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AKADEEMILISTE TÖÖTAJATE AMETIJUHENDID 

 

Vastu võetud kõrgharidusseaduse paragrahvi 33 lõike 6, Tartu Ülikooli seaduse paragrahvi 23 lõike 

4 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 12 lõike 2 punkti 13 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 

11. juuli 2019. a määrusega nr 62 vastu võetud kõrgharidusstandardi paragrahvidest 7–11 ning 

teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse paragrahvist 8.  

[jõustub 01.01.2021] 

I.   Üldsätted 

1. Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) akadeemiliste töötajate ametijuhendites sätestatakse korraliste 

akadeemiliste töötajate õigused ja kohustused, ametikohtade kirjeldused ja ametikoha täitjale 

esitatavad nõuded, mida arvestatakse nii ametikoha loomisel, sellele kandideerimisel kui ka 

ametikohal töötamisel ning töötulemuste hindamisel, sh atesteerimisel ja edutamisel. [jõustub 

30.04.2021] 

2. Käesolevas õigusaktis kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses. 

2.1. Struktuuriüksus on instituut, kolledž ja valdkonnaväline asutus. 

2.2. Õpetamisalase arengu analüüs on eesmärgistatult koostatud ja süstematiseeritud ülevaade, 

milles õpetav akadeemiline töötaja analüüsib oma õpetamisarusaamu ja -tegevust ning 

õpetamisalast arengut. [jõustub 01.01.2021] 

2.3. Doktoritöö maht on teadustöö maht, mis on senati määrusega kehtestatud doktorikraadi 

andmise korras määratletud doktoriväitekirja miinimumnõudena. 

2.4. Rahvusvaheline kogemus on välisriigis doktorikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni 

omandamine, järeldoktorantuuri läbimine, erialase täiendusõppe läbimine, suuremahulise 

rahvusvahelise koostööprojekti juhtimine või aktiivne erialane tegevus välisriigi 

akadeemilises institutsioonis, mõjukas ettevõttes või rahvusvahelises organisatsioonis. 

3. Akadeemiliste töötajate põhiülesanded vastavalt ametikohale on: 

3.1. õppetöö ja õppetööalane korraldus- ja arendustegevus; 

3.2. teadus-, arendus- ja loometegevus (edaspidi ka: TAL-tegevus); 

3.3. osalemine ülikooli juhtimises ning institutsionaalses arendamises; 

3.4. ühiskondlik tegevus. 

4. Õppetöö ja õppetööalase korraldus- ja arendustegevuse alla kuulub: 

4.1. õppetöö ettevalmistamine, korraldamine ja tegemine, sealhulgas e-õppes ja täiendusõppes; 

4.2. üliõpilaste uurimis-, loome- ja lõputööde juhendamine; 

4.3. üliõpilaste praktika korraldamine ja juhendamine;  

4.4. õppetöö sidumine praktiliste teemadega, sh koostöö ettevõtete, asutuste, praktikutega jne, 

ning stažeerimine ettevõtete ja asutuste juures; 



2 

4.5. üliõpilaste töö tagasisidestamine ja hindamine (õppimist toetav hindamine, arvestuste ja 

eksamite korraldamine, hindamiskomisjonide töös osalemine, praktikaaruannete, 

seminaritööde, kõrghariduse esimese ja teise astme lõputööde retsenseerimine jne); 

4.6. õppemetoodiline tegevus (kõrgkooliõpikute, juhendmaterjalide, e-õppe materjalide 

koostamine ja uuendamine; õppesisu ja -metoodika loomine ja arendamine jne); [jõustub 

30.04.2021] 

4.7. osalemine õppetööalases korraldus- ja arendustegevuses (aine- ja õppekavade koostamine 

ja arendamine, vastuvõtueksamite korraldamine); 

4.8. õpetamis- ja juhendamisoskuste alane enesetäiendamine; õpetamisalane eneseareng ja 

refleksioon; 

4.9. muu õppetegevusega seotud töö. 

5. Teadus-, arendus- ja loometegevuse alla kuulub: 

5.1. alus- ja rakendusuuringud ning loometegevus; 

5.2. teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike ressursside hankimine ja haldamine; 

5.3. teadus-, arendus- ja loometegevuse tulemuste avaldamine ja tutvustamine 

erialaringkondades; 

5.4. osavõtt konverentsidest ja erialane enesetäiendamine, sh stažeerimine ettevõtete ja asutuste 

juures; 

5.5. töö eksperdi, retsensendi, oponendi ja konsultandina, sh doktoriväitekirjade 

eelretsenseerimine ja oponeerimine; 

5.6. koostöö ettevõtete ja asutustega, sh osalemine idu- ja hargettevõtete loomises ja nende 

tegevuse nõustamine; 

5.7. teadus-, arendus- ja loometegevuse tulemuste rakendamine ja kommertsialiseerimine; 

5.8. osalemine teadus-, arendus- ja loometegevuse korraldamises (osalemine 

teadusorganisatsioonide ja erialaliitude töös, kuulumine ajakirjade, teadusväljaannete 

seeriate, raamatute jms toimetuskolleegiumitesse, teadusväljaannete koostamine ja 

toimetamine, rahvusvaheliste teaduskonverentside jms korraldamine, loomeesitluste 

korraldamine, andmebaaside, teaduskollektsioonide jm teadustaristu arendamine ja 

haldamine); 

5.9. muu teadus-, arendus- ja loometegevusega seotud töö. 

6. Ülikooli juhtimises ja institutsionaalses arendamises osalemise alla kuulub: 

6.1. osalemine ülikooli otsustuskogude ja komisjonide töös; 

6.2. juhtimisülesannete täitmine valdkonnas, struktuuriüksuses, töökorralduslikus üksuses, 

töögrupis jm; 

6.3. juhtimisalane enesetäiendamine; 

6.4. programmijuhtimine; 

6.5. osalemine ülikooli õigusaktide ja strateegiate väljatöötamises, ülikooli juhtkonna liikmete 

konsulteerimine; 

6.6. muu ülikooli juhtimise ja institutsionaalse arendamisega seotud tegevus. 

7. Ühiskondliku tegevuse alla kuulub: 

7.1. oma eriala populariseerimine; 

7.2. ülikooli tutvustamine; 

7.3. osalemine Eesti ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes; 

7.4. osalemine ühiskonnaprobleemide teaduspõhisel lahendamisel, regulatsioonide ja 

strateegiate, riiklike programmide ja arengukavade koostamisel; 

7.5. osalemine kõrghariduse, teaduse või oma erialaga seotud ülikooliväliste otsustuskogude ja 

komisjonide töös; 

7.6. muu ühiskondlik tegevus.  

8. Akadeemilise töötaja koormuse jaotus põhiülesannete vahel lepitakse kokku töötaja ja 

struktuuriüksuse juhi või struktuuriüksuse juhi otsusel töö vahetu korraldaja vahel, lähtudes 

akadeemilisest ametikohast, selle eripärast ja struktuuriüksuse vajadustest ning võttes arvesse 

töötaja arengueesmärke ja tööülesandeid tervikuna. Akadeemilisel ametikohal töötamise nõuded 

on sätestatud ametikohtade kaupa ametijuhendite lisades 1–7 ja valdkondade nõukogude 
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ettepanekul on lisas 8 sätestatud valdkondlikud lisanõuded akadeemilisel ametikohal töötamise 

kohta. [jõustub 30.04.2021] 

9. Tähtajatu töölepinguga akadeemilise töötaja puhul vormistatakse punktis 8 nimetatud kokkulepe 

kirjaliku tööplaanina vähemalt aastaks, kuid mitte kauemaks kui atesteerimisperioodiks. 

Tööplaani võib muuta poolte kokkuleppel. Tööplaanide üle peab arvestust struktuuriüksuse juht. 

Tähtajalise töölepinguga akadeemilise töötaja puhul vormistatakse kokkulepped töölepingus. 

Kokkulepete tegemisel võib muu hulgas arvesse võtta järgmist. 

9.1. Põhjendatud erandjuhtudel võib suurem tegevuse maht ja tulemuslikkus ühes 

põhiülesandes asendada väiksemat töömahtu ja tulemuslikkust teistes põhiülesannetes. 

Professori, kaasprofessori, lektori ja nooremlektori puhul ei saa teiste põhiülesannetega 

täielikult asendada õppetööd, õppetööalast korraldus- ja arendustegevust ega teadus-, 

arendus- ja loometegevust, teaduri ja nooremteaduri puhul teadus-, arendus- ja 

loometegevust ning õpetaja puhul õppetööd ega õppetööalast korraldus- ja arendustegevust. 

