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Seni tehtud muudatused 

• 28. juulil 2006. a kinnitati haridus- ja teadusministri käskkiri 
nr 640 „Eesti Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja 
arendustegevust käsitlevate klassifikaatorite kinnitamine“ 

• 31. augustil 2007. a käskkirjaga nr 850 (toodi eraldi 
nimeliselt sisse Eesti kultuurile olulised ajakirjad 
Akadeemia, Looming ja Vikerkaar; toodi sisse Euroopa 
Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH kategooriate 
kasutamine); 

• 20. juuni 2008. a käskkirjaga nr 711 (muudeti Euroopa 
Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH kategooria B 
kasutamist); 
 



Seni tehtud muudatused 

• 30. juuli 2009.a. käskkirjaga nr 704 (muudeti ISI Web of 
Science nimetus Thomson Reuters Web of Science; 
täiendati rahvusvaheliselt tunnustatud teaduskirjastuste 
loendit); 

• 25. märtsil 2011. a nr 298 (loodi monograafiate hindamise 
protseduur; tunnistati kehtetuks senine rahvusvaheliselt 
tunnustatud teaduskirjastuste loend ning loodi 
rahvusvahelise levikuga kirjastuste hindamise protseduur); 

• 22. juunil 2011. a käskkirjaga nr 546 (muudeti Euroopa 
Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH kategooriate 
nimetusi). 
 



Muutmise vajadusest 

Kõrgetasemeliste teadusmonograafiate hindamisprotsess 
osutus liiga aeganõudvaks ja kalliks ning selleks läbiviidav 
ekspertiis dubleeris paljuski kirjastuste poolt juba eelnevalt 
läbiviidavat eelretsenseerimist 
2012. aasta lõpus algatasid  Eesti Teadusagentuuri 
hindamisnõukogu liikmed ühiskonnateaduste ja kultuuri 
valdkonnas  arutelu ETIS-e klassifikaatorite teemal ning 
nõukogu võttis pärast pikka arutelu vastu otsuse teha 
ettepanek haridus- ja teadusministrile muuta ETIS-e 
klassifikaatoreid ning lõpetada monograafiate staatuse 
eristamine (2.1. kõrgetasemelised monograafiad; 2.2. teised 
monograafiad). 
 
 



Lähteülesanne ETIS-e juhtkomiteelt 

 

• Kaardistada asutuste vajadused ja ootused, 
peamised probleemid ja kitsaskohad 

• Koguda ettepanekud muudatusteks, sõeluda välja 
muutmisettepanekud, millel on laiem toetuspind 

• Töötada välja konkreetsed ettepanekud 
klassifikaatorite muutmiseks, arvestades ka seni 
tehtud ettepanekuid ja kujunenud olukorda  

 

 



ETISe publikatsioonide klassifikaatori 
muutmise töörühm 

• Loodi ETISe juhtkomitee otsusega ning HTM 
käskkirjaga 12.07.2013  

• Ülikoolid, ETAg, HTM, Eesti Teaduste 
Akadeemia 

• Esitas muutmisettepanekud 2014. a. jaanuaris 

• Muudatused kooskõlastati ETIS-e juhtkomitees 
ning kõigi evalveeritud teadusasutustega 

 

 

 



Muudatused 
1. Teadusartiklid ajakirjades 

• Kategooria 1.1 definitsiooni määratlusse lisatakse 
kajastatus andmebaasis Scopus 

(Scopus – 20 000 ajakirja; WOS – 12 000 ajakirja, 
kattuvus 11377 ajakirja) 

 

• Lisaks Akadeemia, Vikerkaar, Looming konkreetsele 
nimetamisele 1.3. kategoorias - eelretsenseeritud 
teadusartiklid Eesti kultuurile olulistes ajakirjades  

 

 



2. Raamatud / monograafiad 

• Liidetakse kategooriad 2.1 (kõrgetasemelised 
monograafiad) ja 2.2 (teised monograafiad) 
ühendkategooriaks - monograafiad (2.1) 

• Luuakse uued kategooriad: 

• 2.4 – Kõrgkooliõpikud 

• 2.5 – Projekti, tellitud teadustöö või analüüsi 
publitseeritud raport 

 



3. Artiklid kogumikes 

• 3.1 määratlusse lisatakse kajastatus 
andmebaasides : 

• Thomson Reuters Book Citation Index 

(Science; Social Sciences & Humanities) 

•  Scopus 

 



Muud publikatsioonid 

• Luuakse uued kategooriad : 

• 6.8 – Lühikirjutised teadusajakirjades ja 
kogumikes 

• 6.9 – Raamatuarvustused 

• Muudetakse 6.2 Õpikud ja muud 
õppeotstarbelised publikatsioonid, v.a 
kõrgkooliõpikud. 

