
Akadeemilise hindamise maatriks 

Tabel 1 

                                                           
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 tehnikateaduste ja võrdlusülikoolide põhjal. Tsiteerimisindeksite võrdlemisel erialaüleselt võib kasutada SCOPUS SNIP normaliseerimismetoodikat. 
2 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse alusel määratud tööstusomandi esemed (patent, patenditaotlus, kasulik mudel, mikrolülituse topoloogiad, kauba- ja teenindusmärgid, tööstusdisainilahendused 
jne) ning erialased tarkvaralitsentsid 
3 Konkurentsipõhiseks rahastuseks loetakse kõik projektid ja lepingud, mis on rahastatud väljastpoolt ülikooli. 

Akadeemilise 
tegevuse liik 
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Publitseerimine ja 
viidatavus1  
Publitseerimist võib 
kompenseerida 
tööstusomandi2 
eseme olemasoluga 

Ametikohale 
asumise lävend 

 ⋅ omab ühe doktoritöö 
mahus teaduspublikatsioone 
 

⋅ on avaldanud kahe 
doktoritöö mahus 
teaduspublikatsioone 
ja 
⋅ viidatavust iseloomustab  
tehnikateaduste h-indeks ≥6 
 

⋅ teaduspublikatsioonide arv 
vähemalt kolme doktoritöö 
mahus  
ja 
⋅ viidatavust iseloomustab 
tehnikateaduste h-indeks  
≥10.  

⋅ jätkuv kõrgetasemeline 
publitseerimine  
ja 
⋅ viidatavust iseloomustab 
tehnikateaduste h-indeks  
≥16 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ on hindamisperioodil 
avaldanud 
teaduspublikatsioone 

⋅ on hindamisperioodil 
avaldanud doktoritöö mahus 
teaduspublikatsioone ja 
neile on viiteid 

⋅ on hindamisperioodil 
avaldanud poolteise 
doktoritöö mahus 
teaduspublikatsioone ja 
neile on viiteid. 
Õpperaja kaasprofessor  on 
hindamisperioodil 
avaldanud ühe doktoritöö 
mahus teaduspublikatsioone 
ja neile on viiteid. 

⋅ on hindamisperioodil 
avaldanud poolteise 
doktoritöö mahus 
teaduspublikatsioone 
ja  
⋅ viidatavus perioodi jooksul 
kerkib 

⋅ on hindamisperioodil 
avaldanud poolteise 
doktoritöö mahus 
teaduspublikatsioone   
ja  
⋅ viidatavus perioodi jooksul 
kerkib  

Aktiivsus ja edukus 
rahastuse3 
taotlemisel 

Ametikohale 
asumise lävend 

 ⋅ on osalenud rahastuse  
taotlemisel 
või  
⋅ on olnud projekti või 
lepingu täitja 

⋅ on saanud vähemalt 1 
grandi konkurentsipõhisest 
rahastusest (nt järeldoktori 
grant)  
või  
⋅ töötaja osalusel on saadud 
lepinguid  ≥10 th euro 

⋅ on olnud projekti/lepingu 
PI või põhitäitja 
 

⋅ on olnud projekti/lepingu 
PI 



   
 

   
 

                                                           
4 Tulemusliku lõputöö juhendamise tunnimäär on bakalaureuseõppe astmel 20 tundi ja magistriõppe astmel 50 tundi. 
4 Tulemusliku lõputöö juhendamise tunnimäär on bakalaureuseõppe astmel 30 tundi ja magistriõppe astmel 50 tundi. [jõustunud 01.09.2022] 
5 Pedagoogilise õppena käsitletakse tasemeõppe, ülikooli ja ülikooli välise täiendusõppe ja iseseisva õppe vormide läbimist. 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ on hindamisperioodil 
andnud panuse 
rahastustaotluste 
koostamisse 
või 
⋅ osalenud teadustööga 
seotud arendustegevuses 
 

⋅ on hindamisperioodil olnud 
tulemuslik mobiilsusgrantide 
taotlemisel 
või 
⋅ on olnud projekti või 
lepingu täitja 

⋅ on saanud või tema 
osalemisel on saadud 
projekte ja lepinguid kokku 
üle 10 th euro 
ja 
⋅ tegevust iseloomustab 
pidev taotlemine ja edukus 
rahastuse taotlemisel  
ja 
⋅ osaleb põhitäitjana 
projektides 

