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Käesoleva juhendi eesmärgiks on kehtestada perioodi 2014-2020 „Ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme „Eesti T&A
rahvusvahelise konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ tegevuse „Teaduse tippkeskuste
toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks” raames
esitatud toetuse taotluste hindamisse kaasatud välisekspertide valiku ja välistamise kriteeriumid.
Käesolevas juhendis toodud sätete täitmise eest vastutavad SA Archimedes Struktuuritoetuste
agentuuri juhataja ja asejuhataja toetuste alal.

TEGEVUSE KIRJELDUS
Välisekpertide valimisel lähtub SA Archimedes järgnevatest kriteeriumitest:
1) Välisekspertide kõrge teaduslik tase (scientific excellence). Nimetatud kriteeriumi
hindamisel lähtub SA-s Archimedes järgmisest:
a. reaalteaduste (realia) valdkonnas välisekspertide tsiteeritavusest ISI WoS
andmebaasi alusel, mille kohaselt võiks välisekspert kuuluda ISI ESI 10%
maailma kõige tsiteeritumate teadlaste hulka omas valdkonnas;
b. sotsiaalteaduste (socialia) valdkonnas rakendatakse võimalusel reaalteaduste
valdkonnas kehtestatud kriteeriume;
2) Välisekspertide kogemus sarnastes tippkeskustes osalemisel või kogemus sarnaste
(teadus)projektide hindamisel.
Antud kriteeriumi puhul kasutada hindamisel
välisekspertide CV-sid ning vajadusel erinevaid interneti otsingumootoreid ja
otsepöördumisi välisekspertide poole.
3) Väliseksperdi aktiivne osalus teaduse kvaliteedi tagamisel ning teaduspoliitika
kujundamisel.
Antud kriteeriumi puhul kasutatakse hindamisel indikaatoritena
kuulumist maailma või regiooni erialaliitude juhatustesse, rahvusvaheliste
teadusajakirjade toimetustesse, suurte rahvusvaheliste koostööprojektide juhtimise
kogemust, jms.
Välisekspertide välistamisel, tagamaks nende sõltumatust ja erapooletust, lähtub SA Archimedes
järgnevatest kriteeriumitest:
1) Ühisartiklite puudumine Eesti teadlastega vähemalt viimase kümne (10) aasta
jooksul. Nimetatud kriteeriumi osas teostatakse kontrolli andmebaasis ISI WoS General
Searchiga riigitunnuse „estonia*” alusel.
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2) Mitteosalemine koordinaatori või juhtkomitee liikmena 6 ja 7 raamprogrammi ja
Horisont 2020 programmi projektides, integreeritud projektides ja tippkeskuste
võrgustikes koos Eesti partneritega, kes on kaasatud esitatud tippkeskuse taotluses.
Nimetatud kriteeriumi alusel välisekspertide välistamiseks teostatakse järelpärimisi Eesti
Teadusagentuuri konsultantidele.
3) Mittekuulumine samade rahvusvaheliste organisatsioonide juhatustesse, kus on
liikmeks ka tippkeskuse taotlustes kajastuvad tippkeskuse ja tippkeskuste teadusrühmade
juhid. Nimetatud kriteeriumi osas teostada kontrolli seltside kodulehtedelt ning vajadusel
kasutada otsepöördumisi välisekspertide poole.

