
Tabel 1 
Akadeemilise 
tegevuse liik 

Pädevuse, tegevuse või saavutuse tase 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Publitseeri-
mine ja 
tsiteeritavus1  

on avaldanud 
teadus-
publikatsioone  

on avaldanud 
vähemalt ühe 
1.1, 1.2, 3.12 
teadus-
publikatsiooni  

on avaldanud  
1.1, 1.2, 3.1 
teadus-
publikatsiooni, 
neile on viiteid 

on avaldanud üle 3 
1.1, 1.2, 3.1 
teadus-
publikatsiooni, 
neile on viiteid 

teaduspublikatsioonide 
arv vähemalt 3 
doktoritöö mahus3, 
h-indeks>4 
 

jätkuv 
kõrgetasemeline 
publitseerimine, 
h-indeks >10 
 

jätkuv 
kõrgetasemeline 
publitseerimine, 
h-indeks >16   

kuulumine 1% 
enimtsiteeritud  
teadlaste hulka 
oma teadus-
valdkonnas 

kuulumine 10 
maailma parima 
teadlase hulka 
oma teadus-
valdkonnas 

Aktiivsus ja 
edukus 
konkurentsi-
põhise 
rahastuse4 
taotlemisel5 

suudab kaasa 
aidata teadus- ja 
arendustegevuseks 
vajaliku 
finantseerimise 
taotlemisel järgides 
juhendaja soovitusi 
 

 

on andnud 
panuse 
rahastus-
taotluste 
koostamisse  

on andnud 
panuse 
rahastus-
taotluste 
koostamisse, 
sh on aktiivne 
ja tulemuslik 
mobiilsus-
grantide 
taotlemisel 

on saanud 
vähemalt 1 grandi 
konkurentsipõhise
st rahastusest (nt 
järeldoktori grant) 

tema olulisel osalusel 
saadud konkurentsi-
põhise rahastuse maht 
viimase 5 a jooksul 
kokku  >100 tuh €, 
tegevust iseloomustab 
edukus vähemalt ühe 
konkurentsipõhise 
rahastuse taotlemisel, 
arvestatakse osalemist 
põhitäitjana 
suuremahulistes 
projektides 

tema olulisel 
osalusel saadud 
konkurentsipõhise 
rahastuse maht 
viimase 5 a jooksul 
kokku >200 tuh €,  
korduv edu  
konkurentsipõhise 
rahastuse 
taotlemisel  
 

tema olulisel 
osalusel saadud 
konkurentsipõhise 
rahastuse maht 
viimase 10 a jooksul 
kokku >800 tuh €,  
tegevust 
iseloomustab 
korduv edu 
suuremahuliste sh 
rahvusvaheliste 
projektide 
juhtimisel 

saadud 
konkurentsipõhi
se rahastuse 
maht viimase 
10 a jooksul 
kokku >3 mln € 
(nt ERC grandi 
hoidja)  

saadud konkuren-
tsipõhise 
rahastuse maht 
viimase 10 a 
jooksul kokku >10 
mln € 

Koostöö 
ettevõtluse ja 
avaliku 
sektoriga6 

suudab kaasa 
aidata teadustööga 
seotud arendus-
tegevusse 
juhendaja 
soovituste kohaselt 

on osalenud 
teadustööga 
seotud arendus-
tegevuse üksiku-
tes ja episoodi-
listes lõikudes 

on osalenud 
projekti või 
lepingu täitjana 

tema olulisel 
osalusel saadud 
projekte ja 
lepinguid kokku 
mahus >10 tuh € 

tema olulisel osalusel 
saadud projekte ja 
lepinguid viimase 5 a 
jooksul  kokku mahus 
> 100 tuh € 

tema olulisel 
osalusel saadud 
projekte ja 
lepinguid 5 a 
jooksul kokku 
mahus >200 tuh €, 
tulemuslikkust 

tema olulisel 
osalusel saadud 
projekte ja 
lepinguid kokku 10 
a jooksul mahus 
>800 tuh €, 
tulemuslikkust 