[jõustub 01.01.2021] 

9.2. Dekaani, prodekaani või instituudi juhi ülesandeid täitva akadeemilise töötajaga 

kokkuleppe sõlmimisel võetakse ülikooli juhtimisele ja institutsionaalsele arendamisele 

kuluvat töömahtu arvesse järgmiselt: dekaani puhul rektoriga kokkuleppel kuni 75% 

tööajast, prodekaani ja instituudi juhi puhul dekaaniga kokkuleppel kuni 50% tööajast. 

Programmijuhi ülesandeid täitva akadeemilise töötaja puhul võetakse arvesse 

programmijuhtimisele kuluvat aega ning selleks tehtavat tööd, mille maht, sisu ja kestus 

lepitakse iga programmijuhiga kokku tööplaanis või töölepingus. [jõustub 01.01.2021] 

10. Akadeemilise töötaja töötulemuste hindamisel on aluseks käesoleva õigusakti lisades nimetatud 

ametikohal töötamise nõuete täitmise edukus. Lisaks võetakse hindamisel muu hulgas arvesse 

järgmist. [jõustub 30.04.2021] 

10.1. Õppetöö puhul hinnatakse õpetamise vastavust õpetamise heale tavale ning arvestatakse 

korraldatud ainekursuste mahtu, juhendamise edukust, uute ainekursuste väljatöötamist, 

õppetööd toetava tegevuse edukust, enesetäiendamist õpetamis- ja juhendamisoskuste alal 

ning õpetamisalase arengu analüüsi sisukust, sealhulgas tagasiside arvestamist õpetamise 

arendamisel. [jõustub 01.01.2021] 

10.2. Teadus-, arendus- ja loometegevuse hindamisel arvestatakse tehtud töö tulemuste 

levitamise (sh publitseerimise) mahtu ja kvaliteeti, aktiivsust ja edukust teadus-, arendus- 

ja loometegevuseks vajalike ressursside (sh teadusgrandid, teenuslepingud) saamisel ja 

lepinguliste kohustuste täitmisel, edukust teadus-, arendus- ja loometegevuse tulemuste 

rakendamisel ja/või kommertsialiseerimisel ning nende tegevustega seotud tunnustusi, 

lähtudes teaduserialade eripäradest. Nõutavat teadustöö kvantiteeti võib põhjendatud 

juhtudel kompenseerida selle väga kõrge kvaliteet. Otsuse, kas teadustöö kvantiteet on 

kompenseeritav selle väga kõrge kvaliteediga, teeb ametikohale kandideerija kohta dekaan 

või valdkonnavälise asutuse direktor, atesteerimisel atesteerimiskomisjon. 

10.3. Ülikooli juhtimises ja institutsionaalses arendamises osalemise hindamisel arvestatakse 

tegevuse nähtavust ja mõjukust ülikoolis, panust arendustegevusse, osalust 

otsustusprotsessides ning ülikooli eesmärkide täitmisel.  

10.4. Ühiskondlikus tegevuses osalemise hindamisel arvestatakse tegevuse nähtavust ja 

mõjukust ülikoolis, Eestis ja rahvusvaheliselt. 

11. Nii akadeemilisele ametikohale kandideerimisel kui ka töötulemuste hindamisel atesteerimise 

käigus, sealhulgas edutamisel, pikendatakse hindamisperioodi selle ajavahemiku võrra, mil 

töötaja on viibinud rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses või 

asendusteenistuses. Atesteerimisel pikendatakse hindamisperioodi ka selle ajavahemiku võrra, 

mil töötaja on olnud rohkem kui kuus kuud järjest palgata puhkusel või kokku rohkem kui kuus 

kuud ajutiselt töövõimetu. [jõustub 30.04.2021] 

 111. Akadeemilise töötaja atesteerimise käigus võib teaduri ja lektori edutada kaasprofessori kohale 

ning kaasprofessori professori kohale kooskõlas akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise 

korraga. Edutamisel hindab atesteerimiskomisjon töötaja vastavust edutamise nõuetele ning 

senati poolt valdkonna nõukogu ettepanekul kehtestatud valdkondlikele edutamise lisanõuetele, 
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mis on sätestatud lisades 1 ja 2. 

[jõustub 30.04.2021] 

II. Akadeemilise töötaja õigused ja kohustused 

12. Akadeemilise töötaja tegevuse aluspõhimõtteks on akadeemiline vabadus õpetamisel ning 

teadus-, arendus- ja loometegevuses. Akadeemilist tegevust piiritlevad asjakohased õigusaktid 

ja head tavad.  

13. Akadeemilisel töötajal on õigus tõstatada oma tööd ja ülikooli tegevust puudutavaid küsimusi 

juhtide ja otsustuskogude ees. 

14. Akadeemilisel töötajal on õigus kasutada oma tööülesannete täitmiseks ülikooli ruume, 

seadmeid ja muid vahendeid ülikoolis kehtestatud korras.  

15. Korralisel õpetaval akadeemilisel töötajal on õigus saada oma kutseoskuste täiendamiseks või 

muuks loometööks iga viie aasta jooksul üks õppetööst vaba semester ühes töötasu 

säilitamisega. [jõustub 01.01.2021] 

16. Akadeemilisel töötajal on kohustus täita töölepingus ja ametijuhendis ning töö vahetu 

korraldajaga kokku lepitud tööülesandeid ning järgida õigusakte, häid tavasid, oma eriala 

tunnustatud standardeid, akadeemilise ja erialase eetika põhimõtteid ning võrdse kohtlemise 

põhimõtet.  

17. Juhul kui töölepingus on kokku lepitud konkurentsikeelus, on akadeemilisel töötajal keelatud 

oma erialasel pädevusel põhinevate tööülesannete täitmine ülikooli konkurentide juures, v.a 

juhul, kui selleks on andnud kirjaliku loa struktuuriüksuse juht. Ülikooli konkurent on eelkõige 

Eestis tegutsev kõrgharidust andev õppeasutus ning teadus- ja arendustegevuse valdkonnas 

tegutsev või taseme-, tööalast või vabahariduslikku koolitust korraldav füüsiline või juriidiline 

isik. 

18. Akadeemiline töötaja peab heaperemehelikult suhtuma ülikooli varasse, kasutama otstarbekalt 

ja säästvalt tema kasutusse antud rahalisi vahendeid ning vältima huvide konflikti. 

19. Akadeemiline töötaja peab tagama õppetöö toimumise õppekavaga kehtestatud mahus, 

tunniplaanis määratud aegadel ning vastavalt ainekavale.  

III. Akadeemiliste ametikohtade kirjeldused ja üldnõuded 

III.1. Professor 

20. Professor on rahvusvahelisel tasemel teadus-, arendus- ja loometegevuses aktiivselt osalev oma 

eriala juhtiv akadeemiline töötaja, kes korraldab ja teeb õppetööd oma ainevaldkonnas, juhib 

teadus-, arendus- ja loometegevust ja hoolitseb selleks vajalike vahendite olemasolu eest ning 

juhendab nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid. Professori 

ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud lisas 1. [jõustub 30.04.2021] 

21. Professoril on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning tal peab olema varasem 

töökogemus professori, kaasprofessori, dotsendi, juhtivteaduri või vanemteadurina või 

välisriikides neile vastaval ametikohal. Nõutav on rahvusvaheline kogemus. Täpsemad nõuded 

professori ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 1. [jõustub 01.01.2021] 

22. Kunstialadel vastab professori ametinõuetele pedagoogiliste oskuste ja kogemuse, sealhulgas 

üliõpilaste juhendamise kogemuse ning vähemalt viieaastase aktiivse loometegevuse 

kogemusega rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisik, kellel on vähemalt magistrikraad või 

sellele vastav kvalifikatsioon. Kunstialadel hinnatakse loomingulisi saavutusi samaväärselt 

teadus- ja arendustegevusega.  
III.2. Kaasprofessor [jõustub 01.01.2021] 

23. Kaasprofessor on oma eriala tunnustatud akadeemiline töötaja, kelle põhitegevus on 

kõrgetasemeline teadus-, arendus- ja loometegevus ning õpetamine kõrghariduse kõigil 

astmetel. Kaasprofessor juhendab nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja teisi 



5 

akadeemilisi töötajaid. Kaasprofessori ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud 

lisas 2. [jõustub 30.04.2021] 

 

24. Kaasprofessoril on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Nõutav on rahvusvaheline 

kogemus. Täpsemad nõuded kaasprofessori ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 2. 

