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Ann Veismann

HV doktorikoolide projektijuht

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide infopäev 
2021/22

Iga humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant kuulub doktorikooli

http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/

Kultuuriteaduste ja 
kunstide 
doktorikooli juht 
Tartu Ülikoolis: prof. 
Kristin Kuutma

Keeleteaduse, 
filosoofia ja 
semiootika 
doktorikooli juht: 
prof. Karl Pajusalu

Doktorikooli liige võib osaleda kõikidel mõlema doktorikooli üritustel.
Infot ürituste kohta saab:

Meililistist 
Kodulehelt: http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/avaleht
FB: https://www.facebook.com/humanitiesgradschool
Lähem info ürituse korraldajalt.
Doktorikoolide tudengite koordinaator Tartu Ülikoolis: Merili Hansen, 
merili.hansen@ut.ee

http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/avaleht
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Doktorikooli keskselt korraldatavad üritused
• Ülekantavate oskuste koolitused

• Doktoritöö valmimist toetavad üritused

• Regulaarselt ajajuhtimise ja stressiga 
toimetuleku koolitused

Doktorikooli keskseid üritusi korraldavad

• Mariann Proos (mariann.proos@ut.ee) ürituste koordinaator

• Katarina Damčević (katarina.damcevic@ut.ee) ürituste koordinaator

• Ann Veismann (ann.veismann@ut.ee) doktorikoolide projektijuht

• Merili Hansen (merili.hansen@ut.ee) ürituste projektijuht, tudengite 
koordinaator

• Kaija Rinken (kaija.rinken@ut.ee) kodulehe ja listide haldamine

• Käroliin Jääger (karoliin.jaager@ut.ee) mobiilsustoetused

• Monika Tasa (monika.tasa@ut.ee) teadus- ja arenduskorralduse 
peaspetsialist

Kirjutamislaagrid

• Toimuvad vähemalt neli korda aastas.

Kirjutamine. 

Kirjutamisega seotud oskuste töötoad.

Konsultatsioonid.

Suhtlus teiste doktorantidega.

Katarina Damčević

(katarina.damcevic@ut.ee)

Noorteadlaste lõunaseminar

• Alates 2020. aasta sügisest uus üritustesari „Noorteadlaste 
lõunaseminar“. Seminaris saavad doktorandid vabas õhustikus arutleda 
noorteadlase karjääris ette tulevate probleemid üle: kuidas toime tulla 
kriitikaga?; kuidas valida publitseerimiseks väljaannet?; kuidas ja miks 
suurendada oma kontaktvõrgustikku?; kuidas ja miks end teadlasena 
nähtavaks teha?; kas ja miks on hea oma andmeid avaldada?

• Seminar koosneb kahest osast: alguses jagab oma kogemusi ja näpunäiteid 
seminarile kutsutud noorteadlane ning pärast lõunasööki (registreeritud 
osavõtjatele) toimub vabas vormis arutelu ja kogemuste jagamine kõikide 
seminaris osalejate vahel. Seminari eesmärk on tekitada doktorantides 
kogukonnatunnet ning pakkuda turvalist keskkonda oma murede ja 
rõõmude jagamiseks.
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Mobiilsustoetused

• HV doktorikoolide mobiilsustoetus 
doktorantidele (kuni 30 
kalendripäeva)

• Kristjan Jaagu stipendium

• Dora Pluss õpiränne

Kui soovid korraldada üritust

Pöördu esmalt oma õppekava programmijuhi poole ja seejärel 
doktorikooli projektijuhi või koordinaatori poole.

KONTAKT: Jakobi 2-119

737 6534
doktorikoolid@ut.ee

Tudengite koordinaator Tartu Ülikoolis: Merili.Hansen@ut.ee
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