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HVHV.00.020 ajakava ja teemad (09.09.22)



Arvestuse saamiseks peab edukalt:

• osalema infopäeval ja loengutes-seminaridel (vähemalt 
75%)

• looma konto ETISesse
• täiendama individuaalkava/projekti
• kasutama viitehaldusprogramme oma töös (min. 

esmase viidete kollektsiooni tekitamine doktoriprojekti 
alusel)

• koostama kirjaliku ülevaate oma eriala juhtivatest 
ajakirjadest, nende profiilidest, kategooriatest jms

• koostama kirjaliku retsensiooni ühele oma eriala artiklile
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Sain kasulikke teadmisi ja praktilisi oskusi oma doktoritöö 
tegemise jaoks.
Sain parema ülevaate, kuidas õppimine doktorantuuris käib, mida 

sellelt oodata, kuidas ennast aidata.
Tänu sellele ainele sain teada, et mulle sobib doktoritöö artiklite 
põhjal, enne arvasin teisiti. Samuti sain teata Zotero olemasolust, 
nüüd kasutan seda. Ning tänu sellele ainele oskan töötada enda 
etis-profiiliga.

Kursus andis hea võimaluse saada aimu doktoriõppe sisust, 
riiklikust hariduspoliitikast, andis praktilisi soovitusi ning võimaldas 

tutvuda uute kolleegidega.
Selle aine puhul sai palju praktilisi teadmisi omandatud. Aitäh!
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Väjavõtteid kursuse tagasisidest



Küsimused?

liina.lindstrom@ut.ee
raili.marling@ut.ee
elo-hanna.seljamaa@ut.ee
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9. september 2022

Raili Marling

Doktoriõppe planeerimine. 
Individuaalplaan.



• Doktoriõppe laiem õpiväljund on 
saada iseseisvaks uurijaks

• Õpingute planeerimine on selle 
protsessi esimene – ja oluline –
samm 

• 4 aastat möödub ootamatult kiiresti!

Doktoriõppe 
planeerimine



• Sissejuhatav vestlus doktorandi ja vastutava juhendaja vahel

 Abivahendiks ootuste sõnastamise tööleht

 Kohustuslik, aga ei arhiveerita

• Juhendamiskokkulepe

• Fikseerib juhendajate omavahelise vastutuse ja tööülesanded

• Tähtaeg 28. september

• Esitada dekanaati

Doktoriõppe planeerimise sammud



Doktoriõppe keskne dokument

Pole pelgalt bürokraatlik nõudmine, vaid ajaplaneerimisvahend ja tegutsemisjuhend 
teile endale

Aja efektiivseks kasutamiseks on vaja plaani nii kogu õpingute perioodiks kui igaks 
konkreetseks semestriks

Esimesel semestril koostatakse perioodiplaan üheks semestriks

Esitamise tähtaeg 27. september

Individuaalplaan



Individuaalplaan kogu õpingute perioodiks tuleb esitada koos esimese 
atesteerimisaruandega 1. semestri lõpus

Individuaalplaan on ka atesteerimise aluseks

Atesteerimiskomisjon teeb individuaalplaani täitmise ja täiendamise kohta soovitusi

Individuaalplaan katab nii õppe- kui teadustööd, kui ka muid doktoritööga seotud 
ülesandeid

Teadustöö, mis tagab doktoritöö õigeaegse valmimise kõige olulisem!

Individuaalplaan



Koostatakse koos juhendaja või juhendajatega

Koostamisel järgida mh valdkondlikku atesteerimiskorda, eriti teadustöö arvestamise 
osas

Järgmise semestri/aasta perioodiplaani saab muuta, seda atesteerimisaruandes 
põhjendades

Doktoritöö kirjutamine on protsess ja seega on ka individuaalplaan teatava määrani 
paindlik

Individuaalplaan



Tänan tähelepanu eest!



Mida tähendab 
töötamine Tartu 
Ülikoolis 
doktorandina?

Lii Lang

09.09.2022 1

Doktoriõppe ja projektide peaspetsialist



Doktoriõppe keskus

• Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus (loodud 
01.01.2022)

- tagab, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega
- korraldab infovahetust
- nõustab doktorante ja juhendajaid (nt doktoriõppe korraldus, 
rahastusmeetmed, koolitused)
- menetleb artiklite keeletoimetamise toetuse taotlusi
- korraldab koolitusi ja seminare



Doktoriõppe keskuse kontaktid

hv.doktorioppekeskus@ut.ee

Lii Lang (lii.lang@ut.ee) doktoriõppe ja projektide peaspetsialist
Külli Kuusik (kulli.kuusik@ut.ee) õppekorralduse peaspetsialist
Heddy Haljak (heddy.haljak@ut.ee) õppekorralduse peaspetsialist

mailto:hv.doktorioppekeskus@ut.ee
mailto:lii.lang@ut.ee
mailto:kulli.kuusik@ut.ee
mailto:heddy.haljak@ut.ee


Doktoriõppe programm
• Humanitaarteadused (22 eriala)

• Doktoriõppe programmi haldab valdkond, erialasid instituudid.

