TERVISEKÄITUMINE JA HEAOLU
Vastuvõtutingimused ja protseduur
Kõrghariduse kolmanda astme õppekavadele võivad kandideerida tervise ja heaoluga seotud
erialadelt magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga isikud.
Vastuvõtt toimub vastuvõtukomisjoni poolt hinnatud järjestuse alusel, arvestades doktoriõppe
õppekohtade arvu.
Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus sisseastumise infosüsteemis SAIS.
Lisaks avaldusele tuleb sisseastumise infosüsteemi lisada järgmised dokumendid:
1. Elulookirjeldus
2. Doktoritöö kavand (doktoritöö kirjutamiseks planeeritavas keeles kuni viiel A4
leheküljel, mitte enam kui 9000 tähemärki), mis on doktoritöö juhendaja
kvalifikatsioonile vastava soovitaja poolt heaks kiidetud. Doktoritöö kavand peab
olema allkirjastatud nii kandideerija kui soovitaja poolt.
3. Motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki)
4. Olemasolul lisada avaldatud publikatsioonid
Dokumendid võivad olla esitatud kas eesti või inglise keeles.
Vastuvõtu hinne kujuneb vastuvõtueksami alusel, mille aluseks on järgnevad etapid:
1. Motivatsioonikiri
2. Doktoritöö kavand, mis on doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava soovitaja
poolt heaks kiidetud.
3. Olemasolul lisada avaldatud publikatsioonid, mis saavad olema osa kavandatavast
doktoritööst.
4. Intervjuu, kus keskendutakse doktoritöö kavandile ja motivatsioonile ning see põhineb
peamiselt esitatud dokumentidel.
Dokumendid (Motivatsioonikiri ja doktoritöö kavand, avaldatud publikatsioonid, mis on
kavandatud osana doktoritööst) esitada allkirjastatult (digitaalselt allkirjastatult pdf formaadis
või allkirjastatult paberkandjal ja skanneeritult) SAIS-i. Paberkandjal allkirjastatult
dokumentide esitamise korral tuleb intervjuule kaasa võtta allkirjastatud originaaldokumendid
ning need jäävad instituuti ja arhiveeritakse.
Intervjuu toimumise aeg ja koht teatatakse kandidaadile pärast kandideerimise avalduse
esitamise tähtaega. Intervjuu kestvus on keskmiselt 30 minutit. Intervjuu aja saate samuti
sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu.
Vastuvõtueksami komisjoni sekretär teavitab teid, kui esitatud dokumentides on puudusi.
Vastuvõtueksami
positiivne Pallid
tulemus on 75 kuni 100 palli.
Vastuvõtu element
doktoritöö kavand
50
sisseastumisintervjuu
40
motivatsioonikiri
10
Publikatsioone arvestatakse soodustava tegurina doktoritöö kavandi hindamisel.

Doktoritöö kavand
Kavandis kirjeldatakse
1. doktoritöö teema, andes lühikokkuvõtte probleemi olemusest ja kõige olulisematest
sellealastest uuringutest;
2. töö eesmärgid – millist ülesannet või konkreetset probleemi kavatsetakse tööga lahendada;
3. uurimismetoodika või -võtteid, mida kavatsetakse rakendada probleemi lahendamiseks ja
milliseid vahendeid töö tegemine nõuab;
4. ootusi tulemuste suhtes – nende uudsust ja olulisust;
5. valmisolekut teemaga tegelemiseks, materjalitundmist, eelneva teadustööga või erialase
tööga seotust.
6. Antakse informatsiooni töö juhendaja kohta.

Intervjuu
Intervjuu tugineb doktoritöö kavandile. Intervjuu käigus võib komisjon kontrollida
võõrkeelteoskust. Intervjuu puhul hinnatakse samu omadusi (uudsus, valmidus, teadmised,
eelnev kogemus ja pühendumus), mis kavandi puhul.
Hindamine
Doktoritöö kavandi puhul (maksimaalselt 50 punkti) hinnatakse:






selle uudsust ja originaalsust;
vahendite ja tingimuste olemasolu kavandatava töö teostamiseks;
kaasaegse tervisekäitumise ja heaoluga seotud teadustöö aluste ja korralduse tundmist;
taotleja senise uurimistöö kogemust ja saavutusi;
taotleja pühendumust ja võimeid uurimise läbiviimiseks.
Intervjuu (maksimaalselt 40 punkti) ja motivatsionikirja (maksimaalselt 10 punkti) hindab iga
vastuvõtukomisjoni liige täispunktides ning koondhinne kujuneb kolme vastuvõtueksamiosa
osade keskmisest hindest kõigi komisjoniliikmete koondina ning seda vaadeldakse tulemuste
järjestamisel ühe komakoha täpsusega.
Vastuvõtt toimub vastuvõtukomisjoni poolt hinnatud järjestuse alusel, arvestades doktoriõppe
õppekohtade arvu vastaval õppeaastal.

