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Doktoriõppe tagasisideküsitlus toimus 2. aprillist 4. maini 2020. Küsitlus saadeti kõikidele Tartu Ülikooli 
doktoriõppe üliõpilastele ja eksternidele (1212 isikule). Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik. 
Küsitlusele vastas 570 doktoranti, vastamismäär 47%. 

Doktoriõppe korraldus 

Doktorandid on doktoriõppe korraldusliku toega üldiselt rahul (skaalal 1–10 keskmine hinnang 7,71). 
Välisdoktorandid on korraldusliku toega rohkem rahul kui Eesti doktorandid2. Valdkondlikult ilmneb 
erinevus HV ja LT vahel – HV doktorandid on teabe õigeaegse kättesaadavusega rohkem rahul kui LT 
doktorandid. Ühe juhendajaga doktorandid on korraldusliku toega, teabe õigeaegse kättesaadavuse 
ja arusaadavusega rohkem rahul kui kahe juhendajaga doktorandid.  

Kommentaarides3 toovad doktorandid kriitiliselt välja info killustatuse, mis tuleneb infokanalite 
rohkusest, teabe meilitsi edastamisest ja kontaktisikute rohkusest. Kõige rohkem on ebakindlust 
individuaalplaani, atesteerimiskorra ja teadustöö hindamispõhimõtetega, mitmel juhul tuuakse välja 
reeglite ebatäpsust ja mitmeti tõlgendatavust ning vastuolulisi nõuandeid. Kodulehtede ja meililistide 
kõrval toetutakse programmijuhtide, õppekorraldusspetsialistide, juhendajate, aga ka 
kaasdoktorantide abile. Positiivselt tuuakse välja HV ja MV infopäevi 1. aasta doktorantidele ning HV 
ainekursust "Sissejuhatus doktoriõppesse humanitaarteadustes".  

Juhendamine 

Kuigi juhendamise kvaliteediga ollakse üldiselt rahul (8,0), vahetaks 9% vastanutest võimalusel 
juhendajat. 31% valiks võimalusel täiendava juhendaja, 12% loobuks mõnest juhendajast.  

1. ja 2. aasta doktorandid on juhendamise kvaliteediga rohkem rahul kui 3. ja 4. aasta doktorandid ja 
leiavad, et juhendajatel on nende jaoks rohkem aega. Välisdoktorandid leiavad, et juhendajatel on 
nende jaoks rohkem aega, kui Eesti doktorandid. 

Juhendajate arv ei mõjuta oluliselt rahulolu juhendamise kvaliteediga või hinnangut sellele, kas 
juhendajatel on doktorandi jaoks aega. Samuti ei mõjuta juhendajate arv rahulolu doktoritöö 
edenemisega, otsusega tulla TÜ doktoriõppesse ega motiveeritust doktoriõpingutega jätkamiseks. 

Doktorantide kommentaaridest tuleb selgelt välja, et doktorantide ootused juhendamisele on 
erinevad (vajadus ootusi doktoriõppe algul täpsustada). Ebaselgus rollides ja ülesannetes viib 
rahulolematuseni. Juhendajalt eeldatakse peamiselt doktorandi uurimisteema põhjalikku tundmist 
(siit ka peamine põhjus, miks soovitakse vahetada/lisada/loobuda juhendajast), aga ka kursisolekut 
õppekorraldusliku poolega ning head suhtlusoskust. Läbivalt viidatakse juhendajate 
koolitusvajadusele, sest puuduvad piisavad juhendamis-, juhtimis- ja/või suhtlusoskused. Juhendaja 
suurt töökoormust ja sellest tulenevat juhendamiskvaliteedi kõikumist mainivad nii need, kes on oma 
juhendajaga rahul, kui ka need, kes seda pole. Need, kellel on mitu juhendajat, soovivad mõnest 
juhendajast loobuda peamiselt seetõttu, et vastutus hajub, juhendajad ei tööta omavahel hästi ja 
nõuanded on vastuolulised. Tuuakse välja probleeme juhendaja kui kaasautoriga.  

Juhendaja osakaal üldise rahulolu hindamisel on väga suur ning doktorandid mõistavad, et nad 
ootavad juhendajalt väga erinevate rollide täitmist. Eelkõige soovitakse aga regulaarset ja sügavuti 
teemasse minevat koostööd juhendajaga.  

