ÕPPEKAVA VORM
1

ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI
JA INGLISE KEELES

2
3
4
5
6
7
8

ÕPPEKAVA KOOD
ÕPPEASUTUS(ED)
TEADUSKON(NA)D/
KOLLEDŽ(ID)
ÕPPEASTE
ÕPPEKAVAGRUPP
ÕPPEKEEL(-ED)
ÕPIVÄLJUNDITE

Vene ja slaavi filoloogia
Russian and Slavonic Philology
80350 (8896212)
Tartu Ülikool
Filosoofiateaduskond
Doktoriõpe
Keeled ja kultuurid
Vene; eesti ja vene
Inglise

SAAVUTAMISEKS
VAJALIKUD TEISED KEELED

9
10
11
12

ÕPPETÖÖ VORM

(EAP)
ANTAV KVALIFIKATSIOON

Päevane õpe
4 aastat
240 EAP
Filosoofiadoktor

13

LÕPETAMISEL VÄLJASTA-

Diplom

NOMINAALNE ÕPPEAEG
MAHT

TAVAD DOKUMENDID

14

LÕPUDOKUMENTE
VÄLJASTAV(AD)
KÕRGKOOL(ID)

Tartu Ülikool

15

KINNITAMINE

1. Teaduskonna nõukogus 06.03.2013 (viimase versiooni
kinnitamise kuupäev)
2. Ülikooli nõukogus 28.10.2005

16

ERIALA(D)

17
18
19

ÕPPEKAVA VERSIOON

20

ÕPPEKAVA ÜLDEESMÄRGID

21

ÕPPEKAVA STRUKTUURI

Vene keel / Russian Language (avatud 01.05.2006)
Vene kirjandus / Russian Literature (avatud 01.05.2006)
2019/2020
Ljubov Kisseljova
1. Doktoriõppesse vastuvõtmist võivad taotleda isikud, kellel on
magistrikraad või sellele vastav haridustase.
2. Vastuvõtutingimused määratakse vastuvõtueeskirjas.
Õppekava üldeesmärk on viia doktorandi teadmised ja oskused
rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali
tasemele. Doktoranti valmistatakse ette tööks õppejõuna ja
teadlasena ülikoolis ja teistes teadusasutustes ning
juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. Doktorikraadiga
spetsialisti kvaliteetse teaduspõhise hariduse põhikomponentideks on
tippteadmised ja oskused teadustööks oma erialal, lai teaduslik
maailmakäsitlus ning arendus-, juhtimis- ja pedagoogilise töö
pädevus. /Õppekava statuut/
Doktoriõppe maht on 240 EAP, millest doktoriõpingud moodustavad
60 EAP ning teadustöö 180 EAP. Doktoriõpingud koosnevad
erialaainetest (36 EAP), üleülikoolilistest valikainetest (12 EAP,
sealhulgas 6 EAP ülikoolis õpetamise praktika) ja vabaainetest (12
EAP). Doktorant teeb uurimistööd teaduskonna nõukogu poolt
kinnitatud juhendaja või juhendaja ja kaasjuhendaja(te) nõustamisel.

PROGRAMMIJUHT
VASTUVÕTUTINGIMUSED

LÜHIKIRJELDUS
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NÕUDED ÕPPEKAVA

Teadusliku uurimistöö tulemused esitatakse doktoritööna, mida
kaitstakse germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi nõukogu
koosolekul avalikus diskussioonis (erandjuhtudel kinnises
diskussioonis). Doktoritööle esitatavad nõuded on määratletud TÜ
teaduskraadide põhimääruses ja filosoofiateaduskonna nõukogu
otsuses nr 8 11.01.2006. Rahvusvahelise töö- ja õpikogemuse
saamiseks on doktorandil soovitatav kokku vähemalt ühe semestri
jooksul õppida ja/või uurimistööd teha väliskõrgkoolis või
-teadusasutuses.
Õppekava läbimine täies mahus ja doktoritöö kaitsmine.

LÕPETAMISEKS
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ÕPPEKAVA
ÕPIVÄLJUNDID

(omandatavad/
arendatavad/erialased
teadmised ja oskused,
üldpädevused jms)

24

MOODULID
(kui õppekava on
jagatud mooduliteks)

MOODULI NIMETUS:
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:

MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(omandatavad/ arendatavad/
erialased teadmised ja
oskused, üldpädevused jms)

MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE

Õppekava läbinud üliõpilane
1) on kursis slaavi filoloogia filosoofiliste, ajaloolis-poliitiliste ja
kultuuriliste arengutendentsidega;
2) tunneb põhjalikult oma uurimisteemaga seotud teooriaid, meetodeid
ja arengusuundi;
3) mõistab interdistsiplinaarseid seoseod slaavi filoloogia ja teiste
distsipliinide vahel;
4) oskab argumenteeritult esitada oma seisukohti ning uurimistöö
tulemusi erialases kodumaises ja rahvusvahelises teadussuhtluses
(publikatsioonid, konverentsid, seminarid jmt) ning osaleda koos
teiste teadus- ja elualade esindajatega laiemates ühiskondlikes
diskussioonides;
5) oskab püstitada hüpoteese, kavandada ja viia läbi uurimistööd ning
näha oma uurimistöö rakendamisvõimalusi;
6) mõistab humanitaarteaduste ühiskondlikku missiooni
globaliseeruvas maailmas;
7) on võimeline püstitama ja täitma juhtimis-, arendus- ja
õpetamisülesandeid.
1. ERIALAAINED (36 EAP): 1.1. VENE KEEL (36 EAP),
1.2. VENE KIRJANDUS (36 EAP)
2. DOKTORIÕPPE ÜLEÜLIKOOLILISTE VALIKAINETE
MOODUL (12 EAP)
3. VABAAINED (12 EAP)
4. TEADUSTÖÖ (180 EAP)
1. ERIALAAINED (36 EAP) VALIKULINE
Erialaainete eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid teadmisi
ning oskusi nende teadmiste edastamiseks; anda ülevaade tähtsamatest
uurimismeetoditest slaavi filoloogias; käsitleda teksti ja kultuuri kui
erinevate filoloogiliste teadusharude uurimisobjekti ja
interdistsiplinaarse lähenemise võimalusi nende uurimisel.
Üliõpilased
– omavad süvendatud erialaseid teadmisi ja oskavad neid teadmisi
edastada;
– suudavad valida oma filoloogiliste uurimisprobleemide
lahendamiseks sobivaid uurimismeetodeid;
– oskavad käsitleda teksti ja kultuuri kui erinevate filoloogiliste
teadusharude uurimisobjekti
– oskavad oma valikuid argumenteeritult ja teaduslikult pädevalt
kaitsta ning oma tulemusi suuliselt ja kirjalikult esitada
Valikuvõimalus sõltub spetsialiseerumisest.
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VALIKU PÕHIMÕTTED
ÜLIÕPILASELE

MOODULI NIMETUS:
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:

MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(omandatavad/ arendatavad/
erialased teadmised ja
oskused, üldpädevused jms)

MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED
ÜLIÕPILASELE

MOODULI NIMETUS:
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:

MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(omandatavad/ arendatavad/
erialased teadmised ja
oskused, üldpädevused jms)

MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED
ÜLIÕPILASELE

MOODULI NIMETUS:

1.1. VENE KEEL (36 EAP) valikuline
Vene keele ja keeleteaduse mooduli erialaste ainete eesmärk on
täiendada ja süvendada üliõpilaste vene keeleteaduse alaseid teadmisi
ning oskusi nende teadmiste edastamiseks; anda ülevaade keeleteaduse
uuematest suundadest ning kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest
uurimismeetoditest.
Mooduli läbinud üliõpilased
– omavad süvendatud teadmisi vene keeleteadusest ja oskavad neid
oma uurimistöös rakendada;
– suudavad valida oma keeleteaduslike uurimisprobleemide
lahendamiseks sobivaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid
uurimismeetodeid;
– oskavad oma valikuid argumenteeritult ja teaduslikult pädevalt
kaitsta ning oma tulemusi suuliselt ja kirjalikult esitada.
1. FLGR.05.172
Doktoriseminar (12 EAP)
2. FLGR.05.339
Erikursus: Diasporaa keel ja tänapäeva
keeleteaduse probleeme (3 EAP)
3. HVHV.00.013
Sissejuhatus doktoriõpingutesse
humanitaarteadustes (2 EAP)
4. FLGR.05.171
Tänapäeva keeleteaduse meetodid ja
probleemid slavistikas (3 EAP)
5. FLGR.05.294
Tänapäeva kirjandusteaduse meetodid ja
probleemid slavistikas (3 EAP)
6. HVLC.05.055
Tänapäeva russistika (8 EAP)
7. HVLC.05.056
Vene keeleteaduse ajalugu (5 EAP)
1.2. VENE KIRJANDUS (36 EAP) valikuline
Vene kirjandusteaduse mooduli erialaste ainete eesmärk on täiendada
ja süvendada üliõpilaste vene kirjandusteaduse alaseid teadmisi ning
oskusi nende teadmiste edastamiseks; anda ülevaade kirjandusteaduse
erinevatest suundadest ning uurimismeetoditest.
Mooduli läbinud üliõpilased
– omavad süvendatud teadmisi vene kirjandusteadusest ja oskavad
neid oma uurimistöös rakendada;
– suudavad valida oma kirjandusteaduslike uurimisprobleemide
lahendamiseks sobivaid meetodeid;
– oskavad oma valikuid argumenteeritult ja teaduslikult pädevalt
kaitsta ning oma tulemusi suuliselt ja kirjalikult esitada.
1. FLGR.05.297
Doktoriseminar (12 EAP)
2. FLGR.05.341
Erikursus (3 EAP)
3. HVHV.00.013
Sissejuhatus doktoriõpingutesse
humanitaarteadustes (2 EAP)
4. FLGR.05.171
Tänapäeva keeleteaduse meetodid ja
probleemid slavistikas (3 EAP)
5. FLGR.05.294
Tänapäeva kirjandusteaduse meetodid ja
probleemid slavistikas (3 EAP)
6. HVLC.05.057
Uuritava perioodi vene kirjanduse ajalugu (5
EAP)
7. HVLC.05.058
Vene kirjandusteaduse ajalugu (8 EAP)
2. DOKTORIÕPPE ÜLEÜLIKOOLILISTELE VALIKAINETE
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MOODULI ÜLDEESMÄRGID:

MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(OMANDATAVAD/
ARENDATAVAD/ ERIALASED
TEADMISED JA OSKUSED,
ÜLDPÄDEVUSED JMS)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED
ÜLIÕPILASELE

MOODUL (12 EAP) kohustuslik
Üleülikooliliste valikainete mooduli eesmärgiks on anda
doktorantidele võimalus arendada ülekantavaid oskusi, sh saada
ülevaate teadustöö eetikast, õppida looma interdistsiplinaarseid seoseid
erinevate teadusvaldkondade vahel ning parendada oma
eneseväljendus-, juhtimis- ja õpetamisoskusi.
Mooduli õpiväljundid kujunevad vastavalt valitud õppeainete
õpiväljunditele.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

HVLC.10.009 Akadeemiline väljendusoskus (6 EAP)
SVMJ.02.013 Ettevõtlus (6 EAP)
HVFI.01.003 Filosoofilised lahkarvamused (6 EAP)
HVFI.01.002 Hea teadus: raamnõuded, väärtused ja
tegevuspõhimõtted (6 EAP)
SVMJ.03.013 Juhtimine (6 EAP)
LTMS.00.025 Statistiline andmeteadus (6 EAP)
SVHI.01.070 Õppimine, õpetamine ja juhendamine (6 EAP)
FLGR.05.298 Ülikoolis õpetamise praktika (6 EAP)

Doktorandil on õigus valida esitatud nimekirjast aineid 12 EAP
ulatuses.
MOODULI NIMETUS:
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:
MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(OMANDATAVAD/
ARENDATAVAD/ ERIALASED
TEADMISED JA OSKUSED,
ÜLDPÄDEVUSED JMS)
MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE
VALIKU PÕHIMÕTTED

3. VABAAINED (12 EAP) kohustuslik
Vabaainete eesmärk on võimaldada üliõpilasel valida väljastpoolt
õppekava aineid oma kompetentsi laiendamiseks ja süvendamiseks.
Üliõpilane on laiendanud ja süvendanud oma üld- ja erialast
kompetentsi.

Doktorant valib aineid oma ülikooli või teiste ülikoolide õppekavadest
vabaainete mooduli eesmärke silmas pidades.

ÜLIÕPILASELE

MOODULI NIMETUS:
MOODULI ÜLDEESMÄRGID:

MOODULI ÕPIVÄLJUNDID
(OMANDATAVAD/
ARENDATAVAD/ ERIALASED
TEADMISED JA OSKUSED,
ÜLDPÄDEVUSED JMS)

MOODULI ÕPPEAINED JA NENDE

4. TEADUSTÖÖ (180 EAP) kohustuslik
Doktorandi teadustöö eesmärgiks on omandada uurimistöö läbiviimise
oskused ja tehnikad. Teadustöö tulemusena valmib iseseisev uurimus,
milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna olulise probleemi
argumenteeritud originaalne lahendus; töö kaitsmine eeldab vähemalt
ühe uurimusliku artikli avaldamist oma eriala juhtivates
rahvusvahelise levikuga väljaannetes.
Doktorant
– valdab erialase teadusliku uurimistöö läbiviimise oskusi ja tehnikaid;
– oskab püstitada oma konkreetses teadusvaldkonnas olulist
uurimisprobleemi ja pakkuda sellele argumenteeritud originaalse
lahenduse;
- valdab andmete kogumise ja analüüsi metoodikat;
– oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata erinevaid
teaduskontseptsioone;
– omab oskust kirjutada rahvusvahelisel tasemel teaduslikke artikleid.
FLGR.05.020 Doktoritöö (180 EAP)

VALIKU PÕHIMÕTTED
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ÜLIÕPILASELE

Doktorandi teadustöö eesmärgiks on omandada uurimistöö läbiviimise
oskused ja tehnikad. Teadustöö tulemusena valmib iseseisev uurimus,
milles on esitatud konkreetse teadusvaldkonna olulise probleemi
argumenteeritud originaalne lahendus ja mis eeldab vähemalt kolme
uurimusliku artikli avaldamist oma eriala juhtivates rahvusvahelise
levikuga väljaannetes.
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Ljubov Kisseljova (programmijuht)
E-post: ljubov.kisseljova@ut.ee
Tel. 737 5353
Milvi Kaber (õppekorralduse spetsialist)
E-post: milvi.kaber@ut.ee
Telefon: 737 5228

TÄIENDAV
INFORMATSIOON

5

