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Tunnustamise kord 

Vastu võetud Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 12 lõike 2 punkti 16 alusel. 

I. Üldsätted 
1. Tartu Ülikool tunnustab autasudega oma liikmeid, kes on andnud kaaluka panuse ülikooli 

eesmärkide saavutamisse ja teinud ühiskonda teenides esiletõstmist väärivaid tegusid, ning 
ülikooliväliseid isikuid, kes on osutanud ülikoolile suuri teeneid ja edendanud eesti keelt ja 
kultuuri. 

2. Tartu Ülikooli (edaspidi ka: ülikool) kesksed tunnustusavaldused on 
2.1. Rahvusmõtte auhind; 
2.2. Tartu Ülikooli audoktoriks nimetamine; 
2.3. Tartu Ülikooli auliikmeks nimetamine; 
2.4. autasu Ülikooli Sammas; 
2.5. teenetemärgid. 

21. Tartu Ülikooli audoktori ja auliikme medali ning teenetemärkide kujundus lähtub rektori 
ametiketi kujundusest, mille keskne motiiv on ülikooli peahoone portikus. Kujunduse autor 
on Julia Maria Künnap.  
[jõustunud 25.09.2020] 

3. Rektor kehtestab käskkirjaga auhinnad silmapaistvate saavutuste eest konkreetsetes 
tegevusvaldkondades, näiteks õppetöös, teadus- ja arendustegevuses ning ühiskonna 
teenimisel, ning määrab nende andmise tingimused ja korra. 

4. Valdkonna, instituudi, kolledži ja valdkonnavälise asutuse nõukogul ning prorektoril ja 
vastutusala juhil on õigus asutada auhindu enda valdkonnas, instituudis, kolledžis, asutuses 
või tegevusvaldkonnas ning kehtestada nende andmise tingimused ja kord. [jõustunud 
25.09.2020] 

5. Ülikooli tunnustuse saajate nimed avalikustatakse ülikooli kodulehel. 

II. Rahvusmõtte auhind 
6. Rahvusmõtte auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt 

edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust. Auhind on asutatud 2004. aastal. 
7. Rahvusmõtte auhinnaga tunnustamise ettepanekuid võivad teha ülikooli nõukogu ja senati 

liikmed, valdkondade, instituutide, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud, teiste 
teadus- ja arendusasutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud. 

8. Auhinna saaja otsustab senati moodustatud 11-liikmeline komisjon, millesse kuulub rektor 
komisjoni esimehena, eelnenud aastal auhinna saanud isik, neli liiget ülikoolist ja viis liiget 
väljastpoolt ülikooli. Komisjon moodustatakse kolmeks aastaks, auhinna saaja kuulub 
komisjoni koosseisu auhinna saamisele järgneval aastal. 

9. Rahvusmõtte auhinnaga autasustamist kinnitab rektori allkirjastatud tunnistus. Rahvusmõtte 
auhinna saajale antakse asjakohase tekstiga taies ja Ilmamaa kirjastuse sarja „Eesti mõttelugu“ 
50 köidet. 



10. Auhinna saaja nimi ja allkiri kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline sekretär. 
11. Auhinna ja tunnistuse annab üle rektor rahvusülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril. 

III. Tartu Ülikooli audoktori nimetus 
12. Tartu Ülikooli audoktoriks (edaspidi: audoktor) nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt 

tunnustatud teadlasi, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli 
ja Eesti teaduse autoriteeti maailma üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli 
sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. Aunimetus on asutatud  
1803. aastal. 

 
13. Audoktoriks nimetamise ettepanekuid võivad teha viis senati liiget ühiselt ning valdkondade 

ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud. 
14. Audoktoriks nimetamise otsustab senat maikuu istungil. Senat võib oma eelneva otsusega 

piirata sel aastal nimetatavate audoktorite arvu. Senat otsustab audoktori teaduseriala 
nimetuse akadeemilise komisjoni ettepanekul.  

