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1. Eesmärk
1.1. Eesmärk on:
– toetada doktorante personaalse arengu eesmärkide püstitamisel ja saavutamisel nii akadeemilisel kui ka
mitteakadeemilisel karjääriteel, tagades neile võrdväärsed, kvaliteetsed ja motiveerivad tingimused
teadmistepõhises ühiskonnas kõrgelt hinnatud teadmiste ja oskuste omandamiseks;
– võimaldada doktoriõppe korralduses suuremat paindlikkust ehk suurendada valdkonna otsustusõigust
tegevustes, kus see on valdkonna ja erialade eripäradest tulenevalt otstarbekas;
– konsolideerida tegevusi, mis on valdkonnas ebaotstarbekalt killustatud ja ebaühtlase kvaliteediga juhitud.
1.2. Parendamist vajavatele aspektidele doktoriõppe korralduses viitavad nii doktoriõppe uuringud kui ka
õppekavagruppide kvaliteedi hindamised (vt EKKA vahekokkuvõte doktoriõppe hindamistest):
– ebatraditsiooniliselt nähakse doktoranti rohkem üliõpilase kui alustava teadlasena (madal doktoranditoetus,
suurim teadaolev kohustuslik õppetöö maht, teadustöö teisendamine ainepunktideks ja õppekoormuseks);
– doktoriõpe annab ettevalmistuse eelkõige akadeemiliseks, vähem ülikooliväliseks karjääriks, kuigi arvestatav
osa doktorikraadi kaitsnutest ei jää ülikooliga seotuks või jääb vaid osaliselt (vt joonis lk 2);
– kolme publikatsiooni avaldamise nõue ei võimalda mõnel erialal enam jõuda ettenähtud ajaga kaitsmiseni.
TÜ doktorantide arv 31.03.2018 seisuga
sh kui paljud töötasid TÜs
HV
SV
MV
LT
TÜ kokku

226
221
225
501
1173

54 (24%)
73 (33%)
74 (33%)
185 (37%)
386 (33%)

Keskmine lõpetamiseni kulunud aeg aastates alates
vastaval õppekohal õppima asumisest, v.a eksternina
2013
2014
2015
2016 2017
HV
6,1
5,4
7,0
6,2
6,6
SV
5,5
4,9
5,9
6,1
6,4
MV
4,9
5,5
5,9
7,0
5,2
LT
4,6
5,4
5,6
5,1
5,5
TÜ kokku
5,1
5,3
5,9
5,6
5,7

1.3. Doktorandi arenguks vajaliku õpi- ja töökeskkonna kindlustamiseks tuleb kaotada olukorrad, kus
– doktorandil pole võimalik doktoritööle esitatud nõudeid nelja aastaga täita;
– doktorant ei vaja õppeaineid oma doktoritöö tegemiseks, kuid need on talle kohustuslikud;
– doktorandi individuaalplaani koostamine ja atesteerimine on formaalsed tegevused;
– doktorandil sisuliselt puudub juhendamine, ta ei kuulu uurimisrühma ega noorte teadlaste kogukonda ja tal
pole ka teist juhendajat või mentorit, kelle poole toe ja nõu saamiseks pöörduda;
– doktorant on ebavõrdses olukorras, sest juhendajal pole raha tema õppe- ja teadustöö toetamiseks.

Valdkonna ülesanne on arutada visioonis
tõstatatud teemasid ja pakkuda välja eelistatud
lahendus. Pakutud lahenduste alusel toimub
visiooni täpsustamine, kõrgharidusseaduse
muutmise sisendi koostamine ja ülikoolide
kvaliteedi hea tava leppe uuendamine.
Küsimuste grupid on:
1) Doktorandi staatus ja rahastamine (vt p. 2)
Mida tuleks arvestada doktorandi staatuse
muutmisel töötajaks ning doktorandi
sissetuleku tagamisel, et olukord paraneks,
mitte ei halveneks? (vt ka lisa 1)
2) Õppekava ja kohustuslik õppetöö maht (p.3)
Kas ja kuidas peaks kohustusliku õppe maht
olema õppekavas reguleeritud?
Mis eristab õppekavu ehk mitut õppekava
ülikool vajab (vt ettepanekut lisas 2)?
3) Eri tasandite vastutus ja otsustusõigus (p.4)
Kuidas peaks doktoriõppe tingimuste ja
korra üle otsustamine olema jaotatud
instituudi, valdkonna ja ülikooli tasandi
vahel? (vt ka lisa 3)
4) Kvaliteedi kindlustamine (punktid 6 ja 7)
Kas doktorandi atesteerimise korraldus on
piisavalt hea või vajab muutmist ehk kuidas
võiks nooremteadurite atesteerimine
toimuda? Kuidas on või saab olema tagatud
kõikide doktorantide kvaliteetne
juhendamine – nt, kas igal doktorandil peaks
olema kohustuslikult mitu juhendajat?
5) Rahastamismudel (vt slaidid)
Millised põhimõtted on doktoriõppe
rahastamisel tähtsad – nt kas sisemises raha
jaotuses peaks arvestama samu näitajaid,
mis on kasutusel ülikooli rahastamisel?
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2. Doktorandi staatuse muutmine nooremteaduriks

