Doktoriõpe TLÜ-s

DOKTORIÕPPEKAVA
Koosneb doktoritööst 180 EAP ja õppeainetest 60 EAP, mis jagunevad:
üldainete mooduliks (12-30 EAP);
erialaainete mooduliks (12-30 EAP);
individuaalaineteks (12-30 EAP);
Õppekava sisaldab aineid:
teadusmetodoloogiast ja -eetikast (kohustuslik 6 EAP),
uurimismeetoditest (vähemalt 12 EAP),
kõrgkoolididaktikast,
eesti teaduskeelest ja eriala terminoloogiast, akadeemilisest kirjutamisest,
intellektuaalomandi kaitsest,
projektijuhtimisest ja rahastamistaotluste koostamisest.
Eriala rakenduslikku tegevust (6 EAP).
PLANEERITUD MUUTUS: üldpädevusi toetavate kursuste valiku suurendamine ja
nende kvaliteedi tõstmine sh ingliskeelsete ainete puhul
(teaduseetika, teaduskommunikatsioon, jms).

DOKTORIÕPPE KOHAD ja RAHA DOKTORANDILE
25 kohta tegevustoetusega + 14 kohta ülikooli rahastusega:
Doktoranditoetus makstakse keskselt sh osakoormuses 50% mahus
Täiendava rahastamise kohustust üksustel ei ole (aga osaliselt on võimalused leitud)
Lisaks väike arv üksusteja programmide (nt Dora+) toel loodud õppekohti
Doktoranditoetus makstakse üksuste poolt
EI OLE nõuet, et õppekoht peab olema projektiga seotud
Saab välja kuulutada konkreetse teemaga õppekohale konkursi
PLANEERITUD MUUTUS:
Riiklikust tegevustoetusest rahastatavad õppekohad (25)
toetus keskselt, lisaks üksuselt stipp v nooremteaduri palk (summarselt 1160 eur neto)
Ülikooli rahastusega õppekohad (max arvu kinnitab senat) – seotud projektidega
toetus keskselt, lisaks üksuselt stipp v nooremteaduri palk (summarselt 1160 eur neto)
Sihtrahastusega õppekohad
Toetus + stipp v nooremteaduri palk üksuselt sh vähemalt 75% ulatuses TAL või muu
sihtotstarbelise lepinguga ülikoolile eraldatud
vahenditest.

DOKTORIÕPPE VASTUVÕTT ja ATESTEERIMINE
Põhivastuvõtt suvel, aga välismaalased võivad kandideerida kevadel
Suur segadus seal, kus reaalselt välismaalasi varem eksamineeritakse!
Üldjuhul korraga ühes konkursis kolme tüüpi kohad:
Täiesti vaba st doktorandi poolt valitud teema õppekava valdkonnas
Üksuse poolt seatud prioriteedid teatud teemavaldkondadele
Konkreetse (projektist lähtuva) ette välja kuulutatud teemaga
Äsja reguleerisime teemapõhiste kohtadele eraldi konkursi välja kuulutamise
võimaluse.
Atesteerimine ainult kevadel
PLANEERITUD MUUTUS:
Kolm vastuvõtuperioodi (kevadel, suvel ,sügisel)
Doktorandid alustavad semestri alguses (välismaalased kuni 1 aasta jooksul
vastuvõtu otsusest kui saavad dokumendid korda)
Atesteerimised toimuvad kevadel ja talvel st iga doktorant atesteeritakse 2 õpitud
semestri järel

DOKTORITÖÖ ja NÕUDED
Artikliväitekiri:
* Vähemalt 3, loomepõhise doktoritöö puhul vähemalt 2 avaldamiseks vastu võetud
ETIS-e kategooriaga 1.1., 1.2. või 3.1. või TLÜ kirjastuse kogumikes avaldatud artiklit.
* Loomepõhise artikliväitekirja osaks on loometöö, mille tulemusena on valminud
vähemalt üks avalik linastus, etendus, näitus või muu rahvusvahelisele publikule
avatud esitus, mis on rahvusvaheliselt retsenseeritud.
Monograafia:
* vähemalt 1 artikkel, mis vastab ETIS-e klassifikaatorile 1.1., 1.2. või 3.1. või on
avaldatud TLÜ kirjastuse välja antud kogumikes ja mis ei ole vanem kui 5 aastat alates
doktoritöö kaitsmisele esitamise kuupäevast.
* kunstierialadel vähemalt üks avalik linastus, etendus, näitus või muu
rahvusvahelisele publikule avatud esitus, mis on rahvusvaheliselt retsenseeritud.
Väljaspool ülikooli väitekirjade seeriat ilmunud monograafia
lisatakse analüütiline ülevaade, mis annab uurimistööst kokkuvõtva ülevaate, mille
põhiosa maht on 30-40 standardlehekülge pikk.

MUUD TEEMAD
Õppekavade liitmine
Madal kaitsmiste osakaal
Doktoritöö eest atesteerimisel punktide arvestamise alused
Eelkaitsmiste ja kaitsmiste korraldus
Kaitsmispreemiate jagamine
Juhendajate koormuse arvestamine
Juhendajate/uurimisrühmade seminarid
Doktorikoolide ja doktorikavade eestvedajate koostöö
Mobiilsus
Kaasjuhendamine
Ühisõppekavad ja ühisjuhendamise (Co tutelle) lepingud
jne