15. Audoktorile antakse medal ja tunnistus. Medalile graveeritakse audoktori nimi. Tunnistusele 
kirjutatakse audoktori nimi, teaduseriala nimetus ning teened, mille eest ta audoktoriks 
nimetati. Tunnistuse tekst on ladina ja eesti keeles. Tunnistusele kirjutavad alla rektor ja 
dekaan. Audoktori medali kujundus on kirjeldatud tunnustamise korra lisas 1. [jõustunud 
25.09.2020] 

16. Audoktori nimi ja allkiri kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline sekretär. 
17. Audoktorid promoveeritakse rahvusülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril. 
18. Audoktor kutsutakse aukülalisena ülikooli pidulikele üritustele. 

IV. Tartu Ülikooli auliikme nimetus 
19. Tartu Ülikooli auliikmeks (edaspidi: auliige) nimetatakse füüsilisi isikuid, kes on 

märkimisväärselt kaasa aidanud Tartu Ülikooli põhikirjalise eesmärgi saavutamisele, muu 
hulgas olulise rahaliselt hinnatava toetusega. Aunimetus on asutatud 1852. aastal. 

20. Auliikmeks nimetamise ettepanekuid võivad teha ülikooli nõukogu ja senati liikmed ning 
valdkondade ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud. 

21. Auliikmeks nimetamise otsustab ülikooli nõukogu. 
22. Auliikmeks võib nimetada postuumselt. 
23. Auliikmele antakse medal ja tunnistus. Medalile graveeritakse auliikme nimi. Tunnistusele 

kirjutatakse auliikme nimi ja teened, mille eest ta auliikmeks nimetati. Tunnistuse tekst on 
ladina ja eesti keeles. Tunnistusele kirjutab alla rektor. Auliikme medali kujundus on 
kirjeldatud tunnustamise korra lisas 2. [jõustunud 25.09.2020] 

24. Auliikme nimi ja allkiri kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline sekretär. 
25. Medali ja tunnistuse annab üle rektor rahvusülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril. 
26. Auliige kutsutakse aukülalisena ülikooli pidulikele üritustele. 

V. Autasu Ülikooli Sammas 
27. Autasuga Ülikooli Sammas tunnustatakse füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on erakordselt 

palju kaasa aidanud Tartu Ülikooli arengule ning selle hea maine ja staatuse kujundamisele 
Eestis ja maailmas. Autasu on asutatud 1994. aastal. 

28. Autasuga Ülikooli Sammas tunnustamise ettepanekuid võivad teha ülikooli nõukogu ja senati 
liikmed ning valdkondade ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud. 

29. Autasuga Ülikooli Sammas tunnustamise otsustab senat. 



30. Autasu Ülikooli Sammas on ülikooli peahoone samba stiliseeritud skulptuur. 
31. Autasu saaja nimi ja allkiri kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline sekretär. 
32. Autasu ja tunnistuse annab üle rektor rahvusülikooli aastapäeva paiku teenetemärkide 

üleandmiseks korraldataval pidulikul üritusel. 

VI. Teenetemärgid 
33. Ülikooli liikmetele antavad teenetemärgid on 

33.1. Tartu Ülikooli suur medal (edaspidi: suur medal), millega tunnustatakse eriliste teenete 
eest. Suur medal on asutatud 1995. aastal. Suure medali kujundus on kirjeldatud 
tunnustamise korra lisas 3; [jõustunud 25.09.2020] 

33.2. Tartu Ülikooli medal (edaspidi: medal), millega tunnustatakse pikaajalise kaaluka 
panuse eest ülikooli arengusse. Medal on asutatud 1996. aastal. Medali kujundus on 
kirjeldatud tunnustamise korra lisas 4; [jõustunud 25.09.2020] 

