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Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppes õppijate atesteerimise kord 

 

I. Üldpõhimõtted 

1. Meditsiiniteaduste valdkonna doktoriõppes õppijate atesteerimise kord (edaspidi: kord) 
on vastu võetud doktoriõppe eeskirja peatüki II.5 alusel. 

2. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppes õppija edasijõudmist doktoriõppe programmi 
läbimisel individuaal- ja perioodiplaani alusel. Individuaal- ja perioodiplaan peavad 
sisaldama kogu programmis nimetatud kohustuslikku tegevust. 

 

II. Atesteerimiskomisjon 

3. Atesteerimiskomisjonide koosseisu, sh komisjoni liikmete hulgast valitud esimehed 
kinnitab valdkonna teadusprodekaan. 

4. Atesteerimiskoosolek on avalik. 

  

III. Atesteerimine 

5. Doktoriõppes õppija esitab atesteerimiskomisjonile 

5.1. enda ja juhendaja(te) kinnitatud atesteerimisaruande; 

5.2. perioodiplaani; 

5.3. materjalid, mis näitavad doktoritööga seotud teadustööd, sh artiklite käsikirjad, 
atesteeritaval perioodil ilmunud ja avaldamiseks vastu võetud artiklid, metoodika 
kirjeldus, ülevaade katseandmetest ja nende kogumisest ning eetikakomisjoni load; 

5.4. individuaalplaani esimese semestri atesteerimiseks ja edaspidi vaid juhul, kui seda 
soovitakse muuta. 

6. Atesteerimiskoosolekul osaleb doktoriõppes õppija ja vähemalt üks tema juhendajatest. 
Kui vastutav juhendaja ei saa koosolekul osaleda, esitab ta atesteerimiskomisjoni 
esimehele ja juhendatavale hiljemalt koosoleku alguseks oma kirjaliku hinnangu 
doktoriõppes õppija edasijõudmise kohta. Kirjaliku arvamuse võivad esitada ka teised 
juhendajad. 

7. Atesteerimiskomisjoni esimees määrab atesteeritavale doktoriõppes õppijale komisjoni 
liikmete hulgast vähemalt ühe retsensendi, kes tutvub atesteeritava saadetud materjalidega 
põhjalikult ja teeb neist atesteerimiskoosolekul ülevaate. 

8. Atesteerimiskomisjon võimaldab atesteerimiskoosolekul nii doktoriõppes õppijal kui ka 
juhendajal anda tagasisidet omavahelise koostöö kohta ilma teise poole juuresolekuta. 
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9. Atesteerimiskomisjon annab oma otsuses doktoriõppes õppijale kirjalikku tagasisidet, 
mis sisaldab vajaduse korral ettepanekuid ja soovitusi doktoriõppe edukaks jätkamiseks. 

10. Atesteerimisel ilmnenud tõsisematest probleemidest teavitab programmijuht või eriala 
esindaja struktuuriüksuse juhti. 

 

IV. Alates 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppe programmide alusel doktoriõppes 
õppijate edasijõudmise hindamine 

11. Atesteerimisel hinnatakse doktoriõppes õppija edasijõudmist tema doktoriõppe 
programmi läbimisel, lähtudes selles korras eelkõige doktoritöö valmimisastme alusel 
kehtestatud miinimumnõuetest. Seejuures hinnatakse atesteerimisel doktoritöö teemal 
avaldatud publikatsioone, osalemist doktoritööga seotud erialastel üritustel ning 
rahvusvahelist õppe- ja uurimistöö kogemust, õppetegevust ja enesetäiendamist, 
ülekantavate oskuste omandamist ning muud programmi täitmiseks vajalikku tegevust. 