 

 



Võrdlevalt 
Hetkel kehtiv määratlus Muudetud määratlus 

1.1. teadusartiklid, mis on kajastatud 
Thomson Reuters Web of Science 
andmebaasis (v.a. Thomson Reuters 
Conference Proceedings Citation Index 
poolt refereeritud kogumikud) ja/või 
Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste 
loendi ERIH (European Reference Index of 
the Humanities) kategooriates INT1 ja 
INT2 

1.1. teadusartiklid, mis on kajastatud 
Thomson Reuters Web of Science 
andmebaasis (v.a Thomson Reuters 
Conference Proceedings Citation Index 
poolt refereeritud kogumikud) ja/või 
Euroopa Teadusfondi 
humanitaarteaduste loendi ERIH 
(European Reference Index of the 
Humanities) kategooriates INT1 ja INT2 
ja/või andmebaasis Scopus (v.a 
kogumikud). 

1.3.teadusartiklid Eesti ja teiste riikide 
eelretsenseeritavates teadusajakirjades, 
millel on kohalik toimetuskolleegium, või 
teadusartiklid Eesti kultuurile olulistes 
ajakirjades Akadeemia, Looming ja 
Vikerkaar 

1.3 Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti 
ja teiste riikide teadusajakirjades, millel 
on kohalik toimetuskolleegium, või 
eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti 
kultuurile olulistes ajakirjades või 
teadusartiklid ajakirjade Akadeemia, 
Looming ja Vikerkaar 



Võrdlevalt 
Hetkel kehtiv määratlus Uus määratlus 

2.1 Kõrgetasemelised monograafiad 2.1 Monograafiad 

2.2 Teised monograafiad - 

puudub 2.4 Kõrgkooliõpikud 

puudub 2.5 Projekti, tellitud teadustöö või 
analüüsi publitseeritud raport 

3.1. artiklid/peatükid lisas loetletud 
kirjastuste välja antud kogumikes (kaasa 
arvatud Thomson Reuters Conference 
Proceedings Citation Index poolt 
refereeritud kogumikud 

3.1 Artiklid/peatükid lisas loetletud 
kirjastuste välja antud kogumikes (kaasa 
arvatud Thomson Reuters Book Citation 
Index, Thomson Reuters Conference 
Proceedings Citation Index, Scopus 
refereeritud kogumikud). 

puudub 6.8 Lühikirjutised teadusajakirjades ja 
kogumikes 

puudub 6.9 Raamatuarvustused 



Juhend definitsioonide, seletustega 

• 2.1 Monograafia 
Kitsale erialateadlaste ringile adresseeritud ühe 
selgelt piiritletud teadusliku probleemi 
süvaanalüüs.  
Formaalsed tunnused: eelretsenseeritud, ISBN, 
tervikteosel autor(id), maht ületab 50 000 sõna v. 
125 lk., väljaandjaks teaduskirjastus. 
  
 
 



Juhend definitsioonide ja seletustega 

2.1 alla ei kuulu: 

• artikkel toimetatud kogumikus (3.1 v. 3.2) 

• toimetatud artiklikogumik (4.1 v. 4.2) 

• kõrgkooliõpik (2.4) 

• populaarteaduslik raamat (6.4) 

• leksikon, määraja, kommenteeritud seadus, 
kommenteeritud tõlge (3.3) 

 

 



Uue klassifikaatori rakendumine 

• 1.juuli, 2014 

• Uut klassifikaatorit kasutatakse alates 1. juulist ETIS-
esse lisatud publikatsioonide puhul olenemata 
publikatsiooni ilmumisaastast 

• „Monograafiate hindamise protseduur Eesti 
Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste klassifikaatori 2.1. 
omistamiseks“ tunnistatakse kehtetuks 

 



ETIS-e publikatsioonide klassifikaator 

• Annab esmase ülevaate teadustegevusest 
• Võimaldab CV-s publikatsioone struktureeritult 

esitada 
• Võimaldab kajastada teadustöö tulemuste 

mitmekesisust 
• Klassifikaatori järjepidevus annab võimaluse 

jälgida trende aastate lõikes 
• ETIS - 162 000 kinnitatud / klassifitseeritud 

publikatsiooni 
 
 
 



Samas 

• Klassifikaatori kategooriaid ei tohiks kasutada 
väärtushinnangutena teadusalade eripära 
arvestamata 

• Klassifikaatori kategooriaid ei tohi vaadelda 
pingereana, kõik publikatsioonide klassid on 
olulised 



Norra ülikoolide teaduspublikatsioonid 2005-2012 (Gunnar Sivertsen, 2014)  