saadud projekte 
ja lepinguid 
kokku 10 a 
jooksul mahus 
>3 mln € 

 saadud projekte 
ja lepinguid kokku 
viimase 10 a 
jooksul mahus 
>10 mln € 

                                                            
1 Tsiteerimisindeksi määramisel kasutatakse referaat- ja tsiteerimisandmebaase Web of Science, Scopus ja Google Scholar. Otsuste langetamisel arvestatakse valdkondlikke (erialast lähtuvaid) eripärasid, 
kusjuures h-indeksi tüüpilised väärtused on võetud füüsika erialast 
2 Teaduspublikatsioonid vastavalt Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) klassifikaatoritele 
3 Doktoritöö mahule vastab kolm ETIS klassifikaatoriga 1.1., 1.2. või 3.1. registreeritud publikatsiooni või üks 2.1 registreeritud publikatsioon 
4 Konkurentsipõhiseks rahastuseks loetakse projekte, milles taotlused läbivad sõltumatu teadusekspertiisi ja rahastamisotsus tehakse paremusjärjestuse alusel. Rahastajaks on Eesti või mõne muu riigi avalik 
sektor või rahvusvahelise organisatsiooni või ühenduse (EL, NATO, ESA, jne) agentuur või asutus. Otsuste langetamisel arvestatakse valdkondlikke (erialast lähtuvaid) eripärasid 
5 Konkurentsipõhise rahastamise või lepingulise tulu ridade vastavatel tasemetel toodud nõuded on kaalult võrdsed ja vastastikku asendavad ning täiendavad 
6 Tulu sise- ja välisriiklike eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute rahastatud ning nende huvides teostatud projektide ja tellimustööde eest 
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Akadeemilise 
tegevuse liik 

Pädevuse, tegevuse või saavutuse tase 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

iseloomustab 
korduvus   

iseloomustab 
korduvus   

Innovatsioon 
ja leiutamine 

suudab kaasa 
aidata 
innovatsiooni-
tegevuses7  
juhendaja abiga 

on osalenud 
innovatsiooni-
tegevuses  

on mitmete 
innovaatiliste 
lahenduste 
autor  

tööstusomandi8 
eseme olemasolu 

mitmete 
tööstusomandi 
esemete olemasolu  

tööstusomandi 
esemete olemasolu 
(patenditud rahvus-
vahelise kokkuleppe 
alusel või välisriigis) 

edukas 
tööstusomandi 
esemete kommert-
sialiseerimine 
(litsentsileping) 

korduv edukas 
tööstusomandi 
kommertsiali-
seerimine 
(litsentsileping)  

üleilmse 
tuntusega leidur 
ja innovaator 

Juhendamine suudab nõustada 
kolleege ja/või 
kaaslasi erialastes 
küsimustes 

I ja II astme 
üliõpilaste  
lõputööde 
juhendamine 

I ja II astme 
üliõpilaste  
lõputööde 
tulemuslik 
juhendamine 

vähemalt  3 II 
astme üliõpilase 
lõputöö 
tulemuslikku 
juhendamist 

vähemalt 1 doktoritöö 
tulemuslik 
juhendamine 

vähemalt 3 kaitstud 
doktoritöö 
juhendamist 

vähemalt 6 kaitstud 
doktoritöö 
juhendamist 

rohkem kui 12 
kaitstud 
doktoritöö 
juhendamine 

koolkonna looja, 
juhendanud üle 
25 doktoritöö, 
juhendatute seas 
on mitmeid 
rahvusvahelise 
kaaluga teadlasi ja 
ühiskonnategelasi 

Õppetöö9 suudab täita 
väiksemaid 
ülesandeid 
akadeemilise 
juhendamise all, nt 
osaleb  
praktikumide 
läbiviimises 

osaleb  
kõrgharidus-
taseme10 I 
õppeastmetes  
õppe 
läbiviimises 

osaleb 
kõrgharidus-
taseme I ja II 
õppeastmetes 
õppe 
läbiviimises 

osaleb 
kõrgharidus-
taseme I ja II 
astme õppe 
astmetes õppe 
läbiviimises, sh 
inglise keeles 

osaleb 
kõrgharidustaseme I, II 
ja III astme 
tasemeõppe 
läbiviimises 

osaleb 
kõrgharidustaseme 
I, II ja III astme 
tasemeõppe 
läbiviimises, 
õpetamiskogemus 
välisülikoolist 

osaleb 
kõrgharidustaseme 
I, II ja III astme 
tasemeõppe 
läbiviimises, 
rahvusvaheline 
õpetamiskogemus 
mitmetest 
välisülikoolidest (sh 
eri riikidest) 

mitmekesine, 
pikaajaline, 
rahvusvaheliselt 
tuntud ja 
tunnustatud 
õpetamise 
kogemus 
mitmetest 
mainekatest 
välisülikoolidest  

