko Lõhmus)
• Kristi Jõeste (Tartu Ülikool) magistritöö “Artefakt, enesemääratlus, sootsium: riietuse
semiootiline analüüs Kihnu kördi näitel” (juhendaja dr Anti Randviir)
• Villu Kikas (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “FerryBox mõõtmised – vahend
mesomastaapsete protsesside uurimiseks Soome lahes” (juhendaja prof Urmas Lips)
• Anton Küünal (Tallinna Ülikool) magistritöö “Ooperi libreto dramaturgia: R.
Wagneri “Parsifal”, V. d’Indy “Fervaal” ja N. Rimski-Korsakovi “Lugu nähtamatust
linnast Kitežist ja neitsi Fevroniast”” (vene keeles; juhendaja dr Anna Gubergrits)
• Kätlin Laos (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “Puhtu-Laelatu looduskaitseala
maastikud ning neis esinevad muutused” (juhendaja lekt Kaija Käärt)
• Taavi Liblik (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Temperatuuri ja soolsuse
vertikaalse jaotuse iseärasused Soome lahes suvekuudel” (juhendaja prof Urmas Lips)
• Kaia Läänemets (Tartu Ülikool) magistritöö “Ärinime olemus ja ettevõtja ainuõigus
ärinimele” (juhendaja mag Anne Kalvi)
• Sergei Nikitin (Estonian Business School) magistritöö “Farmako-ökonoomiline
hinnang papilloomiviiruse vaktsiini kasutamisele” (juhendaja prof Alari Purju)
• Riin Rebane (Tartu Ülikool) magistritöö “Mete aminohappelise koostise määramine
HPLC meetodiga – metoodi ka väljatöötamine ja tulemuste analüüs” (juhendaja dots
Koit Herodes)
• Marek Rei (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Eestikeelse audiovisuaalse
kõnesünteesi pea mudeli loomine” (juhendaja dr Einar Meister)
• Eva Roos Sildre (Tartu Ülikool) magistritöö “Tsüklobutadieeni ja tema
lämmastikderivaatide potentsiaalse energia pinnad” (juhendaja prof Peeter Burk)

2009
I auhind:
• Pille Link (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) diplomitöö “Uurimus d/l-threometüülfenidaadi, d-threo-me tüülfenidaadi ja l-threo-metüülfenidaadi toime kohta raku
tasandil” (saksa keeles; juhendaja Edna Grünblatt, PhD)
• Ester Oras (Tartu Ülikool) magistritöö “Eesti keskmise rauaaja peitvarad”
(juhendajad Ülle Tamla, MSc, Ain Mäesalu, MSc)
• Peeter Piksarv (Tartu Ülikool) magistritöö “Ülilühikesed optilised impulsid
difraktsiooni äärelaineteoorias ja nende eksperimentaalne registreerimine” (juhendajad
akad Peeter Saari, Heli Lukner, MSc, Kaido Reivelt, PhD)
• Veera Žukova (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Eesti rannikujaamade
võimalused meretuule hindamisel” (juhendaja prof Sirje Keevallik)
• Martti Veldi (Tartu Ülikool) magistritöö “Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis
rauaajal (vara)uusaegsete kaartide taustal” (juhendaja Heiki Valk, PhD)
II auhind:
• Natalja Jepihhina (Tallinna Tehnikaülikool ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika
Instituut) magistritöö “Rekombinantsete luminestseeruvate sensorbakterite
konstrueerimine ja iseloomustamine ainete oksüdatiivse stressi potentsiaali
hindamiseks” (juhendajad Angela Ivask, PhD, Katrin Tomson, PhD)
• Jürgen Jänes (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Emissioonijoontega tähtede
tuvastamine Gaia kosmoseteleskoobi andmetest” (inglise keeles; juhendajad Sven
Laur, PhD, Indrek Kolka, PhD)
• Kadri Kallip (Tartu Ülikool) magistritöö “Erivajadustega laste ja noorte
institutsionaalne kohtlemine kahe Eesti asutuse näitel” (juhendaja Judit Strömpl, PhD)
• Ann Karafin (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Alzheimeri amüloid-β peptiidi
fibrillatsioon ja agregatsioon Zn(II) ja Cu(II) toimel” (inglise keeles; juhendajad Vello
Tõugu, PhD, prof Peep Palumaa)
• Maria Kesa (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “Seljaküüru suuruse mõju
Oncorhynchus nerka hüdrodünaamilisele takistusjõule ning konflikt loodusliku ja
sugulise valiku vahel” (inglise keeles; juhendajad prof Maarja Kruusmaa, Madis
Listak, PhD, Jaas Ježov, MSc)
• Arno Kruusmann (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused) magistritöö “Tankitõrjekompleksi MILAN rühma tuleplaani analüüs JCATS-süsteemi abil” (juhendajad prof
Peep Uba, major Artur Lillenurm)
• Heidi Lepplaan (Tallinna Ülikool) magistritöö “Recht oder Macht? Balti-sakslaste
1919. aasta maareformi suhtumise allikakriitiline analüüs” (juhndaja Indrek Kiverik,
MSc)
• Erki Lind (Georg-August-Universität Göttingen) magistritöö “Taani-Halle misjon
Tranquebaris transkultuurses perspektiivis. Misjonärid kultuurivahendajatena?” (saksa
keeles, juhendaja prof M.Jakubowski-Tiessen)
• Jelena Morozova (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö “V. Nabokovi “Lužini kaitse”:
mäng ja mängu põhimõiste” (vene keeles, juhendaja prof Irina Belobrovtseva)
• Indrek Must (Tartu Ülikool) magistritöö “EAP täituri lineaarne modelleerimine
suurte paindenurkade korral” (juhendaja Mart Anton, PhD)
• Kaja Pae (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Elektronsiirded tugeva vibrooninteraktsiooniga sümmeetrilistes süsteemides” (juhendaja akad Vladimir Hižnjakov)