2.2. HTM on andnud esialgse lubaduse asuda 2019. aastal koos ülikoolidega koostama uut eelnõu väljatöötamise kavatsust, mille eesmärk on doktoriõppe reformimine. Aruteluks välja pakutud ideed on:
– asendada doktoranditoetus alates 2020/2021. õa vastuvõtust nooremteaduri töötasuga, mis on
võrdväärne riigi keskmise palgaga. Üliõpilane peab valima, kas ta sõlmib doktoriõppesse vastuvõtmisel
ülikooliga tähtajalise töölepingu nooremteadurina tööle asumiseks või ei sõlmi töölepingut, eelistades
õppida doktorantuuris üliõpilasena muude kohustuste kõrvalt. Viimasel juhul säilivad doktorandil kõik
üliõpilase õigused ja kohustused, sh õigus taotleda (rahvusvahelisi, riiklikke ja ülikooli) stipendiume oma
õpingute toetamiseks, kuid talle ei maksta enam igakuist riiklikku doktoranditoetust.
– loobuda doktoriõppes iga-aastasest õppekoormuse määramisest ja leppida õppekoormus, mis
nooremteadurite puhul on tähtajalise töölepingu pikkus, kokku doktorandi vastuvõtmisel, võimaldades
sõlmitud kokkulepet muuta ülikooli kehtestatud tingimustel ja korras.
2.3. Doktorantide töölevõtmine nooremteadurina saab
<30
30-34
=>40
toimuda ainult siis kui Vabariigi Valitsus on valmis
<30 TÜ
=>40 TÜ
100%
algatama kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja
õppelaenu seaduse muutmise, st
<40
80%
TÜ
– asendama doktoranditoetuse nooremteaduri palgaga
keskm
60%
ehk kaotama olukorra, kus nooremteadurina töötaval
doktorandil on õigus saada ka doktoranditoetust;
40%
<30
– nägema ette doktoranditoetuselt nooremteadurite
TÜ
20%
palgale üleminekuks lisaraha eraldamise riigieelarvest.
keskm
27%
0%
2.4. Doktoranditoetuse fondi asemel moodustuv nooremHV
SV
MV
LT
teaduri palgafond võiks saada osaks ülikooli baasfinantseerimisest koos õigusega kasutada projekti- TÜ lõpetanud doktorantide viie aasta
põhistest allikatest nooremteaduri palga maksmisel (2013–2017) keskmine vanuseline jaotus
baasfinantseerimise eraldist uurimisrühma muude kulude katmiseks.

Domineeriv karjäärisuunad pärast

doktorikraadi kaitsmist

Frascati

2.1. 2018. aasta sügisel Riigikogus menetluses olev kõrgharidusseaduse eelnõu säilitab doktorandi staatuse
üliõpilasena, kuid võimaldab siduda nooremteaduri ametikoha doktoriõppes õppimisega:
– ülikoolil on õigus oma õigusaktiga sätestada, et nooremteaduri ametikoha nõuetele vastab isik, kes on
immatrikuleeritud doktoriõppesse;
– nooremteaduri töölepingu saab ülikool lõpetada, kui doktorant doktoriõppest eksmatrikuleeritakse (nii
doktoriõppe lõpetamisel kui ka edasijõudmatuse tõttu vm alustel);
– ülikool saab kehtestada tingimused ja korra nooremteaduri töölepingu lõpetamiseks ja doktorandi
vastava otsuse alusel eksmatrikuleerimiseks ka katseaja lõpus.

