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Eesti teadus- ja arendusasutuste eneseanalüüsi aruande koostamise juhend 

 

 

Eneseanalüüsi koostamise üldised põhimõtted on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega nr 

83, 21.04.98, RT I 1998, 38, 569. Käesolev juhend täpsustab määruses toodud eneseanalüüsi 

koostamise põhimõtteid. 

 

Eneseanalüüs kirjutatakse inglise keeles. Andmed eneseanalüüsis tuuakse tagasivaatena viie 

aastase perioodi kohta. Eneseanalüüs peab olema struktureeritud 

struktuuriüksuste/töörühmade kaupa, kelle kohta soovitakse saada ekspertidelt eraldi 

hinnangut.  Soovitatav eneseanalüüsi struktuur on järgmine. 

 

1. Hinnatava teadusasutuse või struktuuriüksuse koondandmed: 

 

 tegutsemise ajalooline lühiülevaade (ülevaade asutuse/struktuuriüksuse kujunemisest, 

tema roll eesti teadusmaastikul) 

 teadustöö asutusesisene administreerimine ja koordineerimine, töötajate 

stimuleerimine 

 hinnatava struktuuriüksuse (töörühma) teadustööga seotud isikkooseis: nimi, 

ametikoht, teaduslik kraad, vanus, teaduslikud huvid märksõnaliselt, abipersonali 

hulk); 

 struktuuriüksuse (töörühma) teadustegevuse põhisuunad (märksõnadena); 

 finantseerimise üldandmed (vt. alljärgnevat tabelit; kogusumma aastate lõikes, 

teemade arv, grantide arv, teadus- ja arendustegevusega seotud lepingute arv, 

infrastruktuursete kulude finantseerimine); 

 publikatsioonide koondtabel (vt lisa); 

 hinnangud töörumidele ja andmed baasteadusaparaturi olemasolu kohta; 

 teaduslikud kogud (kogu nimetus, kogu suurus, hoiutingimused, kasutatavus, kogude 

finantseerimine viimasel viiel aastal);  

 hinnatava teadusasutuse või struktuuriüksuse eneseanalüüs ja hinnang senisele 

tegevusele (nõrgad, tugevad küljed) ning arengukava. 

 

Finantseerimisandmed võiks anda järgmise tabelina. 

 
Aasta Teemade 

(sihtfinatsee-

rimine) 

Grantid TTA-ga seotud 

Lepingud 

Infrastruktuursete 

kulude 

Finantseerimine 

 Arv Summa Arv Summa Arv Summa Summa 

        

 

 

2. Struktuuriüksuse (töörühma) parimad publikatsioonid evalveeritaval perioodil. Need 

tuleb esitada järgmiselt. Iga teadustööga aktiivselt seotud strukturiüksuse (töörühma) 

liige  esitab enda kõige parema töö ning lisaks esitab struktuuriüksus (töörühm) omal 

valikul sama palju oma kõige paremaid töid. Näiteks kui töörühmas on viis inimest, siis 

esitatavate artiklite koguarv on 10.  Artiklite esitamisel tuleb jälgida järgmisi reegleid:  

 üksikliikme artikliks loetakse reeglina artiklit, kus ta on põhiautoriks (kui 

niisugused artiklid puuduvad, siis parim artikkel kus ta on kaasautoriks); 

 üksuse/töörühma paremad artiklid ei tohi korduda üksikliikmete esitatud parimate 

artiklitega; 



 kõik esitatud artiklid peavad sisaldama viidet antud institutsioonile 

 

3. Suuremate teadusteemade (endiste baasfinantseerimise ja praegused sihtfinantseerimise 

teemade) eesmärgid ja tulemuste lühikirjeldus (10-15 real), teema juht ja põhitäitjad, 

saadud rahaline toetus, teema raames kaitstud magistri ja doktoriväitekirjade arv, teema 

raames avaldatud publikatsioonid eelretsenseeritud ajakirjades täisviidetena, tulemuste 

rakendamisvõimalused (samasse uurimistemaatikasse kuuluvad sihtfinantseerimis-

teemade ja uurimisgrantide lühikirjeldused võiks anda ühise blokina, sh publikatsioonid 

ja kaitstud magistri- ja doktoriväitekirjad). 