12. Doktoriõppes õppija teadus‐ ja õppetööd hinnatakse atesteerimisel positiivselt, kui 

12.1. esimese õppeaasta esimese semestri lõpuks on valminud doktoriõpingute 
individuaalplaan, sh esialgne publitseerimisplaan, samuti esmane ülevaade doktoritöö 
allikatest või andmetest või nende kogumise viisist ning esimese aasta teise semestri 
perioodiplaan. Individuaalplaanis on selgelt nimetatud teetähised, mille saavutamist on 
võimalik hinnata ja millest kinnipidamine võimaldab õpingud nelja aastaga lõpule viia. 
Atesteerimisel esitab atesteerimiskomisjon küsimusi kokkulepete kohta, mille 
doktoriõppes õppija ja tema juhendaja on õpingute alguses ootuste sõnastamise töölehe 
alusel sõlminud; 

12.2. esimese õppeaasta lõpuks on saavutatud uurimistöö eesmärgid individuaalplaani 
teetähiste kohaselt; 

12.3. teise õppeaasta lõpuks on läbitud programmi kohustuslikud ained, välja arvatud 
juhul, kui atesteerimiskomisjon otsustab teisiti, ja uurimistöö on edenenud 
individuaalplaanis kindlaks määratud teetähiste kohaselt; 

12.4. kolmanda õppeaasta lõpuks on läbitud kogu õppetegevuse moodul, välja arvatud 
juhul, kui atesteerimiskomisjon otsustab teisiti, ning teadus-, arendus- ja loometegevuse 
mooduli läbimisel on jõutud nii kaugele, et aasta jooksul lõpetamine on võimalik; 

12.5. neljanda õppeaasta lõpuks on valminud doktoriõppe eeskirja nõuetele vastav 
doktoritöö käsikiri ja sooritatud doktoriõppe programmi moodulites sisalduvad 
kohustuslikud tegevused; 

12.6. igal aastal on doktoriõppes õppija osalenud programmi ja individuaalplaani kohaselt 
doktoritööga seotud erialastel üritustel ja õppetegevuses ning omandanud ülekantavaid 
oskusi; nooremteadur on täitnud atesteerimisperioodil muid, doktoritööga otseselt mitte 
seotud töölepingulisi ülesandeid individuaalplaani kohaselt; 

12.7. doktoriõppes õppija on õpingute jooksul  
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12.7.1. tutvustanud oma töö tulemusi nii rahvusvahelistel kui ka Eesti-sisestel 
erialakonverentsidel, sh arstiteaduskonna päeva teaduskonverentsil, kusjuures vähemalt 
üks ettekanne on olnud suuline; 

12.7.2. andnud teadmisi edasi õppetöö või üliõpilastöö juhendamise ja eriala 
populariseerimise kaudu. 

13. Kui õpe on individuaalplaanis kavandatud pikemaks kui neli aastat, lähtutakse 
edasijõudmise hindamisel eeltoodud miinimumnõuetest, arvestades need ümber pikemale 
perioodile. 
 

V. Enne 2022/2023. õppeaastast avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate 
edasijõudmise hindamine 

14. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud õppekavade korral hinnatakse doktoriõppes õppija 
edasijõudmist teadustöös ainepunktides (EAP). Teadustöö annab 180 EAP-d, mis 
jagunevad järgmiselt: 

14.1. esimesel semestril 25 EAP-d; 

14.2. teisel semestril 20 EAP-d; 

14.3. teisel ja kolmandal aastal kummalgi 45 EAP-d; 

14.4. neljandal aastal 30 EAP-d publikatsioonide eest (iga publikatsiooni eest 10 EAP-d) 
ja 15 EAP-d doktoritöö kaitsmise eest. 

15. Punkte antakse kumuleeruvalt, seega võib eelneva atesteerimisperioodi lõpus saamata 
jäänud punkte lisada järgneval perioodil, kui eelneva perioodi miinimumnõuded on 
täielikult täidetud. Publikatsioonide eest võib anda punkte ka varem kui neljandal aastal. 

16. Enne 2022/2023. õppeaastat avatud doktoriõppekavade alusel doktoriõppes õppijate ja 
eksternide hindamisel kehtivad positiivse otsuse tegemiseks lisanõuded doktoriõppe 
eeskirja punkti 81 kohaselt. 

 