33.3. Tartu Ülikooli aumärk (edaspidi: aumärk), millega tunnustatakse suurepäraste 
töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse. Aumärk on asutatud 
2003. aastal. Aumärgi kujundus on kirjeldatud tunnustamise korra lisas 5. [jõustunud 
25.09.2020] 

34. Ülikooli liikmetele võib teenetemärke anda kuni ühe aasta jooksul pärast liikmesuse lõppu. 
Põhjendatud juhul võib teenetemärgi andja teha otsuse anda teenetemärk isikule, kelle 
liikmesus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi. [jõustunud 25.09.2020] 

35. Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ antakse isikule, kes on olnud ülikooliga seotud 
kokku vähemalt 50 aastat. Ülikooliga seotud aja hulka loetakse aega, mil isik on olnud Tartu 
Ülikooli üliõpilane, töötaja, arst-resident, intern ja aspirant. Teenetemärk on asutatud 2019. 
aastal. Teenetemärgi kujundus on kirjeldatud tunnustamise korra lisas 6. [jõustunud 
25.09.2020] 

36. Ülikoolivälistele isikutele antavad teenetemärgid on 
36.1. Johan Skytte medal, mis antakse riigi- või ühiskonnategelasele, kes on viimastel aastatel 

aidanud silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule. Johan 
Skytte medal on asutatud 1995. aastal. Medali kujundus on kirjeldatud tunnustamise 
korra lisas 7; [jõustunud 25.09.2020] 

36.2. Tartu Ülikooli Tänutäht, mis antakse isikule, kes on osutanud ülikoolile suuri teeneid. 
Tartu Ülikooli Tänutäht on asutatud 2019. aastal. Tartu Ülikooli Tänutähe kujundus on 
kirjeldatud tunnustamise korra lisas 8. [jõustunud 25.09.2020] 

37. Teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Ettepanekus 
kirjeldatakse isiku teenet, mille eest teenetemärk tuleks anda. Teenetemärgiga tunnustamise 
ettepanekud esitatakse akadeemilisele sekretärile iga aasta 20. septembriks. 

38. Senati moodustatud komisjon vaatab ettepanekud läbi ning teeb senatile ja rektorile 
ettepaneku, kellele milline teenetemärk anda. 

39. Suure medali ja Johan Skytte medali andmise otsustab senat oktoobrikuu istungil. Medali, 
aumärgi ja Ülikooli Tänutähe andmise otsustab rektor vahetult pärast senati oktoobrikuu 
istungit. [jõustunud 25.09.2020] 

40. Teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ andmise otsustab rektor personaliosakonna 
juhataja esildise alusel. [jõustub 01.01.2020] 

41. Teenetemärgile graveeritakse selle järjekorranumber. [jõustub 01.01.2020] 
42. Teenetemärgi saaja nimi ja allkiri kantakse auraamatusse, mida hoiab akadeemiline sekretär. 

[jõustub 01.01.2020] 
43. Teenetemärgid ja nendega kaasnevad tunnistused antakse üle rahvusülikooli aastapäeva 

tähistamise raames teenetemärkide üleandmiseks korraldataval pidulikul üritusel. Rektor võib 
erandkorras otsustada teenetemärgi üleandmise mõnel muul üritusel. Johan Skytte medali 



võib üle anda ka Academia Gustaviana tegeliku asutaja, ülikooli esimese kantsleri Johan 
Skytte mälestuspäeval. [jõustunud 25.09.2020] 

44. [kehtetu 25.09.2020] 
441. Teenetemärki kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga. Hea tava kohta annab 

juhiseid akadeemiline sekretär. 
[jõustunud 25.09.2020] 

VII. Tartu Ülikooli tänukiri 
45. Tartu Ülikooli tänukirjaga (edaspidi: tänukiri) tunnustatakse ülikooli liikmeid ja 

ülikooliväliseid isikuid, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud mõne ülikooliga seotud 
ettevõtmise õnnestumisele või teinud pikka aega ülikooli hüvanguks head tööd. 