üleilmset 
tunnustust 
leidnud õpetus, 
mis ulatub ja 
mõjutab 
tuhandeid inimesi 

                                                            
7 näiteks toodete, protsesside, teenuste, tehnoloogiliste lahenduste või seadmete täiendamine ja parendamine,  IT lahenduste või mobiiliäppide loomine ja arendamine, uute ravimiretseptide väljatöötamine, 
sordiaretus jms 
8 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel määratud tööstusomandi esemed (patent, patenditaotlus, kasulik mudel, mikrolülituse topoloogiad, kauba- ja teenindusmärgid, tööstusdisainilahendused 
jne) ning erialased tarkvaralitsentsid 
9 Õppetöö ja õppearendustegevuse hindamisel on nooremlektori, lektori, abi-, kaas- ja täisprofessoril nõutav akadeemilise tegevuse portfoolio olemasolu 
10 Kõrgharidustaseme õppeastmed: I − rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõpe, II − magistriõpe ning III − doktoriõpe 
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Akadeemilise 
tegevuse liik 

Pädevuse, tegevuse või saavutuse tase 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Õppearendus-
tegevus 

suudab panustada 
õppematerjalide ja  
-vahendite 
korrashoidu ja aja-
kohastamisesse 

õppematerjalide 
ja -vahendite 
ajakohastamine 

uute õppe-
materjalide ja   
-vahendite  
loomine 

õppeainete 
metoodiline 
ettevalmistamine 
ning 
õppematerjalide ja 
-vahendite 
loomine 

mitmete, sh 
ingliskeelsete 
õppeainete 
metoodiline 
ettevalmistamine ning 
õppematerjalide ja        
-vahendite loomine 
(leiavad kasutust 
valdavalt enda tööga 
seotud akadeemilises 
tegevuses) 

kõrgkooliõpiku või 
samaväärse 
õppevahendi (nt 
monograafia,  
käsiraamat) autor 
või tõlkija-toimetaja 
(leiavad kasutust 
väljaspool endaga 
seotud akadeemilist 
tegevust)   

rahvusvahelise 
levikuga 
kõrgkooliõpiku või 
samaväärse 
õppevahendi (nt 
monograafia, 
käsiraamat vms) 
autor 

mitme 
rahvusvahelise 
levikuga 
kõrgkooliõpiku 
või samaväärse 
õppevahendi (nt 
monograafia, 
käsiraamat vms) 
autor 

paljude kordus-
trükkidega ja 
mitmetesse 
keeltesse tõlgitud 
rahvusvaheliste 
kõrgkooliõpikute 
ja samaväärsete 
õppevahendite 
(nt monograafia, 
käsiraamat vms) 
autor 

Kutsealane 
tegevus 

kutsealase tegevuse 
esmane tegevus 
(praktika 
ettevõtluses või 
avalikus sektoris) 

erialane 
töökogemus 
väljaspool 
ülikooli 

vähemalt 
2-aastane 
erialane 
töökogemus 
väljaspool 
ülikooli 

kogemus 
tippspetsialistina 
oma erialal 
ettevõtluses või 
avalikus sektoris 
(nt insener, IT 
spetsialist,  
arhitekt, arst, 
advokaat, 
kohtunik, jt), 
edukas ettevõtlus-
kogemus 

töö tunnustatud 
tippspetsialistina oma 
erialal ettevõtluses või 
avalikus sektoris (nt 
insener, IT spetsialist, 
arhitekt, arst, 
advokaat, kohtunik, jt),  
edukas 
ettevõtluskogemus 

silmapaistev töö 
tippspetsialistina 
oma erialal 
ettevõtluses või 
avalikus sektoris (nt 
insener, IT 
spetsialist, arhitekt, 
arst, advokaat, 
kohtunik jt),  
edukas 
ettevõtluskogemus 

rahvusvaheliselt 
silmapaistev töö 
tippspetsialistina 
oma erialal 
ettevõtluses või 
avalikus sektoris (nt 
insener, IT 
spetsialist, arhitekt, 
arst, advokaat, 
kohtunik, jt), 
edukas 
ettevõtluskogemus 

rahvusvahelise 
korduva 
tunnustuse 
pälvinud töö 
tipp-
spetsialistina 
oma erialal 
ettevõtluses või 
avalikus sektoris 
(nt insener, IT 
spetsialist, 
arhitekt, arst, 
advokaat, 
kohtunik, jt), 
edukas 
ettevõtlus-
kogemus 

