Evalveerimine 2010 Taotlus EV9 Tartu Observatoorium,
Loodusteadused ja tehnika
Lõppretsensioon

Eksperdi hinnang: Teadus- ja arendustegevuse maht ja tase võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud
teadus- ja arendustegevuse tasemega vastavas valdkonnas.
Alamkriteerium

Hinnang

Teadus- ja arendustegevust
evalveeritavas valdkonnas
iseloomustab valdkonna spetsiifikast ja
asutuse profiilist lähtuvalt piisav
rahaline maht.

positiivne

Teadus- ja arendustegevust
iseloomustab tänapäevane ja uudne
uurimistööde temaatika.

positiivne

Asutusel on evalveeritavas valdkonnas
rahvusvahelisi koostööprojekte või ta
osaleb erinevates rahvusvahelistes
koostöövõrgustikes.

positiivne

Koondhinnang

positiivne

Kommentaarid

There appears to be very good engagement with European initiatives and with neighbouring
states. There is now good opportunity for greater international engagement due to the new
association with the ESA.

Eksperdi hinnang: Uurimiskeskkond, sealhulgas seadmete ja ruumide olemasolu ja ajakohasus.
Alamkriteerium

Hinnang

Kommentaarid

Asutuse uurimisrühmade tegevus
evalveeritavas valdkonnas on tagatud
vajalike töö- ja abiruumidega.

positiivne

Facilities are good and will be even better after renewal and rebuilding.

Asutuse uurimisrühmade kasutuses
olevad tööruumid evalveeritavas
valdkonnas on kaasaegsed ja vastavad
seatud eesmärkidele.

positiivne

Facilities are good and will be even better after renewal and rebuilding.

Asutuse uurimisrühmade tegevus
evalveeritavas valdkonnas on
eksperimentaalsete teemade puhul
tagatud vajaliku aparatuuriga.

positiivne

Facilities are good and will be even better after renewal and rebuilding.

Asutuse uurimisrühmade kasutuses
olev aparatuur evalveeritavas
valdkonnas on eksperimentaalsete
teemade puhul kaasaegne ja vastab
seatud eesmärkidele.

positiivne

Asutuse uurimisrühmadel
evalveeritavas valdkonnas on olemas
juurdepääs andmebaasidele, erialasele
teaduskirjandusele jms
teadusinfrastruktuuridele.

positiivne

Koondhinnang

positiivne

Eksperdi hinnang: Teadustöötajate kvalifikatsioon võrreldes rahvusvaheliselt tunnustatud tasemega.
Alamkriteerium
Asutuses töötab evalveeritava
valdkonna ja asutuse teadus- ja
arendustegevuse mahtu ja spetsiifikat
arvestades piisaval arvul
teadustöötajaid.

Hinnang

Kommentaarid

positiivne

Evalveeritava valdkonna mõistes
piisaval arvul teadustöötajatest on Eesti
positiivne
seadusandlikele aktidele vastav ja
tunnustatud teaduskraad.
Viimase 5 aasta jooksul on edukalt
juhendatud doktoritööd.

positiivne

Yes though this is not a primary purpose of the Observatory, which cannot award its own
doctorates.

Teadustöötajad on evalveeritavas
valdkonnas pälvinud piisavalt riiklikku

positiivne

There is good external recognition of research standing via 16 awards/honours.

või rahvusvahelist tunnustust.
Teadustöötajad on avaldanud viimase
5 aasta jooksul teadustöötaja kohta
evalveeritava valdkonna mõistes
piisava arvu artikleid rahvusvahelistes
teadusajakirjades või
eelretsenseeritavaid teaduslikke
monograafiaid.

positiivne

Teadustöötajad on viimase 5 aasta
jooksul asutuse nimel esitanud patendi- positiivne
või sordikaitsetunnistuste taotlusi.
Koondhinnang

Not applicable

positiivne

Alamkriteerium

Lõpphinnang

Kinnita

The committee noted that particularly in the field of remote sensing, outputs are in leading
international journals.

Hinnang

positiivne

Kommentaarid
The institution is clearly dynamic in a number of research fields and benefits from good
leadership. Despite internal views to the contrary, the committee considers that benefits would
be gained through greater integration with other Estonian institutions, especially in the field of
theoretical physics and also through greater integration of research and teaching.
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