⋅ on saanud või tema 
osalemisel on saadud 
projekte ja lepinguid kokku 
üle 200 th euro 
ja 
⋅ osaleb põhitäitjana 
suuremahulistes projektides 

⋅ on saanud või tema 
osalemisel on saadud 
projekte ja lepinguid kokku 
üle 400 th euro  
ja 
⋅ osaleb suuremahuliste 
projektide juhtimises 

Juhendamine4 Ametikohale 
asumise lävend 

  ⋅ on tulemuslikult 
juhendanud 1000 tundi I ja II 
astme lõputöid kokku 

⋅ vähemalt üks kaitstud 
doktoritöö 
ja 
⋅ õpperaja kaasprofessoril 
ametikohale asumiseks  on 
tulemuslikult juhendanud 
1500 tundi I ja II astme 
lõputöid kokku 

⋅ vähemalt kolm kaitstud 
doktoritööd 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ kasuks tuleb I ja II 
õppeastme lõputööde 
juhendamine 

⋅ on tulemuslikult 
juhendanud 800 tundi I ja II 
astme lõputöid kokku 

⋅ on tulemuslikult 
juhendanud 800 tundi I ja II 
astme lõputöid kokku 
või 
⋅ üks kaitstud doktoritöö 

⋅ on tulemuslikult 
juhendanud 600 tundi I ja II 
astme lõputöid kokku 
ja 
⋅ üks kaitstud doktoritöö 
Juhtivteaduri ametikohal I ja 
II astme lõputööde 
juhendamise nõuet ei 
kohaldata. 

⋅ tagab juhendamise 
kvaliteedi kõikidel 
õppetasemetel 
ja 
⋅ üks kaitstud doktoritöö 
ja 
⋅ püsiv doktorantide 
lisandumine 

Õppetöö ja 
õppearendustegevus
5 

Ametikohale 
asumise lävend 

  ⋅ vähemalt 5 aastat 
õpetamise kogemust 
kõrgharidusõppes 
ja 

⋅ vähemalt 5 aastat  
õpetamise kogemust 
erinevatel 
kõrgharidusastmetel 
ja 

⋅ vähemalt 10 aastat  
õpetamise kogemust 
erinevatel 
kõrgharidusastmetel 



   
 

   
 

⋅ on läbinud vähemalt 12 
EAP ulatuses pedagoogilist 
õpet 

⋅ on läbinud vähemalt 18 
EAP ulatuses pedagoogilist 
õpet 

kõrgkooliõpiku või 
samaväärse õppevahendi 
autor või koostaja- 
toimetaja 
ja 
⋅ viimase 5 aasta jooksul 
kuulunud aasta õppejõu 
nominentide hulka või omab 
samaväärset hinnangut 
õpetamise kvaliteedile 
ja 
⋅ on läbinud vähemalt 24 
EAP ulatuses pedagoogilist 
õpet 
 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ osaleb I ja II astme õppes 
vastutava õppejõu 
juhendamisel 
ja 
⋅ on saanud õppekvaliteedi 
tagasisidet ja selle alusel 
korrigeerinud oma tegevust 
ja 
⋅ vähemalt 6 EAP ulatuses 
pedagoogilist õpet 
 

⋅ osaleb I ja II astme õppe 
läbiviimises vastutava 
õppejõuna 
ja 
⋅ süsteemne 
õppematerjalide 
uuendamine 
ja 
⋅ õppetöö tagasiside on 
vähemalt 4 
ja 
⋅ vähemalt 6 EAP ulatuses 
pedagoogilist õpet 
ja 
⋅ didaktikaalane tegevus sh  
kolleegide toetamine, 
õppemetoodiliste 
kogemuste jagamine 
 
Vanemteaduri ametikohale 
ei kohaldu vastutava 
õppejõu nõue 

⋅ osaleb I ja II astme õppe  
läbiviimises vastutava 
õppejõuna 
ja 
⋅ süsteemne 
õppematerjalide 
uuendamine 
ja 
⋅ õppetöö tagasiside on 
vähemalt 4 
ja 
⋅ vähemalt 6 EAP ulatuses 
pedagoogilist õpet 
ja 
⋅ didaktikaalane tegevus sh 
mentorlus kolleegile, 
õppemetoodiliste 
kogemuste jagamine 
ja 
⋅ osaleb lõputööde 
kaitsmiskomisjonides 
või 