•
•
•

•
•
•

Marju Robal (Tallinna Ülikool) magistritöö “Vetikagalaktaanide ekstraktsioon ja
degradatsioonidünaamika” (juhendaja Rando Tuvikene, MSc)
Andri Saar (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Mitteblokeeruv võrgusuhtluse
raamistik Scala jaoks” (inglise keeles; juhendaja prof Tarmo Uustalu)
Maris Suits (Eesti Kunstiakadeemia) magistritöö “Varajane raudbetoon eesti
arhitektuuris. Restauraatori vaatenurk” (juhendaja prof Mart Kalm, konsultant prof
Karl Õiger)
Inga Zaitseva-Pärnaste (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Lainetuse pikaajaline
muutlikkus Eesti rannavetes” (inglise keeles; juhendaja akad Tarmo Soomere)
Kristi Vaher (Tallinna Ülikool) magistritöö “Naiste positsioon varases ja klassikalises
Kreekas matriarhaadi kontseptsiooni valguses” (juhendaja Mait Kõiv, PhD)
Ivar Vinkel (Tallinna Ülikool) magistritöö “Looduslike helitaustade salvestiste katseruumis kuulmisel tekkivatest enesetunde muutustest” (juhendaja Eha Rüütel, PhD)

2010
I auhind:
• Kaur Alasoo (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Tugivektormasinate kombineerimine
angiogeneesiga seotud geenide ennustamiseks” (inglise keeles; juhendajad Hedi
Peterson, MSc, Phaedra Agius, PhD)
• Allar Lepa (Tartu Ülikool) magistritöö “Eesti 2007. a aprillirahutuste kajastamine
Vene noorteorganisatsioon Naši kodulehel” (juhendaja prof Peeter Torop)
• Taavi Minnik (Tallinna Ülikool) magistritöö “Terror ja repressioonid Eesti Vabadussõjas” (juhendaja Magnus Ilmjärv, PhD)
• Mihkel Pajusalu (Tartu Ülikool) magistritöö “Fotosünteetiliste antennide eksitontsooni sõltuvus temperatuurist” (juhendajad akad Arvi Freiberg, Margus Rätsep, PhD)
• Annika Valdmets (Tartu Ülikool) magistritöö “Mõne modaalpartikli kujunemine ja
kasutamine eesti kirjakeeles alates 1890. aastatest” (juhendaja dots Külli Habicht)
II auhind:
• Mariette Aavik (Eesti Kunstiakadeemia) magistritöö “Sõjajärgne individuaalelamu
Nõmme miljööalal” (juhendaja doktorant Riina Alatalu)
• Kariina Laas (Tartu Ülikool) magistritöö “Funktsionaalsed NOS1 ja MAOA
polümorfismid, vereliistakute MAO aktiivsus ja impulsiivsus” (inglise keeles;
juhendaja prof Jaanus Harro)
• Eva-Liisa Linder (Tartu Ülikool) magistritöö “Witold Gombrowiczi dramaturgia.
Vormiteoreetiline analüüs” (juhendaja vanemteadur Luule Epner)
• Mehis Rohtla (Tartu Ülikool) magistritöö “Matsalu lahe haugi (Esox lucius L.)
rännete uurimine otoliidi mikrokeemia abil” (juhendaja Markus Vetemaa, PhD)
• Marja Vaba (Tallinna Ülikool) magistritöö “Inglise-eesti koodikopeerimisest Skype’i
Tallinna kontori kahe vestlusgrupi näitel” (juhendaja prof Anna Verschik)
2011
•