 

4. Andmed eraldatud uurimisgrantide kohta (pealkiri, toetuse saaja(d), saadud rahaline 

toetus, lühikirjeldus, uurimistoetuse tulemuste alusel avaldatud publikatsioonid 

eelretsenseeritud ajakirjades täisviitena, tulemuste rakendamisvõimalused, grandi raames 

kaitstud magistri- ja doktoriväitekirjade arv. 

 

5. Rakendusuuringute tulemused (sh. koostöö), lühiannotatsioonid (10-15 real) olulisemate 

uurimistulemuse kohta, rakenduste perspektiiv, põhitäitjad. 

 

6. Arendustöö. Lühiannotatsioonid (10-15 real) olulisemate arenduse 

/toote/rakenduse/patendi/leiutise kohta, koostööpartnerid, andmed evitamise kohta. 

 

7. Teadus- ja arendustegevusega seotud tegevuse lühikokkuvõte aruandeperioodil: 

organiseeritud olulisemad seminarid, konverentsid; saadud preemiad, jm.). 

 

8. Koostöö teiste Eesti ülikoolidega ja teadusinstituutidega teadusteemade täitmisel ning 

seotud valdkondades. 

 

9. Osalemine rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse (koostöö)projektides järgmise 

tabeli kujul: projekti nimetus, koostöö partnerid, finantseerimise allikas ning projekti 

raames saadud/saadava toetuse suurus. 

 

10. Kaitstud doktori (Ph.D) ja magistri väitekirjad: kaitsja nimi, sünniaasta, kaitsmise 

kuupäev, osakond/labor, pealkiri, juhendaja. 

 

11. Juhendamisel olevad magistri ja doktoriväitekirjad: väitekirja teema, doktorandi või 

magistrandi nimi, sünniaasta, juhendaja.  

 

12. Andmed teadusteema juhtide ja grandihoidjate akadeemilise karjääri kohta (CV), sh. 

andmed osavõtust rahvusvahelistest konverentsidest, osalemine teadusseltside tööst, 

publikatsioonide nimekiri täisviitena (eelretsenseeritud artiklid, üksikväljaanded 

(monograafiad), muud teaduspublikatsioonid, teesid - vastavalt lisas toodud tabeli 

jaotusele) 

 

13. Andmed teadusteema põhitäitjate kvalifikatsiooni kohta (nimi, sünniaasta, akadeemiline 

kraad, ametikoht, olulisemad enesetäiendamiskursused, stazheerimised, lühiannotatsioon 

tegevusest, eelretsentseeritavate artiklite ja monograafiate arv) 



LISA 

 

Teadusasutuse (ülikooli teaduskonna) publikatsioonide koondtabel 

 

 

Eelretsen- 

seeritud 

artiklid 

Sealhulgas 

CC artiklid 

Muud 

teaduspubl. 

Üksikväljaanded 

(monograafiad) 

     Eestis               mujal 

Kokku Teesid 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Märkused: 

 

1. Siia kuuluvad 

 ajakirjad, mida indekseeritakse tsiteerimisindeksites (science Citation Index, Social 

Sciences Citation Index, Arts and Humanities Citation Index); 

 ajakirjad mida tsiteeritakse vastava eriala tähtsamates andmebaasides ja 

referatiivajakirjades (Current Contents, Medline, Geographical Abstracts, Chemical 

Abstarcts, Mathematical Reviews, Humanities Index, Historical Abstracts jt.); 

 artiklite kogumikud üldtunnustatud rahvusvahelistes teaduskirjastuste (näiteks 

Academisc Press, Springer Verlag, Wiley jne). 

 

2. Siia kuuluvad CC artiklid. 

 

3.   Muud teaduspublikatsioonid on eelretsentseerimata, mahuga vähemalt 3 lk. 

 

4.-5. Üksikväljaanded antakse murru kujul: eelretsenseeritud/eelretsenseerimata- 

 

6.   Publikatsioonide koguarv 

 

7) Teesid haaravad konverentside, seminaride jm. materjale ning antakse samuti murru kujul: 

 eelretsenseeritud/eelretsenseerimata 

 

 

 

Kõigi publikatsioonide kirje peab sisaldama viidet antud teadusasutusele (kas otse või "on 

leave from") 