46. Ülikooli nimel annavad tänukirju rektor, prorektor, dekaan, vastutusala juht, instituudi juht, 
kolledži direktor ja valdkonnavälise asutuse direktor. 

47. Rektori, prorektori, dekaani ja vastutusala juhi tänukirjaga tunnustamise ettepanekuid võib 
teha iga struktuuriüksuse juht. Instituudi juhi, kolledži direktori ja valdkonnavälise asutuse 
direktori tänukirjaga tunnustamise ettepanekuid võib teha iga asjaomase struktuuriüksuse 
töötaja. 

48. Tänukirjaga tunnustamise otsustab tänukirja andja oma korraldusega. 
49. Tänukiri on ühtse kujundusega ja ülikooli sümboolikaga spetsiaalsel plangil dokument. 

Tänukirja plangi kinnitab rektor. [jõustub 25.09.2020] 
50. Tänukirja üleandmise koha ja viisi otsustab tänukirja andja. 
51. Tänukirja saajate nimed avalikustatakse ülikooli kodulehel. 

VIII. Rakendussätted 
52. Tunnustamise kord jõustub 1. septembril 2020, välja arvatud punktid 35 ja 40–42, mis 

jõustuvad 1. jaanuaril 2020.  
53. Esimesed teenetemärgid „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ antakse üle 21. veebruaril 2020 Eesti 

Vabariigi aastapäeva aktusel ülikooli aulas. 
54. Isikutele, kes on saanud Johan Skytte medali, suure medali või väikese medali enne selle korra 

jõustumist, antakse tema soovi korral punkti 44 kohaselt kinnitatud kujundusega teenetemärk. 
Selleks esitab isik akadeemilisele sekretärile kirjaliku taotluse. [jõustunud 25.09.2020] 

55. Senati 27. aprilli 2012. a määrusega nr 5 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega 
nr 30 muudetud tunnustamise kord tunnistatakse kehtetuks. 

Senati 27. aprilli 2012. a määrusega nr 6 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 30 
muudetud Tartu Ülikooli audoktori statuut, 27. aprilli 2012. a määrusega nr 7 vastu võetud ja 18. 
detsembri 2015. a määrusega nr 30 muudetud Tartu Ülikooli auliikme statuut, 20. detsembri 2013. 
a määrusega nr 18 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 30 muudetud Skytte medali 
statuut, 27. aprilli 2012. a määrusega nr 8 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 30 
muudetud Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna statuut ning 27. aprilli 2012. a määrusega nr 9 
vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 30 muudetud Tartu Ülikooli suure medali 
statuut tunnistatakse kehtetuks. 
 
  



Lisa 1 
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli audoktori medal 

1. Tartu Ülikooli audoktori medal on ümmargune ja sellel on kujutatud ülikooli peahoone 
portikus. 

2. Medali läbimõõt on 90 mm ja paksus 5 mm. Medal on valatud 925° hõbedast ja oksüdeeritud 
tumedaks. Medali serv on läikviimistlusega. 

3. Medali esikülge katavad reljeefsed pintslitõmbed, mille iseloom järgib rektori ametiketi 
külgkettide faktuuri. Medali esikülje ülaserval, portikuse kohal on kaarekujuliselt tekst 
„DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERSITATIS TARTUENSIS“. Portikuse all on 
aastaarv 1632. Ülikooli peahoone portikust markeerivad jooned, tekst ja numbrid on 
tasapinnast kõrgemad ning heledamad. Kirjatüüp on Gill Sans Nova. 

4. Medali tagakülg on sile, sellele on graveeritud audoktori ees- ja perekonnanimi, ladinakeelne 
sõna anno ning aunimetuse andmise aasta Rooma numbritega. Tagakülje kirjatüüp on Bodoni 
MT kursiivis. 

