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Läbivate teemade juhtide ehk korraliste õppejõudude atesteerimise eesmärk on tagada ning 

edendada õppejõudude ja õpetamise kvaliteeti.  

 

Atesteerimist korraldatakse iga viie aasta tagant. Kui õppejõud ei vasta täidetava professori 

või lektori akadeemilise ametikoha nõuetele või ei soovi enam jätkata, korraldatakse 

vastavale kohale konkurss. 

 

Atesteerimiskomisjoni kuuluvad EKB koguduste liidu president, üks vanematekogu liige, üks 

seminari üliõpilaskonna esindaja ja seminari rektor. Komisjoni võib vajadusel kutsuda veel 

liikmeid.  

 

Atesteerimist korraldab seminari rektor koos õppejuhiga. Atesteerimisprotsess koosneb 

järgmistest osadest:   

• Kõigepealt ajakohastavad läbivate teemade juhid oma ETISe CV ning KUS õppejõu 

aruande elektroonilise keskkonna koos avaldatud tekstidega. Tähtaeg: hiljemalt nädal 

enne atesteerimissündmust.  

• Atesteerimisvestluse käigus küsib komisjon täiendavaid küsimusi, mis ei ole 

dokumentatsioonist kättesaadav.  

• Atesteerimiskomisjon vormistab oma otsuse protokollina ning lisab sinna soovitused 

läbivate teemade juhtide arenguteeks, millest on üheskoos räägitud. Tähtaeg: 

hiljemalt kaks nädalat peale atesteerimisvestluse toimumist. 



 

 

• Kui mõni koht jääb täitmata, korraldatakse sellele konkurss hiljemalt viie kuu jooksul 

peale atesteerimiskomisjoni protokolli ilmumist. Kui konkurss ebaõnnestub, 

korraldatakse see aasta pärast uuesti. Nii kaua võib mittekvalifitseerunud õppejõud 

töötada kohusetäitjana.  

Läbivate teemade juhid vastavad professori või lektori nõuetele. 

Nõuded professori kohale: 

• Professori ametikohale vastab pedagoogiliste oskuste ja kogemuse, sealhulgas 

üliõpilaste juhendamise kogemuse ning vähemalt 5- aastase aktiivse uurimis-, 

arendustegevuse ja vaimuliku töö kogemusega oma eriala tunnustatud asjatundja,  

kellel on doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 

• Professor on rahvusvahelisel tasemel uurimis- ja arendustegevuses osalev oma eriala 

juhtiv õppejõud, kes korraldab ja viib läbi õppetööd, juhib oma valdkonna teadus- ja 

arendustegevust (sh õppekava, õppetoolid, õppe-metoodiline tegevus jms) ning 

juhendab tulemuslikult nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilasi ja õppejõude.  

• Professorilt eeldatakse teadustööd rahvusvahelises eelretsenseeritavas väljaandes 

atesteerimisperioodi jooksul. 

Nõuded lektori kohale: 

• Lektori ametikohale vastab pedagoogiliste oskuste ning oma eriala ja vaimuliku 

töökogemusega isik, kellel on vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 

• Lektori põhiülesandeks on kontaktõppe läbiviimine, ta korraldab õppetööd oma aines, 

juhendab tulemuslikult üliõpilasi, juhendab oma aine õpetamisse kaasatud 

õppejõude. Lektor osaleb oma valdkonna teadus ja arendustegevuses. 

• Lektori eeldatakse teadustööd rahvusvahelises eelretsenseeritavas väljaandes 

atesteerimisperioodi jooksul. 
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