  

                                                                 
1 Edasises tekstis ja lehe serval on samuti näidetena toodud hinnangud skaalal 1–10.  
2 Siin ja edaspidi on välja toodud vaid need erisused, mis on statistiliselt olulised (olulisuse nivool 0,05). Täpsemaid andmeid ja 
jooniseid saab vaadata doktoriõppe statistika töölaual statistika.ut.ee/doktoriope 
3 Selles ülevaates on toodud vaid läbivaimad kommentaarid. Kommentaare on kokku 324 lehekülge. 

Rahul teabe õigeaegse 
kättesaadavusega: 

HV 8,2 --- LT 7,6 

Rahul korraldusliku toega: 

välis 8,3 --- Eesti 7,5 

ühe juhendajaga 8,2 ---  
kahe juhendajaga 7,5 

 

Vahetaks juhendajat: 

HV 4% --- SV 13% --- 
MV 3% --- LT 11% 
 

Juhendajal on minu jaoks 
aega: 

1. ja 2. aasta dok 8,6 ---      
3. ja 4. aasta dok 7,9 

välis 8,6 --- Eesti 8,1 

Vastamismäär: 

HV 53% --- SV 49% ---  
MV 30% --- LT 51% 

https://statistika.ut.ee/doktoriope/


Õpingute planeerimine 

Üldiselt ollakse nõus, et seni läbitud õppeained on olnud teadustöö jaoks asjakohased (6,8) ja 
õppeaineid saab endale sobivalt planeerida (7,2).  

Ainekursuste puhul ootavad doktorandid suuremat paindlikkust (toimumise aeg ja koht) ning 
valikuvabadust (vastavalt uurimisteemale ja täiendusvajadustele), samuti paindlikumaid õppevorme 
(e-õpe). Ainekursuste praegust hulka hinnatakse liiga suureks, võttes teadustöölt fookuse ja aja. 
Kritiseeritakse neid õppekavu, mille sisu on aegunud (harva või mittetoimuvad kursused), mis ei ole 
kaasaegsed, mille ainekursuste toimumise info ei ole täpne ning kus on liiga vähe ingliskeelseid 
ainekursusi. Õpingute planeerimiseks soovitakse pikemalt etteantud ainete toimumise ajakava. 
Vabaainete puhul kommenteeritakse, et neid on ÕISist keeruline üles leida. Kritiseeritakse neid 
ainekursusi, mille tase ei vasta doktoriõppele, mis toimuvad liiga suurtes rühmades (arutelu madal 
tase) ning kus ei saa sisulist tagasisidet esitatud töödele. Märksa suuremal määral soovitakse 
metodoloogia ja teooria aineid ning rohkem individuaalset õpet/juhendamist. Märgitakse, et teiselt 
erialalt tulnud doktorantide vajadusi ei võeta õppekava koostamisel arvesse.  

Kui suure osa oma ajast kulutavad doktorandid doktoriõpingutele ja doktoritööle4? LT doktorandid 
kulutavad doktoriõpingutele rohkem aega kui SV või HT doktorandid. Välisdoktorandid kulutavad 
oluliselt rohkem aega kui Eesti doktorandid või eksternid. 1.-2. aasta doktorandid kulutavad 
doktoriõpingutele rohkem aega rohkem kui 3.-4. aasta doktorandid. Kes ei tööta, kulutavad 
doktoriõpingutele oluliselt rohkem aega kui need, kes töötavad. 

Doktorandid tunnistavad, et doktoriõpingutele ja doktoritööle kulutatav aeg varieerub periooditi. 
Lisaks kommenteeritakse, et see mõjub demotiveerivalt, kui teadustöö hindamisel võetakse arvesse 
vaid tulemusi (artiklid), mitte tegelikult uurimisteemale kulutatud aega.  

Pädevused 

Etteantud pädevuste hulgast on doktorandid kõige rohkem nõus sellega, et doktoriõpingud on andnud 
akadeemilise kirjutamise ja publitseerimise oskuse (6,6) ja oma uurimisvaldkonna uurimismeetodite 
kasutamise oskuse (6,6). Vähem ollakse nõus, et doktoriõpingud on andnud juhtimisoskuse (5,0) või 
projektide algatamise, kavandamise ja rakendamise oskuse (5,1). 

Välisdoktorandid hindavad omandatud pädevusi pea kõikides aspektides oluliselt madalamalt kui Eesti 
doktorandid.  

