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1 Doktoritöö valdkonnas teaduskirjanduse 

läbitöötamine ja doktoritöö teoreetilist 

alust puudutava kirjandusülevaate 

koostamine

20 35 20 35

Esitab atesteerimisaruandes 

läbitöötatud raamatute ja peamiste 

jälgitud ajakirja loetelu ning 

doktoritöö teoreetilist alust 

puudutava kirjandusülevaate, koos 

juhendaja kooskõlastuse ja EAP mahu 

hinnanguga. Kirjandusülevaadet on 

esitlenud ja kaitsnud kas seminaris 

või atesteerimisel.

Atestesteerimiskomisjon hindab ja 

annab punktid võttes aluseks 

juhendaja hinnangu.

Tegevused, mida ei ole arvestatud 

doktoriõppekava eriala- või 

individuaalainetena.

2 Avaldamiseks vastuvõetud ETISe 1.1, 1.2 

või 3.1 kategooria artikkel (mis 

artikliväitekirja puhul moodustab 

artikliväitekirja osa). 

60 90

Esitab artikli või selle käsikirja koopia. Artikli tekst juhendaja poolt 

tagasisidestatud: kuni 20 EAP; 

artikkel avaldamiseks ajakirja 

toimetusele sisse antud (submitted) 

staatuses: kuni 35 EAP-varem 

saadud punktid; finally accepted 

staatuses + 5 EAP. Kokku seega ühe 

artikli eest sõltuvalt avaldamise 

staatusest kumulatiivselt kuni 40 

EAP. Max mahus punkte saab ainult 

põhiautorluse eest, muudel 

juhtudel max 32 EAP.

Konkreetse publikatsiooni eest 

saadavate punktide hulka hinnatakse 

vastavalt eriala spetsiifikale ja 

juhendaja poolt hinnatud panusele. 

Juhul kui doktorandil on mitu 

juhendajat ja kõigilt ei ole veel 

laekunud tagasiside, võib doktorant 

erandkorras esitada ka artikli teksti 

ühe juhendaja tagasisidega.

3 Monograafia vormis esitatava doktoritöö 

peatükk/sisu osa

40 100 0 0

Esitab monograafia peatüki teksti. Juhendaja poolt tagasisidestatud 

doktoritöö peatükk/sisu osa 

vähemalt 20 lk mahus: kuni 20 EAP. 

Peatükk/sisu osa, mida on esitatud 

avalikul teadusüritusel: + 10 EAP. 

Kokku seega monograafia vormis 

esitatava doktoritöö ühe peatüki eest 

kumulatiivselt kuni 30 EAP.

4 Doktoritöö analüütiline ülevaade

0 0 15 30

Esitab kirjalikult, koos juhendaja 

kooskõlastuse ja EAP mahu 

hinnanguga.

Punkte võib anda osade kaupa 

arvestades analüütilise ülevaate 

erinevate alaosade valmimist.

5 Muu teaduspublikatsioon (ETISe 

madalam kategooria)

0 20 0 20

Esitab artikli koopia. Üks avaldatud teaduspublikatsioon 

kuni 5 EAP sõltuvalt publikatsiooni 

tasemest.

Monograafia vormis doktoritöö 

puhul peab min nõutavate punktide 

mahus teaduspublikatsioone olema 

seotud doktoritöö teemaga.

6 Muu teadustegevus (näiteks uuringute 

läbiviimiseks vajaliku tarkvara 

väljatöötamine või välislaboris 

praktiseerimine)

0 15 0 15

Esitab aastaaruandes, koos juhendaja 

kooskõlastuse ja EAP mahu 

hinnanguga.

Atestesteerimiskomisjon hindab ja 

annab punktid võttes aluseks 

juhendaja hinnangu.

7  Esinemine teaduskonverentsil

6 20 6 20

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.

Konverentsiettekanne sisaldab 

ettekande teeside avaldamist 

(teeside esitamine on reeglina 

eelduseks ettekande 

aktsepteerimisel). Ettekande 

täisteksti avaldamist artiklina 

arvestatakse eraldi muu 

teaduspublikatsiooni kategoorias.

8 Eelkaitsmine

5 5 5 5

Vastavalt doktoriõpingute ja 

doktoritöö kaitsmise eeskirjale.

Kui eelkaitsmist tuleb järgmisel 

õppeaastal korrata, siis antakse 

vähem kui 5EAP

9 Lõppkaitsmine

5 5 5 5

Vastavalt doktoriõpingute ja 

doktoritöö kaitsmise eeskirjale.

 

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.

Doktoritöö (maht kokku 180 EAP)

Monograafia Artikliväitekiri

Doktoritöö arvestusliku osa komponent


