
Vanemlektor, loomeerialade õppejõud,  tähtajatu või tähtajaliste lepingute seeria 

(Sihtfinantseeritav) teadur, tähtajatu või tähtajaline tööleping 

Aastad 
(Tüüpiline vanus) Emeriteerumine/pensioneerumine 

45 
(70) 

0 
(25) 

Doktoriõppe algus 

5 
(30) 

Tüüpiline täisprofessoriks saamine 

10 
(35) 

15 
(40) 

20 
(45) 

Normaalaeg                             Tegelik Valik: töölepingu uuendamine või väljumine 

R3 

Tööstusdoktorant 

Süsteemist lahku-
mine ei tohiks olla 
sunnitud 

 
 
Doktorant == 
nooremteadur 
 
 

Tenuurirajal vanemteadur 

R1 

Praegu võrreldavatel ametikohtadel ~1000 inimest 

Lektor (magister), loomeerialade õppejõud, tähtajatu leping või tähtajaliste lepingute seeria;  põhimõtteliselt piiramatu aja  vältel sarnaselt Soome süsteemiga 

Tenuurirajal (abi, kaas)professor 

Liikumine astmele R2 
võimalik vaid pärast 
PhD kaitsmist 

Järeldokto-
rantuur III 

 
Järeldokto-
rantuur 
2-3 aastat, 
80 PhD/a 
 

Atesteerimine Keskmiselt 6 aastat kaitsmiseni 
~300 PhD aastas 
Kokku ~1800 doktoranti 
 
Akadeemilisse süsteemi mahub: 
     max 100 PhD/aastas 
Lahkuma peavad kindlasti: 
    ca 200 PhD/aastas 

 
Järeldokto-
rantuur II 
 

(Sihtfinantseeritav) vanemteadur, tähtajatu või tähtajaliste lepingute seeria 

Abiprofessor, kaasprofessor, tähtajatu või tähtajaliste lepingute seeria 

[Mitte-tenuuri] (kaas, hiljem täis)professor 

[Mitte-tenuuri] juhtivteadur 

Tenuuri(kaas,täis)professor 

Tenuuri-juhtivteadur 
  E 

E 

Vajadusel ja sobivusel võimalik 
liikumine astmele R3 kompen-
seerimaks „lekkimist“ ja erine-
vatel põhjustel lahkumist 

Kokku R4 
astmel ~500 

Tenuuris: 100 
Struktureeritakse staaži jm tasudega 

Praegu võrreldavatel ametikohtadel 
(incl R1 lektorid)  ~2000 inimest 

Lineaarsed (klassikalised) karjääriteed 

~60 
in/a 

R4 

R2 

Praegu astmetel R2-R4 ligikaudu 
3500 teadlast ja õppejõudu 

~20 in/a    

PhD 
„Lekkimine“ & lahkumine 
erinevatel põhjustel 

„Lekkimine“ & lahkumine 
erinevatel põhjustel 

Ca 20% ei suuda nõudeid täita; loogiline 
valik: mitte-tenuuri karjäär 

Tüüpiline atesteerimise sagedus: üks 
kord 4-5 aasta jooksul 

Valitakse suhteliselt varases järgus 
teadlaste seast; ametikoht ei ole 
pikendatav 

Väljumine (sh  ilma doktoritööd kaitsmata) või 
valik mitte-tenuuri karjääri kasuks 

Tõusmine tenuuri sees 

Emeriteerumine tenuuri lõpul 

NB! Kokkusurutud skaala 

Lineaarse karjääritee 
ideaalne käik 

~ 

Liikumine 
tenuuri(s) 

Mittelineaarsed karjääriteed 

 
~100 
in/a 
 

~5 in/a       

Sinine/helepruun: õppejõud; roheline/kollane: „puhtad“ teadlased 

Soomere T., Niinemets, Ü., Niglas, K., Pilt, E., Roosalu, T., Randma-Liiv, T. (2018). Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti 
kontekstis. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia. Graafiline lisa. 

Astmetevahelise liikumise 
keskmine intensiivsus 


