
DOKTORIÕPPE LEPING 
 

Nr ……………. 

 

 

Tallinna Ülikool (edaspidi ülikool), reg kood 74000122, asukohaga Narva mnt 25, 10120 

Tallinn, _________________________________________________ (isiku ametinimetus 

omastavas) isikus___________________________ (isiku nimi), kes tegutseb rektori 

__________________________a. käskkirja nr_____________ alusel, ühel poolel; 

 

 _______________________________________ (isiku nimi ja isikukood) (edaspidi 

doktorant), teisel poolel;  

 

_______________________________________(edaspidi juhendaja) (isiku nimi) 

kolmandal poolel ja 

_______________________________________(edaspidi kaasjuhendaja) (isiku nimi) 

neljandal poolel; (kaasjuhendaja puudumisel kustutada ja lisada semikoolon: „kolmandal 

poolel;“) 

 

edaspidi nimetatud kui osapooled sõlmivad käesoleva doktoriõppe lepingu (edaspidi leping) 

alljärgnevas: 

 

1. Lepingu objekt 

1.1. Lepingu objektiks on ülikooli poolt doktorandile osutatav kõrgharidusstandardile vastav õpe 

järgmisel õppekohal: 

akadeemiline üksus__________________________________; instituudi nimi 

õppekava__________________________________________; õppekava nimi (õppekava 

registreerimisnumber EHISes) 

õppemaht_____________________________________EAPd; 

valdkondlik doktorinõukogu___________________________.valdkondliku doktorinõukogu, 

millele doktoritöö kaitsmiseks esitatakse, nimetus 

 

 

1.2. Leping sätestab doktorandi, juhendaja ja akadeemilise üksuse vastastikused õigused ja 

kohustused, mida ei sätesta Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise 

eeskiri.  

 

1.3. Lepinguga on reguleeritud doktorandi ja juhendaja koostööpõhimõtted doktoriõpingute 

jooksul ja uurimistöö läbiviimisel teemal: 

 

Teema nimetus eesti keeles 

(teema nimetus inglise keeles) 
 

1.4. Leping jõustub doktorandi immatrikuleerimisest ning lõppeb doktorandi 

eksmatrikuleerimisega. 

 

2. Doktoriõpingute korraldus 

2.1. Lepingu osapooled kohustuvad doktoriõpingute korraldamisel ja jooksul järgima Tallinna 

Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirja (edaspidi doktoriõpingute 



eeskiri), Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja ja teisi asjakohaseid Tallinna Ülikooli 

õigusakte.  

 

2.2. Doktorant ja juhendaja(d) lähtuvad oma tegevuses doktoriõppe headest tavadest, mille 

kohaselt:  

2.2.1. doktorant ja juhendaja teevad koostööd doktorandi individuaalse õppeplaani koostamisel, 

selle täitmisel, uuringute tegemisel, atesteerimiste ettevalmistamisel ja tööplaanide 

korrigeerimisel; 

2.2.2. doktorant ja juhendaja lepivad kokku koostöö sisus ja vormis ning teavitavad kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis teineteist, instituudi direktorit ja õppekavajuhti oma 

pikemaajalisest ülikoolist eemalviibimisest; kaasjuhendaja olemasolul lepib juhendaja 

temaga kokku juhendamise tööjaotuse;  

2.2.3. juhendaja suunab doktoranti valik- ja individuaalainete valimisel, tagab vajalikule 

teaduskirjandusele ligipääsu ning piisava võimaluse lävida rahvusvahelise erialase 

teadlaskogukonnaga,  lähtudes doktorandi uurimistöö vajadustest; 

2.2.4. doktorant osaleb õppetöö korraldamisel juhendajaga kooskõlastatud mahus ja viisil; 

2.2.5. doktorant kohustub looma ja hoidma aktuaalsena enda konto Eesti Teaduse Infosüsteemis 

(ETIS); 

2.2.6. juhendaja informeerib instituudi direktorit, õppekavajuhti ja doktoranti viivitamatult, kui 

ta hindab viimase edasijõudmist või tehtud töö taset ebarahuldavaks ning koostab koos 

doktorandiga toetavate tegevuste plaani. 

 

2.3. Doktorant koostab doktoriõpingute eeskirjas sätestatu kohase individuaalse õppeplaani 

hiljemalt iga õppeaasta atesteerimisdokumentide esitamise tähtajaks. 

 

2.4. Intellektuaalse omandi õiguste kuuluvust puudutavates küsimustes lähtuvad osapooled  

TLÜ intellektuaalse omandi õiguskaitse eeskirjast, autoriõiguse seadusest ja 

tööstusomandit reguleerivatest seadustest ning omavahel sõlmitud kokkulepetest. 

 

2.5. Lepingus sätestatud doktoritöö teema või juhendajate muutumisel kinnitatakse muudatused 

akadeemilise üksuse otsustuskogus. Pärast muudatuste kinnitamist vormistatakse 

muudatused lepingu lisana, mida käsitletakse käesoleva lepingu lahutamatu osana. 

 

3. Doktorandi uurimistöö finantseerimine 

3.1. Doktorandi uurimistööd finantseeritakse võimalusel järgmistest vahenditest: instituudi 

osalemisel korraldatavad doktoritöö teemaga seonduvad projektid, doktoriõppe 

toetamiseks loodud programmid, instituudi uuringufond. 

 

3.2. Doktorandi uurimistöö finantseerimise kava järgnevaks õppeaastaks sätestatakse 

individuaalses õppeplaanis.  

 

4. Informatsiooni vahetus 

4.1. Pooled kohustuvad teineteist viivitamatult teavitama kõigist olulistest asjaoludest seoses 

lepingu täitmisega (sh isiku- ja kontaktandmete muutumine). 

 

4.2. Doktorant kohustub looma ja kasutama Tallinna Ülikooli kasutajakontot, mis võimaldab 

juurdepääsu ülikooli infosüsteemidele ja arvutivõrgu teenustele. 

 



4.3. Ametlik infovahetus (sh teated, info eksmatrikuleerimise algatamise kohta, otsused 

eksmatrikuleerimise, akadeemilise puhkuse, toetuste ja stipendiumite määramise kohta jms) 

edastatakse doktorandi õppeinfosüsteemi kontole või tlu.ee e-postiaadressile ja saatmisel 

loetakse, et saadetu on doktorandile kätte toimetatud ning doktorandil on olnud mõistlik 

võimalus sellega tutvuda, kui saatmisest on möödunud kolm (3) tööpäeva. 

 

4.4. Osapooled on teadlikud, et ülikooli õigusaktid on leitavad ülikooli veebilehelt avalikust 

dokumendiregistrist. 

 

5. Lõppsätted 

5.1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Lepingu muudatus vormistatakse 

lepingu lisana, mida käsitletakse käesoleva lepingu lahutamatu osana. 

5.2. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimuste lahendamisel juhindutakse ülikooli ja Eesti 

Vabariigi õigusaktidest. 

5.3. Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 

mittesaavutamisel on pooltel vastavalt vaidluse esemele õigus pöörduda Tallinna 

Halduskohtusse või Harju Maakohtusse.  

5.4. Leping on koostatud identsetes eksemplarides, üks igale lepingu osapoolele.  

 

 

 

 

 

 

Lepingu sõlmimise kuupäev: xx.xx.201x 

 

 

 

 nimi      ................................ 
 instituudi direktor      allkiri 
 

 

nimi      ................................ 
 doktorant       allkiri 
 

 

nimi      ................................ 
 juhendaja       allkiri 
 

 

nimi      ................................ 
 kaasjuhendaja      allkiri 
  

 

 