üleilmse 
tuntusega 
tippspetsialist, 
oma valdkonnas 
üleilmse mõjuga 
ärisuuna looja  
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Akadeemilise 
tegevuse liik 

Pädevuse, tegevuse või saavutuse tase 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teadus- ja 
haridus-
korralduslik 
tegevus 

iseenda arengu (sh 
haridustee ja 
teadlaskarjääri) 
süsteemne ja 
teadlik 
planeerimine ja 
elluviimine 

osavõtt 
erialaseltside 
tegevusest, 
ühisalgatuste 
väljatöötamine 
ja teostamine 
 

osavõtt 
ülikoolisiseste 
töörühmade 
tööst  

kohaliku 
konverentsi 
komitee liige, 
instituudi nõukogu 
liige, erialaseltsi 
või kutse-
omistamis-
organisatsiooni 
juhtorgani liige või 
muu teadus- ja 
hariduskorralduslik 
tegevus  

kohaliku konverentsi 
komitee liige, 
erialaseltsi või 
kutseomistamis-
organisatsiooni 
juhtorgani liige, 
õppeprogrammide 
juhtimine, instituudi 
juhtimine, 
teaduskonna nõukogu 
liige, oponeerimine  ja 
teistes ülikoolides 
kaitsmiskomisjonides 
osalemine  või muu 
teadus- ja haridus-
korralduslikku tegevust 

rahvusvahelise 
konverentsi  
komitee liige 
erialaseltsi või 
kutseomistamis-
organisatsiooni 
juhtorgani liige või 
teadusajakirja 
toimetaja, ülikooli 
nõukogu liige, 
rahvusvaheline 
oponeerimine või 
kaitsmiskomisjonis 
osalemine või muu 
siseriiklik teadus- ja 
haridus-
korralduslikku 
tegevust 

maineka 
rahvusvahelise 
konverentsi  
komitee liige või 
juht, rahvusvahelise 
eriala või 
kutseomistamis-
organisatsiooni 
juhtorgani liige,  
rahvusvahelise 
teadusajakirja 
toimetaja, 
rahvusvaheline 
korduv 
oponeerimine ja 
kaitsmiskomisjonis 
osalemine või muu 
rahvusvaheliselt 
tunnustatud 
teadus- ja 
hariduskorralduslik 
tegevus11 

maineka 
rahvusvahelise 
teadus-
organisatsiooni 
juht või -ajakirja 
peatoimetaja  

mõjuka 
rahvusvahelise 
organisatsiooni 
juhtimine 

Avalikkusele 
suunatud 
tegevus 

oma eriala 
populariseerimine 

laiemale 
avalikkusele 
suunatud eriala 
populariseeri-
mine  

vähemalt 1 
arvamus- või 
populaar-
teadusliku 
artikli 
avaldamine, 
erialane 
veebiblogi 
pidamine või 
sotsiaalmeedias 

mitmete arvamus- 
või populaar-
teaduslike artiklite 
avaldamine või 
esinemine Eesti 
teadus- või äri-
organisatsioonide 
üritustel  

oma erialal aktiivne ja 
tuntud kõneisik,  
kutsutud esineja 
teadus- või 
äriorganisatsioonide 
üritustel  

aktiivne ja 
silmapaistev 
tegevus, sh oma 
eriala aktiivne 
kõneisik, kutsutud 
esineja mitmel 
rahvusvahelisel 
teadus- või äri-
organisatsioonide 
üritusel  

mõjukas ja riiklikul 
tasemel 
silmapaistev 
tegevus, sh oma 
eriala aktiivne 
kõneisik üleriigilise 
levikuga 
meediakanalites, 
sage esinemine 
kutsutud 

mõjukas ja 
rahvusvaheliselt 
silmapaistev 
tegevus, sh 
eriala aktiivne 
kõneisik 
rahvusvahelise 
levikuga 
meediakanalites, 
korduv 

üleilmse mõju-
kusega isik 

                                                            
11 Muu silmapaistev teadus- ja hariduskorralduslik tegevus: osalemine riiklike teadus- ja hariduspoliitikate väljatöötamises, ekspert- ja hindamisnõukogudes (sh teiste ülikoolide 
evalveerimisel) 
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Akadeemilise 
tegevuse liik 