HUM

Akadeemiline
Kombineeriv
Mitteakadeemiline
60%
15%

SOTS

45%

PÕL
ARST
TEHN
LOOD

45%
70%

35%

35%
75%

10%
30%

45%

40%

25%

20%
25%
10% 15%

Vt täpsemalt Kindsiko, E., Vadi, M., Täks,V., Loite,
K., Kurri, K. (2017) Eesti-doktorite-karjääritee-jaseda-mõjutavad-tegurid

 Doktorantuuri tullakse erinevatel põhjustel
(otse magistriõppest või hiljem, nn
mittelineaarselt), millest võib eeldada
erinevaid ootusi doktorantuurist saadavale
lisandväärtusele.
 Mida vanemana kraad kaitstakse, seda
lühemaks akadeemiline karjäär jääb.
 Need, kes doktorantuuriõpingute vältel
töötavad väljaspool ülikooli, jätkavad
üldjuhul mitteakadeemilist karjääri, ning
need, kes on õpingute vältel juba
ülikooliga tööalaselt seotud, valivad pigem
akadeemilise karjääri.
 Ettevõtted, kes on varem doktorikraadiga
inimesi palganud, teevad seda suure
tõenäosusega ka tulevikus.
Vt täpsemalt Vadi, Kindsiko, Alas, 2015

ScienceDirect-PhD-students-mental-health
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3. Õppekavad ja õppetöö maht
3.1. Eesmärk on
– vähendada oluliselt kohustusliku õppetöö mahtu, käsitledes doktoranti alustava teadlase, mitte õppekaval
õppiva üliõpilasena;
– pöörata suurt tähelepanu ülekantavate oskuste arendamisele, sh igas tegevuses, mitte vaid õppeainetes;
– planeerida õppekavu nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik, tähtsustades õppekava asemel erialasid.
3.2. Kõrgharidusseaduse eelnõu kooskõlastamisel on aruteluks välja pakutud ideed:
– reguleerida doktoriõppe õppekavaga seonduv kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavadest
erinevalt, eesmärgiga muuta doktoriõpe paindlikumaks, enam õpingute individuaalpaanile tuginevaks.
– loobuda kohustusest mõõta doktoriõpet täies mahus, st õppetöö kõrval ka teadus-, arendus- ja kutsealase
loometöö mahtu ainepunktides, mis võimaldab soovi korral rakendada teisti planeeritud õppekava ja
doktorante atesteerida sarnaselt töötajatele, õpingute individuaalplaani täitmise hindamise alusel.
3.3. Võimalikud valikuvariandid õppekava defineerimisel ja kohustuslike tingimuste seadmisel
– PAINDLIKU ÕPPEAINETE MAHUGA ÕPPEKAVA: õppekavadele on kehtestatud ainult kohustuslik üleülikooliliste valikainete maht (12 EAP); soovi korral võib õppekaval või spetsialiseerumisel ehk erialal näha
ette kohustuslikke õppeaineid, kuid eelkõige sõltub õppeainete valik doktorandi teadmistest, oskustest ja
(karjääri)eelistustest; õppeainete valik lepitakse kokku õpingute individuaalplaanis, mille koostamist
toetab sissejuhatav doktoriõppe kursus;
– TEISITI PLANEERITUD ÕPPEKAVA: doktoriõppe programm koosneb kohustuslikest tegevustest, mis peab
teatud tähtajaks olema sooritatud: nt läbitud doktoriõppe sissejuhatav kursus ja koostatud õpingute plaan;
osaletud õpingute jooksul vähemalt viiel erialasel seminaril või külalisõppejõu loengul; võetud vähemalt
12 EAP mahus üleülikoolilisi valikaineid; esinetud ettekandega vähemalt ühel rahvusvahelisel seminaril;
juhendatud vähemalt ühte üliõpilast või õpetatud üliõpilasi 2 EAP mahus; osaletud vähemalt kahes teadust
populariseerivas tegevuses; tehtud kord aastas atesteerimiskomisjonile ülevaate oma uurimistöö
arengust; esitatud kaitsmisele antud erialal kehtivatele nõuetele vastav doktoritöö.
3.4. Kehtiva liigituse alusel saab õppekavade arvu kahandada kaheksa õppekavani. Kui on soov teha neli
valdkondlikku õppekava (millel on kinnitatud erialad), peab saavutama HTMi ja teiste ülikoolidega
kokkuleppe, et doktorantide liigitamine toimub mitte õppekavade alusel, vaid isikupõhiselt –
akadeemiliste kraadide (erialade) nimetuste alusel. Selleks tuleb üle vaadata erialade nimetused. Tartu
Ülikoolis on hetkel kasutusel 73 nimetust. Vt ka ülevaadet ja ettepanekut lisas 2.

