MINISTRI KÄSKKIRI
13.10.2016 nr 1.1-2/16/269

Haridus- ja teadusministri 28. juuli 2006. a
käskkirja nr 640 „Eesti Teadusinfosüsteemis
kasutatavate teadus- ja arendustegevust
käsitlevate klassifikaatorite kinnitamine”
muutmine
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 2 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse
10. veebruari 2005. a määruse nr 28 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” § 23
lõike 2 punktide 1 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 2006. a määruse
nr 92 „Eesti Teadusinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus” § 3 lõikega 1 ja
§-ga 32 ning juhindudes haridus- ja teadusministri 15. märtsi 2013. a käskkirja nr 124 „Eesti
Teadusinfosüsteemi arendamise juhtkomitee moodustamine“ alusel moodustatud juhtkomitee
15. mai 2015. a ja 13. aprilli 2016. a otsustest:
1. Teen haridus- ja teadusministri 28. juuli 2006. a käskkirjas nr 640 „Eesti
Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja arendustegevust käsitlevate klassifikaatorite
kinnitamine” (muudetud haridus- ja teadusministri 31. augusti 2007. a käskkirjaga nr 850;
20. juuni 2008. a käskkirjaga nr 711; 30. juuli 2009. a käskkirjaga nr 704; 25. märtsi 2011.
a käskkirjaga nr 298; 22. juuni 2011. a käskkirjaga nr 546 ning 9. juuni 2014. a käskkirjaga
nr 245) järgmised muudatused:
1) tunnistan kehtetuks käskkirja punkti 1;
2) muudan käskkirja punkti 2 ja sõnastan selle järgmiselt:
„2. Kinnitan Eesti Teadusinfosüsteemis kasutatavate teadus- ja arendustegevuse erialade
klassifikaatoriteks OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and
Reporting Data on Research and Experimental Development, OECD Publishing, Paris.
(DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239012-en) ning Common European Research
Classification Scheme (CERCS), annex Common European Research Information
Format (CERIF) (Euroopa Ühenduse Teataja L 189, 13.07.1991, lk 1-34);“;
3) muudan käskkirja punkti 3.1. alapunkti 3.1.1. ja sõnastan selle järgmiselt:
„3.1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud);“;
4) muudan käskkirja punkti 3.1. alapunkti 3.1.2. ja sõnastan selle järgmiselt:
„3.1.2. teadusartiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud
kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine,
rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele;“;

5) muudan käskkirja punkti 3.3 alapunkti 3.3.1. ja sõnastan selle järgmiselt:
„3.3.1. artiklid /peatükid, mis on avaldatud rahvusvahelise levikuga kirjastuste poolt
välja antud kogumikes (kaasa arvatud Web of Science andmebaasides Book Citation
Index, Conference Proceedings Citation Index ja/või andmebaasis Scopus refereeritud
kogumikud);“;
6) muudan käskkirja punkti 3.5. alapunkti 3.5.1. ja sõnastan selle järgmiselt:
„3.5.1. konverentsiteesid, mida kajastab Web of Science;“;
7) muudan käskkirja lisa 3 ja kehtestan selle uues sõnastuses (lisatud).
2. Käesoleva käskkirja punkti 1 alapunkt 3 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.
3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest,
esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.
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