TTÜ ehituse ja keskkonnatehnika (EKT) doktorikooli poolt
toetatavad tegevused ja nendeks vahendite taotlemise kord
Doktorikooli projekti kestus – juuni 2022
Kogueelarve 197 000 eurot
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Eelarve on aastate lõikes esitatud ja üldiselt peame sellest ka kinni pidama (ca 90% ulatuses).
ETK doktorikool toetab tegevusi, mis on suunatud:
•
•
•
•
•
•

Doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisele
Õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamisele
Erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamisele
Doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamisele
Õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmisele doktoriõppes
Teaduse ja doktoriõppe populariseerimisele

Tegevus 1: Tippteadlaste kaasamine välisoponendina
Doktorikool toetab ühe välisoponendi/komisjoni liikme kutsumist doktoritöö kaitsmisele eeldusel, et:
•
•
•

tegemist on tippteadlasega
kaitsmiskomisjonis on vähemalt kaks välisoponenti
kutsutav oponent peab visiidi ajal avaliku loengu, seminari vms

Lõppotsuse kutsutud oponendi kulude kompenseerimise kohta doktorikooli vahenditest teeb EAI direktor.
Doktorikooli poolt toetatavad kulud: oponendi sõidu- ja majutuskulud, 200 euro ulatuses loengutasu.
Taotlemine pidevalt vastavalt kaitsmiste graafikule. Esitada kutsutava isiku CV, ülevaade/eelarve visiidi ajal
kavandatavatest tegevustest ja kuludest.

Tegevus 2: Doktorantide ja juhendajate mobiilsus
Doktorikool toetab lühiajalist (kuni 10 kalendripäeva) mobiilsust:
•

doktorantidele ja juhendajatele, mis on suunatud doktoritöö kvaliteedi ja doktoriõppe efektiivsuse
tõstmisele ning laiendab uurimistöö võimalusi (nt stažeerimised, lühiajalised visiidid kaasjuhendajate ja
konsultantide juurde, uurimistöö läbiviimine välisriigi ülikoolide teaduslaborites) – tegevuse orienteeruv
aastane eelarve on ca 12 tuh eurot
keskmine toetuse suurus on ca 980 eurot ühe lähetuse kohta, kokku > 44 lähetuse kulu käibemaksuta

Tegevus 2
Doktorantide mobiilsus
Juhendajate mobiilsus
•
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õppejõududele ja teaduritele (vajadusel kaasfinantseerimisena) seoses osalemisega välisülikoolides
doktoritööde kaitsmisel oponendina või kaitsmiskomisjoni liikmena
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Doktorikooli poolt toetatavad kulud: sõidu- ja majutuskulud ning päevarahad.
Doktorikooli vahenditest ei toetata vaid/ainult konverentsisõite.
Doktorikooli poolt rahastatav mobiilsus ei tohi olla kaasrahastatud DoRa vahenditest.
Rahastamiseks kvalifitseeruvad need doktorikooli liikmeid, kelle õppeaeg vastab n + 2 kriteeriumile ja kes ei ole
toetuse kasutamise ajahetkel akadeemilisel puhkusel
Taotlemine pidevalt. Esitada põhjendus ning ülevaade visiidi ajal kavandatavatest tegevustest ja kuludest ning
vastuvõtja kutse ja/või nõusolek.

Tegevus 3. Seminaride korraldamine
Oleme kavandanud 5 kevadseminari koostöös EMÜ-ga, nendest üks Lõunaosariikides. Ühe kevadseminari
maksumus ca 4000 eurot.
Seminaride korraldamise käibemaksu kulu tasub heldelt EAI.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (nt erialased ühisseminarid, intensiivkursused, koolitused jms), mis
sisaldab eesmärke ja tegevuste kirjeldust, eelarvet kululiikide ning kulutuste tegemise ajakava lõikes.

Rahastamistaotluste esitamine
Taotlusi võib esitada pidevalt üritustele ja tegevustele, mis on kavandatud doktorikooli kogu tegevusperioodile.
Kõik taotlused tuleb esitada elektrooniliselt doktorikooli projekti-juhi Roode Liiase e-posti aadressile
roode.liias@ttu.ee, hiljemalt kuu aega enne tegevuse algust. Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud
tegevuse elluviimise eest vastutava isiku / uurimisrühma juht poolt. Taotlused vaatab läbi ja hindab komisjon,
mille koosseisu kuuluvad EAI uurimisgruppide juhid. Komisjon teeb lihthäälteenamusega otsuse kahe nädala
jooksul taotluse esitamise kuupäevast eelarve võimalusi silmas pidades.
Kõik arved ja kuludokumendid peavad olema taotleja poolt õigeaegselt vormistatud vastavalt TTÜ-s antud hetkel
kehtivatele riigihanke lepingutele.
Kõikide tegevuste puhul peab arvestama, et käibemaksu kulu jääb uurimisrühma või EAI kanda.
Doktorikooli vahenditest rahastuse taotlemisel kinnitab finantsallika kasutaja allkirjaga, et SA Archimedese poolt
tagasilükatud mitteabikõlbulikud kulud kannab uurimisrühm.

Kes otsustavad DK laekunud taotluse üle:
1. Roode Liias
2. Jarek Kurnitski
3. Alaksander Klausson
4. Ignar Fjuk
5. Artu Ellmann
6. Irene Lill
7. Karin Pachel
8. Ivar Talvik
9. Tarmo Soomere

EKT DK projektijuht
EAI direktori kt, liginullenergiahoonete uurimisrühma juht
konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühma juht
arhitektuuri ja urbanistika akadeemia juhataja kt.
teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma juht
ehitusprotsessi uurimisrühma juht
vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma juht
ehituskonstruktsioonide uurimisrühma juht
lainetuse dünaamika uurimisrühma juht
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