[jõustub 01.01.2021] 

25. Kunstialadel vastab kaasprofessori ametinõuetele pedagoogiliste oskuste ja kogemuse, 

sealhulgas üliõpilaste juhendamise ning loometegevuse kogemusega tunnustatud loomeisik, 

kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kunstialadel hinnatakse 

loomingulisi saavutusi samaväärselt teadus- ja arendustegevusega. [jõustub 01.01.2021] 

III.3. Lektor 

26. Lektor on akadeemiline töötaja, kes õpetab ülikoolis eelkõige kõrghariduse esimesel ja teisel 

astmel ning osaleb teadus-, arendus- ja loometegevuses Lektori ametikohal töötamise nõuded 

on täpsemalt sätestatud lisas 3. [jõustub 30.04.2021] 

27. Lektoril on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsemad nõuded lektori 

ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 3. 

28. Kunstialadel vastab lektori ametinõuetele tunnustatud loomeisik, kellel on vähemalt 

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Kunstialadel hinnatakse loomingulisi saavutusi 

samaväärselt teadus- ja arendustegevusega. 

III.4. Nooremlektor [jõustub 01.01.2021] 

29. Nooremlektor on akadeemiline töötaja, kes õpetab kõrghariduse esimesel ja teisel astmel ning 

osaleb kogenumate akadeemiliste töötajate juhendamisel ka teadus-, arendus- ja 

loometegevuses. Nooremlektori ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud lisas 4. 

[jõustub 30.04.2021] 

30. Nooremlektoril on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsemad nõuded 

nooremlektori ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 4. [jõustub 01.01.2021] 

III.5. Õpetaja 

31. Õpetaja on akadeemiline töötaja, kes annab kõrghariduse esimesel ja teisel astmel seminare, 

praktikume ja harjutustunde ning täidab muid praktilist laadi õppeülesandeid. Õpetaja 

ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud lisas 5. [jõustub 30.04.2021] 

311. Meditsiiniteaduste valdkonnas võib õpetaja ametikoha täitjat nimetada assistendiks. 

[jõustub 01.01.2021] 

32. Õpetajal on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsemad nõuded õpetaja 

ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 5. 

III.6. [kehtetu 01.01.2021] 

33. [kehtetu 01.01.2021] 

34. [kehtetu 01.01.2021] 

III.7. [kehtetu 01.01.2021] 

35. [kehtetu 01.01.2021] 

36. [kehtetu 01.01.2021] 

III.8. Teadur 

37. Teadur on akadeemiline töötaja, kes teeb teadus-, arendus- ja loometööd ning osaleb õppetöö 

tegemisel. Teaduri ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud lisas 6. [jõustub 

30.04.2021] 

38. Teaduril on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsemad nõuded teaduri 

ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 6.  

[jõustub 01.01.2021] 

III.9. Nooremteadur 
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39. Nooremteadur on Tartu Ülikooli doktoriõppesse immatrikuleeritud akadeemiline töötaja, kes 

osaleb juhendaja juhendamisel teadustöös ning võib õpetada kõrghariduse esimesel ja teisel 

astmel. Nooremteaduri ametikohal töötamise nõuded on täpsemalt sätestatud lisas 7. [jõustub 

30.04.2021] 

391. Kui nooremteadur eksmatrikuleeritakse doktoriõppest, lõpetatakse tema tööleping üldistel 

töölepingu seadusest tulenevatel alustel. 

[jõustub 01.01.2021] 

40. Nooremteaduril on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Täpsemad nõuded 

nooremteaduri ametikohale kandideerijale on sätestatud lisas 7. [jõustub 01.01.2021] 

IV. Erialati arvestatavad täiendavad ametinõuded 

41. Lisaks üldnõuetele ja ametikohtade kaupa esitatavatele nõuetele kehtivad erialati järgmised 

täiendavad ametinõuded. 

41.1. Kliinilisel erialal vastab professori, kaasprofessori ja lektori ametinõuetele isik, kes on 

vastaval või sellele lähedasel erialal kõrge kvalifikatsiooniga spetsialist. [jõustub 01.01.2021] 

41.2. Ainedidaktilisel erialal vastab professori, kaasprofessori, lektori ja nooremlektori 

ametinõuetele isik, kellel on vähemalt kolmeaastane aine või eriala õpetamiskogemus vastava 

haridusastme õppeasutuses. [jõustub 01.01.2021] 

V. Rakendussätted 

42. Enne 1. jaanuari 2016 ametisse valitud vanemassistendi tööülesanded vastavad lektori omadele. 

Vanemassistendi ametinõuetele vastab isik, kellel on magistrikraad või sellele vastav 

kvalifikatsioon. 

421. Enne 1. jaanuari 2021 tähtajalise töölepingu alusel tööle asunud nooremteadurid, kes ei ole 

doktoriõppesse immatrikuleeritud, võivad nooremteaduri ametikohal töötada kuni töölepingu 

tähtaja lõppemiseni. Enne 1. jaanuari 2021 tähtajatu töölepingu alusel tööle asunud 

nooremteaduritega, kes ei ole doktoriõppesse immatrikuleeritud, lõpetatakse töölepingud 

üldistel töölepingu seadusest tulenevatel alustel ja neile pakutakse võimaluse korral muud tööd. 

 [jõustub 01.01.2021] 

422. Enne 1. jaanuari 2021 tähtajalise töölepingu alusel tööle asunud teadurid, kellel ei ole 

doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, võivad teaduri ametikohal töötada kuni 

töölepingu tähtaja lõppemiseni. Enne 1. jaanuari 2021 tähtajatu töölepingu alusel tööle asunud 

teaduritel, kellel ei ole doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, on doktorikraadi 

omandamiseks aega 31. detsembrini 2025. Kui teadur ei omanda selleks ajaks doktorikraadi, 

lõpetatakse tema tööleping üldistel töölepingu seadusest tulenevatel alustel ning talle pakutakse 

võimaluse korral muud tööd. 

[jõustub 01.01.2021] 

43. Käesoleva õigusakti punktis 9 nimetatud tööplaanid koostatakse hiljemalt 31. detsembril 2018. 

Enne 1. jaanuari 2018 sõlmitud tähtajalise töölepingu alusel töötava töötaja tööülesanded 

täpsustatakse vajadusel töölepingus.  

44. Enne 1. jaanuari 2018 tööle asunud akadeemilisele töötajale kohaldatakse määruse 

vastuvõtmisele järgneval esimesel atesteerimisel senati 20. detsembri 2013. a määrusega nr 14 

vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 28 muudetud Tartu Ülikooli akadeemilise 

personali ametijuhendeid. 

45. Tartu Ülikooli senati 20. detsembri 2013. a määrusega nr 13 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. 

a määrusega nr 29 muudetud õppejõudude ja teadustöötajate ametinõuded ning senati 20. 

detsembri 2013. a määrusega nr 14 vastu võetud ja 18. detsembri 2015. a määrusega nr 28 

muudetud Tartu Ülikooli akadeemilise personali ametijuhendid tunnistatakse kehtetuks. 

46. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. 
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Lisa 1 

Professori ametikohale kandideerimise ja edutamise ning ametikohal töötamise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

 

  

 

1. Ametikohale 

kandideerimise ja edutamise 

nõuded 

22. Valdkondlikud edutamise 

lisanõuded 

3. Ametikohal töötamise nõuded 

Õppetöö ning 

õppetööalane 

korraldus- ja 

arendustegevus 

 

Maht: vähemalt 

25% tööajast. 

 

1.1. Suutlikkus korraldada ja teha 

õppetööd kõrghariduse kõigil 

astmetel. 

1.2. Varasem õpetamiskogemus 

vähemalt kõrghariduse kahel 

esimesel astmel, sh tulemuslik 

magistrantide ja doktorantide 

juhendamine. 

1.3. Kõrgkoolis kasutamiseks 

mõeldud õppevahendite ja 

‑materjalide koostamise 

kogemus. 

1.4. Tänapäevaste 

õppevahendite, 

õpikeskkondade, õppemeetodite 

ja nende arendamise võimaluste 

tundmine. 

Humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkond 

2.1. Õppetöö kõrghariduse kõigil 

astmetel viimase viie aasta jooksul, sh 

vähemalt ühes õppeaines vastutava 

õppejõuna. 

2.2. Vähemalt kahe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.3. Vähemalt ühe ainuautorsusega 

eelretsenseeritud kõrgkooliõpiku 

koostamine või vähemalt kolme 

eelnimetatud kõrgkooliõpiku 

koostamisel osalemine viimase viie 

aasta jooksul. 

2.4. Osalemine õpetamisalastel 

koolitustel või muus õpetamisalases 

arendustegevuses viimase viie aasta 

jooksul.   

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.5. Õppetöö kõrghariduse kõigil 

astmetel viimase viie aasta jooksul, sh 

vähemalt kahes õppeaines vastutava 

õppejõuna. 

2.6. Vähemalt kahe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

3.1. Õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel kõrghariduse kõigil 

astmetel. 

