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Tallinna Ülikooli doktoritööde vormistamise juhend  

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Juhend sätestab Tallinna Ülikooli dissertatsiooniseeriates publitseeritavate doktoritööde 

vormistamise nõuded. 

1.2. Tallinna Ülikoolis kaitstavad doktoritööd ja/või nende osaks olevad analüütilised 

ülevaated avaldatakse valdkondlikus dissertatsiooniseerias elektrooniliselt ning kokkuleppel 

akadeemilise üksusega paberkandjal. Valdkondlikud dissertatsiooniseeriad on humanitaar-, 

loodus- ja sotsiaalteaduste dissertatsioonid. 

1.3. Doktoritöö kaitsmisele lubamise otsuse tegemiseks esitab doktorant doktorinõukogu 

sekretärile koos teiste nõutud dokumentidega TLÜ doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise 

eeskirja peatükis 4 ning käesolevas juhendis toodud nõuetele vastava doktoritöö käsikirja 

elektrooniliselt. Doktoritöö esitatakse tekstifailina (eelistatult Microsoft Wordi, kuid erialastest 

vajadustest lähtuvalt LaTeX vms failina) v.a artikliväitekirja osaks olevad ajakirja lõpliku 

küljendusega artiklid, mis esitatakse pdf-vormingus. 

1.4. Doktoritöö lõplikku küljendamist alustatakse teadusosakonnas pärast seda, kui 

doktorinõukogu on teinud otsuse doktoritöö kaitsmisele lubada. 

2. DOKTORITÖÖ OLEMUS JA STRUKTUUR 

Üldised põhimõtted ja nõuded doktoritööle (sh analüütilisele ülevaatele) on sätestatud TLÜ 

doktoriõpingute ja doktoritöö kaitsmise eeskirja peatükis 4. Käesolev peatükk taasesitab 

doktoritööde olemust ja struktuuri puudutavad nõuded siinse juhendi terviklikkuse tagamiseks. 

2.1. Doktoritöö on iseseisev uurimistöö, mis pakub õppekava valdkonnaga seotud teadussuuna 

olulisele probleemile uudse lahenduse. Kunstierialadel võib doktoritööks olla rahvusvaheliselt 

tunnustatud loometöö koos teadusliku analüüsi või uurimistööga. 

2.2. Doktoritöö kirjutatakse ühes vastaval teadusalal valdavalt kasutatavas keeles.  

2.3. Doktoritöö võib vormistada: 

 ülikooli väitekirjade seerias ilmuva monograafiana; 

 väljaspool ülikooli väitekirjade seeriat ilmunud monograafiana, millele on lisatud 

analüütiline ülevaade;  

 artikliväitekirjana. 

2.4. Monograafia on teaduslik uurimus, mis sisaldab selgelt piiritletud uurimisteema või -

probleemi süsteemset ja terviklikku käsitlust. Ülikooli väitekirjade seerias ilmuva monograafia 

vormistusse kuuluvad:  

 eeltiitelleht (vt lisad 1 ja 2); 

 tiitelleht (vt lisa 3); 

 tiitellehe pööre, kuhu märgitakse doktorinõukogu otsus, juhendaja(d), oponendid, kaitsmise 

aeg ja koht pärast kaitsmisele lubamise otsust (vt lisad 4–6); 

 sisukord (vt lisad 7–9); 

 loetelu autori artiklitest, milles on avaldatud doktoritöö põhitulemused (artikliväitekirja 

puhul vt lisad 10 ja 11); 

 resümee (lisatakse soovi korral); 

 eessõna (lisatakse soovi korral); 

 tänusõnad (lisatakse soovi korral); 



 lühendid (lisatakse soovi korral); 

 sissejuhatus; 

 doktoritöö põhiosa, mis sisaldab ülevaadet uurimisprobleemi olemusest, uurimisülesande 

püstitust, metoodika kirjeldust, uurimisülesande lahendamise käiku ja/või tõestust, järeldusi, 

kokkuvõtet; 

 töö kõiki osi kajastav kokkuvõte, mis on eraldiseisev tervik ning on eestikeelsetel töödel 

võõrkeelne ning võõrkeelsetel eestikeelne;  

 viiteallikate loetelu; 

 lisad (nt tabelite, jooniste, registrite, küsitluste loetelu) (lisatakse soovi korral); 

 elulookirjeldus (eestikeelne ja võõrkeelne, doktoritöö kokkuvõttega samas keeles) (vt lisad 

12-14). 

