
Doktoriõppe haldamine valdkonnas: doktoriõppe keskus ja instituudid 
Näidismudel ja valdkonnasisese arutelu abimaterjal 
 
Doktoriõppe haldamist puudutavate muudatuste eesmärk on doktorandi rahulolu oma 
õpingute kvaliteedi ja korraldusega Tartu Ülikoolis. Doktoriõppe keskus toetab ja 
mitmekesistab doktoriõppe kogemust, mille keskmes on teadustööpõhine koostöö 
juhendajaga.  

Arenguplaani siht on:  

• tagada valdkonnas terviklik, ühtlase kvaliteediga õppe korraldus, nõustamine ja muud 
tugiteenused, 

• anda valdkonnale (dekanaadi ja instituutide koostöös) suurem vabadus otsustada 
doktoriõppe tingimuste ja nõuete üle, 

• toetada ülekantavate oskuste arendamist ja doktorandi karjäärivalikuid.  

Doktoriõppe keskuse loomisel võiks mõelda pikaajaliste eesmärkide peale, isegi kui kohe ei 
ole võimalik kõiki mõtteid teostada.  
 
Doktoriõppe programm on EHISes õppekavana registreeritud raamistik, milles määratletakse 
erialade ühised eesmärgid, õpiväljundid ja doktorandi kohustuslikud tegevused. Programmi 
alla kuuluv eriala saab määratleda oma erisusi.  

Valdkondlikku programmi haldab valdkonna doktoriõppe keskus. Programmi muutmise 
ettepanekud esitatakse doktoriõppe keskusele kas teadusprodekaani, keskuse juhi või 
doktoriõppe komisjoni1 liikmete poolt. Muudatusi menetleb keskus ja arutab valdkonna 
doktoriõppe komisjon. Algatamise ja otsuse kinnitamise tasand tuleneb õigusaktidest2.  

Doktoranti liigitatakse edaspidi õppekavagruppidesse eriala kaudu. Programmi alla võivad 
kuuluda mitme õppekavagrupi erialad.  
 
Doktoriõppe keskus (DÕK) haldab valdkonna doktoriõppe programmi(/-e) teadus-
prodekaani, DÕKi juhi, doktoriõppe komisjoni ja keskuse töötajate koostöös.3  

DÕK: 

• võiks olla nii administratiivne tugiüksus kui ka doktorantide ja juhendajate nõustamis- 
ja koolituskeskus;  

• on töökorralduslik, mitte eraldi struktuuriüksus. DÕKi töötajad on dekanaadi töötajad, 
kelle vahetu töökorraldaja on dekanaadi juhataja;  

• asub võimalusel dekanaadi juures, kindlasti aga doktorantide jaoks mugavalt 
ligipääsetavates ruumides (nõustamisfunktsiooni täitmiseks).  

 

                                                      
1 Doktoriõppe komisjon on doktoriõppe keskuse akadeemiline nõuandev kogu, mille liikmeks on kõikide 
keskuse alla kuuluvate instituutide või erialade esindajad  (erialade haldamine on valdkondades erinevalt 
korraldatud). Mõiste selgitus: 1. ja 2. õppeastme küsimustega tegeleb valdkonna õppekomisjon, doktoriõppe 
küsimustega valdkonna doktoriõppe komisjon. Vt ka siit.  
2 Doktoriõppe eeskiri, mis vastab uuele doktoriõppe korrale, on kooskõlastusringil 2021. a. sügisel. 
3 Valdkondade ülese programmi puhul võib osa ülesandeid viia programmi tasandile (nt programmi 
muutmine). Programmi haldajaks on ka sellisel juhul ühe valdkonna doktoriõppe keskus, ühiseid küsimusi 
arutatakse doktoriõppe komisjonis.  

https://siseveeb.ut.ee/et/struktuur-ja-juhtimine/komisjonid-tartu-ülikoolis#Õppekomisjon


Teadusprodekaan4 annab DÕKi juhile õigused valdkonna keskusele määratud tööülesannete 
täitmiseks ja moodustab doktoriõppe komisjoni.  

DÕKi juht tagab valdkonnas ühtlase kvaliteediga tugiteenuse doktorantidele, juhendajatele 
ja doktoriõppe komisjoni liikmetele. DÕK võtab endale kas osaliselt või tervenisti praegused 
dekanaadi doktoriõpet puudutavad tööülesanded.  

Doktoriõppe komisjon on keskuse akadeemiline nõuandev kogu, mille liikmeks on kõikide 
keskuse alla kuuluvate instituutide/erialade esindajad ja vähemalt kaks doktorantide 
esindajat5. Doktoriõppe komisjon teeb teadusprodekaanile ja DÕKi juhile ettepanekuid 
doktoriõppega seotud küsimustes (vastuvõtt, õppetöö korraldus, programm, õppekvaliteet, 
DÕKi tegevus jm). Arutelud toimuvad komisjonis, algatamise ja otsuse kinnitamise tasand 
tuleneb õigusaktidest.  

Valdkonna DÕK kujuneb välja vastavalt valdkonna spetsiifilistele vajadustele. Valdkonnal on 
vabadus otsustada, milliseid tööülesandeid keskus, dekanaat ja instituut täpsemalt täidavad. 
Ülikooli doktoriõppe keskused teevad omavahel tihedalt koostööd.  

