
 

 
 

TERVIKTEKST 
 Kehtestatud kasvatusteaduste doktorinõukogu 10.12.2021 otsusega nr 51 

MUUDETUD 
Kasvatusteaduste doktorinõukogu 31.10.2022 otsusega nr 31 

 

 

TLÜ kasvatusteaduste doktorinõukogu otsus                                                     

 

Kasvatusteaduste valdkondlikud nõuded doktoritööle 
 
Lähtuvalt Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirja (edaspidi eeskiri) 
§ 14 lg 5 kehtestame järgmised selgitavad ja täiendavad nõuded kasvatusteaduslike 
artikliväitekirjade osaks olevatele teaduspublikatsioonidele: 
 
1. Vähemalt üks artikkel on avaldatud või avaldamiseks vastu võetud rahvusvahelises 

kõrgetasemelises teadusajakirjas, kusjuures Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) ei arvestata 
siinkohal rahvusvaheliseks; 
 

2. Juhul kui doktorant taotleb eeskirja § 16 lg 3 kohaselt ühe põhiartikli retsenseerimist ülikooli 
valitud sõltumatute retsensentide poolt: 

2.1. esitatakse vastav artikkel eelkaitsmiseks artikliväitekirja koosseisus (st koos teiste artiklite ja 
analüütilise ülevaatega, millele on lisatud juhendaja nõusolek eelkaitsmisele lubamise kohta); 

2.2. lisatakse kinnitus, et kõne all olev artikkel ei ole esitatud avaldamiseks ja retsenseerimiseks 
teistele ajakirjadele, kogumikele või teistele toimetuskolleegiumitele ning seda ei tehta kuni 
eelkaitsmise käigus läbiviidava retsenseerimise otsuse selgumiseni; 

2.3. artikli retsenseerimise taotlust menetletakse koos eelkaitsmisele lubamise taotlusega, 
kusjuures instituudi direktoril on õigus retsenseerimise taotlust mitte rahuldada ning teha 
seetõttu otsus eelkaitsmisele mittelubamise kohta; 

2.4. eelkaitsmisele lubamise korral palutakse eelkaitsmiseks määratud retsensentidel retsenseerida 
doktoritööd tervikuna ning lisaks vastavat artiklit eraldiseisvana, määratledes, kas artikkel 
vastab kõrgetasemelise teaduspublikatsiooni publitseerimiseks esitatavatele nõuetele 
(positiivne otsus) või vajab parendamist (mittepositiivne otsus);  

2.5. juhul kui mõlema retsensendi hinnang väitekirja koosseisus retsenseerimiseks esitatud 
artiklile on mittepositiivne, on eelkaitsmise otsuseks „tagastada doktorandile edasiseks tööks“ 
ning doktorandil tuleb  töö uuesti eelkaitsmisele esitada; 

2.6. kui doktorant soovib eelkaitsmise käigus positiivselt retsenseeritud ja artikliväitekirja osana 
publitseeritud artikli hiljem esitada publitseerimiseks muus väljaandes, on tal kohustus 
väljaande toimetuskolleegiumile selgelt teada anda, et artikkel on varasemalt doktoritöö 
osana publitseeritud. 
 

3. Juhul kui taotletakse eeskirja § 16  lg 2 kohaselt loometöö või muu rakendusliku lahenduse 
retsenseerimist ülikooli valitud sõltumatute ekspertide poolt kohalduvad punktides 2.1 kuni 2.4 
kirjeldatud  teadusartikli ülikoolipoolset retsenseerimist puudutavad põhimõtted vastavalt 
loometöö või rakendusliku lahenduse retsenseerimise protsessile. 
 

4. Juhul kui planeeritakse eeskirja § 16 lg 2 kohaselt artikliväitekirja kaitsmist, võib töö 
eelkaitsmiseks esitada ka juhul, kui põhiartiklitest ühe retsenseerimisprotsess ülikoolivälise 
kirjastaja poolt ei ole veel lõpule jõudnud, Sellisel juhul:  

 



 
 

 
4.1. lisatakse eelkaitsmisele esitatavale tööle eelnimetatud otsus; 
4.2. eelkaitsmisele lubamise korral artiklit eraldiseisvana eelkaitsmise käigus ei retsenseerita; 
4.3. positiivse eelkaitsmise tulemuse korral saab töö esitada kaitsmiseks pärast kõne all oleva 

artikli lõplikku avaldamiseks vastu võtmist. 
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