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TEGEVUSE EESMÄRK

• toetada ja motiveerida doktorante valima doktoritöö teema nutika 
spetsialiseerumise valdkonnas;

• anda tõuge riigi kasvualade arengule;
• toetada ülikoolide ja ettevõtete koostööd;
• mitmekesistada doktorikraadiga spetsialistide karjäärivõimalusi;
• tõsta ettevõtete võimekust arendustegevusel.



STIPENDIUMI ANDMISE 
TINGIMUSED

• kes on Eesti kodanik (sh pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloaga);
• kes on immatrikuleeritud 2014/15 kuni 2018/19 õppeaastal;
• kes õpib täiskoormusega;
• kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
• kelle doktoritöö teema on seotudvähemalt ühe NS kasvuvaldkonnaga 

(info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tervisetehnoloogiad ja –teenused 
ning ressursside efektiivsem kasutamine).

Eelistatud on:
interdistsiplinaarse iseloomuga doktoritööd

või
ettevõttega koostööd tegevad doktoritööd (ettevõtlusdoktorant). 
Koostööd võib teha Eestis või välisriigis paikneva ettevõttega.
PS! Ei toetata koostööd tehnoloogia arenduskeskuste, avaliku sektori, teadus-
ja arendus asutuste või haiglate ja kliinikutega.



STIPENDIUMI MÄÄRAMINE JA 
MAKSMINE

Määratakse korraga kaheteistkümneks kuuks aastas ja 
maksmine planeeritakse doktorandile terveks doktoriõppe 
nominaalkestuse ajaks.

Stipendiumi suurus käesoleval aastal 422 eurot kuus;

Doktorantide valiku teeb ja stipendiumi maksab 
doktorandile ülikool.



Ettevõtlusdoktorant
On kohustus vastavas ettevõttes töötada doktoriõppe ajal.
Ettevõte peab doktorandile tagama: 
- ettevõttepoolse juhendaja; 
- doktorandi jaoks vajaliku infrastruktuuri;
- optimaalses mahus muud tingimused vastavalt doktoritöö projektile.
Ülikool määrab ülikoolipoolse juhendaja, kelle teadusteema on tihedalt 
seotud doktoritööga. Ettevõttepoolselt juhendajalt ei nõuta teaduskraadi 
(täidab kaasjuhendaja rolli). 
PS! Doktorant peab teavitama ülikooli kui õpingute ajal tekib vajadus 
juhendaja, doktoritöö teema või ettevõtte muutmiseks. Ettevõtja teavitab 
koheselt kui töösuhe katkeb või ilmneb muu takistav asjaolu. 



EDULOOD
Riivo Talviste Cybernetica ASi teadur -
doktoriõpingute sisuks oli Sharemindi turvalise ühisarvutuse 
platvormi arendamine, mis sai alguse minu ettevõttepoolse 
juhendaja Dan Bogdanovi magistritööst 2007. aastal. 

Priit Uuemaa Graanul Invest juhatuse liige
Töötades ettevõttes nägi probleeme, mis vajaksid 
ettevõttes teaduslikku lahendamist, et olla innovaatilisem ja 
edukam. Seega oli doktorandil kui ka ettevõttel tervikuna 
kohe alguses olemas selge motivatsioon teadustööks ning 
koostööks ettevõtte ja ülikooli vahel. 
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