TÜ doktoriõppe hea tava
Otsustada tuleb, kas jääb kehtima eesmärk,
et ülikool võimaldab doktorandil omandada
eelkõige:
 oskuse teha teaduslikku uurimistööd,
 õpetamis- ja juhendamispädevused,
 juhtimise, meeskonnatöö ja
projektide (sh rahastamistaotluste)
koostamise oskuse,
 eriala populariseerimise kogemuse,
 teadmised intellektuaalomandi
õiguskaitsest,
 oskuse kirjutada teadusartiklit.
Rektorite Nõukogu uuendab 2019. aasta
alguses Eesti ülikoolide kvaliteedi hea tava
leppe. Selle protsessi käigus vaadatakse
üle ka kokkulepitud nõuded doktoritööle.

Teisiti planeeritud õppekava näited
KU Leuven ja Ghent University

TÜ õppekavade kõige üldisem võimalik
liigitus (ISCED-F 2013)
1.
2.
3.
4.
5.

haridus
humanitaaria ja kunstid
sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
ärindus, haldus ja õigus
loodusteadused, matemaatika ja
statistika
6. IKT
7. tehnika, tootmine ja ehitus
8. tervis ja heaolu
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4. Neli valdkondlikku doktorikooli
4.1. Eesmärk on
– tagada valdkonnas terviklik, ühtlase kvaliteediga õppe korraldus, nõustamine ja muud tugiteenused;
– anda valdkonnale suurem vabadus otsustada doktoriõppe tingimuste ja nõuete üle;
– toetada ülekantavaid oskuste arendamist ja tõsta doktorantide aktiivsust neile suunatud tegevustes.
4.2. Doktorikool on doktoriõppe haldamiseks loodav valdkondlik konsortsium. Doktorikooli ülesanded võivad
valdkonniti erineda, st valdkonnal on vabadus otsustada, milliseid ülesandeid täidab valdkondlik
doktorikool ja mida otsustab valdkonna nõukogu ning mida jäävad otsustama valdkonna või instituudi
nõukogu, dekaan või instituudi juht. Üldine vastutuse jaotus doktoriõppe korraldamisel on järgmine:
– instituut vastutab doktorikraadide kaitsmise tulemuslikkuse ja doktorikraadi kvaliteedi eest;
– valdkond vastutab doktoriõpingute üldise korralduse, kursuste sisu ja tugiteenuste kvaliteedi eest (st
ühtlasi, et ka doktorantide tagasiside küsimise ja arvestamise eest).

Seminaril Workshop-on-doctoral-studies
jagatud kogemused:
 Doktorikoolid lähtuvad kursuste tellimisel
ja pakkumisel ning doktorandid valivad
kursusi lähtuvalt kompetentsidest, mille
omandamist nooremteadurilt oodatakse.
Näide 1: phdcompetencemodel.nl

4.3. Valdkondlikud doktorikoolid teevad koostööd kursuste pakkumisel ja sündmuste korraldamisel, luues
ühise koolituskalendri ja märkides ära kursused, mis sobivad eri doktorikoolide üliõpilastele (vt näidet).
Doktorikoolide koostöös toimub ka üleülikooliliste valikainete pakkumine.
4.4. Doktorikoolide moodustamisel ja teadustöö ainepunktidesse konverteerimisest loobumisel tuleb üle
vaadata ja uuendada ka ülikoolisisene doktoriõppe rahastamise mudel.

5. Doktorantuur koostöös ettevõtte või asutusega
5.1. Ettevõtte või avaliku sektori asutusega koostöös juhendatud doktoriõppe vormi rakendamise eelduseks
on partnerlus ettevõtete või asutustega instituudi tasemel, milleks on sõlmitud teadus- ja arendustegevuse leping või algatatud ühisprojekt. Doktorandi uurimistöö peaks sellise koostöö puhul olema
suunatud ettevõtte või asutuse probleemi lahendamisele või arengu toetamisele.
5.2. Doktorant võib töötada vastavas organisatsioonis või viibida ettevõttes/asutuses ka vaid ühe semestri
(lühiajaline mobiilsus).
5.3. Ettevõte või asutus peab määrama doktorandile organisatsiooni teadus- ja arendustöö eesmärkide
täitmise eest vastutava kaasjuhendaja või konsultandi. Kaasjuhendajal peab olema doktorikraad või
sellele vastav kvalifikatsioon, konsultandilt doktorikraadi ei nõuta.
5.4. Ettepanek on mitte eristada ettevõtte või avaliku sektori asutusega koostöös juhendatud doktorandile
omistatud akadeemilise kraadi nimetust (st ei lisandu kutsedoktori vm nimetust PhD kõrvale).