⋅ osaleb vastutava 
õppejõuna erinevate 
kõrgharidusastmete 
õppetöös 
ja 
⋅ osaleb või juhib lõputööde 
kaitsmiskomisjonide tööd sh 
välisülikoolides 
ja 
⋅ viib läbi külalisloenguid 
teistes ülikoolides 
ja 
⋅ õppetöö tagasiside on 
vähemalt 4 
ja 
⋅ vähemalt 6 EAP ulatuses 
pedagoogilist õpet 
ja 
⋅ didaktikaalane tegevus sh 
mentorlus kolleegile, 
õppemetoodiliste 
kogemuste jagamine 

⋅ osaleb vastutava 
õppejõuna erinevate 
kõrgharidusastmete 
õppetöös 
ja 
⋅ osaleb või juhib lõputööde 
kaitsmiskomisjonide tööd sh 
välisülikoolides 
ja 
⋅ viib läbi külalisloenguid 
teistes  ülikoolides 
ja 
⋅ õppetöö tagasiside on 
vähemalt 4 
ja 
⋅ vähemalt 6 EAP ulatuses 
pedagoogilist õpet 
ja 
⋅ didaktikaalane tegevus sh 
mentorlus kolleegile, 
kolleegide koolitamine 
või 



   
 

   
 

                                                           
6 Erialase tegevuse ja töökogemuse all mõistetakse ka osalemist ettevõtlusalases tegevuses (s.h. litsentsilepingud, harg- või muu iduettevõtte asutamine, ettevõtte juhtkonda või nõukokku kuulumine). 

⋅ juhib õppeprogrammi 
 

või 
⋅ osaleb 
programminõukodades või 
juhib õppeprogrammi 
 

⋅ osaleb 
programminõukodades või 
õppeprogrammi jms 
õppeadministreerimise 
tegevus vähemalt 
teaduskonna tasemel 
 

Kutsealane, erialane 
ning teadus- ja 
hariduskorralduslik 
tegevus6 
 
 

Ametikohale 
asumise lävend 

 ⋅ osavõtt eriala- ja 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest 
või 
⋅ erialane töökogemus (sh. 
ettevõtluses) 
või 
⋅ osalemine üksuse siseste 
töörühmade töös 

⋅ osavõtt eriala- või 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest 
ja 
⋅ osalemine üksuse sisestes 
töörühmades 
või 
⋅ erialane töökogemus (sh. 
ettevõtluses) 
 

⋅ osavõtt rahvusvaheliste 
eriala- või 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest (sh. 
ettevõtluses) 
või 
⋅ osalemine ülikooli arengut 
mõjutavates töörühmades 
või 
⋅ juhtivate ametikohtade 
täitmine ülikoolis 

⋅ osavõtt rahvusvaheliste 
eriala- või 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest 
või 
⋅ osalemine ülikooli arengut 
mõjutavates töörühmades 
või 
⋅ juhtivate ametikohtade 
täitmine ülikoolis 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ osavõtt üksuse siseste 
töörühmade tööst 
või 
⋅ tudengiprojektide 
toetamine 
või 
⋅ osalemine 
teadusprojektides 
või 
⋅ osavõtt eriala- ja 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest 

⋅ osavõtt ülikoolisiseste 
töörühmade tööst 
või 
⋅ osalemine akadeemilistes 
tugitegevustes 
või 
⋅ osavõtt eriala- ja 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike tegevusest (sh. 
ettevõtluses) 
 

⋅ osavõtt ülikoolisiseste 
töörühmade tööst 
või 
⋅ osalemine akadeemilistes 
tugitegevustes või 
juhtivate ametikohtade 
täitmine 
või 
⋅ osavõtt eriala- ja 
teadusorganisatsioonide ja 
võrgustike töögruppide või 
juhtorganite tegevusest 
või 
⋅ osalemine kohaliku 
konverentsi 
korraldusmeeskonnas 
või 