5. Lisatud on joonis Tartu Ülikooli audoktori medali kujutisega. 
 
 
 
 
 



Lisa2  
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli auliikme medal 

1. Tartu Ülikooli auliikme medali materjal, mõõtmed ja kujundus sarnanevad audoktori medaliga. 
2. Medali pind on hele, ülikooli peahoone portikust markeerivad jooned ja kiri on medali 

tasapinnast madalamad ning oksüdeeritud tumedaks. 
3. Medali esikülje ülaserval on kaarekujuliselt kiri „SOCIUS HONORARIUS UNIVERSITATIS 

TARTUENSIS“. Portikuse all on aastaarv 1632. Kirjatüüp on Gill Sans Nova. 
4. Medali tagaküljele on graveeritud auliikme ees- ja perekonnanimi, ladinakeelne sõna anno ja 

aunimetuse andmise aasta Rooma numbritega. Tagakülje kirjatüüp on Bodoni MT kursiivis. 
5. Lisatud on joonis Tartu Ülikooli auliikme medali kujutisega. 

  



Lisa 3 
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli suur medal 

1. Tartu Ülikooli suur medal on ülikooli peahoone portikuse kujuline hõbedast valatud ning 
osaliselt üle kullatud ripats, mille laius on 29 mm ja kõrgus 43 mm.  

2. Ripatsil kujutatud ülikooli peahoone frontoon on kaetud õhukese kristalsest kivimist plaadiga, 
mis on lõigatud peahoone vundamendi ehituskivist. Portikuse sammastiku tagust tasapinda 
katavad reljeefsed pintslitõmbed, mille iseloom järgib rektori ametiketi külgkettide faktuuri. 
Sammastikku tähistavad jooned on tasapinnast märgatavalt kõrgemad ja pikisuunas kergelt 
kumerad. Nende valmistamisel kasutatud materjali paksus on 0,8 mm. Sammastik ja kivi 
kinnitamiseks kasutatud kastiku esiservad on kõrgpoleeritud. Kõik kujunduselemendid peale 
sammastikutaguse reljeefse tasapinna on kullatud. 

3. Ripatsi tagaküljele on 3 mm kõrgusena käsitsi graveeritud teenetemärgi neljakohaline 
number. 

4. Teenetemärgi lindi pikkus ja laius on 25 mm. Lindi pikkus ja laius on võrdsed ripatsi 
sammastikku kujutava osa pikkuse ja laiusega. Tumesinisest muareesiidist (värvikood 
Pantone 281) lindil on kuus kuldset, keskele koonduvat triipu. Triipude jaotus on 5 – 0,6 – 3 
– 0,6 – 2 – 0,6 – 1,4 – 0,6 – 2 – 0,6 – 3 – 0,6 – 5 mm. Lindi allosas on hõbedast, kullatud 
kolmnurk, frontooni peegelpilt, mis läheb keskosa poole astmeliselt madalamaks. Kolmnurga 
kohal on tasapinnast eenduv kiri „UNIVERSITAS TARTUENSIS“ ja keskel aastaarv 1632. 

5. Medaliga koos kuulub teenetemärgi komplekti rosettmärk. Roseti mõõtmed on 22 × 9 mm ja 
see on valmistatud tumesinisest muareesiidist lindist, mis on kinnitatud messingist alusele. 
Aluse servad on oksüdeeritud tumedaks. Lindile on kinnitatud hõbedast pressitud ja kullatud 
peahoone kujutis mõõtmetega 11 × 13,3 mm. 

6. Medalit kantakse pidulikul riietusel, rosettmärki päevasel ülikonnal. 

7. Lisatud on medali ja rosettmärgi kujutise ning tehnilise teostuse joonis. 

 



 Lisa 4 
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli medal 

1. Tartu Ülikooli medal on ülikooli peahoone portikuse kujuline hõbedast valatud ripats, mille 
laius on 29 mm ja kõrgus 43 mm.  