Näide 2: Researcher development
framework-vitae
 Doktorikoolid aitavad pöörata suuremat
tähelepanu karjäärinõustamisele.
Näide: 10-career-paths-for-phds
 EL tõukefondidest rahastatakse Eestis
(perioodil 2014–2020) kokku 13
doktorikooli projekti. Projektide
vahehindamine toimub 2019. aastal.
Ülikoolidel tuleb otsustada, kuidas
doktorikoolide projektide tegevust
vastavalt doktoriõppe muutmisele
edaspidi korraldada.
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6. Juhendamine
6.1. Eesmärk on
– kindlustada iga doktorandi kvaliteetne juhendamine;
– toetada juhendamisoskuste arendamist;
– vabastada juhendaja üldist laadi küsimustega tegelemisest ja nõustamisest, milleks on võimalik täiustada
kõikidele doktorantidele pakutavaid veebipõhiseid juhendeid ja doktorikoolide teenuseid.
6.2. Ettepanek on seada üldiseks nõudeks või soovituseks levinud praktika, et kõikidel doktorantidel on ülikoolis
kaks juhendajat. Alternatiivne, aga raskesti teostatav lahendus oleks seada nõue valdkonna nõukogule
määrata tingimused, mille alusel otsustatakse, millisel juhul peab doktorandile määrama ka teise juhendaja.
6.3. Doktorantide juhendajate tööperioodi töösooritusele hinnangu andmise ja edutamise aluseks olevasse
tööplaani (nõutav senati määrusega alates 2019. aastast), on instituudi juhil võimalik lisada juhendamisalane enesetäienduse kohustus. Enesetäienduse võimalusi vahendaks doktorikool ja doktorikooli juhile
võib anda õiguse teha põhjendatud ettepanekuid juhendajatele enesetäienduse kohustuse seadmiseks.
6.4. Doktoriõppe välishindamisel on soovitatud koostada praktiline doktoriõppe käsiraamat, sh abivahend
juhendajatele. Näiteid: KU Leuven roadmap ta a PhD , KU Leuven practical guide for supervisor.

7. Edenemise jälgimine ja toetamine
7.1. Eesmärk on
– näha individuaalplaan selgelt ette õpingute alusdokumendina, mille täitmist hinnatakse atesteerimisel;
– luua ÕISis abivahend doktorandi individuaalplaani täitmiseks, edenemise hindamiseks ja toetamiseks;
– arvestada doktorantide tagasisidet õppe- ja töötingimuste ning doktoriõppe kvaliteedi parandamisel.
7.2. Kohustuslik tingimus on, et doktoritöö projekti kavand on õpingute alguses koostatud, hinnatud nõuetele
vastavaks ja täidetavaks kokku lepitud ajaga (nooremteaduri töölepingu pikkusega).
7.3. Doktorantide edenemise jälgimine ja toetamine ei pea olema sarnane atesteerimine läbi nelja aasta, kui
seadus enam ei nõua täis- ja osakoormuse määramist.
7.4. Igal doktorandil on õpinguteks kasutada 48 kuud. Akadeemilise puhkuse võtmine ei muuda töölepingu
seadusest tulenevalt automaatselt tähtajalise töölepingu kestvust, kuid ülikool saab sõnastada tingimused,
millal võib töölepingu vastastikusel kokkuleppel peatada (nt lapsehoolduspuhkusel viibimine).
– nooremteaduri töölepinguga töötava doktorandi puhul saab kokkulepitud õpingute aega pikendada (mis
võib tähendada teise tähtajalise töölepingu sõlmimist) instituudi juhi nõusolekul;
– nooremteaduri töölepinguta ehk riiklikult makstava sissetulekuta õppivale doktorandile jäävad kehtima
senised üliõpilase õpingute nominaalaja arvestamise tingimused (osakoormusega õppimise, akadeemilise
puhkuse võtmise ja pikendusaasta saamise õigus).

