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Eesmärk: IT-teaduskonna doktoritööde eelretsenseerimise eesmärgiks on parandada ja ühtlustada 
doktoritööde kvaliteeti ning kindlustada doktoritööde vastavus rahvusvaheliste 
kvaliteedistandarditega. Doktoritöö lubatakse kaitsmisele ning saadetakse tutvumiseks 
välisoponentidele alles pärast seda, kui majasisene eelretsenseerimine on kinnitanud doktoritöö 
teadusliku taseme vastavust nõuetele. 
 
Hindamine: eelretsenseerimise peaeesmärk on anda hinnang, kas doktoritöö vastab 
rahvusvahelistele standarditele ning Eestis doktoritöödele esitatavatele kvaliteedikriteeriumitele. Kui 
doktoritöös on vajakajäämisi, tuleks anda soovitusi selle parandamiseks. Järgnevad küsimused 
aitavad kujundada retsensendi arvamust: 
 

1. Kas töö baseerub juba avaldatud (või avaldamiseks vastuvõetud) publikatsioonidel? Eestis 
kehtiva ülikoolidevahelise kvaliteedikokkuleppe põhjal on doktoritöö kaitsmise eelduseks 
vähemalt kolme avaldatud eelretsenseeritava publikatsiooni olemasolu. Samas on see vaid 
eeldus, ega taga automaatselt doktorikraadi omastamist. 
 

2. Kas autori osa avaldatud publikatsioonides on töö selgelt välja toodud ning on olnud piisvalt 
kaalukas? 

 
3. Kas töös on selgelt välja toodud uudsus, probleemipüstitus ning lahendatava probleemi 

olulisus? 
 

4. Kas kandidaat omab piisavat ülevaadet tema valdkonnas juba tehtud teadustööst ning oskab 
selgelt välja tuua enda teadustöö uudsuse võrreldes juba olemasoleva teaduskirjandusega? 

 
5. Kas kandidaadil on selge arusaam teadustöö metoodikast ja kas töös on selgelt välja jälgitav 

teadusmetoodiline lähenemine (näiteks, valideerimise, verifitseerimise, eksperimendi 
ülesehituse jne, näol). 

 
6. Kas kandidaadil omab piisavalt head teoreetilist tausta oma valitud probleemivaldkonnas ja 

meetodites? 
 

7. Kas töö eksperimentaalne osa on teostatud professionaalselt ja piisava põhjalikkusega 
kinnitades, et kandidaadil on piisavalt head teoreetilised ja praktilised oskused oma erialal? 

 
8. Kas töös on selgelt välja toodud tulemused, ning kas need on piisavalt konkreetsed ning 

piisavalt ulatuslikud? 
 

9. Kas kandidaat on teinud oma töödest selged järeldused? 
 

10. Kas doktoritöö väljendab kandidaadi piisavat kriitilise mõtlemise oskust (näiteks probleemi 
püstitamisel, tulemuste analüüsimisel ning järelduste tegemisel)? 
 

 



 
11. Kas töö on vormistatud nii, et see on selgelt jälgitav ning lihtsasti loetav (nt. Peatükkide 

liigendus, eraldi väljatoodud kokkuvõtted peatükkide lõpus, jooniste kvaliteet, jne)? 
 
12. Kas töö järgib rahvusvaheliselt kehtivaid autorieetika nõudeid (näiteks viitamine ning teistes 

töödes avaldatud jooniste kasutamine, selgelt välja toodud autori isiklik panus, mis eristub 
näiteks uurimisgrupi teiste liikmete omast jne.). 

 
13. Kas töö on vormistatud keeleliselt korrektselt? 

 
Eelretsensiooni vormistamine: eelretsensiooni võib saata vabas vormis, kas meiliga või eraldi 
dokumendina. Pikkus võib varieeruda mõnest lausest (näiteks kui töö vastab nõuetele ja soovitusi 
pole) kuni vabalt valitud pikkuses tagasisideni. Mida kriitilisem on retsensioon, seda olulisem on välja 
tuua konkreetsed soovitused väitekirja parandamiseks. Kokkuvõtteks peaks eelretsensioon esitama 
retsensendi hinnangu: 

1. Töös on kõrvaldamist vajavad olulised puudused (näiteks ebapiisavad tulemused, liiga väike 
autori panus vm). 

2. Töös on kõrvaldamist vajavad väiksed puudused (näiteks vormistuslikud) 
3. Töö vastab nõuetele ning võib lubada kaitsmisele. 



 
Guidelines for the pre-review of PhD thesis 
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Goal: the goal of the PhD thesis pre-review is to improve and unify the quality of PhD theses and to 
ensure their compliance with the international research practices. The PhD thesis will be sent out to 
external opponents and are accepted for PhD defense only after the in-house pre-review has 
confirmed that it complies with the quality requirements. 
 
Review: the goal of the review is to assess if the PhD thesis complies with international standards 
and Estonian quality criteria for PhD thesis. If the quality of the thesis is not sufficient, the review 
should give recommendations for improving its quality. The following questions help the reviewer 
with the assessment: 
 

1. Is the thesis based on published or accepted papers? According to the quality agreement 
between Estonian universities, the prerequisite of a PhD degree is at least 3 peer-reviewed 
papers. However, this is just a prerequisite and does not automatically guarantee awarding a 
PhD. 

 
2. Is the author’s contribution in each of the papers clearly declared and is it sufficient? 

 
3. Does the thesis have a clearly defined novelty, problem statement and significance? 

 
4. Does the candidate have a good overview of his/her research area and can she clearly define 

the novelty of her approach with respect to the existing body of literature? 
 

5. Does the candidate have an understanding of the research methods and does the thesis 
have a clearly understandable methodological approach (e.g. in terms of experimental plan, 
validation, verification, etc.) 

 
6. Does the candidate have a sufficient theoretical background in the research area? 

 
7. Is the experimental part of the thesis conducted with a sufficient rigor and extent, 

confirming the theoretical and experimental skills of the candidate? 
 

8. Does the thesis have clear results and is their extent and level of details sufficient? 
 

9. Does the thesis have clear conclusions based on the results? 
 

10. Does the candidate demonstrate sufficient critical thinking (e.g. in defining the 
problem, analyzing the results, making conclusions)? 

 
11. Is the thesis well represented, clearly structured and easy to follow (e.g. partitioning 

into sections, clear summaries in the end of sections, quality of figures, etc?) 
 

12. Does the thesis comply with Internationally accepted standards of ethical writing (e.g. in 

terms of referencing other works, using of figures from other papers, clearly defining 

individual contribution apart from the results of the whole research group etc.)? 

 
13. Is the grammar and style of writing of an acceptable quality. 



 
Presenting the pre-review: send the review in a freely chosen format (email or separate fail). The 

length of the review can vary from few sentences (e.g. if the thesis is of good quality and there are 

no recommendations) to a more thorough feedback. The more critical is the review, the ore 

important it is to bring out specific recommendations for improving the thesis. As a summary, the 

reviewer should assess the thesis as: 

1. Requiring major revision (for example if the results are not sufficient, the author’s 

contribution too insignificant, etc.)  

2. Requiring minor revision (e.g. clarity of writing)  

3. Requiring no revisions and can be submitted for a defense. 