• Programmil on lisaks programmijuhile (teadusprodekaan Riho Altnurme) eriala esindajad.

Instituut Eriala Eriala esindaja

ajaloo ja arheoloogia instituut ajalugu
arheoloogia
kunstiajalugu

Janet Laidla
janet.laidla@ut.ee

eesti ja üldkeeleteaduse instituut keeleteadus
fennougristika

Ann Veismann
ann.veismann@ut.ee

filosoofia ja semiootika instituut filosoofia
semiootika ja kultuuriteooria

Alexander Stewart Davies
alexander.stewart.davies@ut.ee

kultuuriteaduste instituut eesti kirjandus
võrdlev kirjandusteadus
teatriteadus
folkloristika
etnoloogia

Kristin Kuutma
kristin.kuutma@ut.ee

maailma keelte ja kultuuride kolledž inglise keel ja kirjandus
prantsuse keel ja kirjandus
hispaania keel ja kirjandus
saksa keel ja kirjandus
vene keel ja kirjandus
skandinavistika
klassikaline filoloogia
tõlketeadus

Raili Marling
raili.marling@ut.ee

usuteaduskond religiooniuuringud
teoloogia

Ain Riistan
ain.riistan@ut.ee

mailto:janet.laidla@ut.ee
mailto:ann.veismann@ut.ee
mailto:alexander.stewart.davies@ut.ee
mailto:kristin.kuutma@ut.ee
mailto:raili.marling@ut.ee
mailto:ain.riistan@ut.ee


Nooremteaduri tööleping
• üliõpilane + töötaja;
• tagab sotsiaalsed tagatised: stabiilne sissetulek, riiklik tervisekindlustus, iga-

aastane tasustatud puhkus, haigushüvitis, kohalduvad töötervisehoiu ja –
ohutuse nõuded, õigus lähetuskulude hüvitamisele (tuleb eelnevalt 
kooskõlastada), ligipääs sisekoolitustele ning TÜ tugiüksuste teenustele;

• täpsemad tööülesanded lepitakse kokku individuaalplaanis (töölepingu lisa);
• teadus-, arendus- ja loometegevus peab moodustama vähemalt 80% tööajast;
• fikseerib intellektuaalse omandi õigustega seotud tingimused; üldjuhul kuuluvad 

autori isiklikud õigused töötajale, tööülesannete käigus loodud intellektuaalse 
omandi varalised õigused aga Tartu Ülikoolile. 



Tööleping (töökoormuse ja selle muutmine)

• tähtajaline (lepingu jätkumine otsustatakse iga-aastasel atesteerimisel);
• töölepingu tähtaeg = õppeaeg; Doktorandi õppeaeg koos doktoriõppe 

peatamisega saab olla maksimaalselt kaheksa aastat (v.a. kui peatamine on 
seotud alla kolmeaastase lapse hooldamisega või aja- või asendusteenistusega
kaitseväes);

• töökoormust saab muuta vastavalt individuaalplaanile ja kooskõlas 
atesteerimiskomisjoniga:

- doktorandi enda soovil
- atesteerimiskomisjoni nõuandel



Tööleping (doktoriõppe peatamine)

• Õigus tööleping peatada (nt emapuhkus, vanemapuhkus, aja- või 
asendusteenistus või lepingupoolte kokkuleppel tasustamata 
puhkus).

• Mõjuval põhjusel õppe ajutine täielik katkestamine vähemalt üheks 
kuuks. Õppetöös osalemine ei ole lubatud.

• Peab mahtuma maksimaalse lubatud nominaalse õppeaja sisse (v.a 
kui võetud lapse hooldamiseks või ajateenistuseks).



Puhkuse planeerimine töötajana

• Põhipuhkus on töötaja iga-aastane 
puhkus, mille kestus nähakse ette 
töötajaga sõlmitavas töölepingus (42 
kalendripäeva).

• Töötajale antakse puhkust vastavalt iga 
aasta veebruaris koostatud puhkuste 
ajakavale või töötaja avalduse alusel. 
Puhkuste ajakavas kindlaks määratud 
puhkust saab muuta vaid poolte 
kokkuleppel.

• Puhkuse ajakava koostatakse ja puhkus 
lisatakse, seda muudetakse ning see
tühistatakse puhkuseveebis.