 Näide (Radboud University):
In addition to a bilateral PhD supervisor,
each PhD candidate must have a second
staff member as a supervisor, who is
very well versed in the research topic.
The bilateral PhD supervisor and other
supervisors have two roles in relation to
the PhD candidate: (a) as academic
assessor and (b) as mentor/coach. The
first role is primarily aimed at offering
feedback on the required quality of a
dissertation, while the second role is
more focused on the PhD candidate’s
own personal development.

Atesteerimise mõju. TÜs on aastatel
2005–2016 on immatrikuleeritud 2754
doktoranti.
 2017. aasta novembrini vormistati
nende kohta 8195 atesteerimise otsust,
neist 55 (0,7%) negatiivset atesteerimisotsust ja 107 (1,3%) atesteerimata
otsust.
 Enam kui 60% nendest, kes võtsid
akadeemilise puhkuse vähem kui üks
kuu enne esimest eesootavat
atesteerimist, on õpingud katkestanud.
 Vähem kui 10% neist, kes võtsid
akadeemilise puhkuse üks kuu enne
esimest, teist või kolmandat
atesteerimist, on jõudnud lõpetamiseni
(sh eksternina).
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LISA 2. DOKTORIÕPPE ÕPPEKAVADE ARVU VÄHENDAMINE: OTSUSTUSKOHAD JA LAHENDUSED
1. ÕPPEKAVA HALDAMINE. Vastavalt kehtivale õppekava statuudile võib õppekava haldamise määrata
valdkonnale või instituutidele. Kuigi õppekava haldajaks võivad kehtiva korra järgi olla mitu instituuti, kellest
üks on koordineeriv haldaja, on ettepanek doktoriõppes kasutada kahte võimalust: õppekava haldaja on kas
valdkond (kui õppekava ületab instituutide piire) või valdkonna nõukogu eelistuse korral üks instituut (kui
õppekava kattub instituudi vastutusalaga). Kokku tuleb leppida, kas õppekaval on üks programminõukogu või
oleks programmipõhist õppekava haldamist vaja doktoriõppes veidi muuta.
2. ERIALAD. Õppekavade arvu vähendamisel tuleks õppekava statuudis võtta kasutusele eriala termin. Eriala
saab hakata kasutama õppekohtade jagamisel1, doktorikraadi andvate nõukogude määramisel, atesteerimiskomisjonide ja VÕTA komisjonide moodustamisel, juhendajate määramisel ja teemade kinnitamisel jm.
3. ÕPPEKAVA MUUTMINE. Kehtiva korra järgi on doktoriõppe õppekava muudatused, sh erialade lisamine ja
muutmine senati pädevuses. Rakendades valdkondlike doktorikoolide mudelit, tuleks otsustada, millised
doktoriõppe õppekava muutmise otsused tehakse senatis ja millised valdkonna nõukogus. Senat jääb kindlasti
otsustama õppekava avamise ja sulgemise üle.
4. ANTAVA KRAADI NIMETUS. Eestis kehtib üks kraadinimetus – filosoofiadoktor (Doctor of Philosophy, PhD).
Diplomile kantakse kraadi kohta järgmine info: antud akadeemilise kraadi nimetus ja selle ingliskeelne vaste.
Doktorikraadi nimetusele võib sulgudes lisada täidetud õppekava nimetuse või õppekavajärgse