3.2. Üliõpilaste, eelkõige magistrantide ja 

doktorantide juhendamine. Professori juhendamisel 

on viie aasta jooksul kaitstud doktoritöid. 

3.3. Akadeemilise järelkasvu kindlustamine. 

3.4. Õppetööalane korraldus- ja arendustegevus. 

3.5. Õppemetoodiline tegevus. 

3.6. Enesetäiendamine õpetamis- ja 

juhendamisoskuste alal. 
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2.7. Kõrgkoolis kasutamiseks mõeldud 

õppevahendite ja -materjalide 

koostamine viimase viie aasta jooksul. 

2.8. Õpetamisoskuste või juhtimis- või 

muu tööalase arengu koolitustel 

osalemine vähemalt 80 tunni mahus 

viimase viie aasta jooksul. 

Meditsiiniteaduste valdkond 

2.9. Õppetöö kõrghariduse kõigil 

astmetel viimase viie aasta jooksul, sh 

vähemalt ühes õppeaines vastutava 

õppejõuna. 

2.10. Vähemalt kahe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.11. Kõrgkoolis kasutamiseks 

mõeldud õppevahendite ja -materjalide 

koostamine viimase viie aasta jooksul. 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.12. Vähemalt kahe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.13. Kõrgkoolis kasutamiseks 

mõeldud õppevahendite ja -materjalide 

koostamine viimase viie aasta jooksul. 

Teadus-, 

arendus- ja 

loometegevus 

 

Maht: vähemalt 

40% tööajast. 

 

 

1.5. Suutlikkus suunata teadus-, 

arendus- ja loometegevust 

(edaspidi: TAL-tegevus) oma 

erialal, juhtida uurimisrühma 

ning juhendada akadeemilisi 

töötajaid. 

1.6. Rahvusvahelisel tasemel 

erialane teadustöö, mille senine 

Humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkond 

2.14. Uudse uurimisteema iseseisev 

juhtimine. 

2.15. Pärast doktorikraadi kaitsmist 

tehtud rahvusvahelisel tasemel 

teadustöö vähemalt 18 

teaduspublikatsiooni mahus, sh 

3.7. Kõrgetasemeline TAL-tegevus, sh oma eriala 

TAL-tegevuse juhtimine ja suunamine, selleks 

vajalike vahendite, sh uurimistoetuste olemasolu 

eest hoolitsemine ning TAL-tegevuse 

tulemuslikkuse eest vastutamine. 

3.8. Teadusteema või selle osa juhtimine ning selle 

raames teiste TAL-tegevusse kaasatud 

akadeemiliste töötajate juhendamine. 
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maht on võrreldav vähemalt 

kolme doktoritöö mahuga. 

1.7. Jätkuv teaduslik aktiivsus: 

rahvusvahelisel tasemel teadustöö 

viimase viie aasta jooksul 

vähemalt 1,5 doktoritöö mahus. 

1.8. Edukus teadusrahastuse 

taotlemisel ning TAL-tegevusega 

seotud lepingute täitmise eest 

vastutamine viimase viie aasta 

jooksul. 

1.9. Rahvusvaheline kogemus 

kooskõlas ametijuhendite 

punktiga 2.4. 

1.10. Osavõtt oma eriala 

rahvusvahelise kogukonna tööst, 

sh osalemine erialaseltside töös 

või rahvusvahelistes TAL-

tegevuse projektides, töö 

teadusväljaannete 

toimetuskolleegiumis või 

retsensendina, töö eksperdina 

välismaistes asutustes (nt 

akadeemilise personali 

hindamisel või uurimistoetuste 

jagamisel), rahvusvaheliste 

teaduskonverentside 

korraldamine. 

1.11. Teoreetiliste teadmiste 

rakendamise ja populariseerimise 

kogemus, nt ärilise potentsiaaliga 

oskusteabe loomine, autorsus 

vähemalt üks monograafia (võrdub viie 

teaduspublikatsiooniga) või ühe 

kogumiku toimetamine (võrdub kahe 

teaduspublikatsiooniga). 

2.16. Rahvusvahelisel tasemel 

teadustöö viimase viie aasta jooksul 

vähemalt üheksa teaduspublikatsiooni 

mahus, sh vähemalt üks 

teaduspublikatsioon, mille puhul 

edutamise taotleja on juhtiv autor. 

2.17. Viimase viie aasta jooksul korduv 

edukus teadusrahastuse taotlemisel 

vastutava täitjana, sh saadud TAL-

tegevuse lepingute rahaline maht on 

vähemalt sama suur kui valdkonna 

vastava näitaja kahekordne mediaan 

hindamise hetkel. 

2.18. Edutamise taotleja töörühma 

rahastus on tagatud vähemalt kolmeks 

aastaks pärast edutamist. 
2.19. Rahvusvaheline kogemus kooskõlas 

ametijuhendite punktiga 2.4 viimase viie 

aasta jooksul. 

2.20. Osavõtt oma eriala rahvusvahelise 

kogukonna tööst viimase viie aasta jooksul. 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.21. Uudse uurimisteema iseseisev 

juhtimine. 

2.22. Rahvusvahelisel tasemel 

teadustöö viimase viie aasta jooksul 

vähemalt kolme doktoritöö mahus, sh 

vähemalt kuus teaduspublikatsiooni, 

3.9. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö viie aasta 

jooksul vähemalt kahe doktoritöö mahus. 

3.10. Osavõtt rahvusvahelisest 

teaduskorraldustegevusest, sh osalemine 

koostöövõrgustikes, töötamine teadusväljaannete 

toimetuskolleegiumis või retsensendina, töö 

eksperdina välismaistes asutustes (nt akadeemiliste 

asutuste hindamisel, akadeemilise personali 

hindamisel või uurimistoetuste jagamisel), 

rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldamine. 

3.11. Osalemine oma eriala terminivara 

arendamisel või korrastamisel. 

3.12. TAL-tegevuseks vajalike oskuste arendamine 

ja enesetäiendus. 
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ülikooli patentides, osalus 

innovaatiliste lahenduste 

loomisel, rakendusuuringutes 

osalemine ja analüüside 

tegemine. 

mis kuuluvad ETIS-e publikatsioonide 

klassifikatsiooni koodi 1.1 alla ja on 

avaldatud oma eriala kõrgeima taseme 

(Q1 ja Q2) teadusajakirjades. 

2.23. Viimase viie aasta jooksul korduv 

edukus teadusrahastuse taotlemisel 

vastutava täitjana, sh saadud TAL-

tegevuse lepingute rahaline maht on 

suurem kui valdkonna vastava näitaja 

kahekordne mediaan hindamise hetkel. 

2.24. Edutamise taotleja töörühma 

rahastus on tagatud vähemalt üheks 

aastaks pärast edutamist. 
2.25. Vastutava täitjana vähemalt ühe 

Euroopa Teadusnõukogu või sellega 

samaväärse rahvusvahelise teadusrahastuse 

taotluse esitamine viimase viie aasta 

jooksul. 

2.26. Rahvusvaheline kogemus kooskõlas 

ametijuhendite punktiga 2.4 viimase viie 

aasta jooksul. 

2.27. Osavõtt oma eriala rahvusvahelise 

kogukonna tööst viimase viie aasta jooksul. 

2.28. Teoreetiliste teadmiste 

rakendamise ja oma eriala 

populariseerimise kogemus viimase 

viie aasta jooksul. 

 

Meditsiiniteaduste valdkond 

2.29. Uudse uurimisteema iseseisev 

juhtimine. 

2.30. Rahvusvahelisel tasemel 

teadustöö vähemalt 20 
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teaduspublikatsiooni mahus, mis 

kuuluvad ETIS-e publikatsioonide 

klassifikatsiooni koodide 1.1, 1.2 ja 3.1 

alla, kusjuures tulemused on avaldatud 

erialaselt tunnustatud kõrgetasemelistes 

rahvusvahelistes ajakirjades, sh 

vähemalt 15 teaduspublikatsiooni on 

avaldatud oma eriala Q1 taseme 

ajakirjades. 

2.31. Rahvusvahelisel tasemel 

teadustöö viimase viie aasta jooksul 

vähemalt kümne teaduspublikatsiooni 

mahus, mis kuuluvad ETIS-e 

publikatsioonide klassifikatsiooni 

koodide 1.1, 1.2 ja 3.1 alla, sh vähemalt 

üks teaduspublikatsioon, mille puhul 

edutamise taotleja on juhtiv autor. 

2.32. Viimase viie aasta jooksul korduv 

edukus teadusrahastuse taotlemisel 

vastutava täitjana, sh kuulumine TAL-

tegevuse lepingute taotlemise edukuse 

poolest valdkonna 20% töötajate hulka, 

kes on toonud viimasel viiel aastal 

kõige rohkem teadusrahastust. 