2. Ripatsil kujutatud ülikooli peahoone frontoon läheb keskosa poole astmeliselt madalamaks 
ning selle keskmine tasapind on pintslijälje faktuuriga. Portikuse sammastiku tagust tasapinda 
katavad reljeefsed pintslitõmbed, mille iseloom järgib Tartu Ülikooli rektori ametiketi 
külgkettide faktuuri. Sammastikku tähistavad jooned on tasapinnast märgatavalt kõrgemad ja 
pikisuunas kergelt kumerad. Nende valmistamisel kasutatud materjali paksus on 0,8 mm. 
Sammastiku esiservad on kõrgpoleeritud. 

3. Ripatsi tagaküljele on 3 mm kõrgusena käsitsi graveeritud teenetemärgi neljakohaline 
number. 

4. Teenetemärgi lindi pikkus ja laius on 25 mm. Lindi pikkus ja laius on võrdsed ripatsi 
sammastikku kujutava osa pikkuse ja laiusega. Tumesinisest muareesiidist (värvikood 
Pantone 281) lindil on kuus hõbedast, keskele koonduvat triipu. Triipude jaotus on 5 – 0,6 – 
3 – 0,6 – 2 – 0,6 – 1,4 – 0,6 – 2 – 0,6 – 3 – 0,6 – 5 mm. Lindi allosas on hõbedast kolmnurk, 
frontooni peegelpilt, mis läheb keskosa poole astmeliselt madalamaks. Kolmnurga kohal on 
tasapinnast eenduv kiri „UNIVERSITAS TARTUENSIS“ ja keskel aastaarv 1632.  

5. Medaliga koos kuulub teenetemärgi komplekti rosettmärk. Roseti mõõtmed on 22 × 9 mm ja 
see on valmistatud tumesinisest muareesiidist lindist, mis on kinnitatud messingist alusele. 
Aluse servad on oksüdeeritud tumedaks. Lindile on kinnitatud hõbedast pressitud peahoone 
kujutis mõõtmetega 11 × 13,3 mm.  

6. Medalit kantakse pidulikul riietusel, rosettmärki päevasel ülikonnal. 
7. Lisatud on medali ja rosettmärgi kujutise ning tehnilise teostuse joonis. 

 
 



Lisa 5 
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli aumärk 

1. Tartu Ülikooli aumärk on hõbedast pressitud ja kullatud korrapärane kaheksanurkne 
rinnamärk. 

2. Kaheksanurga tippe läbiva ümberringjoone läbimõõt on 23 mm ja siseringjoone läbimõõt 
21 mm. Märk on kaetud tumesinise (värvikood Pantone 281) läbikumava kuumemailiga. 
Märgi keskel on kuldne ülikooli peahoone portikuse stiliseeritud kujutis. Portikusest vasakul 
on numbrid 1 ja 6 ning portikusest paremal numbrid 3 ja 2, mis kokku moodustavad ülikooli 
asutamise aastaarvu 1632. Märk on kergelt kumerdatud. Märgi ääred ja tagakülg on 
poleeritud.  

3. Tagaküljele on 3 mm kõrgusena käsitsi graveeritud teenetemärgi neljakohaline number. 
4. Lisatud on märgi kujutise ja tehnilise teostuse joonis. 

 
 
 

 
 

  



Lisa 6 
[jõustunud 25.09.2020] 

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ 

1. Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ on hõbedast pressitud ümmargune rinnamärk, 
mille läbimõõt on 25 mm. Märgi alumise, sileda tasapinna paksus on 1,2 mm.  

2. Märgi keskne kujunduselement on ülikooli peahoone portikus, mida kujutatakse tasapinnast 
kõrgemate omavahel lõikuvate joontega, järgides rektori ametiketi keskelemendi lahendust. 
Portikuse taustaks on justkui pintsliga tõmmatud täht C, mis tähistab Rooma numbrina 
arvu 100. 