2.5. Väljaspool ülikooli väitekirjade seeriat ilmunud monograafiale lisatakse analüütiline 

ülevaade, mis annab uurimistööst kokkuvõtva ülevaate, järgib punktis 2.4 kirjeldatud struktuuri 

ning on mahult 30–40 standardlehekülge (A4, Times New Roman, 12 pt) pikk. Valdkondlikel 

doktorinõukogudel on õigus kehtestada lisanõudmisi.  

2.6. Artikliväitekiri on teemat terviklikult käsitlev teaduspublikatsioonide seeria koos 

analüütilise ülevaatega. Teaduspublikatsioonide seeria sisaldab vähemalt kolm avaldamiseks 

vastu võetud ETIS-e kategooriaga 1.1., 1.2. või 3.1. artiklit. 

2.7. Artikliväitekirja analüütiline ülevaade seob artiklite seeria tervikuks, järgib punktis 2.4 

kirjeldatud struktuuri ja on mahult 30–40 standardlehekülge pikk. Analüütilise ülevaate juurde 

on lisatud doktoritööna esitatavad publikatsioonid. 

3. DOKTORITÖÖ OSADE VORMISTAMINE 

Ülikooli väitekirjade seerias ilmuva doktoritöö vormistusse kuuluvad osad on loetletud punktis 

2.4. Käesolev peatükk määratleb doktoritöö osade pealkirjade ühtse esitusviisi eesti, inglise, 

saksa ja vene keeles ning sätestab iga osa vormistamise täpsemad nõuded osade töös esitamise 

järjekorras.   

3.1. Eeltiitelleht, tiitelleht ja tiitellehe pööre (vt lisad 1-6) 

Vormikohase eeltiitellehe, tiitellehe ja tiitellehe pöörde eesti-, inglis- ja venekeelsed näited on 

toodud lisades 1–6. Mainitud lehekülgede vormistamisel nõustab ja aitab teadusosakonna 

töötaja, kes lisab muuhulgas ISSN-numbrid ja taotleb ning sisestab ISBN-numbrid.  

3.2. Sisukord (vt lisad 7–9) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

SISUKORD  CONTENTS  INHALTSVERZEICHNIS  СОДЕРЖАНИЕ 

Sisukorra loomiseks kasutatakse lõplikul küljendamisel automaatset funktsiooni, mis tagab 

pealkirjade ühetaolise esituse sisukorras ja töö tekstis ning korrektsed leheküljenumbrid.  

3.3. Autori artiklite loetelu (vt lisad 10 ja 11) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

DISSERTANDI TEEMAKOHASED PUBLIKATSIOONID  LIST OF PUBLICATIONS  

VERZEICHNIS DER PUBLIKATIONEN СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО 

ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Autori artiklite loetelus tuuakse välja need autori publikatsioonid, milles on avaldatud 

doktoritöö põhitulemused. Artikliväitekirjade puhul eelneb autori publikatsioonide loetelule 

artiklitele viitav lause doktoritöö keeles. Eesti keeles esitatakse kõnealune lause kujul: 

„Doktoritöö koosneb x artiklist, millele analüütilise ülevaate tekstis viitamisel kasutatakse 

Rooma numbreid:“. Inglise keeles: „The dissertation is based on these x papers, which are 

referred to in the analytical overview by Roman numerals:“. Vene keeles: „Докторская работа 

состоит из x статей, ссылки на которые в тексте аналитического обзора обозначены 

римскими цифрами:“. 



Artiklite loetelu nummerdatakse Rooma numbritega, mille järel on punkt. Loetelu võib alustada 

viimati ilmunud artiklist. 

Artikliväitekirjades kirjeldatakse kaasautorlusega artiklite puhul doktorandi panust artikli 

valmimisse. Eesti keeles on kõnealuse alajaotuse pealkiri „Autori panus artiklitesse“. Inglise 

keeles on alajaotuse pealkiri „Author’s contribution“. Vene keeles on alajaotuse pealkiri „Вклад 

автора в статью“. 

