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Filosoofia ja semiootika instituudi doktoritööde kaitsmise kodukord 

 

 

Filosoofia ja semiootika instituudi nõukogu lähtub doktorikraadi andmisel Tartu Ülikoolis 

kehtivast doktorikraadi andmise korrast ning käesolevas kodukorras sätestatud tingimustest.  

 

Täiendavad tingimused on järgmised: 

 

1. Kui väitekiri on vormistatud ülevaateartikli ja teaduspublikatsioonidena vastavalt 

doktorikraadi andmise korra punktile 15.1, siis otsustab instituudi nõukogu 6 nädala jooksul 

dokumentide saamisest iga konkreetse väitekirja puhul eraldi, kas saata see 

eelretsenseerimisele või mitte. 

 

2. Retsenseerimise protsessi jooksul ei suhtle eelretsensent ja oponent doktorikraadi taotleja 

ega tema juhendajaga. Eelretsensendi ja oponendiga suhtleb osakonna juhataja või tema poolt 

selleks määratud isik. 

 

3. Koosolekul, kus otsustatakse väitekirja kaitsmisele lubamine, on järgmised osad: 

3.1. Doktorikraadi taotleja tutvustamine nõukogu esimehe või osakonna juhataja või 

selleks määratud isiku poolt. 

3.2. Doktorandi juhendaja sõnavõtt. 

3.3. Doktorikraadi taotleja ettekanne, mis tutvustab väitekirja peamisi tulemusi. 

3.4. Juhul kui töö on eelretsenseeritud, siis retsensioonide tutvustus ning taotleja selgitus, 

kuidas ta on neid arvesse võtnud. 

3.5. Diskussioon. 

3.6. Otsuse langetamine nõukogu poolt. Nõukogu arutelu ajaks lahkub doktorant ruumist.  

 

4. Pärast kaitsmisele lubamist esitab doktorikraadi taotleja nõukogule elektroonselt lõpliku 

versiooni väitekirjast. 

 

5. Doktoritöö kaitsmiskoosoleku kulg on järgmine: 

5.1. Koosoleku juhataja (HVFI nõukogu esimees või tema puudumisel dekaani määratud 

asetäitja) juhatab sisse kaitsmise istungi. 

5.2. Koosoleku juhataja kontrollib kaitsmisnõukogu kvoorumit. 

5.3. Kraaditaotlejat tutvustab vastavalt õppekavale kas filosoofia või semiootika osakonna 

juhataja või selleks määratud isik (CV-st lühidalt, juhendajate hinnangutest lühidalt). 

5.4. Kraaditaotleja saab sõna ettekandeks (lectio praecursoria). 

5.5. Sõna retsensiooniks ja diskussiooniks kraaditaotlejaga saavad oponendid. 

5.6. Kui üks oponentidest ei viibi kohal ega osale kaitsmisel reaalajas toimuva 

kahesuunalise pilti ja heli võimaldava side abil, loetakse tema retsensioon ja küsimused 

ette. 

5.7. Sõna saavad nõukogu liikmed. 

5.8. Sõna saavad kõik kohalviibijad. 

5.9. Kraadinõukogu kinnine koosolek: otsuse vastuvõtmine (arutelu, avalik hääletus). 

5.10. Otsuse väljakuulutamine. 

5.11 Kraaditaotleja lõppsõna. 

 

 

6. Kodukorra lisadeks on juhend eelretsensendile ja juhend oponendile nii eesti kui inglise 

keeles. 