Pädevuse, tegevuse või saavutuse tase 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

erialaste 
postituste 
regulaarne 
avaldamine  

kõnelejana 
rahvusvahelistel 
teadus- või äri-
organisatsioonide 
üritustel  

esinemine 
kutsutud 
kõnelejana 
rahvusvahelistel 
teadus- või äri-
organisatsiooni-
de üritustel jms 

Tunnustused kõikvõimalikud 
preemiad ja 
tunnustused, sh 
ülikooli 
põhitegevustega 
mitteseotud 
valdkondades 

kõrghariduse I ja 
II õppeastmega 
seotud 
tunnustused ja  
stipendiumid (nt 
Arengufond, 
HTM 
üliõpilastööde 
preemiad jms) 

kõrghariduse III 
õppeastmega 
seotud 
tunnustused, 
preemiad ja 
rahvusvahelised 
stipendiumid 

teaduskonna 
tasemel 
tunnustused 
(näiteks parim 
teadusartikkel, 
parima 
õppejõu/teadlase 
tunnustus jms) 

ülikooli tasemel 
tunnustused12, 
maineka 
rahvusvahelise 
konverentsi parima 
artikli autor, korduvad 
tunnustused ettekande 
või postri eest 

siseriiklikud 
tunnustused 
teaduse, hariduse 
kultuuri ja 
innovatsiooni 
valdkonnas 

Eesti Teaduste 
Akadeemia, EV 
presidendi, EV 
valitsuse poolt 
omistatavad 
tunnustused 
teaduse, hariduse, 
kultuuri või 
innovatsiooni 
valdkonnas, 
samaväärsed 
rahvusvahelised või 
välisriikidest 
pärinevad  
tunnustused, 
audoktori staatus 
mainekast 
välisülikoolist 

kuulumine Eesti 
Teaduste 
Akadeemiasse 
või välisriikide 
teaduste 
akadeemiatesse,  
või kuulumine 
üleilmselt 
tuntud 
teaduspreemia 
nominentide 
hulka 

üleilmselt tuntud 
teaduspreemia 
laureaat  

 
  

                                                            
12 TTÜ aasta noorteadlane, teadlane, teadusartikli või rakendusliku teadustöö autor, õppejõud või samaväärne teises ülikoolis 
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Akadeemilistele ametikohtadele vastavad tasemed akadeemilise tegevuse liikide lõikes 

Tabel 2 

Akadeemilise tegevuse liik 
 Ametikoha liik/ taseme vastavus13 14 

Nooremlektor Doktorant- 
nooremteadur Teadur Lektor Vanemlektor Vanemteadur Abiprofessor Kaasprofessor Täisprofessor 

Publitseerimine ja tsiteeritavus  1−3 4 1−3 3−4 4-5 5 6 ≥7 
Aktiivsus ja edukus 
konkurentsipõhise 
rahastuse taotlemisel 

 1−3 3−4   
 

4 5 5−6 6−9 

Koostöö ettevõtluse ja avaliku 
sektoriga  1−3 3−4  3−4 

 
5 5 5−6 6−9 

Leiutamine ja innovatsioon  1−3 3-4   4-5 5 5−6 ≥7 
Juhendamine 1−2 1−2 3 2−3 4 4-5 5 6 6−9 
Õppetöö 2−4 1−4 1−4 3−4 4−5 3-4 5 6 6-9 
Õppearendustegevus 2−3   3 4  5 5−6 6−9 
Kutsealane tegevus 2−3 2−3 2−3 2−3 3−5 3-5 5 6 ≥7 
Teadus- ja hariduskorralduslik 

 2-3 1-3 2-3 3−4 3−4 
3-5 

5 5−6 6−9 
Avalikkusele suunatud tegevus 1−2 1−2 1−3 1−3 2−4 4 5 5−6 6−9 
Tunnustused 1−4 1−3 3−4 3−4 3−4 3-5 5 5−6 ≥7 

 
 
 
 
 

                                                            
13 Vastavalt tabelis 1 toodud skaalale 1−9 
14  

 Hinnatav tegevuse liik, mis on antud ametikohal oluline 
 Hinnatav tegevuse liik, mis on antud ametikohal soovituslik 
 Tegevus ei ole antud ametikohal määrav, kuid mille taseme olemasolu kompenseerib nõutava või soovitusliku tegevuse puudujääke 

 