3.4. Resümee (lisatakse soovi korral)  

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

RESÜMEE  ABSTRACT  ABSTRACT  РЕЗЮМЕ 

3.5. Eessõna (lisatakse soovi korral) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

EESSÕNA  PREFACE  VORWORT  ПРЕДИСЛОВИЕ 

3.6. Tänusõnad (lisatakse soovi korral) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

TÄNUSÕNAD  ACKNOWLEDGEMENTS  DANKSAGUNG  БЛАГОДАРНОСТИ 

3.7. Lühendid (lisatakse soovi korral) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

LÜHENDID  ABBREVIATIONS  ABKÜRZUNGEN  CОКРАЩЕНИЯ 

3.8. Doktoritöö põhiosa: sissejuhatus 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

SISSEJUHATUS  INTRODUCTION  EINLEITUNG  ВВЕДЕНИЕ 

3.9. Doktoritöö põhiosa: metodoloogiline ja uurimuslik osa, analüüs ja järeldused 

Doktoritöö põhiosa sisaldab ülevaadet uurimisprobleemi olemusest, uurimisülesande püstitust, 

metoodika kirjeldust, uurimisülesande lahendamise käiku ja/või tõestust ja järeldusi.  

Töö põhiosa liigendatakse ja alaosad pealkirjastatakse vastavalt töö sisule. Monograafiana 

vormistatavas doktoritöös tuleb vältida põhiosa liigendamist artiklile omase ülesehitusega 

peatükkideks. 

3.10. Doktoritöö põhiosa: kokkuvõte 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

KOKKUVÕTE  CONCLUSION  ZUSAMMENFASSUNG  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Kokkuvõttes antakse ülevaade töö põhitulemustest, sh ülevaade lahendamata jäänud 

probleemidest ning võimalikest edasistest uurimissuundadest. 

3.11. Viiteallikad 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

VIITEALLIKAD  REFERENCES  LITERATURVERZEICHNIS  

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Allikatele viitamisel doktoritöö tekstis ja kasutatud kirjanduse loetelu koostamisel lähtutakse 

süstemaatiliselt ja järjepidevalt ühest oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud viitamise 

standardite süsteemist (APA, MLA jms). Viidete haldamisel on soovitav kasutada 

viitehaldustarkvara (nt Refworks, Endnote, Zotero jms). 

3.12. Lisad (lisatakse soovi korral) 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

LISAD  APPENDIXES  ANHANG  ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.13. Publikatsioonid (artikliväitekirja puhul)  



Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

PUBLIKATSIOONID  PUBLICATIONS  PUBLIKATIONEN  ПУБЛИКАЦИИ 

Artikliväitekirja puhul esitab doktorant analüütilise ülevaate ja artiklid eraldi failidena. 

Küljendaja lisab artiklid analüütilisele ülevaatele pannes artiklite ette vahelehe pealkirjaga 

PUBLIKATSIOONID ning iga artikli ette vahelehe Rooma numbriga (I, II jne) ning lehekülje 

pöördele viite artiklile. 

Avaldatud või publitseerijale esitatud artikkel (taas)avaldatakse doktoritöös, kui publitseerija on 

selleks nõusoleku andnud. Publitseerija nõusoleku puudumisel artiklit doktoritöös ei 

(taas)avaldata ning artikli asemel lisatakse ainult viide artiklile. Ülikooli dissertatsiooniseerias 

publitseeritud doktoritöö elektrooniline ja paberkandjal versioon võivad olla erinevad lähtuvalt 

artiklite publitseerijatelt saadud (taas)avaldamise nõusolekutest. 

Juhul kui publitseerija on artikli lõplikult küljendanud, lisatakse artikkel doktoritööle 

publitseerija kasutatud küljenduses. Ülejäänud juhtudel esitatakse artikkel tekstifailina 

(eelistatult esitada Microsoft Wordi failina) ja küljendatakse doktoritöö põhiosa 

küljenduspõhimõtteid järgides. Doktoritöös ei avaldata artikleid retsenseerimisprotsessis olevale 

artiklile omase küljendusega. 

Artikliväitekirja elektroonilises ja paberkandajal avaldatud versioonis, mis on avalikustatud 1 

kuu enne kaitsmist, artikleid hiljem (nt lõpliku versiooni ilmumisel ajakirjas) välja ei vahetata. 

Kui artikkel on doktoritöö esitamise ajal lõplikul kujul vastu võetud, kuid pole veel lõplikult 

küljendatud, siis võib paberkandjal versiooni trükkida hiljem, lisades publitseerija küljendatud 

artikli.  

3.14. Muukeelne kokkuvõte 

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

KOKKUVÕTE  SUMMARY  ZUSAMMENFASSUNG  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Töö kõiki osasid kajastav sisuline kokkuvõte, mis on eestikeelsetel töödel muukeelne ning 

muukeelsetel eestikeelne (2–5 lehekülge). 

