Õppekorralduse eeskiri § 17. Doktorantide atesteerimine
(1) Atesteerimine on atesteerimiskomisjoni poolt hinnangu andmine doktorandi
edasijõudmisele õppe- ja teadustöös.
(2) Erakorraliselt võib doktoranti atesteerida dekaani määratud tähtajal doktorandi
juhendaja või programmijuhi motiveeritud ettepanekul või atesteerimiskomisjoni otsuse
alusel. Doktorandil on kohustus osaleda erakorralisel atesteerimisel.
(3) Atesteerimiskomisjoni moodustab dekaan õppekava või õppekava peaeriala põhiselt.
Vähemalt üks atesteerimiskomisjoni liige peab olema väljaspoolt teaduskonda ja omama
doktorantide juhendamise kogemust.
(4) Vähemalt üks kuu enne planeeritavat atesteerimist määrab dekaan korraldusega
atesteerimise toimumise aja. Atesteerimiskomisjoni töökorralduse määrab
atesteerimiskomisjoni esimees.
(5) Komisjon hindab doktorandi õppekava täitmist protsentides kumulatiivselt.
(6) Hiljemalt kaks nädalat enne atesteerimist täidab doktorant ÕIS-is vormikohase
tegevuskava aruande koos järgmiseks õppeaastaks planeeritavate tegevuste
kirjeldusega.
(7) Hiljemalt üks nädal enne atesteerimist annab juhendaja ÕIS-is hinnangu doktorandi
tegevuskava aruandele. Juhendaja hindab tegevuskava täitmist eeskirja § 14 lg 3 toodud
skaala alusel.
(8) Doktorandi osalemine atesteerimiskomisjoni istungil on kohustuslik. Mõjuvatel
põhjustel võib atesteerimiskomisjoni esimees doktorandi taotluse alusel anda
doktorandile loa atesteerimiskomisjoni koosolekul mitte osaleda.
(9) Doktorandi edasijõudmisele hinnangu andmisel lähtub komisjon järgmistest
põhimõtetest:
1) esimese aasta doktorantide atesteerimisel hinnatakse lisaks akadeemilisele sooritusele
doktorandi motivatsiooni ja võimekust teadustööks. Veendutakse juhendajaga
kooskõlastatud realistliku ning vajaliku detailsusega tegevus- ja ajakava olemasolus
doktoriõpingute perioodiks. Oluline on hinnata ka doktorandi ja juhendaja omavahelist
koostööd. Vajadusel tehakse ettepanek kaasjuhendaja määramiseks, juhendaja
vahetamiseks või muudeks töökorraldust puudutavateks otsusteks;
2) teise õppeaasta lõpuks on doktorandi teadustegevuse maht piisav vähemalt ühe
teadusartikli koostamiseks;
3) kolmanda õppeaasta lõpuks on doktorandil avaldatud üks teadusartikkel ning teine
teadusartikkel on esitatud publitseerimiseks või avaldamiseks vastu võetud. Doktorandi
teadustegevuse maht on piisav kolmanda teadusartikli koostamiseks.
Atesteerimiskomisjon annab hinnangu, kas nominaalajaga lõpetamine on reaalne;
4) neljanda aasta doktorant atesteeritakse ja loetakse täiskoormuse nõudeid täitnuks
juhul, kui doktoritöö kaitsmiseks vajalikud tingimused on täidetud: kolm teadusartiklit on
esitatud kirjastamiseks, õppeained läbitud, doktoritöö käsikiri on juhendajale esitatud.
(10) Dekaan võib kehtestada täiendavad hinnangu andmise põhimõtted lähtuvalt
käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatust.
(11) Atesteerimistulemus on kas positiivne („atesteeritud“) või negatiivne
(„mitteatesteeritud“).
(12) Negatiivselt atesteeritud doktorant eksmatrikuleeritakse edasijõudmatuse tõttu.
(13) Doktorandi, kes ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 9 nimetatud tingimusi
õppekava nominaalkestusele lisaks ühe õppeaasta jooksul, võib atesteerimiskomisjon
positiivselt atesteerida ühel korral.

(14) Atesteerimistulemus vormistatakse atesteerimiskomisjoni otsusena ja kantakse ÕISi kahe nädala jooksul pärast atesteerimiskomisjoni istungi toimumist.

