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ATESTEERIMISE  KORD 

 

I. Üldpõhimõtted 

1. Doktoriõppe eeskirja (edaspidi: eeskiri) peatüki II.5 alusel on sotsiaalteaduste valdkonnas 

vastu võetud alljärgnev doktoriõppes õppijate atesteerimise kord (edaspidi: kord). 

2. Atesteerimise üldist korraldust, ajakava, atesteerimiskomisjonide moodustamist ja 

liikmetele seatud tingimusi, atesteerimiskomisjoni otsuseid, nende vaidlustamist ja 

kordusatesteerimisi reguleeritakse eeskirjaga. 

3. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppes õppija edasijõudmist doktoriõppe programmi 

läbimisel, lähtudes selles korras eelkõige doktoritöö valmimisastme alusel kehtestatud 

miinimumnõuetest. Seejuures hinnatakse atesteerimisel doktoritöö valmimise astet, 

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. 

 

II. Atesteerimiskomisjoni töökord 

4. Atesteerimiskoosoleku koosseisu ja vormi (avalik või kinnine) otsustab koosolekut korraldav 

instituut. 

5. Teadusprodekaani korraldusega määratakse atesteerimiskomisjonile sekretär, kes protokollib 

komisjoni otsuseid. Sekretär ei pea olema akadeemiline töötaja. 

6. Alapunktides 7.6 ja 7.7 viidatud tagasiside põhjal on komisjonil õigus teha juhendaja(te) 

asendamise või kaasjuhendaja kaasamise ettepanekuid. 

 

III. Atesteerimine 

7. Doktoriõppes õppija edasijõudmise hindamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid: 

7.1.esimese aasta esimeseks atesteerimiseks doktoriõppes õppija ja juhendaja(te) kinnitatud 

individuaalplaan (kogu doktorantuuri ajaks), mis esitatakse edaspidi vaid juhul, kui seda 

soovitakse muuta; 

7.2.doktoriõppes õppija ja juhendaja(te) kinnitatud järgmise perioodi plaan; 

7.3.doktoriõppes õppija ja juhendaja(te) kinnitatud eelmise perioodi atesteerimisaruanne; 

7.4.teadustööd tõendavad materjalid korra punktides 12–15 esitatud nõuete kohaselt; 

7.5.doktoritöö nõuetele vastava ajakirja või kogumiku toimetaja teatis, et 

teaduspublikatsioon on retsenseerimiseks või avaldamiseks vastu võetud, juhul kui 

teaduspublikatsioon on osa atesteerimisele esitatavast teadustööst; 

7.6.doktoriõppes õppija tagasiside juhendamise kohta, mis on esitatud ettenähtud vormil; 

7.7. juhendaja refleksioon juhendamise ja juhendatavaga koostöö sujumise kohta, mis on 

esitatud ettenähtud vormil. 

8. Kõik punktis 7 nimetatud dokumendid tuleb esitada hiljemalt kaheksa tööpäeva enne 

atesteerimiskomisjoni koosolekut. 

9. Atesteerimiseks valmistab doktoriõppes õppija ette kuni 20-minutilise ettekande, milles 

tutvustab doktoritöö hetkeseisu (sh jooksval õppeaastal tehtut) ja järgmise õppeaasta 



perioodiplaani. 

10. Atesteerimisest peab osa võtma vähemalt üks doktoriõppes õppija juhendajatest. Kui ükski 

juhendaja ei saa atesteerimiskoosolekul osaleda, esitab vastutav juhendaja 

atesteerimiskomisjoni esimehele ja juhendatavale hiljemalt atesteerimiskoosoleku alguseks 

oma kirjaliku hinnangu doktoriõppes õppija edasijõudmise kohta. Oma kirjaliku arvamuse 

võivad esitada ka teised juhendajad. 

 

IV. Doktoriõppes õppija edasijõudmise hindamine 

11. Doktoriõppes õppija teadus- ja õppetööd hinnatakse esimese õppeaasta esimese semestri 

lõpus toimuval atesteerimisel positiivselt, kui tal on valminud nõuetekohased doktoriõpingute 

individuaalplaan ja teise semestri perioodiplaan. 

12. Doktoriõppes õppija teadus- ja õppetööd hinnatakse esimese õppeaasta lõpus toimuval 

atesteerimisel positiivselt, kui ta on oma doktoritöö tulemusi esitlenud õppeaasta jooksul 

vähemalt ühel korral laiemas ringis, näiteks uurimiskollokviumil, laiendatud doktoriõppe 

seminaril, teaduskonverentsil vms, ja tal on valminud üks alljärgnevatest: 

12.1. doktoritöö laiendatud kavand, mis sisaldab mh ülevaadet juba tehtud tööst; 

12.2. teaduspublikatsiooni esmane käsikiri; 

12.3. monograafia kavand ja ühe peatüki käsikiri (vähemalt 1/5 töö planeeritud mahust). 