Valdkondlikult erinevad teistest MV ja LT, kus doktorandid hindavad enamasti õpingute käigus 
omandatud pädevusi kõrgemalt kui HV ja SV doktorandid. Kahe pädevuse osas ilmneb MV ja teiste 
doktorantide vahel eriti selge erinevus: teadmised andmekaitse regulatsioonidest ning süsteemne 
ülevaade teaduseetikast ja heast teadustavast. 

Pädevuste puhul selgitatakse sageli, et need on pigem omandatud varasemate õpingute, välisõpingute 
või töötamise käigus. Mitme loetletud pädevuse puhul doktorandid nende arenemist oma õpingute 
jooksul ei tunneta (nt meeskonnatöö, juhtimine). Vastamisel eeldati üldjuhul, et silmas on peetud 
konkreetsete ainekursuste läbimist. Väga oluliseks hinnatakse andmekaitse, intellektuaalomandi, 
teaduseetika, infoedastamise, projektide kirjutamise, juhendamise ja õpetamise pädevuste 
omandamist.  

Doktorandid hindavad ülikooli tuge karjääri planeerimisel väheseks. Mõnevõrra küsitakse nõu 
juhendajalt, suures osas toetutakse oma lähikondsete abile ja isiklikule infoväljale.  

Töötamine ja majanduslik toimetulek  

Vastanutest 29% ei tööta, 26% töötavad õpingute kõrvalt ainult Tartu Ülikoolis, 30% töötavad ainult 
väljaspool ülikooli ja 15% töötavad nii Tartu Ülikoolis kui ka väljaspool. Nendel, kes töötavad Tartu 
Ülikoolis, on töö sagedamini seotud doktoritöö teemaga (6,5) kui väljaspool ülikooli töötavatel 
doktorantidel (5,1).  

LT ja MV puhul on töötamine Tartu Ülikoolis oluliselt rohkem seotud doktoritöö teemaga kui SV 
doktorantidel. Töötamisel väljaspool Tartu Ülikooli erineb teistest valdkondadest LT, kus töö ei ole 

                                                                 
4 Skaala: 1 = vähem kui 5%, 2 = kuni 10%, 3 = kuni 20%, 4 = kuni 30%, 5 = kuni 40%, 6 = kuni 50%, 7 = kuni 60%, 8 = kuni 70%,  
9 = kuni 80%, 10 = peaaegu kogu ärkveloleku aja. 

Doktoriõpingutele kulutatud 
aeg: 

LT 5,4 --- MV 5,0 --- 
SV 4,7 --- HV 4,3 

välis 6,5 --- Eesti 4,4 --- 
eksternid 3,2 

1.-2. aasta dok 5,6 ---          
3.-4. aasta dok 4,8 

ei tööta 6,4 ---  
töötab TÜs 5,1 --- 
töötab mujal 4,0 

 

 

TÜs töötamise seotus 
doktoritöö teemaga:: 

MV 7,3 --- LT 7,2 ---  
HV 5,6 ---SV 5,2  

Ei tööta: 

HV 34% --- SV 16% ---  
MV 18% --- LT 36% 



enamasti seotud doktoritöö teemaga. Välisüliõpilastel on töötamine oluliselt sagedamini seotud 
doktoritöö teemaga kui eesti üliõpilastel, nii töötamisel Tartu Ülikoolis kui väljaspool ülikooli.  

Majanduslikku toimetulekut hinnatakse 10-punktisel skaalal keskmiselt 6,9. Majandusliku toimetuleku 
osas ei ole olulist erinevust valdkondade vahel ega ka Eesti ja välisdoktorantide vahel. Küll ilmneb 
erinevus vanuserühmade lõikes: alla 30-aastased hindavad oma majanduslikku toimetulekut 
paremaks kui üle 30-aastased. Samuti hindavad majanduslikku toimetulekut kõrgemaks tasuta kohal 
õppijad kui tasulisel kohal õppijad. Töötamine või mittetöötamine ega töökoormus hinnangut 
majanduslikule toimetulekule oluliselt ei mõjuta. 