Jaanika Aavik (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Tuhavee omaduste selgitamine
kaltsiumkarbonaadi sadestustingimuste optimeerimiseks”(juhendaja juhtivteadur Rein
Kuusik, kaasjuhendaja emeriitprofessor Juha Kallas)

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Victor Alari (Tallinna Tehnikaülikool) teadusartikkel “Merepõhja indutseeritud tuulelainete murdumine Eesti rannikumeres” (inglise keeles; juhendaja vanemteadur Urmas
Raudsepp)
Jürgen Jänes (Amsterdami Ülikool) magistritöö “Mitmeskaalaliste N-keha
süsteemide tõhus integreerimine” (inglise keeles; juhendajad Dr Federico Inti
Pelupessy, Prof Dr Simon Portegies Zwart)
Oliver Nahkur (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Isikutevaheliste suhete konfliktsuse
esialgne indeks” (juhendajad Rein Taagepera, PhD, Rein Murakas, MSc)
Ragnar Nurk (Tallinna Ülikool) magistritöö “Tallinna Tõnismäe-poolne bastionaalvööndi lõik Euroopa kindlus-arhitektuuri taustal” (juhendaja ErkiRussow, PhD)
Mare Oja (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö “Molekulaardeskriptorite kasutamine
ravimite ja mitteravimite struktuuriruumi kirjeldamiseks ja haiguspõhiste ravimikategooriate piiritlemiseks” (juhendaja Uko Maran, PhD)
Kärt Pormeister (Tartu Ülikool) uurimistöö “Usuvabaduse piiramine: Šveitsi
minaretikeeld” (juhendaja Berit Aaviksoo, MSc)
Riivo Talviste (Tartu Ülikool) magistritöö “Juhtumianalüüs: turvalise ühisarvutuse
rakendamine jagatud andmete analüüsimisel” (inglise keeles; juhendaja Dan
Bogdanov, MSc)
Kadriann Tamm (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Väävliühendite käitumine
põlevkivituha leostamisel ja märgkarboniseerimisel” (juhendaja juhtivteadur Rein
Kuusik, kaasjuhendaja teadur Mai Uibu)
Olga Tribštok (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö “Lainetuse tingimuste võrdlus
Eesti ja Leedu rannavetes” (juhendaja akad Tarmo Soomere)
Marko Vainu (Tallinna Ülikool) magistritöö “Häiringute peegeldused järvede
veebilansis Kurtna järvistu kolme umbjärve näitel” (juhendajad Jaanus Terasmaa,
PhD, Elve Lode, PhD)
Evelin Viilmann (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö “Avaliku sektori palgadünaamika ja palgapreemia Eestis aastatel 2000–2010“ (juhendaja prof Alari Purju)

2012
•

•
•
•

•

•

Danel Ahman (Cambridge Ülikool) magistritöö „Arvutuslikud efektid, algebralised
teooriad ja normaliseerimine läbi väärtustamise“ (inglise keeles; juhendaja dr Sam
Staton)
Tõnis Arroval (Tartu Ülikool) magistritöö „Kasvutingimuste ja -aluste mõju TiO2
aatomkihtsadestumisele“ (juhendaja prof Jaan Aarik)
Sander Jürisson (Tallinna Ülikool) magistritöö „Eestlased Brasiilias: ränne ja
kohanemine“ (juhendaja Aivar Jürgenson, PhD)
Gerda Kosk (Tallinna Ülikool) bakalaureusetöö „Nostalgia ja nartsissism: Jaapani
tütarlaste koolivormid kui rahvuslikud sümbolid ja kultuuriikoonid“ (juhendaja lektor
Maret Nukke)
Kaidi Kriisa (Tartu Ülikool) magistritöö „Lingua Latina sive sermo vernaculus
noster? Ladina keele ja rahvuskeelte suhe Academia Gustaviana dissertatsioonides ja
oratsioonides (1632−1656)“ (juhendaja prof dr Kristi Viiding)
Ardi Loot (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Pinnaplasmonite ja kullakile
karakteriseerimine Kretschmanni skeemiga“ (juhendajad doktorant Siim Pikker, dr
Leonid Dolgov)

