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Kes kuuluvad doktorikooli? 
Tartu Ülikooli (TÜ)
Eesti Maaülikooli (EMÜ), 
Tallinna Ülikooli (TLÜ)
Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ)

vastava valdkonna doktorandid, kes tegutsevad
looma- ja taimeteaduste, keskkonnateaduse, ökoloogia
valdkondades, mis on olulised Eesti keskkonnakaitsele ja
majandusele ning on laiaulatuslikult esindatud Eesti
kõrgharidusmaastikul

Doktorantide koguarv üle 280.



Doktorikool taotleb 

• (1) keskkonna valdkonna doktoriõppe efektiivsuse
parandamist, 

• (2) doktorantide juhendamise kvaliteedi tõstmist,
• (3) innovatsiooni arendamist rahvusvahelise ja

siseriikliku interdistsiplinaarse koostöö laiendamise
kaudu

• (4) keskkonnaga seotud uurimisvaldkondades teadus-
ja arendustegevuse konkurentsivõimelise kvaliteedi
ja mahu suurendamist ülikoolide ühistegevuse
kaudu. 



Doktorikooli tegevused

…..
Ülikoolide ning era- ja avaliku sektori koostööd 
arendavate ürituste ettevalmistamise, 
läbiviimise või neil osalemisega seotud 
tegevused

Eesmärgiks tutvustada, mida meil on pakkuda 
ja kuulata huvide kohta lähemalt. 



Doktoriks saamine

• Sisseastumisel magistrikraad, doktoritöö kava 
ja kvalifitseeritud juhendaja olemasolu

• igal aastal töö tulemuslikkuse hindamine

• Nelja aasta pärast iseseisev uurimistöö, mille 
tulemused peavad olema publitseeritud 
teaduslikes väljaannetes

• Vähemalt kolm artiklit eelretsenseeritavates 
rahvusvahelise levikuga väljaannetes



Näiteid kaitstud doktoritöödest

• Tatjana Kuznetsova, EMÜ “Kodumaiste ja 
võõrliigiliste puistute kasv põlevkivikarjääride 
tasandatud puistangutel “

• Riho Mõtlep, TÜ “Põlevkivitööstuse tahkete 
jäätmete koostis ja diagenees” 

• Margit Kõiv, TÜ “Prügila nõrgvee ja olmereovee 
puhastamine pinnasfiltrites mineraliseerunud 
turba ja hüdratiseerunud põlevkivituha abil”



Näiteid kaitstud doktoritöödest

• Ene Indermitte, TÜ “Eesti elanike ekspositsioon 
joogivees sisalduvale fluoriidile ja sellest tulenev 
hambafluoroosi risk” 

• Valle Raidla, TÜ “Eesti Kambrium-Vendi 
põhjaveeladestiku vete keemiline ja isotoopne 
areng” 

• Margit Heinlaan, EMÜ “Sünteetiliste 
nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide 
ökotoksikoloogiline hindamine” 



Käimasolevad doktoritööd

• Seotud keskkonnapoliitika ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsega

• Tööstusele otseselt ja kaudselt huvi pakkuvad 
teemad, mis on osaliselt konkreetsele 
huvigrupile suunamata või ka suunatud 
uuringud 



Võimalikud teadussuunad

• jääkmaterjalide kahjutustamiselt nende 
kasutamisele (rakendusprojekte on juba 
olemas)

• maaelu ja tootmist otseselt toetavad 
metsandus ja põllumajandusprojektid 
jne.



Mida ootame 

• ettevõtete selgelt väljendatud huvi, et me ei 
peaks mõistatama, mida kellelegi pakkuda võiks

• oleme valmis kutse peale külastama grupi 
doktorantidega ja juhendajatega ettevõtteid,  
kes meie dr. kooli temaatikaga (loodus, 
keskkond, geoloogia, põllumajandus, 
metsandus) seonduvast huvituksid



Mida ootame 

• ootame ettepanekuid partneritelt, kes 
mõtlevad ette kaugemale kui kolm 
aastat !

• http://www.geoeco.ut.ee/



• Tänan tähelepanu eest!
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