Doktorandid arutlesid kommentaarides nii ülikoolis kui ülikoolist väljaspool töötamise plusside ja 
miinuste üle. Ühelt poolt hinnatakse ülikoolis töötamist kui doktoriõpinguid toetavat faktorit, isegi kui 
töö ei ole otseselt uurimisteemaga seotud. Aga seda ainult juhul, kui töökoormus ei ole liiga suur (nt 
ÕIS-i andmetel osaleb õppetöö läbiviimises 44% vastanutest, sh 19% on seotud kolme või enama 
ainekavaga). Väljaspool ülikooli töötamist hinnatakse, kuna see loob seosed tööturuga ning on 
seetõttu eriti vajalik mitteakadeemilist karjääri planeerivate doktorantide jaoks. Negatiivselt tuuakse 
välja doktorantide töö ebavõrdset tasustamist ülikoolis ja ka seda, et doktorandi tegelik töökoormus 
ei ole nende töötasu ja stipendiumi suurusega tasakaalus.  

Läbivalt kommenteeritakse, et kuna stipendiumi saamine on ebakindel, siis on töökoha olemasolu 
stabiilse sissetuleku tagamiseks vajalik. Varasema kogemusega doktorandid on väga rahul 
stipendiumisumma suurenemisega, kuid palga ja stipendiumi erinevad sotsiaalsed tagatised viivad 
sageli otsuseni tööle minna.  

Õpi- ja töökeskkond 

Doktorandid on oma õpi- ja töökeskkonnaga üldiselt rahul (7,7) ja leiavad, et üksuse töötajad suhtuvad 
neisse kui kolleegidesse (8,1). Teistest valdkondadest eristub SV, kus need näitajad on madalamad. 
Välisdoktorandid on õpi- ja töökeskkonnaga rohkem rahul kui Eesti doktorandid.  

Õpi- ja töökeskkonna kommentaarides tulevad selgelt välja struktuuriüksuste erisused, on kaasavaid 
ja hoolivaid, on selliseid, kus doktorant tajub end ebavõrdsena, tüütute töökohustuste täitjana. 

LT doktorandid suhtlevad teiste doktorantidega oluliselt rohkem kui HV või SV doktorandid. 
Välisdoktorandid suhtlevad Eesti doktorantidest sagedamini teiste doktorantidega ja on loonud endale 
kontaktide võrgustiku, mis on laiem kui vahetu õpi- ja töökeskkond.  

Suhtlusringkonna laiendamisele on positiivselt mõjunud doktorikoolide üritused, korduvalt tuuakse 
välja sotsiaalmeedia kasulikkust. Kontaktide võrgustiku loomisel rõhutatakse juhendaja keskset rolli. 
Vähem suhtlusvõimalusi on väljaspool ülikooli töötavatel ja/või Tartus mitteelavatel doktorantidel. 
Igas valdkonnas on doktorante, kes tunnevad, et nad on üksi (eriti kerkis esile LT puhul; sageli seotud 
rahulolematusega juhendajaga), samas on ka neid, kes eelistavadki iseseisvalt tegutseda. 
Kritiseeritakse seda, et teadustöötajad ei jaga alati infot võimaluste kohta doktorantidega.  

15% vastanutest on kogenud ebavõrdset kohtlemist, sh 45% nendest andsid sellest juhtumist teada. 

Edasijõudmine ja üldine rahulolu 

Üldiselt on doktorandid doktoritöö edenemisega rahul (5,9) ja motiveeritud doktoriõpingutega 
jätkama (7,7). Välisdoktorandid on selles osas rohkem rahul ja rohkem motiveeritud kui Eesti 
doktorandid.  

Atesteerimise osas on kriitilisemad LT doktorandid. LT doktorandid on vähem nõus, et viimane 
atesteerimine aitas kaasa doktoritöö edenemisele, kui HV või MV doktorandid. 

HV doktorandid on võrreldes SV ja LT doktorantidega oluliselt rohkem rahul oma otsusega tulla 
õppima Tartu Ülikooli doktoriõppesse.  

1.-2. aasta doktorandid on 3.-4. aasta doktorantidega võrreldes rohkem rahul doktoritöö edenemisega 
ja atesteerimisega, rohkem motiveeritud jätkama ja rohkem rahul otsusega tulla õppima TÜ 
doktoriõppesse. 

Need, kes ei tööta, on töötavate doktorantidega võrreldes oluliselt rohkem rahul doktoritöö 
edenemisega ja motiveeritud õpingud jätkama. 