spetsialiseerumise nimetavas käändes. Erialad oleks seega nimetused, mis saab lisada kraadi nimetusele
sulgudes.
5. ÕPPEKAVADE LIIGITAMINE. Õppekavade liigituse alus on rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ISCED-F 2013.
Õppekavade arvu kahandamiseks tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ülikoolidega saavutada
kokkulepe (teha õigusaktidega võimalikuks) doktoriõppe õppekavade liigitamine vajadusel korral konkreetse
õppekavagrupi asemel interdistsiplinaarse õppesuuna alla (vt ISCED-F-2013 lk 53-56).
6. ÕPPEKEEL. Doktoriõppeõppekavad on hetkel nii eesti- ja inglisekeelsed kui ka eesti- ja venekeelsed. Riikliku
määrusega kinnitatud diplomi ja akadeemilise õiendi statuudi kohaselt kantakse õiendile üksnes õppekava
õppekeel, õpiväljundite saavutamiseks vajalikke teisi keeli akadeemilisele õiendile ei kanta. Õppekeele saab
edaspidi kinnitada erialade kaupa.
7. DOKTORIKRAADI ANDEV NÕUKOGU. Doktorikraadi andev nõukogu määratakse kehtiva korra kohaselt
õppekava avamisel või muutmisel senati poolt. Doktorikraadi andmise korra järgi võib doktorikraadi andmise
õiguse määrata valdkonna nõukogule, instituudi nõukogule, mitme valdkonna ja/või instituudi ühisnõukogule
või kõrgkoolide ühisnõukogule. Seni on kehtinud põhimõte, et õppekaval on üks nõukogu. Otsustada tuleb,
kas õppekaval võib edaspidi olla mitu kraadi andvat nõukogu. Nõukogude moodustamise aluseks oleks sel
juhul erialad (vajadusel eraldi, võimalusel erialade gruppidena).
8. VASTUVÕTU KORRALDAMINE. Kehtiva korra järgi kuulutatakse ühele õppekavale välja üks konkurss või mitu
konkurssi dekaani kinnitatud uurimisprojektide või -teemade alusel. Soovi korral saab hakata korraldama
erialapõhist konkurssi.
9. JUHENDAJA JA TEEMA KINNITAMINE. Kehtiva õppekorralduseeskirja kohaselt kinnitab juhendaja ja teema
valdkonna nõukogu või valdkonna nõukogu otsusel õppekava haldamist koordineeriva instituudi nõukogu. Kui
õppekava haldamine jääb valdkonna nõukogule (valdkondlikule doktorikoolile), võib osutuda vajalikuks
kehtiva korra muutmine selliselt, et valdkonna nõukogu saaks juhendaja ja teema kinnitamise volitada
instituudile ka muul alusel, kui haldamise järgi. Praegu on valdkonna nõukogud aktiivselt kasutanud võimalust
volitada juhendajate ja teemade kinnitamine õppekava haldavatele instituutidele.
10. ATESTEERIMISE JA VÕTA KOMISJONIDE MOODUSTAMINE. Tuleb otsustada, millise loogika alusel
moodustatakse atesteerimiskomisjonid ja VÕTA komisjonid, kui õppekava haldamine toimub valdkonna
tasandil. Näiteks, kas erialadel on vastutavad üksused (eriala hoidjad).
11. IMMATRIKULEERIMINE. Doktorandi immatrikuleerimiskorraldusel näidatakse ära instituut, kus ta
doktoriõpinguid alustab. Üldjuhul sõlmib instituut doktorandiga ka nooremteaduri töölepingu.
1

