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Teadus- ja arendustegevuse korralise 
evalveerimise 2017. aasta ekspertkomisjoni ja 
selle töökorra kinnitamine 

 

Haridus- ja teadusministri 01. novembri 2016. a määruse nr 60 „Teadus- ja arendustegevuse korralise 
evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord“ § 3 lõike 4, 
Sihtasutuse Eesti Teadusagentuuri põhikirja punkti 4.2.21. ja 5.9.1. ja Eesti Teadusagentuuri juhatuse 
20. detsembri 2016. a käskkirjaga nr 169 kinnitatud korralise evalveerimise hindamisjuhendi punkti 2.3. 
ning haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2017 käskkirjaga nr 85 moodustatud teadus ja arendustegevuse 
korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni esimehe kooskõlastuse alusel 

1. Moodustan teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta ekspertkomisjoni  
teadus- ja arendustegevuse evalveerimise toetamiseks kuues valdkonnas OECD Frascati 
käsiraamatu järgi (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, 
põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid) järgmises 
koosseisus: 

 

Nimi Ülikool Valdkond 

Professor emeritus Aline Bonami Orléansi Ülikool loodusteadused 

Professor Ari Aukusti Lehtinen Ida-Soome Ülikool loodusteadused 

Professor Marialena Nikolopoulou Kenti Ülikool tehnika ja tehnoloogia 

Professor emeritus Ole Jannik 
Bjerrum 

Kopenhaageni Ülikool arsti- ja terviseteadused 

Associate Professor Algimantas 
Čepas 

Vilniuse Ülikool sotsiaalteadused 

Professor Emeritus Frank 
Achtenhagen 

Göttingeni Ülikool sotsiaalteadused 

Professor Verity Joy Brown Saint Andrewsi Ülikool sotsiaalteadused 



Professor Simo Knuuttila Helsingi Ülikool humanitaarteadused ja kunstid 

Professor Isabel Torres Belfasti Queen’si Ülikool humanitaarteadused ja kunstid 

Professor Peter Jonkers Tilburgi Ülikool humanitaarteadused ja kunstid 

 
 

2. Määran komisjoni ülesanneteks: 

2.1. Hinnata koos haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2017 käskkirjaga nr 85 moodustatud teadus– ja 
arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoniga teadus- ja arendustegevust 
järgmistes korralist evalveerimist taotlenud asutustes ja valdkondades: 

Taotlev asutus Evalveeritav valdkond 
Cybernetica AS Loodusteadused 
Eesti Biokeskus Loodusteadused 
Eesti Keele Instituut Humanitaarteadused ja kunstid 
Eesti Kirjandusmuuseum Humanitaarteadused ja kunstid 
Eesti Kunstiakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid 

Eesti Maaülikool 
Loodusteadused 
Tehnika ja tehnoloogia 
Põllumajandusteadused ja veterinaaria 

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Humanitaarteadused ja kunstid 
Eesti Taimekasvatuse Instituut Põllumajandusteadused ja veterinaaria 
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase 
Kirjanduskeskus Humanitaarteadused ja kunstid 

Eesti Rahva Muuseum 
Humanitaarteadused ja kunstid 
Sotsiaalteadused 

Estonian Business School Sotsiaalteadused 

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 
Loodusteadused 
Tehnika ja tehnoloogia 
Arsti- ja terviseteadused 

OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus Loodusteadused 
Protobios OÜ Arsti- ja Terviseteadused 

Tallinna Tehnikaülikool 

Loodusteadused 
Tehnika ja tehnoloogia 
Arsti- ja terviseteadused 
Põllumajandusteadused ja veterinaaria 
Sotsiaalteadused 
Humanitaarteadused ja kunstid 

Tallinna Ülikool 
Loodusteadused 
Sotsiaalteadused 
Humanitaarteadused ja kunstid 

Tartu Observatoorium Loodusteadused 

Tartu Ülikool 

Loodusteadused 
Tehnika ja tehnoloogia 
Arsti- ja terviseteadused 
Põllumajandusteadused ja veterinaaria 



Sotsiaalteadused 
Humanitaarteadused ja kunstid 

Tervise Arengu Instituut Arsti- ja terviseteadused 
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus  Loodusteadused 
Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus AS Arsti- ja terviseteadused 

 

 

 2.2. Kooskõlastada hindamiskomisjoniga Eesti Teadusinfosüsteemis esitatav esialgne 
evalveerimisraport hiljemalt 30. juunil 2017. a. ning lõplik evalveerimisraport hiljemalt 4. augustil 2017. a. 
 