13. Doktoriõppes õppija teadus- ja õppetööd hinnatakse teise õppeaasta lõpus toimuval 

atesteerimisel positiivselt, kui ta on oma doktoritöö tulemusi esitlenud õppeaasta jooksul 

vähemalt ühel korral laiemas ringis, näiteks uurimiskollokviumil, laiendatud doktoriõppe 

seminaril, teaduskonverentsil vms, ja tal on valminud üks alljärgnevatest: 

13.1. doktoritöö kaitsmiseks kvalifitseeruv teaduspublikatsioon, mis on ajakirja või 

kogumikku esitatud, ja teise publikatsiooni esitamisküps käsikiri; 

13.2. vähemalt 1/3 monograafiast ja täpsustatud, muu hulgas detailsema ülesehitusega 

monograafia kavand. 

14. Doktoriõppes õppija teadus- ja õppetööd hinnatakse kolmanda õppeaasta lõpus toimuval 

atesteerimisel positiivselt, kui ta on oma doktoritöö tulemusi esitlenud õppeaasta jooksul 

vähemalt ühel korral laiemas ringis, näiteks uurimiskollokviumil, laiendatud doktoriõppe 

seminaril, teaduskonverentsil vms, ja tal on valminud üks alljärgnevatest: 

14.1. kaks teemakohast doktoritöö kaitsmiseks kvalifitseeruvat teaduspublikatsiooni, 

millest vähemalt üks on avaldamiseks vastu võetud ja teine ajakirja või kogumikku 

esitatud; 

14.2. kolm teemakohast doktoritöö kaitsmiseks kvalifitseeruvat teaduspublikatsiooni, 

mis on avaldamiseks ajakirjadele või kogumikele esitatud; 

14.3. vähemalt 3/4 monograafiast ja üks teemakohane doktoritöö kaitsmiseks 

kvalifitseeruv teaduspublikatsioon, mis on avaldamiseks esitatud; 

14.4. vähemalt 2/3 monograafiast ja üks teemakohane doktoritöö kaitsmiseks 

kvalifitseeruv teaduspublikatsioon, mis on avaldamiseks vastu võetud. 

15. Doktoriõppes õppija teadus- ja õppetööd hinnatakse neljanda õppeaasta lõpus toimuval 

atesteerimisel positiivselt, kui ta on oma doktoritöö tulemusi esitlenud õppeaasta jooksul 

vähemalt ühel korral laiemas ringis, näiteks uurimiskollokviumil, laiendatud doktoriõppe 

seminaril, teaduskonverentsil vms, ja tal on valminud kaitsmiseks esitatav doktoritöö käsikiri. 

16. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate ja 

eksternide hindamisel kehtivad täpsustavad nõuded positiivse otsuse tegemiseks, lähtuvalt 

eeskirja punktist 81.  



17. Tervikliku teaduspublikatsioonide kogumina kirjutatud doktoritöös peavad vähemalt kaks 

publikatsiooni olema avaldamiseks vastu võetud eeskirja punktidele 116.1 või 116.2 vastavas 

väljaandes. Kolmandat publikatsiooni võib olla eelretsenseerinud rahvusvahelise juhtiva 

teadusajakirja, kogumiku toimetuse või doktorikraadi andva nõukogu valitud kaks sõltumatut 

rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast ja see peab olema esitatud eeskirja punktidele 116.1 või 

116.2 vastavasse väljaandesse, va doktoriõppe eeskirja punktis 120 nimetatud juhtudel. 

18. Doktoritööga seotud erialastel üritustel osalemist, õppetegevust, ülekantavate oskuste 

omandamist ja muud programmi täitmiseks vajalikku tegevust hindab komisjon igal 

atesteerimisel. Tegevus peab vastama programmi nõuetele ja individuaalplaanile.  

19. Kui õpe on individuaalplaanis kavandatud pikemaks kui neli aastat, lähtutakse edasijõudmise 

hindamisel punktides 12-15 nimetatud miinimumnõuetest, arvestades need ümber pikemale 

perioodile. 

 

V. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate 

edasijõudmise hindamine ainepunktides 

20. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel õppijaid atesteeritakse 

käesoleva korra kohaselt, aga neile antakse atesteerimisotsusega ka ainepunkte teadustöö eest. 

Teadustöö moodustab õppekava kogumahust 180 EAP-d, mis jaguneb järgmiselt: 

20.1. monograafia eest 120 EAP-d; 

20.2. monograafiale lisanduva avaldatud või avaldamiseks vastu võetud artikli eest 

40 EAP-d; 

20.3. tervikliku teaduspublikatsioonide kogumi artiklite eest 120 EAP-d; 

20.4. tervikliku teaduspublikatsioonide kogumi katuspeatüki eest 40 EAP-d; 

20.5. doktoritööga seotud erialastel konverentsidel ja seminaridel osalemise ja esinemise 

eest olenevalt tasemest ja doktorandi panusest kuni 12 EAP-d; 

20.6. muu doktoritööga seotud teadus-, arendus- ja loometegevuse (ülikooliväline 

praktika, osalemine teadusprojektides, uute meetodite omandamine, töö raamatukogus 

jmt) eest kuni 8 EAP-d. 

 