2.33. Edutamise taotleja töörühma 

rahastus on tagatud vähemalt kolmeks 

aastaks pärast edutamist. 
2.34. Rahvusvaheline kogemus kooskõlas 

ametijuhendite punktiga 2.4 viimase viie 

aasta jooksul. 

2.35. Osavõtt oma eriala 

rahvusvahelise kogukonna tööst 
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viimase viie aasta jooksul. 

 

 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.36. Oma endise juhendaja, töö vahetu 

korraldaja ja töökaaslaste 

uurimisteemast selgelt eristuva uudse 

uurimisteema iseseisev juhtimine. 
2.37. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö 

selgelt nähtava ja arusaadava, eriala 

teaduslikku maailmapilti muutva 

tulemusega, mis on viimase viie aasta 

jooksul avaldatud teaduspublikatsioonides, 

mille puhul edutamise taotleja on juhtiv 

autor. 

2.38. Rahvusvahelise teadustöö 

tulemusena viimase kümne aasta 

jooksul avaldatud 

teaduspublikatsioonide arv ja H-indeks 

on hindamise hetkel ülikooli oma 

teadusvaldkonna professori ametikoha 

täitjate mediaanist suuremad. 
2.39. Korduv või silmapaistev edukus 

teadusrahastuse taotlemisel ning TAL-

tegevusega seotud lepingute täitmise eest 

vastutamine viimase viie aasta jooksul. 

2.40. Edutamise taotleja töörühma 

rahastus on tagatud vähemalt kolmeks 

aastaks pärast edutamist. 
2.41. Rahvusvaheline kogemus kooskõlas 

ametijuhendite punktiga 2.4 viimase viie 

aasta jooksul. 



13 

2.42. Osavõtt oma eriala 

rahvusvahelise kogukonna tööst 

viimase viie aasta jooksul. 

Ülikooli 

juhtimises ja 

institutsionaalses 

arendamises 

osalemine 

 

Maht: vähemalt 

10% tööajast. 

 

1.12. Meeskonna või projekti 

juhtimise kogemus. 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.43. Osalemine vähemalt ühe alalise 

otsustuskogu töös ja vähemalt ühe 

juhtimisülesande täitmine ülikoolis 

viimase viie aasta jooksul. 

 

 

3.13. Ülikooli juhtimise ja institutsionaalse 

arendamisega seotud tegevus, sh 

3.13.1. osalemine akadeemiliste ja 

administratiivsete otsustuskogude töös, 

3.13.2. vähemalt ühe juhtimisülesande täitmine 

ülikoolis, 

3.13.3. enesetäiendamine juhtimisoskuste alal. 

Ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: vähemalt 

5% tööajast. 

 

1.13. Osalemine oma eriala 
edendamise ja rakendamisega 
seotud töörühmades ja/või 
eksperdikogudes riigi või 
rahvusvahelisel tasemel. 
 

Humanitaarteaduste ja kunstide 

valdkond 

2.44. Vähemalt viie populaarteadusliku 

artikli avaldamine viimase viie aasta 

jooksul. 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.45. Osalemine kõrghariduse, teaduse 

või oma erialaga seotud ülikooliväliste 

alaliste otsustuskogude ja/või 

komisjonide töös riigi või 

rahvusvahelisel tasemel viimase viie 

aasta jooksul. 

2.46. Oma eriala populariseerimine 

viimase viie aasta jooksul. 

 

Meditsiiniteaduste valdkond 

2.47. Oma eriala populariseerimine, sh 

populaarteaduslike artiklite avaldamine 

viimase viie aasta jooksul ning 

3.14. Ühiskondlik tegevus, sh 

3.14.1. oma eriala populariseerimine, 

3.14.2. soovitatavalt selliste projektide algatamine, 

mille eesmärk on rakendada oma eriala teadmisi 

ühiskonna hüvanguks, 

3.14.3. osalemine oma eriala edendamise ja 

rakendamisega seotud tegevuses riigi või 

rahvusvahelisel tasemel. 
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kliinilistel erialadel vähemalt ühe 

erialase ülevaateartikli avaldamine 

ajakirjas Eesti Arst viimase viie aasta 

jooksul. 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.48. Oma eriala populariseerimine, sh 

vähemalt kolme populaarteadusliku 

artikli avaldamine viimase viie aasta 

jooksul. 
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Lisa 2 

Kaasprofessori ametikohale kandideerimise ja edutamise ning ametikohal töötamise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

 

 1. Ametikohale 

kandideerimise ja 

edutamise nõuded 

2. Valdkondlikud edutamise lisanõuded 3. Ametikohal töötamise nõuded 

Õppetöö ning 

õppetööalane 

korraldus- ja 

arendustegevus 

 

Maht: vähemalt 

20% tööajast. 

 

 

1.1. Suutlikkus korraldada ja teha 

õppetööd kõrghariduse kõigil 

astmetel. 

1.2. Varasem õpetamiskogemus 

vähemalt kõrghariduse kahel 

esimesel astmel, sh tulemuslik 

magistrantide või doktorantide 

juhendamine. 

1.3. Kõrgkoolis kasutamiseks 

mõeldud õppevahendite ja 

‑materjalide koostamise kogemus. 

1.4. Tänapäevaste õppevahendite, 

õpikeskkondade, õppemeetodite ja 

nende arendamise võimaluste 

tundmine. 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 

2.1. Õppetöö kõrghariduse kahel esimesel astmel 

viimase viie aasta jooksul, sh vähemalt ühes 

õppeaines vastutava õppejõuna. 

2.2. Magistrantide ja vähemalt ühe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.3. Vähemalt kahe publitseeritud õppevahendi 

koostamisel osalemine viimase viie aasta 

jooksul. 

2.4. Osalemine vähemalt kahel õpetamisalasel 

koolitusel või muus õpetamisalases 

arendustegevuses viimase viie aasta jooksul. 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.5. Õppetöö kõrghariduse kahel esimesel astmel 

viimase viie aasta jooksul, sh vähemalt ühes 

õppeaines vastutava õppejõuna. 

2.6. Magistrantide ja vähemalt ühe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.7. Kõrgkoolis kasutamiseks mõeldud 

õppevahendite ja -materjalide koostamine 

viimase viie aasta jooksul. 

2.8. Õpetamisoskuste või juhtimis- või muu 

tööalase arengu koolitustel osalemine vähemalt 

80 tunni mahus viimase viie aasta jooksul. 

 

3.1. Õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel 

kõrghariduse kõigil astmetel. 

3.2. Üliõpilaste, eelkõige magistrantide ja 

doktorantide juhendamine. 

3.3. Õppetööalane korraldus- ja 

arendustegevus. 

3.4. Õppemetoodiline tegevus. 

3.5. Enesetäiendamine õpetamis- ja 

juhendamisoskuste alal. 
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Meditsiiniteaduste valdkond 

2.9. Õppetöö kõrghariduse kahel esimesel astmel 

viimase viie aasta jooksul. 

2.10. Vähemalt ühe doktorandi tulemuslik 

juhendamine. 

2.11. Kõrgkoolis kasutamiseks mõeldud 

õppevahendite ja -materjalide koostamine 

viimase viie aasta jooksul. 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.12. Magistrantide ja vähemalt ühe doktorandi 

tulemuslik juhendamine. 

2.13. Kõrgkoolis kasutamiseks mõeldud 

õppevahendite ja -materjalide koostamine 

viimase viie aasta jooksul. 

Teadus-, arendus- 

ja loometegevus 

 

Maht: vähemalt 

30% tööajast. 

 

1.5. Suutlikkus juhtida 
teadusteemat ja juhendada selle 
raames akadeemilisi töötajaid. 
1.6. Rahvusvahelisel tasemel 
erialane teadustöö, mis on 
võrreldav vähemalt kahe 
doktoritöö mahuga. 
1.7. Jätkuv teaduslik aktiivsus: 

rahvusvahelisel tasemel teadustöö 

viimase viie aasta jooksul 

vähemalt ühe doktoritöö mahus. 

1.8. Edukus teadusrahastuse 

taotlemisel ning teadus-, arendus- 

ja loometegevusega (edaspidi: 

TAL-tegevus) seotud lepingute 

täitmisel viimase viie aasta 

jooksul. 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 

2.14. Pärast doktorikraadi kaitsmist tehtud 

rahvusvahelisel tasemel teadustöö vähemalt 12 

teaduspublikatsiooni mahus, sh vähemalt üks 

monograafia (võrdub viie 

teaduspublikatsiooniga) või ühe kogumiku 

toimetamine (võrdub kahe 

teaduspublikatsiooniga). 