3. Märgi ülemises servas on eenduv tekst „CENTUM SEMESTRIA“ ja alumises servas tekst 
„IN UNIVERSITATE TARTUENSI“. Tähtede kõrgus on 1,5 mm, kirjatüüp Gill Sans Nova. 

4. Märgi tagaküljele on 3 mm kõrgusena käsitsi graveeritud teenetemärgi neljakohaline number. 
5. Lisatud on märgi kujutise ja tehnilise teostuse joonis. 

 
 
  



Lisa 7 
[jõustunud 25.09.2020] 

Johan Skytte medal 

1. Johan Skytte medal on ülikooli peahoone portikuse kujuline hõbedast valatud ning osaliselt 
üle kullatud ripats, mille laius on 29 mm ja kõrgus 43 mm.  

2. Ripatsil kujutatud ülikooli peahoone frontoon läheb astmeliselt keskosa poole madalamaks ja 
selle keskmine tasapind on pintslijälje faktuuriga. Sammastikku tähistavate püstjoonte vahele 
on paigutatud Tartu Ülikooli esimese kantsleri Johan Skytte reljeefne portree, mille kõrgus 
medali tasapinnast on ligi 1 mm. Sammastikutagust tasapinda katavad reljeefsed 
pintslitõmbed, mille iseloom järgib rektori ametiketi külgkettide faktuuri. Ripats on kullatud, 
välja arvatud Skytte portree, sammastikutagune tasapind ja frontooni keskosa. 

3. Ripatsi tagaküljele on 3 mm kõrgusena käsitsi graveeritud teenetemärgi neljakohaline 
number. 

4. Teenetemärgi lindi pikkus ja laius on 25 mm. Lindi pikkus ja laius on võrdsed ripatsi 
sammastikku kujutava osa pikkuse ja laiusega. Tumesinisest muareesiidist (värvikood 
Pantone 281) lindil on kuus kuldset, servade poole koonduvat triipu. Triipude jaotus on 1 – 
0,6 – 1,7 – 0,6 – 2,4 – 0,6 – 11,2 – 0,6 – 2,4 – 0,6 – 1,7 – 0,6 – 1 mm. Lindi allosas on hõbedast 
kolmnurk, frontooni peegelpilt, mis läheb keskosa poole astmeliselt madalamaks. Kolmnurga 
kohal on tasapinnast eenduv kiri „UNIVERSITAS TARTUENSIS“ ja keskel aastaarv 1632.  

5. Lisatud on medali kujutise ja tehnilise teostuse joonis. 

 
  



Lisa 8 
[jõustunud 25.09.2020] 

Tartu Ülikooli Tänutäht 

1. Teenetemärk Tartu Ülikooli Tänutäht on hõbedast pressitud, kaheksa sihvaka haruga täht. 
2. Ripatsit moodustava korrapärase kaheksanurga tippe läbiva ümberringjoone läbimõõt on 41 

mm ja siseringjoone läbimõõt 18 mm. Ripats on kaetud tumesinise (värvikood Pantone 281) 
kuumemailiga, mis on poolläbipaistev. Tähekujundi keskel on ülikooli peahoone portikuse 
hõbedane stiliseeritud kujutis. Ripatsi servad ja tagakülg on poleeritud. 

3. Teenetemärgi lindi pikkus ja laius on 25 mm. Tumesinisest muareesiidist (värvikood Pantone 
281) lindil on kuus hõbedast servade poole koonduvat triipu. Triipude jaotus on 1 – 0,6 – 1,7 
– 0,6 – 2,4 – 0,6 – 11,2 – 0,6 – 2,4 – 0,6 – 1,7 – 0,6 – 1 mm. Lindi allosas on hõbedast 
kolmnurk, mis läheb keskosa poole astmeliselt madalamaks. Kolmnurga kohal on tasapinnast 
eenduv kiri „UNIVERSITAS TARTUENSIS“ ja keskel aastaarv 1632.  

4. Lisatud on medali kujutise ja tehnilise teostuse joonis. 

 


