Eesti Üliõpilaskondade Liidu tunnustamise statuut
Kinnitatud EÜL volikogu otsusega 05.11.2014.a

Üldsätted
1) Eesti Üliõpilaskondade Liidu (edaspidi EÜL) tunnustamise statuut sätestab Eesti
üliõpilaskondade ees teeneid omavate üksikisikute, gruppide ja organisatsioonide avaliku
tunnustamise tingimused ja korra.
2) Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada isikute panust ja tööd üliõpilasliikumise ja
kõrghariduse hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust.
3) EÜL tunnustamine väljendub teenetemärkide, aukirjade jt aumeenete omistamises.
Kõrgeimaks tunnustuse avalduseks on teenetemärgi omistamine.
4) Aukirja või –meenega tunnustamise kategooriateks on:
1. aasta tudengisõber: isik või organisatsioon, kes on tugevalt ja märkimisväärselt
väljendanud ja kaitsnud tudengiliikumise jaoks olulisi seisukohti;
2. aasta üliõpilaskond: oma tegevustes (valimisaktiivsus, silmapaistvus, algatusvõime,
osalus EÜL-is, loovus, saavutused kõrgkooli otsustusprotsessides jne) teistele
eeskujukalt silmapaistnud üliõpilaskond;
3. aasta volinik: oma tegevuses, käitumises ja sõnavõttudes teistele volikogu liikmetele
eeskujuks olnud isik;
4. aasta
vabatahtlik/üliõpilasaktivist:
üliõpilasaktivist,
kes
on
panustanud
märkimisväärselt EÜL-i ürituste korraldamisse;
5. aasta ettevõte: ettevõte, kes on osutanud tudengisõbralikku teenust või selle välja
arendanud või olnud suureks materiaalseks (rahaline toetus jms) või intellektuaalseks
(osalus
õppekavaarenduses,
organisatsiooni
arenduses jne)
panustajaks
kõrgkoolidesse;
6. aasta partner: organisatsioon, kes on märkimisväärselt panustanud EÜL-i eesmärkide
saavutamisse;
7. tudengielu aastatoetaja: peamiselt materiaalset või intellektuaalset abi osutanud
organisatsioon;
8. aastasündmus tudengielus: sündmus, mis on muutnud või muutmas tudengielu, nt
kultuurisündmus, uue hoonestu loomine, mõne tudengisündmuse kvalitatiivne
muutumine jms;
9. aastasündmus kõrghariduspoliitikas: otsus mõnes kõrgkoolis, HTM-is, EÜL-is,
Riigikogus, Valitsuses või mujal, mis on mõjutanud või mõjutamas märkimisväärselt
kõrghariduspoliitika tegevusi või tulemusi.

Tunnustamiseks esitamine
5) Tunnustamise ettepanekute esitamise kuulutab välja EÜL juhatus vähemalt kaks nädalat enne
esitamise tähtaega. Tunnustamise ettepanekud tuleb esitada:
1. teenetemärgi saaja – novembri teise täisnädala teisipäeva 17:00-ks;
2. aasta tudengisõber, aasta ettevõte, aasta partner, tudengielu aastatoetaja, aastasündmus
tudengielus, aastasündmus kõrghariduspoliitikas – novembri viimase täisnädala
esmaspäeva 16:00-ks;
3. aasta üliõpilaskond, aasta volinik, aasta vabatahtlik/üliõpilasaktivist – veebruari
viimase täisnädala esmaspäeva 16:00-ks.
6) Ettepanekut tunnustamiseks on õigus teha EÜL juhatusel, töötajatel, vilistlaskogu,
üldkoosoleku ja volikogu liikmetel ning üliõpilaskondadade juhatustel. Sobivate kandidaatide
puudumisel võib komisjon jätta ühes või mitmes kategoorias tunnustuse, sh teenetemärgi
omistamata.
7) Kandidaadi esitamise avaldusel tuleb märkida:
1. kandidaadi nimi ja kontakt;
2. tunnustamise kategooria või teenetemärgi järk;
3. tunnustamise väärilisuse põhjendus (kuni kümme rida);
4. esitaja nimi ja kontakt.

Teenetemärgid
8) Teenetemärgid on kuld-, hõbe- ja teenetemärk.
9) Kuldmärk on EÜL kõrgeim autasu. Teenetemärk antakse väljapaistvale isikule, kellel on
erakordselt suuri teeneid Eesti üliõpilaskondade ees ja/või isikule, kellel on pikaajaline panus
Eesti üliõpilasliikumisse.
10) Hõbemärk on EÜL autasu, mis antakse Eesti üliõpilaskondade hüvanguks tulemusliku ja
aktiivse tööga silma paistnud üliõpilasele või üliõpilaskondade ees suuri teeneid omavale
isikule.
11) Teenetemärk antakse Eesti üliõpilaskondade või Eesti Üliõpilaskondade Liidu hüvanguks
eeskujuliku tööga silma paistnud isikule.
12) Teenetemärke ei saa omistada ametisoleva juhatuse liikmele ega töötajale ning kuld- ja
hõbemärgi kategoorias ka üldkoosoleku või volikogu liikmele.
13) Eespool nimetatud teenetemärke kantakse piduliku riietusega vasakul pool rinnas.
14) Teenetemärke omistatakse reeglina igal aastal EÜL aastapäevale – 23. novembrile pühendatud üritusel.

Tunnustamise komisjon
15) Otsuse käesoleva statuudi korras autasustamise kohta teeb EÜL tunnustamise komisjon.
Komisjon on viieliikmeline.
16) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
1. 1 vilistlaskogu juhatuse poolt määratud esindaja;
2. 1 juhatuse poolt määratud esindaja;
3. 2 volikogu poolt valitud esindajat;
4. antud hetkel staažikaim EÜL töötaja.
17) Komisjoni koosolek kutsutakse kokku EÜL juhatuse otsuse alusel, milles on märgitud
paragrahvis 16 nimetatud poolte nimetatud esindajate nimed ja kontaktandmed. Poolte esitajad
peavad edastama vastavad andmed EÜL juhatusele hiljemalt oktoobri teise täisnädala
esmaspäevaks. EÜL juhatuse vastavasisuline otsus peab olema avalikustatud iga aasta
oktoobri teise täisnädala teisipäevaks.
18) Komisjoni tööd juhib esimees, kes valitakse komisjoni liikmete poolt komisjoni liikmete
hulgast.
19) Tunnustamise otsustab komisjon avaliku hääletamise teel. Komisjon on otsustusvõimeline,
kui otsustamises osalevad vähemalt pooled liikmed.
20) Kui komisjoni liige osutub tunnustuse kandidaadiks, siis ei osale ta hääletusel ning kvoorumit
vähendatakse selle võrra.

Rakendamine ja kontroll
21) Statuudis täpsemalt reguleerimata küsimused otsustab tunnustamise komisjon.
22) Komisjoni tegevuse ja käesolevast statuudist kinnipidamise üle teostab kontrolli EÜL
järelevalvekomisjon.
23) Statuut jõustub vastuvõtmisel ning ühtlasi tunnistatakse kehtetuks „EÜL teenetemärkide
statuut“.