Õppekohtade jaotus erialade alusel ei tähenda, et nooremteaduri ametikohad peaks välja kuulutama eriala nimetuse järgi.

Doktoriõppe õppekavade tunnused (haldav instituut, erialade ja üliõpilaste arv)
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VÕIMALIK UUS LAHENDUS:
ISCEDi alusel oleks minimaalselt võimalik
teha 8 õppekava

PRAEGUNE OLUKORD:
35 õppekava (1196 doktoranti),
vastuvõtt 34 õppekavale

1
tehnika, tootmine ja tehnoloogia
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42

27

29

4

26

21

loodus- ja täppisteadused ning
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22
56
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0

ÕPPEKAVAGRUPP ehk ülikooli vastutusvaldkond
ÕPPEVALDKOND ehk õppekavade liigituse alus (ISCED klassifikaator)
TEADUSVALDKOND ehk teaduse evalveerimise alus (Frascati klassifikaator)

ÕPPEKAVA koosneb erialadest
ERIALA väljendub akadeemilise kraadi nimetuses

LISA 3. DOKTORIÕPPE ÕPPEKAVADE HALDAMINE: VALDKONDLIKUD DOKTORIKOOLID
Õppekavade arvu vähendamisega on eesmärk anda rohkem vastutust valdkonda. Vastutus tuleb võtta suuremate
tükkidena, mitte kildudena. Tagada tuleb doktoriõppe korraldamise efektiivsus ja kvaliteet.
Doktoriõppe õppekavu haldab ettepaneku kohaselt valdkond. Õppekaval on registreeritud erialad, mille alusel
saab moodustada vajalikke komisjone ja korraldada muid tegevus, mis on vaja suunata täpsemalt instituutidele
ja erialadele. Erialade identiteedi hoidmine ja tugevdamine on sellises muudatuses oluline.
Iga õppekavale immatrikuleeritud üliõpilane on seotud ühe õppekava, eriala ja instituudiga. Valdaval osal
juhtudest tähendab doktorandi immatrikuleerimine temaga nooremteaduri tähtajalise töölepingu sõlmimist.
Nooremteaduri ametikoha loomise ja täitmise viisi otsustab kehtiva korra kohaselt instituudi juht. Kui
doktorantide piirarv ei ole seatud tegevustoetuses eraldatud õppekohtade arvuga, võib instituut avada
tegevustoetusest rahastatud õppekohtadele lisaks täiendavaid, juhendaja teadusgrandist rahastatud
nooremteaduri ametikohti.
NB! Nooremteaduri ametikohtade loomisega tuleb doktorantidele ühtlasi tagada füüsiline töökoht ülikoolis.
Doktoriõppe korraldamiseks moodustab valdkond konsortsiumi – valdkondliku doktorikooli. Doktorikool
– haldab õppekavade ja üliõpilaste olekuid (ÕISis õppekava ja eriala info haldamine, aruannete koostamine,
korraldused ja esildised, info haldamine kodulehel jms);
– planeerib koostöös teiste doktorikoolidega koolituste ja sündmuste ajakava (korraldab doktorantidele
sissejuhatavaid infopäevi, ülekantavate oskuste kursusi, seminare, suve- ja talvekoole jm kõikidele või mitme
eriala ja õppekava doktorantidele suunatud sündmusi);
– tegeleb vastuvõtu, atesteerimise, toetuste ja stipendiumide jagamise korraldamisega;
– informeerib, nõustab ja abistab doktorante ja juhendajaid, sh aitab koostada doktorandi individuaalse
õpingute plaani.
Kokku tuleb leppida valdkonna nõukogu ja valdkondliku doktorikooli nõukogu ülesanded ja vastutus õppekavade
haldamisel2.
Valdkondlike doktorikoolide loomisega
– tekib doktoriõppele enam pühenduv, koostöövõimeline meeskond, kellele on parem võimalus doktorantidele
ja juhendajatele suunatud tegevusi korraldada ja teenuste arendamise üle otsustada (info liigub ja koostöö
toimib 10 inimese vahel efektiivsemalt kui 35 inimese vahel);
– doktorandil tekib doktorikooli näol selge allikas info saamiseks (hetkel saadakse infot õppeosakonnalt,
dekanaadist, doktorikoolist, instituudist, programmijuhilt, juhendajalt);
– kursuste ja seminaride kvaliteet, kättesaadavus ja kuluefektiivsus paraneb (neljale üliõpilasele ei too
külalisõppejõudu, 40 jaoks aga küll; doktorandid saavad suurema kogukonnana kokku; eri ajal vastuvõetud
doktorantidele saab koos paremini korraldada vajalikke sissejuhatavaid kursusi jm sündmusi);
– administratiivne töö saab valdkonnas ühtlase kvaliteediga ja parima ressursikuluga tehtud (konkursid,
komisjonid, aruanded, küsitlused, info edastamised jms);
– valdkondlik ja valdkondade ülene lähenemine toetab interdistsiplinaarsust, mis on oluline ka magistriõppest
doktoriõppesse liikumisel (õppekavade arendamine ja seoste nägemine kahel astmel).

2

Näiteks Pedagogicumi nõukogu
7.1. kinnitab Pedagogicumi iga-aastase tegevuskava;
7.11. hindab ja kiidab heaks õpetajakoolituse õppekavad;
7.12. kiidab heaks valdkonnaüleste õpetajahariduse valdkonna teadus- ja arendusprojektide taotlused;
7.13. kujundab seisukohad riikliku tasandi õpetajahariduse arengut puudutavates küsimustes;
7.14. soovitab ülikooli esindajaid õpetajaharidusega seotud vastutuskogudesse ja töögruppidesse;
7.2. kinnitab Pedagogicumi eelarve ja teeb selles muudatusi;
7.3. kinnitab Pedagogicumi nõukogu kodukorra;
7.4. valib ja kutsub vajaduse korral tagasi Pedagogicumi juhataja;
7.5. arutab ja otsustab muid õpetajakoolituse ja haridusteaduse valdkonna seisukohalt olulisi küsimusi.

