
 

Lisa 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga „Eesti keele, kultuuri ja ajaloo professuuride 

sihtevalveerimise osalejate, läbiviijate ja täpsema korralduse kinnitamine“ 

 

 

Sihtevalveerimise täpsem korraldus 

 

1. Sihtevalveerimine viiakse läbi, et anda teadlaskonnale ning Tartu Ülikoolile, teadust 

finantseerivatele organisatsioonidele, teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundajatele ja 

ühiskonnale asjatundlikku teavet käskkirja punktis 1 toodud professuuride teadustöö ja 

doktoriõppe taseme ning professuuridele eraldatud tegevustoetuse kasutamise tulemuslikkuse 

ja mõju kohta. Sihtevalveerimise tulemused on sisendiks tegevustoetuse raames toetatavat 

teadustööd puudutavate teaduspoliitiliste otsuste ja teiste meetmete ettevalmistamisele, 

valdkonna edasisele arendamisele, arengukavade koostamisele ning vajalike muudatuste 

läbiviimisele. 

 

2. Sihtevalveerimist läbiviiva hindamiskomisjoni liikmed allkirjastavad enne tööle asumist 

sihtevalveerimise läbiviimist korraldava asutuse kinnitatud vormis sõltumatuse ja 

konfidentsiaalsuse deklaratsiooni ning kohustuvad ka pärast sihtevalveerimise protsessi 

lõppu mitte kasutama ja teatavaks tegema kolmandatele isikutele avalikku või mitteavalikku 

teavet nagu informatsioon, dokumendid ja muu teave, mis on saanud neile teatavaks või 

millele on juhitud nende tähelepanu sihtevalveerimise käigus. 

 

3. Sihtevalveerimise läbiviimiseks esitab evalveerimisel osalev asutus sihtevalveerimise 

läbiviimist korraldavale asutusele kinnitatud ja avalikustatud vormis hiljemalt 31. jaanuariks 

2016: 

3.1. eneseanalüüsi aruande (sh asutuse üldinfo, iga professuuri teadus- ja arendustegevuse 

ülevaade, enesehinnang, ülevaade koostööst ning ühiskonnale suunatud tegevustest aastatel 

2010-2015); 

3.2. sihtevalveerimise aluseks olevad andmed (sh andmed personali, teadustöö tulemuste, 

doktoriõppe, infrastruktuuri, teadusprojektide ning rahastamise kohta aastatel 2010-2015). 

 

4. Hindamiskomisjonil on õigus: 

4.1. saada sihtevalveerimiseks vajalikku lisainformatsiooni sihtevalveerimisel osalejatelt, 

sihtevalveerimise läbiviimist korraldavalt asutuselt ning sihtevalveerimist ettevalmistavalt 

juhtkomiteelt; 

4.2. külastada sihtevalveerimiseks vajaliku lisainformatsiooni saamiseks sihtevalveerimisel 

osalevat asutust, teatades sellest asutusele vähemalt 10 tööpäeva ette. 

 

5. Hindamiskomisjon analüüsib lähtudes käesoleva käskkirja lisa punktides 3 ja 4 nimetatud 

teabest professuuride raames läbiviidava teadustöö ja doktoriõppe kvaliteeti, 

uurimiskeskkonda ja organisatsioonilist ülesehitust, teadus- ja arendustegevuse mõju 

ühiskonnas ning selle asjakohasust. 

 

6. Hindamiskomisjon võib töövormina kasutada koosolekuid või hindamiskomisjoni otsusel 

teisi töövorme ning kaasata vajadusel töösse sihtevalveerimise läbiviimiseks vajalikku teavet 

valdavaid eksperte. 

  



 

7. Hindamiskomisjon koostab käesoleva käskkirja lisa punktis 5 nimetatud analüüsi tulemusel 

aruande käskkirja punktis 1 toodud tegevustoetusega toetatavate eesti keele, kultuuri ja 

ajaloo  professuuride (edaspidi professuurid) teadustöö ja doktoriõppe ning Tartu Ülikooli 

seaduse § 2 lõikega 4 pandud ülesannete täitmise sihtevalveerimise raporti käesoleva 

käskkirja punktis 1 toodud jaotuste lõikes, milles: 

7.1. professuuride üleselt / ülikooli tasandil: 

7.1.1. annab hinnangu professuuride tegevustoetuse kasutamisele, sealhulgas: 

7.1.1.1. annab hinnangu tegevustoetuse kasutamise ettevalmistamisele ja kasutamisele; 

7.1.1.2. annab hinnangu tegevustoetuse rahastusmudeli toimimisele ja perspektiivile; 

7.1.2. annab hinnangu valdkondlikule  teaduskorraldusele asutuses, sealhulgas: 

7.1.2.1. annab hinnangu valdkonda puudutavale riiklikule teaduskorraldusele ja selle 

sidustatusele riiklike arengukavade ja strateegiatega; 

7.1.2.2. annab hinnangu asutuse üldisele teaduskorraldusele valdkondliku teadus- ja 

arendustegevuse raames ja selle sidustatusele asutuse ja riiklike arengukavade ja 

strateegiatega; 

7.1.2.3. annab hinnangu asutuse infrastruktuuri olukorrale ja vastavusele teadus- ja 

arendustegevuse jätkusuutlikuks läbiviimiseks. 