•

•
•

•

•

•

Mirjam Luhakooder (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Neuronaalse aktiivsuse
poolt vahendatud inimese NFAT valkude rakusisese lokalisatsiooni regulatsioon“
(inglise keeles; juhendajad Hanna Vihma, MSc ja prof Tõnis Timmusk)
Sandra Mälk (Eesti Kunstiakadeemia) magistritöö „Eesti maa-algkoolid 1920−40.
Ajalugu, tüpoloogia, väärtused ja säilitamine“ (juhendaja Leele Välja, mag art)
Rasmus Palm (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Solvendilisandi mõju 1-etüül-3metüülimidasooliumtetrafluoroboraadi omadustele elektrilise kaksikkihi kondensaatori
elektrolüüdina“ (juhendajad Heisi Kurig, PhD ja Alar Jänes, PhD)
Riho Paramonov (Tallinna Ülikool) magistritöö „Tallinna taksoomanikud ja -juhid.
Takso tähendus, mõju ja suhestus ühiskonnaga aastatel 1920-1940“ (juhendaja Maie
Pihlamägi, PhD)
Sirje Sildever (Kopenhaageni Ülikool) magistritöö „Pinnakihi soolsuse gradiendi
mõju bioloogiliste koosluste struktuurile Läänemeres“ (inglise keeles; juhendajad prof
Thorbjørn Joest Andersen ja prof Marianne Ellegaard)
Liisi Veski (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Rahvuspsühholoogia ideed Ilmar
Tõnissoni teostes“ (juhendaja dots Pärtel Piirimäe)
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Erik Ilbis (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „ESTCube-1 toitesüsteem – kavandamine,
teostamine ja testimine“ (inglise keeles; juhendaja Mihkel Pajusalu, MSc)
Ken Ird (Tartu Ülikool) magistritöö „Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu
Maakohtu materjalide põhjal“ (juhendaja prof Mati Laur)
Eneli Kindsiko (Tartu Ülikool) magistritöö „Akadeemilise karjääri mustrid Tartu
Ülikooli doktorantide näitel“ (juhendaja prof Maaja Vadi)
Martin Lints (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Peidetud solitonide
formeerumine ja tuvastamine hierarhilises Kortewegi-de Vriesi süsteemis“ (juhendaja
prof Andrus Salupere)
Maarja-Liisa Oldekop (Tartu Ülikool) magistritöö „Aminohapete derivatiseerivate
reagentide võrdlemine LC-ESI-MS analüüsil“ (juhendajad Riin Rebane, PhD; dots
Koit Herodes)
Rahel Park (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „TrkA alternatiivne splaising ning
TrkA ja TrkB oletatavate intratsellulaarsete fragmentide lokalisatsioon“ (inglise
keeles, juhendajad Kristi Luberg, MSc; prof Tõnis Timmusk)
Tarmo Puolokainen (Tartu Ülikool) magistritöö „Riigiasutuse soorituse hindamine
(Eesti riiklike päästekomandode näitel)“ (juhendaja prof Janno Reiljan)
Kennet Sarv (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Y-generatsiooni meestarbijate
ostukäitumise eripärad garderoobikaupade näitel“ (juhendaja dots Ann Vihalem)
Kristo Siig (Tartu Ülikool) bakalaureusetöö „Linnuste nihe. Uurimus Eesti linnustevõrgustikus 11. sajandil toimunud muudatusest ning selle ühiskondlikest tagamaadest
ja mõjudest“ (juhendaja lektor Ain Mäesalu)
Kadri Tael (Tartu Ülikool) magistritöö „1919. aasta maareform Vana-Põltsamaa
vallas“ (juhendaja prof Tiit Rosenberg)
Tarvi Teder (Tallinna Tehnikaülikool) bakalaureusetöö „Vigastuse mõju Hsp70
kuumašoki valgu geenide ekspressioonile korallis Capnella sp.“ (juhendaja Helike
Lõhelaid, MSc)
Timo Tomson (Tallinna Tehnikaülikool) magistritöö „Luba ma ütlen sulle, kuidas
asjad on: situatsiooniteadlikkuse levitamine“ (inglise keeles, juhendaja Jürgo-Sören
Preden, PhD)