3.15. Elulookirjeldus (vt lisad 12–14)  

Osa pealkirjastatakse alljärgnevalt: 

ELULOOKIRJELDUS  CURRICULUM VITAE  LEBENSLAUF  БИОГРАФИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ  

Elulookirjeldusi on doktoritöös kaks: üks on eesti keeles ja teine on võõrkeelse doktoritöö või 

eestikeelse doktoritöö muukeelse kokkuvõttega samas keeles. Elulookirjeldused vormistatakse 

vastavalt lisades 12–14 toodud näidetele. 

4. VORMISTAMISE TEHNILISED NÕUDED 

Siinses peatükis toodud tehnilisi nõudeid on soovituslik võimalikult täpselt järgida juba 

doktoritöö käsikirjas, mis esitatakse kaitsmisele lubamise otsuse tegemiseks. Nõuete 

rakendamise juures abistab ning lõpliku küljenduse viimistleb küljendaja peale kaitsmisele 

lubamise otsuse tegemist doktorinõukogu poolt. 

4.1. Tekst ja pealkirjad 

 Tekst sisestatakse laustekstina. Uut lõiku alustakse reavahetuse funktsiooni (Enter) 

kasutades. Pealkirjade ning teksti vahed ja tekstisisesed lõiguvahed tekitatakse lõiguvormingut, 

mitte tühje ridasid kasutades (vastavad pealkirja ja lõiguvormingud on määratletud punktis 4.5). 

Tekstis tuleks sõnu mitte poolitada, mitte kasutada stiile ja muid määranguid. Mõttekriips on 

pikk (–), sidekriips lühike (-). 

 Otsesed tsiteeringud esitatakse originaalkeeles. Tõlgituna taasesitatavad tekstid, sh tõlgitud 

otsesed tsiteeringud, esitatakse refereeringuna ning jutumärke ei kasutata. 



 ESIMESE ASTME PEALKIRJAD esitatakse nii töö tekstis kui sisukorras trükitähtedega.  

TEISE ASTME PEALKIRJAD esitatakse trükitähtedega töö tekstis, kuid sisukorras tavalises 

kirjas suure algustähega. Ülejäänud pealkirjad esitatakse nii töö tekstis kui sisukorras tavalises 

kirjas suure algustähega. 

 Alljärgnevaid esimese astme pealkirju ei nummerdata:  

DISSERTANDI TEEMAKOHASED PUBLIKATSIOONID, EESSÕNA, SISSEJUHATUS, 

KOKKUVÕTE, VIITEALLIKAD, PUBLIKATSIOONID, LISAD, VÕÕRKEELSE 

KOKKUVÕTTE PEALKIRI, ELULOOKIRJELDUS, CURRICULUM VITAE. Kõik ülejäänud 

pealkirjad nummerdatakse nii tekstis kui sisukorras. 

4.2. Fotod 

 Foto maksimaalne laius on 12,5 cm ja kõrgus 19,5 cm (fotode suurus on seotud doktoritööle 

kinnitatud mõõtmete ja laopinna suurusega). Fotod nummerdatakse ja esitatakse eraldi 

faili(de)na. Töö tekstis märgitakse foto asukoht ning lisatakse number ja allkiri. 

 Fotomaterjali esitamiseks kirjastusele on järgmised võimalused: 

 digifoto: 

 mitte suurem kui 12,5x19,5 cm; 

 resolutsioon ehk punktitihedus 300 dpi (dots per inch); 

 arvestada tuleb, et foto hilisem suurendamine ja vähendamine mõjutab selle kvaliteeti;  

 paberil foto või diapositiiv; 

 skaneering: 

 mitte suurem kui 12,5x19,5 cm; 

 resolutsioon ehk punktitihedus 300 dpi; 

 salvestatud tiff- või jpg- (pakkimata) formaati; 

 arvestada tuleb, et skaneeringu hilisem suurendamine ja vähendamine mõjutab selle 

kvaliteeti. 

4.3. Tabelid  

 Tabelite maksimaalne laius on 12,5 cm ja kõrgus 19,5 cm. Tabelid võib töösse paigutada ka 

põikiformaadis. Sel juhul on tabeli maksimaalne laius 19,5 cm ja kõrgus 12,5 cm. Tabelid 

võivad erandjuhul olla pikemad, st jätkuda mitmel leheküljel.  

