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• Doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamisega seotud tegevused, sh 
doktorikoolide tegevused

• Teadusprorektorite ettepanek doktorikoolide rahastamiseks ja korraldamiseks –
kinnitatud Rektorite Nõukogu poolt

• Kokku 13 doktorikooli, sh TÜ osaleb 11 doktorikoolis.

Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja 
arendusasutustele ja kõrgkoolidele „ASTRA“



1) Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool

2) Biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikool

3) Eesti matemaatika ja statistika doktorikool

4) Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool

5) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikool

6) Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool

7) Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool

8) Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool

9) Maateaduste ja ökoloogia doktorikool

10) Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool

11) Kliinilise meditsiini doktorikool

Doktorikoolid, kus partneriks Tartu Ülikool



• Doktorikooli liikmeks arvatakse doktorant automaatselt vastavalt õppekava 
kuuluvusele. 

• Soovi korral on võimalik avalduse alusel doktorikooli vahetada.

Doktorikooli liikmed



1. Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine

Eesmärk: 

aidata kaasa doktorantide rahvusvaheliste ja interdistsiplinaarsete suhtevõrgustike loomisele

arendada avaliku esinemise oskusi ja teisi ülekantavaid pädevusi

orienteerumine laiemal teadusmaastikul

 interdistsiplinaarse koostöö oskuse arendamine

Näiteks: erialased ühisseminarid, intensiivkursused, talve- ja suvekoolid, doktorantide konverentsid.

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused



2. Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine

Eesmärk:

erialase eneseväljenduse oskuse arendamine

akadeemilise kirjutamise ning eesti keeles populaarteadusliku kirjutamise 
arendamine

doktorantide teadmiste laiendamine autoriõigustest ja IO kaitsest

teadmiste tõstmine teadmussiirdest

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused (2)



3. Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine

Tegevused, mis toetavad koostööd tulevaste tööandjatega, avaliku sektori ja 
ettevõtlusega.

Näiteks: doktorantide projektid ettevõttes, infopäevad, uurimisteemade „talgud“ 
ettevõttetega, era- ja avaliku sektori kaasjuhendajate ja konsultantide kaasamine

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused (3)



4. Tegevused õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmiseks doktoriõppes

Näiteks: koolitused, aruteluseminarid, hea praktika vahetamine jmt.

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused (4)



5. Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisega seotud tegevused

Tegevused, mis on suunatud nii doktoriõppe kui teadustöö populariseerimisele 
võimalike tulevaste doktorantide leidmiseks kui laiemalt teadlikkuse 
suurendamiseks era- ja avalikus sektoris.

Näiteks: magistrantide kaasamine doktorikoolide tegevustesse (nt suve- ja 
talvekoolidesse)

Doktorikoolide kaudu rahastatavad tegevused (5)



Rektorite Nõukogu otsustas, et lühiajalist mobiilsust käsitletakse doktorikoolide 
vahendina tegevuste ellu viimiseks.

Seega: lühiajaline mobiilsus ei ole iseseisvate eesmärkidega eraldi tegevus.

Alternatiivid lühiajaliseks mobiilsuseks: 

1. Dora Pluss alategevus 1.1 (kuni 30 päeva) ja alategevus 1.2 (doktorantide 
õpiränne 1-10 kuud) 

2. Kristjan Jaagu stipendiumid: http://archimedes.ee/stipendiumid/kristjan-jaak/

3. Muud vahendid

Lühiajalisest mobiilsusest



• Lühiajalise mobiilsuse toetused (kuni 30 päeva) – LT uus eelarve ja taotlemine 
2017

Rohkem infot: http://www.ut.ee/et/oppimine/luhiajalise-opirande-toetused-
alategevus-11-kuni-30-paeva

• Doktorantide õpiränne (1-10 kuud) – järgmine tähtaeg 15.november, 
2017.aastal 15.veebruar, 15.mai, 15 august, 15.september ja 15.november 

Rohkem infot: http://www.ut.ee/et/oppimine/doktorantide-opirande-toetused-
alategevus-12-1-kuni-10-kuud

• Akadeemilise mobiilsuse töökeskkond: https://www.is.ut.ee/is/akadmob/

Dora Pluss



• Lõpetamise efektiivsus n+2 aasta möödumisel

Projekti tulemusnäitaja



Kadri Orula

Doktoriõppe meetmete konsultant

Rektoraadi büroo, tõuketoetuste talitus

kadri.orula@ut.ee

737 6273

Tänan tähelepanu eest!