DÕKi võimalikud tööülesanded:  
1) administratiivsed ülesanded:  

• programmi versioonide ja doktorantide olekute haldamine: info ÕISis, aruannete 
koostamine, korraldused ja esildised, 

• taotluste vastuvõtt ja menetlemine või edasisuunamine (doktorant esitab kõik 
dokumendid keskusele), 

• doktorantide edasijõudmise jälgimine, 

• atesteerimisele eelnev doktorandi tegevuse kontroll, doktoriõpingute mooduli 
alla minevate koolituste ja ürituste hindamine ainepunktides, 

• õppeosakonna ja teiste tugiüksustega koostöös täidetavad ülesanded,  

• VÕTA taotluste hindamise koordineerimine (VÕTA komisjon on instituudis). 
2) infohaldus ja kommunikatsiooni korraldamine: 

• valdkondliku doktoriõppe kodulehe haldamine: info sisseastumise, programmi 
nõuete, erialade kohta, ülevaade ülikoolis pakutavatest koolitustest ja üritustest, 
rahvusvahelistest pakkumistest,  

• valdkondliku doktorantide (ja doktorantide juhendajate) listi haldamine, 

• sündmuste, õppeainete ja koolituste ajakava koordineerimine, 

• potentsiaalsete doktorantide nõustamine, doktoriõppe programmi tutvustamine 
/ turundamine, 

• juhendid doktorantidele (vt näiteks), 

• juhendid juhendajatele (vt näiteks), 

• infovahetus teiste doktoriõppe keskustega, 

• infovahetus õppeosakonna ja Tartu Välismaalaste Teenuskeskusega.  
3) toetused ja stipendiumid: 

• info koondamine doktorantidele suunatud rahastusmeedetest, 

• doktorantide teavitamine ja nõustamine, 

                                                      
4 Teadusprodekaani doktoriõpet puudutavad olulisemad tööülesanded praegu: ettepanek doktoriõppe 
kohtade jaotuseks valdkonnas, tingimuste ja korra ülevaatamine ja muutmine, sise- ja välishindamiste 
koordineerimine, doktorantidele suunatud projektide koordineerimine, jne.  
5 Ettepanek on valida doktorantide esindajad koostöös TÜÜEga. Sellisel moel toimuks ülikooli doktoriõppe 
keskuste vahel koostöö ka doktorantide tasandil TÜÜE doktorantide töörühmas.  

https://gbiomed.kuleuven.be/english/phd/PhD_Researchers/phd-timeline-1
https://gbiomed.kuleuven.be/english/phd/Faculty/practical_guide_prom.html


• toetuste ja stipendiumite jagamise korraldamine. 
4) doktorandi ja juhendaja nõustamine: 

• esmane infoallikas regulatsioonide suhtes (doktoriõppe eeskiri, töölepinguga 
seotud õigusaktid, valdkondlikud korrad),  

• juhendid (vt näiteks) ja personaalne nõustamine individuaalplaani ja 
atesteerimise teemal, lähtudes üldisest eeskirjast ja valdkondlikest kordadest,  

• mitte-erialase õppetöö valikutes nõustamine, 

• juhendamisprotsessi toetamine, sh algaja juhendaja nõustamine korralduslikes 
küsimustes, juhendaja meelespea koostamine, 

• erapooletu nõu probleemide puhul ja akadeemiliste vaidluste lahendamiseks 
(huvide konflikt, apelleerimine, hea teadustava),  

• teise programmi/valdkonna/ülikooliga koostöö koordineerimine. 
5) koolituskeskus doktorandile ja juhendajale (ürituste korraldamine ja vahendamine)6: 

• üldoskuskoolitused, sh teadustööks vajalikud üldised pädevused (akadeemiline 
kirjutamine, esinemine, teaduseetika, jne),  

• valdkonnaspetsiifilised koolitused (nt metoodika, karjääri planeerimine), 

• infopäevad jm valdkondlikud või programmiülesed sündmused,  

• juhendajate koolitused. 
 
Doktoriõppe koht on seotud kindla eriala ja instituudiga (ühiserialade puhul oluline eristada).  

Tegevustoetuse väliste kohtade loomine (doktorant-üliõpilane, tasulised õppekohad, 
nooremteadur ettevõttes või asutuses) toimub instituudi juhi otsusel ja rahastuse olemasolul.  
 
Doktorant-nooremteaduri töökoht asub instituudis. 

• Tööandja peab kindlustama nooremteaduri vajalike töövahenditega ja osapooled 
peavad kokku leppima töötamise kohas (tööandja ruumides või kaugtööna).  

• Instituudi juht on nooremteaduri vahetu töökorraldaja. See tähendab mh, et tal on 
õigus kaasa rääkida nooremteaduri 'muu töö' sisus (lubatud piiratud mahus 
nooremteaduri kogu töökoormusest).  

 
Instituudi/eriala tasandil toimub vastuvõtt, juhendamine, erialane õpe, VÕTA taotluste 
hindamine, atesteerimine ja kaitsmine. Algatamise ja otsuse kinnitamise tasand tuleneb 
õigusaktidest. Interdistsiplinaarse uurimisteema või ühise eriala puhul võib moodustada 
instituutide/valdkondade/kõrgkoolide ühise komisjoni või nõukogu.  

 
Doktoriõppe komisjoni liige:  

• esindab komisjonis instituuti/eriala, 

• vastutab erialase sisu eest doktoriõppe programmis, 

• koordineerib programmi alusel korraldatavat erialast õppetööd, 

• koordineerib erialase õppe arendustööd, 

• nõustab instituudi/eriala doktorante nende erialastes valikutes.   
 
 
M. Tasa, 18.02.2021 

                                                      
6 Vt ka koolitusvõimaluste näiteid eri ülikoolidest.  

http://doktorikool.humanitaarteadused.ut.ee/
https://www.leru.org/files/Good-Practice-Elements-in-Doctoral-Training-Full-paper.pdf