Mujal töötamise seotus 
doktoritöö teemaga:: 

SV 6,1 --- MV 5,7 ---  
HV 5,6 --- LT 3,6  

Majanduslik toimetulek: 

alla 30-a 7,3  --- üle 30-a 6,7 

tasuta 7,0 --- tasulised 6,3 

Osalemine õppetöö 
läbiviimses:: 

HV 31% --- SV 53% ---  
MV 53% --- LT 44%  

Üldine õpi- ja töökeskkond: 
LT 7,9 --- HV 7,8 ---  
MV 7,8 --- SV 7,1 

välis 7,9 --- Eesti 7,5 

Töötajate suhtumine: 

LT 8,4 --- SV 7,3 

Suhtlemine teiste 
doktorantidega: 

LT 6,6 --- MV 6,4 --- 
HV 5,8 --- SV 5,7 

Kontaktide võrgustik: 

välis 6,5 --- Eesti 5,5 

Rahul doktoritöö 
edenemisega: 

välis 6,9 --- Eesti 5,5 
1.-2. aasta dok 6,3 ---   
3.-4. aasta dok 5,7 

ei tööta 6,8 --- 
töötab TÜ-s 5,8 ---  
töötab mujal 5,7 

Rahul atesteerimisega: 
HV 6,3 --- MV 5,8 ---  
SV 5,5 --- LT 4,8 

välis 6,7 --- Eesti 4,8 
1.-2. aasta dok 5,8 ---   
3.-4. aasta dok 5,1 



Doktorantide üldist rahulolu mõjutab valdkonnas toimuv (nt rahastuse vähesusest tingitud pingeline 
õhkkond) ja doktoritöö edenemise aeglane tempo (nt katsete ebaõnnestumise tõttu).  Motivatsiooni 
mõjutab perspektiivituse tunne teadusrahastuse vähesuse ja piiratud karjäärivõimaluste tõttu.  

Atesteerimise puhul kritiseeritakse selle formaalsust, sisulise tagasiside puudumist – sellisel juhul 
tajutakse seda kui aega raiskavat bürokraatiat. Doktorante häirib, et edasijõudmist doktoritöös 
hinnatakse peamiselt publikatsioonide ja nende avaldamiskiiruse põhjal (kuigi avaldamisprotsessi 
doktorant üldiselt mõjutada ei saa), arvestamata uurimistöö mahtu ja kvaliteeti.  

Kõrgelt hinnatakse kogemusi välisülikoolis ning erinevaid mobiilsusvõimalusi. Tajutakse ebavõrdset 
kohtlemist nende suhtes, kes on teiselt erialalt või välismaalt.  

 

Doktorantide korduvaimad ettepanekud 

• Õppetöö mahu vähendamine. Suurem paindlikkus ja valikuvabadus. Õppeainete kvaliteedi 
ühtlustamine. Üleülikooliliste valikainete kohustusliku mahu vähendamine, samas nende valiku 
suurendamine.  

• Kohustuslike publikatsioonide arvu vähendamine.  
• Juhendajate tööd on vaja rohkem väärtustada. Juhendajaid peaks koolitama ja nende 

juhendamisoskusi hindama.  
• Regulaarsed ja kvaliteetsed juhendamiskohtumised.  
• Doktorandi staatus tudengist töötajaks. Doktorandi sissetuleku suurendamine ja sotsiaalsete 

tagatiste parendamine. Doktorandi kaasamine ja töökogemuse andmine. 
• Tööruumid doktorantidele.  
• Doktorantide tugikeskus: uurimistööga seotud nõuanded, kirjutamisabi, keeletoimetus, 

mentorlusprogrammid, kontaktide leidmine spetsiifilisteks uurimisvajadusteks, eetikaküsimused, 
jm. 

• Eeldoktori aasta teiselt erialalt, tööturult tagasi või väljastpoolt ülikooli tulijale.  
• Atesteerimine sisulisemaks.  
• Doktoriõpet puudutava info parem edastamine ja selgem sõnastamine.  
• Doktoriõppe nõuete ja õppekavade kvaliteedi ühtlustamine valdkonnas.  
• Doktorantide infopäevad õppeaasta algul ja/või õpingute algul. 
• Ootuste täpsem sõnastamine doktoriõpingute alguses doktorandi ja juhendaja vahel.  
• Ühisüritused üksuse töötajatega ja ülikooli teiste doktorantidega.  
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