Atesteerimise kriteeriumid doktoriõppekava doktoritöö mooduli 180 EAP arvestamiseks - Kasvatusteaduste doktorinõukogu
Doktoritöö (maht kokku 180 EAP)
Doktoritöö arvestusliku osa komponent

1

2

KOKKU KOMPONENTIDE LÕIKES:
Kogu doktoriõpingute perioodi hõlmav
doktoritöö uurimisplaan, mis peab
sisaldama doktoritöö metodoloogilist
plaani

Monograafia
min nõutav

min nõutav

max
punktid

142

180

132

180

6

10

6

10

Doktoritöö teoreetilist alust puudutava
kirjandusülevaate koostamine
0

3

6

7

10

10

0

10

30

90

80

120

0

0

0

0

20

30

Doktoritöö analüütiline ülevaade

Muu teaduspublikatsioon (ETISe
madalam kategooria)
20

0

20

Konverentsi ettekanne

6

9

Doktoriseminari ettekanne

10

Doktoriseminari ettekande
retsenseerimine

11

Esinemine või osalemine erialastel
seminaridel väljaspool ülikooli

12

Eelkaitsmine

13

Lõppkaitsmine

0

5

20

10

5

6

0

5

Esitamise nõuded
Esitab kirjalikult, koos juhendaja
kooskõlastuse ja EAP mahu
hinnanguga, esitleb ja kaitseb kas
doktoriseminaris või atesteerimisel

Hindamise juhend
Atestesteerimiskomisjon hindab ja
annab punktid võttes aluseks
juhendaja hinnangu, mis on antud
doktoriseminaris ja/või
atesteerimisel

Esitab kirjalikult, koos juhendaja
kooskõlastuse ja EAP mahu
hinnanguga, esitleb ja kaitseb kas
doktoriseminaris või atesteerimisel

Atestesteerimiskomisjon hindab ja
annab punktid võttes aluseks
juhendaja hinnangu

Esitab kirjalikult, koos juhendaja
kooskõlastuse ja EAP mahu
hinnanguga, esitleb ja kaitseb kas
doktoriseminaris ja/või
atesteerimisel

Atestesteerimiskomisjon hindab ja
annab punktid võttes aluseks
juhendaja hinnangu

Esitab artikli koopia, artikli
vastuvõtmist kinnitava e- kirja või
kinnitava tõendi

Artikli tekst juhendaja poolt
tagasisidestatud: kuni 10 EAP;
artikkel avaldamiseks ajakirja
toimetusele sisse antud
(submitted) staatuses: kuni 20 EAPvarem saadud punktid, under
review staatuses + 5 EAP, finally
accepted staatuses + 5 EAP. Kokku
seega ühe artikli eest sõltuvalt
avaldamise staatusest
kumulatiivselt kuni 30 EAP.

Esitab monograafia peatüki teksti.

Juhendaja poolt tagasisidestatud
Retsenseerimata monograafia
doktoritöö peatükk/sisu osa
peatükk on võrreldav artikliväitekirja
vähemalt 20 lk mahus: kuni 20 EAP. artikliga 'submitted' staatuses.
Peatükk/sisu osa, mida on esitatud
ja retsenseeritud doktoriseminaril:
+ 10 EAP. Kokku seega monograafia
vormis esitatava doktoritöö ühe
peatüki eest kumulatiivselt kuni 30
EAP.

120

Monograafia vormis esitatava doktoritöö
peatükk/sisu osa

10

8

0

Avaldamiseks vastuvõetud ETISe 1.1, 1.2
või 3.1 kategooria artikkel (mis
artikliväitekirja puhul moodustab
artikliväitekirja osa) – kuni 30 EAP.
30

5

10

Doktoritöö instrumentide ning meetodite
rakendamispõhimõtete väljatöötamine
0

4

Artikliväitekiri

max
punktid

Esitab kirjalikult, koos juhendaja
kooskõlastuse ja EAP mahu
hinnanguga
Esitab artikli koopia või
veebiaadressi, millelt on artikkel
kättesaadav

Üks avaldatud teaduspublikatsioon Monograafia vormis doktoritöö
kuni 5 EAP sõltuvalt publikatsiooni puhul peavad muud teadustasemest.
publikatsioonid min nõutavate
punktide mahus olema seotud
doktoritöö teemaga

Esitab koopia konverentsi kavast ja
ettekande teesid või koopia
posterettekandest.

Suuline ettekanne rahvusvahelisel
konverentsil: 3-5 EAP.
Posterettekanne rahvusvahelisel
konverentsil: 2-3 EAP. Ettekanne
või posterettekanne Eesti
konverentsil: 2 EAP.

20

10

5

5

5

5

Konverentsiettekanne sisaldab
ettekande teeside avaldamist
(teeside esitamine on reeglina
eelduseks ettekande
aktsepteerimisel). Ettekande
täisteksti avaldamist artiklina
arvestatakse eraldi muu
teaduspublikatsiooni kategoorias

Esitab doktoriseminari ettekande
2-3 EAP
teksti ja/või slaidid, mis on
doktoriseminaril suuliselt ette kantud

Doktoriseminarid, mida ei ole
arvestatud doktoriõppekava erialavõi individuaalainetena

Kirjalik retsensioon doktoriseminari
ettekandele

1-2 EAP

Retsensioonid, mida ei ole
arvestatud doktoriõppekava erialavõi individuaalainetena

Esitab oma ettekande teksti või
analüütilise ülevaate (2-3 lk)
seminaril käsitletu kohta koos
tähelepanekutega oma doktoritöö
jaoks
Vastavalt doktoriõpingute ja
doktoritöö kaitsmise eeskirjale

1-2 EAP

Vastavalt doktoriõpingute ja
doktoritöö kaitsmise eeskirjale
5

Märkused
Doktoritöö uurimisplaan on
detailsem ja põhjalikumalt
läbitöötatud kui sisseastumisel
esitatav kavand (uurimisplaani
projekt)

Kui eelkaitsmist tuleb järgmisel
õppeaastal korrata, siis antakse
vähem kui 5EAP
Atesteerimiskomisjon arvestab, et
doktoritöö eest kumulatiivselt antud
arvestuslike punktide maht enne
lõppkaitsmist ei ületaks 175 EAPd

* Min ja max väärtused hõlmavad kogu doktoriõpingute perioodi. Punktide arvestust peetakse nii aastate kaupa kui ka kumulatiivselt. Komponentide miinimumväärtuste summa on väiksem kui doktoritöö
arvestuslik kogumaht (180 EAP) kuivõrd ühe komponendi miinimumväärtuse kõrval võib mõne teise komponendi väärtus olla maksimaalne.

