
 
 

 

 

ÜLIKOOLIDEVAHELISE KOOSTÖÖLEPPE LISA 2 

DOKTORIKOOLIDE JUHTIMISPÕHIMÕTTED 

 

Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna 

Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool (edaspidi: ülikoolid), KINNITAVAD 

ülikoolidevahelise doktorikoolide koostööleppe lisana järgmised doktorikoolide juhtimispõhimõtted: 

 

[1] Ühiselt kavandatud doktorikoolide tegevuste ellu viimiseks määrab Rektorite nõukogu iga 

doktorikooli eest vastutava ülikooli järgmiselt: 

 Doktorikooli nimi  TÜ TTÜ EMÜ TLÜ EKA EMTA Vastutav ülikool 

1. Biomeditsiini ja biotehnoloogia DK x x x x     TÜ 

2. Eesti matemaatika ja statistika DK x x   x    TÜ 

3. Ehituse ja keskkonnatehnika DK   x x       TTÜ 

4. Energia- ja geotehnika DK   x  x       TTÜ 

5. Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate 

DK 

x x   x      TÜ 

6. Haridus- ja kasvatusteaduste DK x     x     TLÜ 

7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia DK x x   x     TTÜ 

8. Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika DK x     x     TÜ 

9. Kliinilise meditsiini DK x x  x        TÜ 

10. Kultuuriteaduste ja kunstide DK x     x x x TLÜ 

11. Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste DK x     x     TÜ 

12. Maateaduste ja ökoloogia DK x x x x     TÜ 

13. Majandusteaduse ja innovatsiooni DK x x x   x     TÜ 

 

[2] Iga doktorikooli partnerite vahel sõlmitakse konsortsiumileping, mis allkirjastatakse vastavate 

asutuste juhtkonna tasemel. 

[3] Iga doktorikooli juhtimiseks moodustatakse Rektorite nõukogu juhatuse otsusega doktorikooli 

nõukogu.  

[4] Doktorikooli nõukogul on aruandekohustus kõikide konsortsiumi liikmete ees.  

[5] Nõukogu moodustamise põhimõtted: 

a. Nõukogu on kuni 9-liikmeline. 

b. Nõukogu koosseisu kuulub kuni kaks liiget igast doktorikooli Eesti-poolsest 

partnerasutusest. Lisaks võivad nõukogu koosseisu kuuluda välispartnerite esindajad, 

ettevõtjad jt isikud. 

[6] Nõukogu esimees valitakse nõukogu poolt.  

[7] Nõukogu koguneb vähemalt kaks korda aastas. 



 
[8] Doktorikooli nõukogu: 

• määrab doktorikooli strateegilised arengusuunad, kooskõlas ülikoolide arengukavaga; 

• otsustab uute partnerite liitumise üle; 

• kinnitab ühisürituste iga-aastase tegevuskava ja jälgib selle täitmist;  

• kinnitab konsolideeritud finantsplaani, s.h. ühisürituste korraldamise kulude jaotuse 

printsiibid;    

• analüüsib ja jälgib doktorõppe efektiivsuse tagamiseks doktorantide edasijõudmist ning  

kavandab täiendavaid tegevusi toetamaks doktorantide lõpetamiseni jõudmist; 

• koostab doktorikooli kommunikatsiooniplaani nii partnerite vaheliseks kui doktorikoolist 

väljapoole suunatud teabe jagamiseks ning jälgib selle täitmist;  

• tagab doktorikoolide sisulise tegevuse aruandluse koostamise. 

 

[9] Nõukogu töös võib sõnaõigusega osaleda üks nominaalaja piires olev doktorant igast 

partnerülikoolist. Doktorandid nimetavad soovi korral oma esindajad vastava doktorikooli 

nõukogule. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
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(allkirjastatud digitaalselt)  (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt 
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