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Esimese semestri alguses:

- registreeru õppeainetele 13. septembriks,

- sisesta 13. septembriks õppeinfosüsteemi kogu 
õppeaja individuaalplaan,

- sõlmi doktoriõppe lepe 27. septembriks,

- kontrolli üle ja uuenda õppeinfosüsteemis olevad 
kontaktandmed (e-post, telefon, kontonumber), 
vajadusel suuna e-post ümber. 

http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/info-
humanitaarteaduste-ja-kunstide-valdkonna-1-aasta-
doktorantidele
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Doktoriõpet reguleerivad õigusaktid:

Doktoriõppe eeskiri

Õppekorralduseeskiri

Doktoriõppe hea tava
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Kui tekib muresid, küsi kohe nõu. 

Õppekavade kontaktid:
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Õppekava programmijuht õppekorralduslikud küsimused

Ajalugu Janet Laidla Kaili Kaseorg-Cremona

Eesti ja soome-ugri keeleteadus Ann Veismann Tiia Margus

Filosoofia Francesco Orsi Ruth Jürjo

Germaani-romaani filoloogia Raili Marling Marilii Adamson

Kirjandus ja kultuuriteadused Art Leete Hille Roots

Religiooniuuringud ja teoloogia Ain Riistan Kairi Ots

Semiootika ja kultuuriteooria Anti Randviir Ulvi Urm

Vene ja slaavi filoloogia Tatjana Stepaništševa Milvi Kaber
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Atesteerimine

• Esimene atesteerimine ühe õpitud semestri 
möödumisel. 

• Teine atesteerimine kahe õpitud semestri 
möödumisel.

• Edaspidi iga kahe õpitud semestri möödumisel. 

• Akadeemilise puhkuse ajal ei atesteerita.

• Eksterni atesteeritakse kahe õpitud semestri 
möödumisel. 

Atesteerimise kord humanitaarteaduste ja kunstide 
valdkonnas

Info ja juhised: 
http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/atesteeri
mine-0 5

Õppeained

• Õppemahu hindamisel lähevad arvesse õppekava 
moodulitesse kuuluvad ained. 

• Vabaaineid arvestatakse ainult vabaainete 
moodulis ettenähtud mahus. 
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Täiskoormus ja osakoormus

• Kontrollitakse kahe õpitud semestri järel. 

• Sõltub läbitud õppeainetest ja atesteerimise 
tulemustest. 

• Täiskoormuses õppimiseks peab õppekava olema 
täidetud vähemalt 75% ja atesteerimine positiivselt 
läbitud. 

• Osakoormusesse viiakse doktorant, kui õppekava 
on täidetud vähemalt 50%, aga alla 75% ja 
atesteerimine on positiivselt läbitud. 

• Doktorant eksmatrikuleeritakse, kui õppekava on 
täidetud alla 50% ja/või ta on atesteeritud 
negatiivselt või jäetud atesteerimata. 
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Osakoormuses doktorant

• Ei saa doktoranditoetust ega tulemusstipendiumi.

• Maksab semestritasu (2021/2022 õppeaastal 100 
eurot). 

Kui osakoormusega doktorant on vabastatud 
õppekulude hüvitamisest, siis ta:

- semestritasu ei maksa, 

- saab doktoranditoetust 50% määraga.  
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Õppekulude hüvitamisest vabastamine

• Peab olema alustanud täiskoormusega. 

• On:
• keskmise, raske või sügava puudega või 

• osaliselt või täielikult töövõime kaotanud või 

• alla 7-aastase lapse või kuni 16-aastase puudega lapse 
vanem või eestkostja. 

Õppetasu maksmise taotlus tuleb esitada dekanaati 
hiljemalt 15. septembriks või 15. veebruariks. 
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Doktoranditoetus ja doktorandi 
tulemusstipendium

Doktoranditoetust (660 eurot kuus) saab doktorant, 
kes:

• Õpib täiskoormusega õppes või osakoormusega õppes 
õppekulusid hüvitamata.

• On toetuse määramisele eelnenud õppeaasta 
jooksul positiivselt atesteeritud või on esimese aasta 
doktorant.

• Ei ole akadeemilisel puhkusel.

• Õpib nominaalajal, v.a. osakoormusega õppes õppekulusid 
hüvitamata õppiv doktorant, kellel on õigus saada 
doktoranditoetust nominaalajast osakoormuses õpitud aja 
võrra pikema aja jooksul (tema saab 50% doktoranditoetuse 
määrast).
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Doktorandi tulemusstipendiumi (400 eurot kuus) saab 
doktorant, kes:

• Õpib täiskoormusega ja on täitnud atesteerimise tulemusena 
õppekava 100% või 

• on esimese aasta doktorant ja ei ole veel atesteerimist 
läbinud.

• Ei viibi akadeemilisel puhkusel.

• Õpib nominaalajal.

• Ei tee ülikoolis töölepingu alusel sellist tööd, mis toetab tema 
doktoriõpingute läbimist.

• Ei saa Dora Pluss doktorandistipendiumi.
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Varasema õppe- ja töökogemuse 
arvestamine  ehk VÕTA 

Arvestada saab 

- õppeaineid,

- töökogemust,

- täiendusõpet ja iseseisvalt õpitut. 

Rohkem infot: 
https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/
vota

Taotlus ja lisadokumendid tuleb esitada instituuti. 

12

Images/ut_logo.svg
Images/ut_logo.svg
Images/ut_logo.svg
Images/ut_logo.svg
https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/vota


09.09.2021

4

Õpiränne

• Vähemalt 12 päevaks välismaale õppima või 
teadustööd tegema siirduv doktorant arvatakse
välismaal õppijaks. Selleks tuleb esitada õppeplaan 
ja/või leping instituuti.

• Kui väliskõrgkoolis osaleti õppetööl, siis esitab 
üliõpilane tõendi välismaal sooritatud 
õppetulemuste kohta instituuti. Võimalik on saada 
nominaalaja pikendust. 

• Kui väliskõrgkoolis tehti teadustööd, siis ei ole 
tagasi tulles vaja täiendavaid dokumente esitada.

Avalduste vormid on leitavad siit. 
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Õppirände võimalused 

• Tartu Ülikooli rahvusvahelise õpirände keskus

• Dora Pluss lühiajaline õpiränne

• Dora Pluss pikaajaline õpiränne

• Kristjan Jaagu välisõpingute stipendiumid

• Doktorantide mobiilsustoetus
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Külalisüliõpilasena õppimine

• Õppeplaan

• Külalisüliõpilase avaldus-ankeet 

Loe lähemalt: 
https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/
kylalisyliopilased
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Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine 
õppe- ja teadustöö kohustustest. 

Akadeemilise puhkuse ajal:

- võib osaleda õppe- ja teadustöös, 

- võib käia õpirändes,

- ei atesteerita, 

- ei maksta doktoranditoetust ega doktorandi 
tulemusstipendiumi, 

- puudub ülikoolipoolne ravikindlustus.  

Info ja juhised: 
https://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/
akadeemiline
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Tänan tähelepanu eest!
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