 Tabelid luuakse tekstitöötlusprogrammis selleks ettenähtud käskudega (nt lisa  tabel), mis 

võimaldab tabeli veergude ja ridade laiust ning kõrgust täpselt määrata. Tabelid võivad olla 

vormistatud nii nähtavate raamjoontega kui ka ilma. Tabeli loomiseks ei kasutata tabulaatorit, 

tühikuklahvi või tekstikasti.  

 Tabelid nummerdatakse. Tabeli number ja pealkiri esitatakse tabeli kohal. 

4.4. Joonised ja diagrammid 

 Jooniste maksimaalne laius on 12,5 cm ja kõrgus 19,5 cm. Joonised võib töösse paigutada ka 

põikiformaadis. Sel juhul on joonise maksimaalne laius 19,5 cm ja kõrgus 12,5 cm.  Töö 

tekstiosa joonised tuleb esitada õiges mõõdus ning töö esitamisel lisatakse elektrooniline 

algdokument (näiteks Microsoft Exceli fail).  

 Jooniseid ja diagramme vormistades on vajalik silmas pidada, et töö trükitakse mustvalgena. 

Seepärast on sobivam tulpade, sektorite, joonte eristamiseks valida erineva hele-

tumedusastmega värvid või kasutada eristamiseks erineva tähistusega pindu ja jooni. 

 Microsoft Wordi, OpenOffice’i jms tarkvara graafikavahenditega tehtud jooniste ja 

illustratsioonide detailid tuleb grupeerida, juhul kui seda ei tee programm ise. 

 Joonised ja diagrammid nummerdatakse. Joonise number ja pealkiri esitatakse joonise all. 



4.5. Küljendamine 

 Doktoritöö lehekülje formaat on 175x240 mm, veerised üleval 2,3 cm, seespool 2,5 cm, all 

2,54 cm, väljaspool 2,5 cm; 

 põhitekst: Times New Roman 10,5 pt, reavahe ühekordne, lõiguvahe pärast 6 pt; 

 pealkiri 1: Times New Roman 14 pt, rasvases kirjas, lõiguvahe pärast 12 pt; 

 pealkiri 2: Times New Roman 10,5 pt, rasvases kirjas, trükitähed, lõiguvahe enne 24 pt ja 

pärast 6 pt; 

 pealkiri 3: Times New Roman 10,5 pt, rasvases kirjas, lõiguvahe enne 12 pt ja pärast 6 pt; 

 pealkiri 4: Times New Roman 10,5 pt, rasvases kaldkirjas, lõiguvahe enne 12 pt ja pärast 6 

pt; 

 viiteallikad, tiitellehe pööre, teemakohased publikatsioonid: tekst Times New Roman 9,5 pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISA 1 EELTIITELLEHT (NÄIDE EESTI- JA INGLISKEELSE DOKTORITÖÖ PUHUL)   
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LISA 2 EELTIITELLEHT (NÄIDE VENEKEELSE DOKTORITÖÖ PUHUL)  
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LISA 3 TIITELLEHT (NÄIDE EESTI KEELES) 
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LISA 4 TIITELLEHE PÖÖRE (NÄIDE EESTI KEELES) 
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Kristi Vinter 

DIGITAALSE EKRAANIMEEDIA TARBIMINE 5–7-AASTASTE LASTE SEAS JA 

SELLE SOTSIAALNE VAHENDAMINE EESTIS. PEDAGOOGILINE 

VAATEKOHT  

Kasvatusteaduste Instituut, Tallinna Ülikool, Tallinn, Eesti 

Dissertatsioon on lubatud kaitsmisele filosoofiadoktori (kasvatusteadused) kraadi 

taotlemiseks Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorinõukogu poolt 27. veebruaril  

2013. aastal. 

Juhendajad: Leida Talts, ajalooteaduste kandidaat, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor 

Veronika Kalmus, filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli professor  

Andra Siibak, filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli vanemteadur 

Oponendid: Kadri Ugur, filosoofiadoktor, Tartu Ülikooli teadur 

Tiia Õun, filosoofiadoktor, Tallinna Ülikooli dotsent 

Kaitsmine toimub 11. mail 2013. aastal algusega kell 11 Tallinna Ülikooli auditooriumis  

M-213, Uus-Sadama 5, Tallinn. 

Doktoritöö valmimist on toetanud Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Haridus- ja 

kasvatusteaduste doktorikool“ ning doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm DoRa. 
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