• Siseveeb          Tugiteenused Tööaja 
korraldus ja puhkus         Puhkuse liigid

https://www.is.ut.ee/is/puhkus/


Mujal sooritatud õpingute arvestamine

• Õpingute ajal mujal saadud õppe- ja töökogemus arvestatakse 
atesteerimisaruande alusel, väljaspool ülikooli läbitud õppeainete ja 
koolituste sobivust programmi täitmisel hindab programmi eriala 
esindaja.

• Välismaal õppijaks määratakse kas perioodiplaani või õppeplaani alusel. 

• Nooremteaduril on täiendavaks nõudeks lähetuse vormistamine, 
vajadusel tuleb sellele lisada õppeplaan.



Ülekantavad oskuste 
koolitusvõimalused
• https://ut.ee/et/sisu/uldoskus-

koolitused

• Õppeosakond

• Doktoriõppekeskus

• Personaliosakond (siseveebi 
koolituskalender)

• Coursera õppeplatvorm

https://ut.ee/et/sisu/uldoskus-koolitused
https://www.is.ut.ee/pls/ois_sso/!tere.tulemast?leht=OK.KV.EL


TÜ kasutajakonto ja e-post

• Kasutajakonto tagab ligipääsu TÜ infosüsteemidele (nt ÕIS, siseveeb, puhkuste- ja 
lähetusveeb jne), mitmetele kasulikele teenustele (nt ajakirjad, teadustöö 
keskkonnad) ja võimaldab kasutada koostööpartnerite soodustusi

- kasutajatunnus + parool
- ID-kaart
- Mobiil-ID
- Smart-ID

• Kõik üliõpilased ja töötajad saavad Tartu Ülikooli e-posti aadressi kujul 
eesnimi.perekonnanimi@ut.ee

• Loodav e-posti aadress tehakse Microsoft Office 365 keskkonda ning see annab 
võimaluse täies mahus kasutada Office 365 võimalusi, sh Teams ja Sharepoint

• IT probleemide puhul pöörduge IT-osakonna poole (arvutiabi@ut.ee, 737 5500)

mailto:eesnimi.perekonnanimi@ut.ee
mailto:arvutiabi@ut.ee


Infokanalid, sh siseveeb

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktoriõpet puudutavat infot, 
sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste, koolituste ja muude ürituste kohta. 

• Doktorantide list - hv.doktorandid@lists.ut.ee
• Doktorantide juhendajate list - hv.juhendajad@lists.ut.ee
• Stipendiumid ja välismaal õppimise võimalused – üliõpilaste infokiri
• Mitteriiklikud stipendiumid ja grandid 
ut.grant@lists.ut.ee
rahastusvõimaluste andmebaas (siseveeb)
Ülevaade TÜ e-maili listidest – Sympa keskkond

mailto:hv.doktorandid@lists.ut.ee
mailto:hv.dk.juhendajad@lists.ut.ee
https://infokiri.ut.ee/
mailto:ut.grant@lists.ut.ee
https://siseveeb.ut.ee/et/ope-teadus/research-professional
https://lists.ut.ee/wws/set_lang/et


Siseveeb
Siseveeb on mõeldud ülikooli töötajatele. Sealt leiad vastused enamikule 
küsimustele ülikoolis töötamise kohta ja saad lugeda tähtsamaid uudiseid. Samuti 
saad siseveebi kaudu siseneda ülikooli töövoogudesse ja infosüsteemidesse.
Pääs siseveebi:
1) www.ut.ee
2) https://siseveeb.ut.ee 

https://siseveeb.ut.ee/et




Sisveebi avaleht



Infosüsteemid (ligipääs siseveebist)



Lähetusse minek
Töölähetus on tööandja kirjaliku korralduse alusel töötaja lähetamine kindlaksmääratud ajavahemikus tööülesannete täitmiseks 
väljaspool töölepinguga määratud töö tegemise asukohta ning sõit sinna ja tagasi (Tartu Ülikooli töölähetuseeskiri).

Lähetuste töövoog Juhul kui… lähen lähetusse



Kasulikud lingid

• Doktoriõppe eeskiri

• Doktoriõppe eeskirja veebiversioon

• Nooremteadurite töölepingute sõlmimisest

• Töökord

https://adr.ut.ee/?page=pub_list_dynobj&desktop=57835&tid=69329&data_only=true&search=Otsi&field_75482_search_type=ANY&field_75482_text_search_value=taseme%C3%B5pe&field_69352_search_value=Kehtib&field_69352_search_type=EQ&field_69352_search_value_type=name
https://sisu.ut.ee/ope/doktori%C3%B5ppe-eeskiri-0
https://siseveeb.ut.ee/et/tugiteenused/nooremteadurid
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