⋅ akadeemilise järjepidevuse 
tagamine 
ja 
⋅ juhtivate ametikohtade 
täitmine ülikoolis 
/osalemine ülikooli arengut 
mõjutavates töörühmades 
ja 
⋅ osalemine rahvusvaheliste 
konverentside komiteedes 
või 
⋅ rahvusvahelise koostöö 
algatamine ja arendamine 
või 
⋅ osalemine erialases 
koostöös era- ja avaliku 

⋅ akadeemilise järjepidevuse 
tagamine 
ja 
⋅ rahvusvahelise võrgustiku 
juhtkomitees osalemine / 
juhtivate ametikohtade 
täitmine ülikoolis / ülikooli 
arengut mõjutavate 
töörühmade juhtimine 
ja 
⋅ osalemine rahvusvaheliste 
konverentside komiteedes 
või 
⋅ osalemine erialases 
koostöös era- ja avaliku 
sektori organisatsioonidega 



   
 

   
 

⋅ osalemine erialases 
koostöös era- ja avaliku 
sektori organisatsioonidega 
(sh. ettevõtluses) 
 

sektori organisatsioonidega 
(sh. ettevõtluses) 
või 
⋅ rahvusvahelise 
teadusajakirja toimetamine 
või toimetuskolleegiumi 
kuulumine 
 

või 
⋅ rahvusvahelise 
teadusajakirja toimetamine 
või toimetuskolleegiumi 
kuulumine 
 

Avalikkusele 
suunatud tegevus ja 
tunnustused 

Ametikohale 
asumise lävend 

  ⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine 
või 
⋅ esinemine teadus- või 
muude organisatsioonide 
üritustel 
või 
⋅ erialane aktiivsus 
sotsiaalmeedias 
või 
⋅ täienduskoolituste või 
ainevõistluste  läbiviimine 
või gümnaasiumide õppe- ja 
uurimistööde toetamine 

⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine 
ja 
⋅ oma erialal aktiivne ja 
tuntud kõneisik, 
ja 
⋅ täienduskoolituste 
läbiviimine 
ja 
⋅ ülikooli välised 
tunnustused teaduse, 
hariduse, kultuuri ja 
innovatsiooni valdkonnas või  
kutsutud esineja teadus- või 
muude organisatsioonide 
üritustel 
 

⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine 
ja 
⋅ mõjukas ja rahvusvaheliselt 
silmapaistev tegevus, sh 
eriala aktiivne ja tuntud 
kõneisik  
ja 
⋅ kutsutud esineja 
rahvusvahelistel teadus- või 
muude organisatsioonide 
üritusel  
või 
⋅ rahvusvahelised 
tunnustused teaduse, 
hariduse, kultuuri ja 
innovatsiooni valdkonnas 

Hindamisperioodi 
tulemuslikkus 

⋅ osalemine üliõpilaste 
järelkasvule ja oma eriala 
spetsialistide arengule 
suunatud tegevustes 
 

⋅ vähemalt 1 arvamus- või 
populaarteadusliku artikli 
avaldamine  
või 
⋅ erialane veebiblogi 
pidamine või 
sotsiaalmeedias 
erialaste postituste 
regulaarne avaldamine 
või 

⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine 
või 
⋅ esinemine teadus- või 
muude organisatsioonide 
üritustel 
või 
⋅ ülikooli tunnustused 
või 

⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine, 
ja 
⋅ oma erialal aktiivne ja 
tuntud kõneisik 
ja 
⋅ täienduskoolituste või 
ainevõistluste  läbiviimine 
või gümnaasiumide õppe- ja 

⋅ arvamus- või 
populaarteaduslike artiklite 
avaldamine, 
ja 
⋅ jätkuv mõjukas ja 
rahvusvaheliselt 
silmapaistev tegevus, sh 
eriala aktiivne ja tuntud 
kõneisik 
 



   
 

   
 

 
 

⋅ üksuse tunnustused 
või 
⋅ täienduskoolituste või 
ainevõistluste  läbiviimine 
või gümnaasiumide õppe- ja 
uurimistööde toetamine 

⋅ täienduskoolituste või 
ainevõistluste  läbiviimine 
või gümnaasiumide õppe- ja 
uurimistööde toetamine 

uurimistööde toetamine või 
kutsutud esineja teadus- või 
muude organisatsioonide 
üritustel 