2.15. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö viimase 

viie aasta jooksul vähemalt seitsme 

teaduspublikatsiooni mahus. 

2.16. Viimase viie aasta jooksul saadud TAL-

tegevuse lepingute rahaline maht on vähemalt 

sama suur kui valdkonna vastava näitaja 

mediaan hindamise hetkel. 

2.17. Vähemalt ühes rahvusvahelises TAL-

tegevuse projektis osalemine või eksperdina 

3.6. Kõrgetasemeline TAL-tegevus, sh 

TAL-tegevuseks vajalike ressursside 

hankimine, TAL-tegevusega seotud 

lepingute täitmine ja selle tulemuslikkuse 

eest vastutamine. 

3.7. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö viie 

aasta jooksul vähemalt ühe doktoritöö 

mahus. Kui TAL-tegevus moodustab 

tööülesannetest 70% või enam, eeldatakse 

rahvusvahelisel tasemel teadustööd viie 

aasta jooksul vähemalt kahe doktoritöö 

mahus. 

3.8. TAL-tegevusse kaasatud akadeemiliste 

töötajate juhendamine. 

3.9. Osalemine Eesti ja rahvusvaheliste 

teadusorganisatsioonide ja erialaseltside 

tegevuses ning tunnustatud rahvusvaheliste 
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1.9. Rahvusvaheline kogemus 

kooskõlas ametijuhendite 

punktiga 2.4. 
1.10. Osavõtt oma eriala 
rahvusvahelise kogukonna tööst, 
sh osalemine erialaseltside töös 
või rahvusvahelistes TAL-
tegevuse projektides, töö 
teadusväljaannete 
toimetuskolleegiumis või 
retsensendina, töö eksperdina 
välismaistes asutustes (nt 
akadeemilise personali hindamisel 
või uurimistoetuste jagamisel), 
rahvusvaheliste 
teaduskonverentside 
korraldamine. 
1.11. Soovitatavalt teoreetiliste 
teadmiste rakendamise ja 
populariseerimise kogemus, nt 
rakendusuuringutes osalemine ja 
analüüside tegemine, osalus 
innovaatiliste lahenduste loomisel, 
ärilise potentsiaaliga oskusteabe 
loomine, autorsus patentides. 
 

välismaises asutuses tegutsemine. 

2.18. Teoreetiliste teadmiste rakendamises 

osalemine ja oma eriala populariseerimine. 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.19. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö 

tegemine viimase viie aasta jooksul vähemalt 

kahe doktoritöö mahus, sh vähemalt neli 

teaduspublikatsiooni, mis kuuluvad ETIS-e 

publikatsioonide klassifikatsiooni koodi 1.1 alla 

ja mis on avaldatud oma eriala kõrgeima taseme 

(Q1 ja Q2) teadusajakirjades. 

2.20. Viimase viie aasta jooksul, sh vähemalt 

ühel korral vastutava täitjana saadud TAL-

tegevuse lepingute rahaline maht on suurem kui 

valdkonna vastava näitaja mediaan hindamise 

hetkel. 

2.21. Vastutava täitjana vähemalt ühe 

rahvusvahelise teadusrahastuse taotluse 

esitamine viimase viie aasta jooksul. 

2.22. Osavõtt oma eriala rahvusvahelise 

kogukonna tööst viimase viie aasta jooksul. 

2.23. Teoreetiliste teadmiste rakendamises 

osalemine ja oma eriala populariseerimine 

viimase viie aasta jooksul.  
 
Meditsiiniteaduste valdkond 

2.24. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö 

vähemalt 15 teaduspublikatsiooni mahus, mis 

kuuluvad ETIS-e publikatsioonide 

klassifikatsiooni koodide 1.1, 1.2 ja 3.1 alla. 

2.25. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö viimase 

viie aasta jooksul vähemalt kuue 

teadusajakirjade toimetuskolleegiumide 

töös, rahvusvaheliste konverentside 

korraldamine, osalemine Eesti ja 

rahvusvaheliste eksperdirühmade ja 

komisjonide töös (nt akadeemiliste asutuste 

hindamisel, akadeemilise personali 

hindamisel või uurimistoetuste jagamisel). 

3.10. Osalemine oma eriala terminivara 

arendamisel või korrastamisel. 

3.11. TAL-tegevuseks vajalike oskuste 

arendamine ja enesetäiendus. 
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teaduspublikatsiooni mahus, mis kuuluvad ETIS-

e publikatsioonide klassifikatsiooni koodide 1.1, 

1.2 ja 3.1 alla. 

2.26. Vähemalt ühes rahvusvahelises TAL-

tegevuse projektis osalemine või eksperdina 

välismaises asutuses tegutsemine. 

2.27. Teoreetiliste teadmiste rakendamises 

osalemine ja oma eriala populariseerimine 

viimase viie aasta jooksul. 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.28. Rahvusvaheliselt olulise teadustulemuse 

avaldamine teaduspublikatsioonides, mille puhul 

edutamise taotleja on juhtiv autor. 

2.29. Rahvusvahelise teadustöö tulemusena 

viimase kümne aasta jooksul avaldatud 

teaduspublikatsioonide arv ja H-indeks on 

hindamise hetkel ülikooli oma teadusvaldkonna 

kaasprofessori ametikoha täitjate mediaanist 

suuremad. 

2.30. Vähemalt ühes rahvusvahelises TAL-

tegevuse projektis osalemine või eksperdina 

välismaises asutuses tegutsemine. 

2.31. Teoreetiliste teadmiste rakendamises 

osalemine ja oma eriala populariseerimine 

viimase viie aasta jooksul. 

Ülikooli 

juhtimises ja 

institutsionaalses 

arendamises 

osalemine 

 

1.12. Meeskonna või projekti 
juhtimise kogemus. 
 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 

2.32. Vähemalt ühel juhtimisalasel koolitusel 

osalemine. 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 

2.33. Osalemine vähemalt ühe alalise 

3.12. Ülikooli juhtimise ja institutsionaalse 

arendamisega seotud tegevus, sh 

3.12.1. soovitatavalt osalemine 

akadeemiliste ja administratiivsete 

otsustuskogude töös, 

3.12.2. soovitatavalt vähemalt ühe 
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Maht: vähemalt 5% 

tööajast. 

 

otsustuskogu töös või vähemalt ühe 

juhtimisülesande täitmine ülikoolis viimase viie 

aasta jooksul. 

 

juhtimisülesande täitmine ülikoolis, 

3.12.3. enesetäiendamine 

juhtimisoskuste alal. 

Ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: vähemalt 5% 

tööajast. 

 

1.13. Osalemine oma eriala 
edendamise ja rakendamisega 
seotud tegevuses asutuse, riigi või 
rahvusvahelisel tasemel. 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond 

2.34. Osalemine vähemalt ühe kõrghariduse, 

teaduse või oma eriala edendamisega seotud 

töörühma, otsustuskogu või komisjoni töös. 

2.35. Vähemalt kahe populaarteadusliku artikli 

avaldamine viimase viie aasta jooksul. 

 

Sotsiaalteaduste valdkond 
2.36. Osalemine ühiskonnaprobleemide teaduspõhisel 

lahendamisel, regulatsioonide ja strateegiate, riiklike 

programmide ning arengukavade koostamisel viimase 

viie aasta jooksul. 

2.37. Oma eriala populariseerimine viimase viie aasta 

jooksul. 

 

Meditsiiniteaduste valdkond 

2.38. Osalemine vähemalt ühe kõrghariduse, 

teaduse või oma eriala edendamisega seotud 

töörühma, otsustuskogu või komisjoni töös. 

 

Loodus- ja täppisteaduste valdkond 

2.39. Osalemine vähemalt ühe kõrghariduse, 

teaduse või oma eriala edendamisega seotud 

töörühma, otsustuskogu või komisjoni töös. 

3.13. Ühiskondlik tegevus, sh 

3.13.1. oma eriala populariseerimine, 
3.13.2. osalemine oma eriala 
edendamise ja rakendamisega seotud 
tegevuses riigi või rahvusvahelisel 
tasemel. 
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Lisa 3 

Lektori ametikohale kandideerimise ja ametikohal töötamise nõuded [jõustub 30.04.2021]  

[jõustub 01.01.2021] 
 

 1. Ametikohale kandideerimise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

2. Ametikohal töötamise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 
Õppetöö ning õppetööalane 

korraldus- ja arendustegevus 

 

Maht: vähemalt 40% tööajast. 

1.1. Suutlikkus teha õppetööd kõrghariduse kahel 

esimesel astmel, sh juhendada kõrghariduse esimese 

ja teise astme üliõpilasi. 

