
VASTU VÕETUD Tartu Ülikooli 

sotsiaalteaduste valdkonna nõukogus 

18.02.2016 (jõust 01.03.2016) 

 

MUUDETUD Tartu Ülikooli  

sotsiaalteaduste valdkonna nõukogus  

09.09.2021 (jõust 10.09.2021) 

 
 

DOKTORANTIDE TEADUSTÖÖS EDASIJÕUDMISE HINDAMISE JA ATESTEERIMISE 

KORD SOTSIAALTEADUSTE VALDKONNAS 

 

Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 4 "Doktoriõppe eeskiri" punkti 41 alusel. 

1. Doktorantide teadustöös edasijõudmise hindamise aluseks on: 

1.1. Doktorandi individuaalplaan, mille koostamisel lähtutakse sellest, et teise aasta lõpuks oleks 

valmis vähemalt 1/3 doktoritöö mahust. 

1.2. Atesteerimisaruanne, korduval atesteerimisel ülevaade, mille eest ja kui palju on varem 

teadustöö tegemisel punkte saadud. 

1.3. Teadustööd tõendavad materjalid (sh avaldatud või avaldamiseks esitatud artiklid, esitamata 

artikli käsikiri, monograafia käsikiri, vm olulised materjalid). 

1.4. Juhendaja kirjalik arvamus doktoritöö valmidusastme/doktorandi edasijõudmise kohta. 

2. Komisjon hindab, mil määral on täidetud individuaalplaani üksikud osad, ja väljendab tulemuse 

Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (EAP). 

3. Doktorandi teadustöös edasijõudmist hindab atesteerimiskomisjon järgmiste kriteeriumite alusel: 

3.1. Doktoritöö valmimisaste (sh doktoritöö vormistamine ja kaitsmine):  

3.1.1 monograafiatüüpi doktoritöö kokku 120 EAP;  

3.1.2 katustekst publikatsioonide seeria tüüpi doktoritöös kokku 40 EAP. 

3.2. Doktoritööga seotud teemal avaldatud publikatsioonid:  

3.2.1 monograafia tüüpi doktoritöö ühe ilmunud artikli eest 40 EAP; 

3.2.2 publikatsioonide seeria tüüpi doktoritöös artiklite eest kokku 120 EAP.  Artiklitest vähemalt 
kaks on avaldamiseks vastu võetud doktoriõppe eeskirja punktidele 96.1 või 96.2 vastavas 
väljaandes. Kolmas võib olla positiivselt eelretsenseeritud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja, 
kogumiku toimetuse või doktorikraadi andva nõukogu valitud kahe sõltumatu rahvusvaheliselt 
tunnustatud teadlase poolt. 

3.3 Osalemine doktoritööga seotud erialastel konverentsidel ja seminaridel, mille puhul hinnatakse 

nende taset ning doktorandi panust, kokku 12 EAP. 

3.4 Muu doktoritööga seotud teadustegevus (ülikooliväline praktika, osalemine teadusprojektides, 
uute meetodite omandamine, töö raamatukogus jmt), kokku 8 EAP. 

4 Atesteerimiseks valmistab doktorant ette kuni 20 min ettekande, milles tutvustab doktoritöö 

hetkeseisu (sh jooksval õppeaastal tehtut) ning plaane järgmiseks õppeaastaks. 

5 Antud kord kehtib doktorandidele, kes on vastu võetud pärast 1. jaanuarit 2016. Enne 1. jaanuarit 

2016 vastuvõetud doktorandide atesteerimiseks võib kuni 1. jaanuar 2019 kasutada vastavat 

õppekava 31. detsembri 2015 seisuga hallanud teaduskonna nõukogu kehtestatud kordasid. 

6 Käesolev kord jõustub 1. märtsil 2016. 

 