3. Kinnitan komisjoni töökorra (juurde lisatud). 

 
4. Komisjoni kulutused katta Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Eesti Teadusagentuur vahel 21. 

detsembril 2016. a sõlmitud riigieelarvelise toetuse lepingus ette nähtud vahenditest. Taotleja katab 
ise komisjoni kulutused, kui ta on eraõiguslik juriidiline isik või tema asutusena tegutsev teadus- ja 
arendusasutus või kui taotleja vastava valdkonna teadus- ja arendustegevus on viimasel korralisel 
evalveerimisel evalveeritud negatiivselt. 

 

Isik, kes leiab, et haldusakt rikub tema õigusi või piirab tema vabadusi, võib esitada vaide Sihtasutusele 

Eesti Teadusagentuur või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, 

millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Andres Koppel 
juhatuse esimees 
  



Lisa 1 
KINNITATUD 

SA Eesti Teadusagentuuri juhatuse 12. aprilli 2017. a 
käskkirjaga nr 1.1-4/17/61 

 
 
 

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise ekspertkomisjoni töökord 

1. Ekspertkomisjoni  töökorralduse aluseks on käesolev töökord ning SA Eesti Teadusagentuuri 
juhatuse 20. detsembri 2016. a käskkirjaga nr 1.1-4/16/169 kinnitatud „Teadus- ja 
arendustegevuse korralise evalveerimise hindamisjuhend“. 

2. Ekspertkomisjon lähtub korralisel evalveerimisel teadus- ja arendusasutuse (edaspidi asutus) 
taotlusest, eneseanalüüsist ning asutuse külastamise tulemustest. 

3. Ekspertkomisjoni liikme ülesanded on: 
3.1. töötada läbi asutuse evalveeritava valdkonna kohta punktis 2 esitatud andmed; 
3.2. osaleda komisjoni koosolekutel ja kohtvisiitidel; 
3.3. osaleda evalveerimisaruande hinnangute ja soovituste sõnastamisel; 
3.4. tutvuda asutuse kommentaaridega evalveerimisraportile ning arvestada neid lõpliku 
evalveerimisraporti kooskõlastamisel; 
3.5. täita muid hindamisega seotud ülesandeid vastavalt komisjonisisesele kokkuleppele. 

4. Ekspertkomisjoni tööd juhib haridus- ja teadusministri 10. aprilli 2017. a käskkirjaga nr 85 
kinnitatud hindamiskomisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Kõik ekspertkomisjoni 
liikmed peavad enne tööle asumist kinnitama Eesti Teadusinfosüsteemis huvide konflikti 
vältimise ja konfidentsiaalsuse deklaratsiooni. Komisjoni liige on oma hinnangutes 
eelarvamustevaba ja tal puudub huvide konflikt hinnatava teadus- ja arendusasutusega. 
Komisjoni liikmed kohustuvad ka pärast evalveerimisprotsessi lõppu mitte avaldama 
kolmandatele isikutele evalveerimise käigus saadud andmeid. 

6. Ekspertkomisjoni liikmed tutvuvad enne Eestisse saabumist evalveerimisega seotud 
dokumentatsiooniga. 

7. Ekspertkomisjonil on õigus Eesti Teadusagentuurilt nõuda evalveerimisel tähtsust omavate 
täiendavate materjalide esitamist. 

8. Ekspertkomisjonil on õigus nõuda Eesti Teadusagentuurilt hiljemalt 10 tööpäeva enne asutuse 
külastuse toimumist, et Eesti Teadusagentuur koostaks hindamis- ja ekspertkomisjoni liikmete 
ettepanekute põhjal küsimused ja/või kommentaarid taotluse ja andmete  kohta, soovitavate 
lisamaterjalide nimekirja ning nimekirja isikutest, kellega soovitakse külastusel kohtuda. 

9. Asutuse külastamisel saadab hindamiskomisjoni ja ekspertkomisjoni vaatlejana Eesti 
Teadusagentuuri esindaja. 

10. Hindamiskomisjon kaasab ekspertkomisjoni otsuste tegemiseks vajaliku ekspertiisi jaoks, 
arvestab ekspertkomisjoni ekspertiisi konsensusliku arvamuse kujundamisel ning 
evalveerimisraporti koostamisel. 

11. Ekspertkomisjon annab SA Eesti Teadusagentuurile tagasisidet evalveerimise protsessi kohta 
ning võib teha ettepanekuid teadus- ja arendustegevuse riikliku korralduse küsimustes. 

 

 

 