1.2. Varasem õpetamiskogemus kõrgkoolis; 

soovitatavalt üliõpilaste juhendamise ja e-õppes 

õpetamise kogemus. 

1.3. Tänapäevaste õppevahendite, õpikeskkondade, 

õppemeetodite ja nende arendamise võimaluste 

tundmine. 

2.1. Õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel kõrghariduse kõigil 

astmetel. 

2.2. Kõrghariduse esimese ja teise astme üliõpilaste 

juhendamine. 

2.3. Õppemetoodiline tegevus. 

2.4. Õppetööalane korraldus- ja arendustegevus. 

2.5. Enesetäiendamine, sh õpetamis- ja 

juhendamisoskuste alal. 

Teadus-, arendus- ja 

loometegevus 

 

Maht: vähemalt 20% tööajast. 

1.4. Rahvusvahelisel tasemel erialane teadustöö, mis 

on võrreldav vähemalt ühe doktoritöö mahuga. 

 

2.6. Struktuuriüksuse teadus-, arendus- ja 

loometegevuses osalemine, enamasti professori või 

kaasprofessori juhendamisel. 

2.7. Teadustöö viie aasta jooksul vähemalt 2/3 

doktoritöö mahus. 

2.8. Teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike 

oskuste arendamine ning enesetäiendus. 

Ülikooli juhtimises ja 

institutsionaalses arendamises 

osalemine ning ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: kuni 15% tööajast. 

 2.9. Soovitatavalt osavõtt ülikooli otsustuskogude tööst. 

2.10. Oma eriala populariseerimine. 
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Lisa 4 

Nooremlektori ametikohale kandideerimise ja ametikohal töötamise nõuded [jõustub 30.04.2021] 

[jõustub 01.01.2021]  

 1. Ametikohale kandideerimise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

2. Ametikohal töötamise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 
Õppetöö ning õppetööalane 

korraldus- ja arendustegevus 

 

Maht: vähemalt 70% tööajast. 

 

 

1.1. Suutlikkus teha õppetööd kõrghariduse kahel 

esimesel astmel. 

1.2. Tänapäevaste õppevahendite, õpikeskkondade, 

õppemeetodite ja nende arendamise võimaluste 

tundmine. 

2.1. Õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel kõrghariduse kahel 

esimesel astmel. 

2.2. Piisava kogemuse korral võib nooremlektorile 

ülesandeks anda kõrghariduse esimese ja teise astme 

üliõpilaste juhendamise. 

2.3. Õppemetoodiline tegevus. 

2.4. Õppetööalane korraldus- ja arendustegevus. 

2.5. Enesetäiendamine, sh õpetamis- ja 

juhendamisoskuste alal. 

Teadus-, arendus- ja 

loometegevus 

 

Maht: vähemalt 10% tööajast. 

1.3. Suutlikkus osaleda teadus-, arendus- ja 

loometegevuses. 

 

2.6. Struktuuriüksuse teadus-, arendus- ja 

loometegevuses osalemine professori või kaasprofessori 

juhendamisel. 

2.7. Teadustöö viie aasta jooksul vähemalt 1/3 

doktoritöö mahus. 

2.8. Teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike 

oskuste arendamine ning enesetäiendus. 

Ülikooli juhtimises ja 

institutsionaalses arendamises 

osalemine ning ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: kuni 5% tööajast. 

 

 

 2.9. Oma eriala populariseerimine. 
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Lisa 5 

Õpetaja ametikohale kandideerimise ja ametikohal töötamise nõuded [jõustub 30.04.2021] 

[jõustub 01.01.2021]  

 1. Ametikohale kandideerimise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

2. Ametikohal töötamise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 
Õppetöö ning õppetööalane 

korraldus- ja arendustegevus 

 

Maht: vähemalt 85% tööajast. 

1.1. Suutlikkus teha õppetööd kõrghariduse kahel 

esimesel astmel, sh juhendada kõrghariduse esimese 

astme üliõpilasi. 

1.2. Tänapäevaste õppevahendite, õpikeskkondade, 

õppemeetodite ja nende arendamise võimaluste 

tundmine. 

2.1. Praktilist laadi õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel kõrghariduse kahel 

esimesel astmel. 

2.2. Kõrghariduse esimese astme üliõpilaste 

juhendamine. 

2.3. Õppemetoodiline tegevus. 

2.4. Soovitatavalt osalemine õppetööalases korraldus- ja 

arendustegevuses. 

2.5. Enesetäiendamine, sh õpetamis- ja 

juhendamisoskuste alal. 

Ülikooli juhtimises ja 

institutsionaalses arendamises 

osalemine ning ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: kuni 5% tööajast. 

  2.6. Oma eriala populariseerimine. 
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     Lisa 6 

Teaduri ametikohale kandideerimise ja ametikohal töötamise nõuded [jõustub 30.04.2021] 

[jõustub 01.01.2021] 
 

 1. Ametikohale kandideerimise nõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

2. Ametikohal töötamise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 
Teadus-, arendus- ja 

loometegevus 

 

Maht: vähemalt 70% tööajast. 

1.1. Suutlikkus osaleda oma eriala teadus-, arendus- 

ja loometegevuses. 

1.2. Rahvusvahelisel tasemel erialane teadustöö, 

mille senine maht on võrreldav vähemalt ühe 

doktoritöö mahuga. 

2.1. Teadus-, arendus- ja loometegevuses osalemine 

professori või kaasprofessori juhendamisel. 

2.2. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö viie aasta 

jooksul vähemalt 1,5 doktoritöö mahus. 

2.3. Teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike 

oskuste arendamine ning enesetäiendus. 

Õppetöö ning õppetööalane 

korraldus- ja arendustegevus 

 

Maht: kuni 20% tööajast. 

 2.4. Õppetöö tänapäevasel metoodilisel ja 

haridustehnoloogilisel tasemel, eelkõige kõrghariduse 

esimese ja teise astme üliõpilaste juhendamine. 

2.5. Enesetäiendamine õpetamis- ja juhendamisoskuste 

alal. 

Ülikooli juhtimises ja 

institutsionaalses arendamises 

osalemine ning ühiskondlik 

tegevus 

 

Maht: kuni 10% tööajast. 

 2.6. Soovitatavalt osavõtt ülikooli otsustuskogude tööst. 

2.7. Oma eriala populariseerimine. 
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Lisa 7 

Nooremteaduri ametikohale kandideerimise ja ametikohal töötamise nõuded [jõustub 30.04.2021] 

[jõustub 01.01.2021] 

 1. Ametikohale kandideerimise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 

2. Ametikohal töötamise nõuded [jõustub 

30.04.2021] 
Teadus-, arendus- ja 

loometegevus 

 

Maht: vähemalt 80% tööajast. 

1.1. Suutlikkus osaleda oma eriala teadus-, arendus- ja 

loometegevuses professori või kaasprofessori 

juhendamisel. 

 

 

2.1. Teadus-, arendus- ja loometegevuses osalemine 

professori või kaasprofessori juhendamisel. 

2.2. Teadustöö viie aasta jooksul vähemalt ühe 

doktoritöö mahus. 

2.3. Teadus-, arendus- ja loometegevuseks vajalike 

oskuste arendamine ning enesetäiendus. 

Õppetöö ning õppetööalane 

korraldus- ja arendustegevus 

 

Maht: kuni 15% tööajast. 

 2.4. Nooremteadur võib olla kaasatud õppetöösse. 

2.5. Enesetäiendamine õpetamisoskuste alal. 
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Lisa 8  

Akadeemilisel ametikohal töötamise valdkondlikud lisanõuded 

[jõustub 30.04.2021] 

 

1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lisanõuded akadeemilisel ametikohal töötamise kohta 

1.1.Põhiülesande osakaalu vahemik tööajast ning õppe- ja teadustöö mahu vahemikud on esitatud allolevas tabelis. 

  Põhiülesande osakaalu vahemik tööajast Õppe- ja teadustöö mahu vahemik täistööaja korral 

Ametikoht 

Õppetöö ning 

õppetööalane 

korraldus- ja 

arendustegevus 

% 

 

Teadus-, 

arendus- ja 

loometegevus 

% 

Ülikooli 

juhtimises ja 

institutsionaalses 

arendamises 

osalemine % 

Ühiskondlik 

tegevus % 

 

Õppetöö maht 

ainepunktides 

aastas 

 

Õppetöö maht 

kontakttundides 

aastas 

 

Teadustöö maht 

viie aasta jooksul 

avaldatud 

publikatsioonide 

arvuna 

Professor 25–45 40–60 vähemalt 10 vähemalt 5 12–18 120–180 vähemalt 8 

Kaasprofessor 20–60 30–70 vähemalt 5 vähemalt 5 12–30 120–300 6–10 

Lektor 40–80 20–60 kuni 15 21–45 210–450 4–6 

Teadur kuni 20 70–100 kuni 10 0–12 0–120 6–10 

Nooremlektor 70–90 10–30 kuni 5 36–45 360–450 2–4 

Nooremteadur kuni 15 vähemalt 80 – 0–9 0–90 3–5 

Õpetaja vähemalt 85 – kuni 5 45–54 450–540 0 

1.2.Õppetöö mahtu arvestatakse ainepunktides (õpetatavate ainete ainepunktide summa), v.a maailma keelte ja kultuuride kolledžis 

ning Viljandi kultuuriakadeemias, kus õppetöö mahtu arvestatakse kontakttundides.  