7.2. professuuride lõikes: 

7.2.1. annab hinnangu professuuride raames läbiviidava (edaspidi valdkondliku) teadus- ja 

arendustegevuse teaduslikule tasemele Eestis võrreldes rahvusvahelise tasemega, 

sealhulgas: 

7.2.1.1. kirjeldab, hindab ja analüüsib valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevusi ja 

nõrkusi; 

7.2.1.2. annab hinnangu teadustegevuse mahule ja kvaliteedile; 

7.2.1.3. annab hinnangu koostööle olulisemate siseriiklike ja välispartneritega; 

7.2.2. annab hinnangu professuuride ühiskonnale suunatud erialasele tegevusele, sealhulgas: 

7.2.2.1. annab hinnangu teadus- ja arendustegevuse kooskõlale Tartu Ülikooli seaduse § 2 

lõikega 4; 

7.2.2.2. annab hinnangu teadus- ja arendustegevuse sidustatusele erinevate poliitikate 

vajadustega; 

7.2.2.3. annab hinnangu koostööle olulisemate siseriiklike huvigruppidega. 

7.2.3. annab hinnangu valdkonnas läbiviidavale doktoriõppele, sealhulgas: 

7.2.3.1. annab hinnangu doktoriõppe mahule ja kvaliteedile võrreldes rahvusvahelise tasemega 

ning lähtuvalt vajadusest tagada valdkondliku teadus- ja arendustegevuse 

jätkusuutlikkus; 

7.2.3.2. annab hinnangu doktoriõppe sidustatusele teadustegevuse ja ühiskonnaga; 

7.2.3.3. annab hinnangu doktoritööde juhendamisele ja doktoriõppe efektiivsusele. 

7.3. annab soovitusi ja teeb ettepanekuid teadus- ja arendustegevuse ja doktoriõppe edasiseks 

arendamiseks ja valdkondlikuks rahastamiseks ning vajalike muudatuste läbiviimiseks 

Eestis, sealhulgas: 

7.3.1. annab soovitusi ja teeb ettepanekuid teaduskorralduse ja rahastusmudeli arendamiseks; 

7.3.2. annab soovitusi ja teeb ettepanekuid teadustegevuse edasiseks arendamiseks 

sihtevalveeritud professuuride valdkondades; 

7.3.3. annab soovitusi ja teeb ettepanekuid doktoriõppe edasiseks arendamiseks; 

7.3.4. annab soovitusi ja teeb ettepanekuid valdkondliku teadus- ja arendustegevuse 

jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

  



 

8. Hindamiskomisjon annab oma hinnangud valdkondlikule teadus- ja arendustegevuse 

teaduslikule tasemele, ühiskonnale suunatud erialasele tegevusele ning läbiviidavale 

doktoriõppele lähtuvalt alljärgnevast: 

8.1. hinnangute andmisel kasutatakse järgnevat skaalat: 

8.1.1. suurepärane: enamus teadustöö tulemustest on kõrgel rahvusvahelisel tasemel ja enamus 

teistest on heal rahvusvahelisel tasemel; 

8.1.2. hea: enamus teadustöö tulemustest on heal rahvusvahelisel tasemel ja enamus teistest on 

rahuldaval rahvusvahelisel tasemel; 

8.1.3. rahuldav: enamus teadustöö tulemustest on vähemalt rahuldaval rahvusvahelisel tasemel; 

8.1.4. mitterahuldav: sisuliselt puuduvad vähemalt rahuldaval rahvusvahelisel tasemel tööd. 

8.2. ühiskonnale suunatud erialasele tegevusele antakse täiendavalt kvalitatiivne hinnang.  

8.3. rahvusvahelise taseme määratlemisel kasutatakse järgnevat skaalat: 

8.3.1. kõrge rahvusvaheline tase: teadustöö tulemused, mis äratavad tõsist huvi rahvusvahelistes 

akadeemilistes ringkondades ja mis on avaldatud juhtivate rahvusvaheliste kirjastuste poolt 

või rahvusvahelistes tunnustatud erialastes tippajakirjades; 

8.3.2. hea rahvusvaheline tase: teadustöö tulemused, mis on tähtsad rahvusvaheliste akadeemiliste 

ringkondade jaoks ja mis on avaldatud tuntud rahvusvaheliste kirjastuste poolt või tuntud 

rahvusvahelistes ajakirjades; 

8.3.3. rahuldav rahvusvaheline tase: teadustöö tulemused, mis pakuvad huvi rahvusvahelistele 

akadeemilistele ringkondadele ja mis on avaldatud välismaal või tuntud siseriiklike 

kirjastuste poolt või tuntud siseriiklikes ajakirjades. 

 

9. Hindamiskomisjon esitab sihtevalveerimise raporti ning hindamiskomisjoni tegevuse käigus 

koostatud muud materjalid sihtevalveerimist korraldavale asutusele hiljemalt 15. juuniks 

2016. 

 

10. Sihtevalveerimist korraldav asutus edastab raporti juhtkomiteele arvamuse avaldamiseks. 

Juhtkomitee esitab oma arvamuse raporti kohta sihtevalveerimist korraldavale asutusele 10 

tööpäeva jooksul. 

 

11. Sihtevalveerimist korraldav asutus edastab sihtevalveerimise raporti koos juhtkomitee 

arvamusega 5 tööpäeva jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumile ning 

Kultuuriministeeriumile ning korraldab koostöös nendega raporti avaliku esitluse, arutelu ja 

edasise tegevuskava koostamise. 

 

 

 

 

 

Taivo Raud 

teadusosakonna juhataja 


