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HUMANITAARTEADUSTE JA KUNSTIDE VALDKONNA  

DOKTORIÕPPES ÕPPIJATE ATESTEERIMISE KORD 

 

Vastu võetud doktoriõppe eeskirja (edaspidi: eeskiri) peatüki II.5 alusel. 

I. Doktoriõppes õppija edasijõudmise hindamise nõuded 

1. Atesteerimisel hinnatakse edasijõudmist doktoriõppe programmi läbimisel, lähtudes 

miinimumnõuete seadmisel eelkõige doktoritöö valmimisastmest. Seejuures hinnatakse 

atesteerimisel doktoritöö teemal avaldatud publikatsioone, osalemist doktoritööga seotud 

erialastel üritustel ning rahvusvahelist õppe- ja uurimistöö kogemust, õppetegevust ja 

enesetäiendamist, ülekantavate oskuste omandamist ning muud programmi täitmiseks 

vajalikku tegevust. 

2. Doktoritöö valmimisastme hindamise nõuded sõltuvad sellest, kas doktoritöö 

vormistatakse monograafia või tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina. Positiivse 

atesteerimisotsuse eelduseks on järgmiste miinimumnõuete täitmine: 

2.1. esimese semestri lõpuks on valminud kas monograafia ühe peatüki või ühe 

teadusartikli mustand; 

2.2. teise semestri lõpuks on valminud veerand monograafiast või ühe teadusartikli 

avaldamiskõlblik käsikiri; 

2.3. teise õppeaasta lõpuks on valminud vähemalt pool monograafiast või kaks 

teemakohast doktoritöö kaitsmisel kvalifitseeruvat teadusartiklit, millest üks on 

avaldamiskõlblik käsikiri ja teine on avaldamiseks ametlikult vastu võetud; 

2.4. kolmanda õppeaasta lõpuks on valminud vähemalt kolmveerand monograafiast ning 

üks teemakohane doktoritöö kaitsmisel kvalifitseeruv teadusartikkel, mis on 

avaldamiseks ametlikult vastu võetud; või kolm teemakohast doktoritöö kaitsmisel 

kvalifitseeruvat teadusartiklit, millest kaks on avaldamiseks vastu võetud ja üks 

avaldamiskõlblik, ning lisaks katuspeatüki kavand. 

3. Osalemist doktoritööga seotud erialastel üritustel, õppetegevust, ülekantavate oskuste 

omandamist ja muud programmi täitmiseks vajalikku tegevust hindab komisjon läbivalt igal 

atesteerimisel. Tegevus peab vastama programmi nõuetele ja individuaalplaanile. Positiivse 

atesteerimisotsuse eelduseks on järgmiste miinimumnõuete täitmine: 

3.1. igal aastal on osaletud eriala doktoriseminaril. Atesteerimiskomisjon hindab tegevust 

vastutava õppejõu kirjaliku teate alusel; 

3.2. teise semestri lõpuks on läbitud õppeaine „Sissejuhatus doktoriõpingutesse 

humanitaarteadustes“ ning teaduseetika koolitus või õppeaine; 

3.3. teise õppeaasta lõpuks on täidetud vähemalt pool doktoriõppe programmist; 



3.4. kolmanda õppeaasta lõpuks on kõrgetasemelisel rahvusvahelisel erialaüritusel peetud 

vähemalt üks ettekanne oma doktoritööst; 

3.5. kolmanda õppeaasta lõpuks on läbitud õppetegevuse moodul ning teadus-, arendus- 

ja loometegevuse mooduli läbimisel on jõutud nii kaugele, et aasta jooksul lõpetamine on 

võimalik. Selleks tuleb esitada doktoritöö kuus kuud enne õppeaja lõppu. 

4. Individuaalplaanis pikemaks kui neli aastat planeeritud õppe korral hinnatakse 

edasijõudmist eeltoodud miinimumnõuete alusel, arvestades need ümber pikemale 

perioodile. 

5. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud õppekavade korral hinnatakse doktoriõppes õppija 

edasijõudmist teadustöös ainepunktides (EAP). Semestris on optimaalne maht 20 EAP-d ja 

aastas 40 EAP-d. Punkte antakse kumuleeruvalt, seega võib esimese aasta lõpus saamata 

jäänud punkte lisada teisel aastal, kui eelneva atesteerimisperioodi kriteerium on täielikult 

täidetud. Doktoriõpingute jooksul võib teadustöö eest anda kokku kuni 180 EAP-d, 

sealhulgas 20 EAP-d antakse doktoritöö kaitsmisel. 

II. Juhendajate atesteerimiskoosolekule kaasamise nõuded 

6. Atesteerimiskoosolekust võtavad osa doktoriõppes õppijad ja nende juhendajad. 

7. Kui vastutav juhendaja ei saa atesteerimiskoosolekul osaleda, esitab ta oma kirjaliku 

hinnangu doktoriõppes õppija edenemise kohta teadus- ja õppetöös atesteerimiskomisjoni 

esimehele ja juhendatavale hiljemalt atesteerimiskoosoleku alguseks. Oma kirjaliku 

arvamuse võivad esitada ka teised juhendajad. 

III. Atesteerimiskomisjoni töökord 

8. Atesteerimiskoosolek on kinnine. 

9. Instituudi juht määrab atesteerimiskomisjonile sekretäri, kes protokollib komisjoni 

otsuseid. Sekretär ei pea olema akadeemiline töötaja. 

10. Komisjoni esimees määrab atesteeritavale doktoriõppes õppijale komisjoni liikmete 

hulgast vähemalt ühe retsensendi, kes töötab atesteeritava saadetud materjalid koosoleku 

ajaks läbi ja teeb neist koosolekul ülevaate. 

IV. Atesteerimiskomisjonile esitatavate lisamaterjalide loetelu 

11. Atesteerimiskomisjonile tuleb esitada peale eeskirjas ettenähtud dokumentide ka 

valminud artikli(te) ja/või monograafia peatüki käsikiri / peatükkide käsikirjad ning 

katuspeatüki kavand. 

V. Doktoriõppes õppija ja juhendaja(te) koostööle tagasiside küsimise ja andmise kord 

12. Atesteerimiskomisjoni koosolekul on nii juhendajal kui ka doktoriõppes õppijal 

võimalik anda hinnang omavahelisele koostööle ilma teise poole juuresolekuta. 

13. Atesteerimise kord jõustub 29. augustil 2022. 

 

 



Lisa 1. Miinimumnõuded doktoriõppes õppija positiivseks atesteerimiseks 

 

 

Atesteerimisperiood Õppeained ja 

koolitused  

Monograafia Terviklik teaduspublikatsioonide 

kogum 

Esimene semester  Valminud on 

monograafia ühe 

peatüki mustand 

Valminud on ühe artikli mustand 

Teine semester Läbitud on 

sissejuhatav kursus 

ja teaduseetika 

koolitus või 

õppeaine 

Valminud on 

veerand 

monograafiast 

Valminud on ühe artikli 

avaldamiskõlblik käsikiri 

Teine aasta  Valminud on pool 

monograafiast 

Valminud on kaks teemakohast 

artiklit, millest üks on 

avaldamiskõlblik ja teine 

avaldamiseks vastu võetud 

Kolmas aasta Peetud on vähemalt 

üks ettekanne 

kõrgetasemelisel 

rahvusvahelisel 

erialaüritusel ja 

läbitud on kogu 

õppetegevuse 

moodul 

Valminud on 

kolmveerand 

monograafiast ja 

üks teemakohane 

artikkel, mis on 

avaldamiseks 

vastu võetud 

Valminud on kolm teemakohast 

artiklit, millest kaks on 

avaldamiseks vastu võetud ja üks 

avaldamiskõlblik, lisaks 

katuspeatüki kavand 