1.3.Juhendamine on arvestatud õppetöö kontakttundide ja ainepunktide mahu hulka järgmiselt. 

1.3.1. Kõrghariduse esimese astme lõputöö juhendamine annab sõltuvalt lõputöö ainepunktide mahust 1–2 ainepunkti või 10–

20 kontakttundi aastas. 

1.3.2. Kõrghariduse teise astme lõputöö juhendamine annab 2 ainepunkti või 20 kontakttundi aastas. 

1.3.3. Kui doktorandil on üks juhendaja, annab doktoritöö juhendamine 2 ainepunkti või 20 kontakttundi aastas; kui kaks või 

enam juhendajat, siis 1 ainepunkti või 10 kontakttundi aastas. 

1.4.Töötaja õppe- ja teadustöö maht on proportsionaalne sellega, kui suures põhiülesande osakaalus on temaga kokku lepitud. 

1.5.Teadustöö mahu hulka arvestatakse ainult eelretsenseeritavates väljaannetes ilmunud rahvusvahelisel tasemel publikatsioonid. 

1.6.Monograafia vastab viiele ja teaduskogumiku toimetamine kahele publikatsioonile. 

 

2. Sotsiaalteaduste valdkonna lisanõuded akadeemilisel ametikohal töötamise kohta  

2.1.Õppetöö ning õppetööalane korraldus- ja arendustegevus 

2.1.1. Ainekursuste raames tehtud õppetöö ning üliõpilastööde ja doktorantide juhendamise koormuse hindamisel arvestatakse 
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allolevas tabelis ja punktides 2.1.2–2.1.5 sätestatud põhimõtteid. 

 

Ametikoht 

Õppetöö ning õppetööalase 

korraldus- ja 

arendustegevuse osakaal 

tööajast % 

Välja antud EAP-d aastas 

kokku 

Professor 30 550 

Kaasprofessor 30 600 

Lektor 40 870 

Teadur 20 420 

Nooremlektor 70 900 

Nooremteadur 15 420 

Õpetaja 85 1000 

2.1.2. Sotsiaalteaduste valdkonna akadeemilistelt töötajatelt eeldatakse, et õppetöö ning õppetööalane korraldus- ja 

arendustegevus moodustab tööajast punktis 2.1.1 sisalduvas tabelis märgitud osakaalu, mille raames antakse välja tabeli 

teises veerus esitatud EAP-sid. 

2.1.3. Väljaantud EAP-de arvestamisel ei eristata õpetatud ainekursusi ja juhendamist, jaotus nende kahe ülesande vahel 

lepitakse vajaduse korral kokku tööplaanis. 

2.1.4. Doktoritöö juhendamise eest arvestatakse akadeemilisele töötajale ainepunkte selle järgi, kui palju neid antakse 

konkreetsele doktorandile teadustöö eest atesteerimisel ja doktoritöö kaitsmisel. 

2.1.5. Valdkonna nõukogu kinnitab valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite täpsemad põhimõtted õppetöö ning 

õppetööalase korraldus- ja arendustegevuse raames välja antud EAP-de arvutamiseks vastava akadeemilise 

struktuuriüksuse nõukogu ettepanekul. 

2.2.Teadus-, arendus- ja loometegevus 

2.2.1. Kõik akadeemilised töötajad, v.a õpetajad, peavad osalema TAL-tegevuses, sh tegema rahvusvahelisel tasemel 

teadustööd ning avaldama teadustulemusi.  

2.2.2. Rahvusvahelisel tasemel teadustöö tulemuste avaldamisel lähevad arvesse 

2.2.2.1. artiklid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates juhtivates erialastes teadusajakirjades, mis kuuluvad ETIS-e 

publikatsioonide klassifikatsiooni koodide 1.1 ja 1.2 alla; 

2.2.2.2. artiklid või peatükid tunnustatud rahvusvaheliste teaduskirjastuste väljaannetes, mis kuuluvad ETIS-e 

publikatsioonide klassifikatsiooni koodi 3.1 alla; 

2.2.2.3. rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastuse välja antud monograafiad; 

2.2.2.4. seaduste teaduslikud kommentaarid. 
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2.2.3. Alapunkt 2.2.2.4 kehtib ainult õigusteaduskonna akadeemiliste töötajate suhtes ja see asendab kuni 50% ulatuses punktides 

2.2.2.1–2.2.2.3 nimetatud teadustöö tulemuste avaldamist. Teadustöö tulemuste avaldamise asendusmäära ja täpsemad 

kriteeriumid punkti 2.2.2.4 kohta kinnitab valdkonna nõukogu õigusteaduskonna nõukogu ettepanekul. 

2.3. Ülikooli juhtimises ja institutsionaalses arendamises osalemine 

2.3.1. Lektor ja teadur peavad osalema ülikooli juhtimise ning institutsionaalse arendamisega seotud tegevuses. 

2.3.2. Nooremlektoril ja õpetajal on soovitatav osaleda ülikooli juhtimise ning institutsionaalse arendamisega seotud tegevuses. 

2.4. Ühiskondlik tegevus 

2.4.1. Nooremteadur peab oma eriala populariseerima. 

2.4.2. Lektor ja teadur peavad osalema oma eriala edendamise ja rakendamisega seotud tegevuses riigi ja/või rahvusvahelisel 

tasemel. 

2.5. Põhiülesannete asendatavus 

2.5.1. Põhjendatud erandjuhtudel ja tööplaanis fikseeritult võib suurem tegevuse maht ja tulemuslikkus ühes põhiülesandes 

asendada väiksemat töömahtu ja tulemuslikkust teises põhiülesandes kuni 20 protsendipunkti ulatuses tööajast. 

2.5.2. Lisaks akadeemiliste töötajate ametijuhendite punktis 9.1 nimetatud kitsendustele ei saa professori ja kaasprofessori puhul 

teiste põhiülesannetega täielikult asendada osalemist ülikooli juhtimises ja institutsionaalses arendamises ega 

ühiskondlikku tegevust, samuti ei saa kõikide akadeemiliste töötajate, v.a õpetajate puhul asendada täielikult kohustust 

osaleda TAL-tegevuses. 

 

3. Meditsiiniteaduste valdkonna lisanõuded akadeemilisel ametikohal töötamise kohta  

3.1. Õppetöö ning õppetööalane korraldus- ja arendustegevus 

3.1.1. Meditsiiniteaduste valdkonna akadeemiliste töötajate kontaktõppe miinimumkoormus on järgmine: 

Ametikoht Kontaktõppe miinimumkoormus aastas 

akadeemilistes tundides 

Professor  64–154 

Kaasprofessor 64–269 

Lektor 345 

Õpetaja/assistent, nooremlektor 385 

Teadur  64  

3.1.2. Professori ja kaasprofessori kontaktõppe miinimumkoormus on proportsionaalses seoses tema töötasu rahastusallikaga. 

Täielikult TAL-tegevuse lepingutest tasustatava professori ja kaasprofessori puhul on see 64 tundi, täielikult 

tegevustoetusest tasustatava professori puhul 154 ja kaasprofessori puhul 269 tundi. 
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Lisa 9 

Nõuded nooremteaduri ametikohale kandideerijale ja nooremteaduri tööülesanded  

  [kehtetu 01.01.2021] 

Lisa 10 

Lisapõhimõtted põhiülesannete täitmise hindamiseks sotsiaalteaduste valdkonnas 

[kehtetu 01.01.2021] 

 Lisa 11 

Lisapõhimõtted õppetöö ja õppetööalase korraldus- ja arendustegevuse 

auditoorse töö koormuse määramiseks meditsiiniteaduste valdkonnas 

[kehtetu 01.01.2021] 

 

 Lisa 12 

Lisapõhimõtted õppetöö ja õppetööalase korraldus- ja arendustegevuse   

auditoorse töö koormuse määramiseks loodus- ja täppisteaduste valdkonnas  

[kehtetu 01.01.2021]                     

 

 


