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LÕPUTÖÖ NÕUDED JA KAITSMISE KORD TARTU ÜLIKOOLI 
EESTI JA ÜLDKEELETEADUSE INSTITUUDIS 

 
1. Lõputöö nõuded 

1.1. Bakalaureusetöö on juhendaja suunamisel koostatud iseseisev uurimuslik töö, mis võib olla 
eelaste tulevasele magistritööle. Töö ülesanne on käsitleda uurimist väärivat erialast probleemi, 
kasutades selleks teemakohast kirjandust. Nõuded bakalaureusetöö mahule on järgmised: 
bakalaureusetöö (6 EAP) põhiteksti maht on orienteeruvalt 20–30 standardlehekülge (leheküljel 
keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega). 

1.2. Magistritöö on juhendaja suunamisel koostatud iseseisev uurimuslik töö, milles uuritakse 
terviklikku erialast probleemi. Magistritöös püstitab üliõpilane uurimisküsimuse ning lahendab 
selle iseseisva töö käigus. Magistritöö on uurimuslik või rakenduslik töö kahes võimalikus 
vormis: 1) teoreetiline uurimus, 2) teoreetilis-rakenduslik uurimus. Nõuded magistritöö mahule 
on järgmised: 

 
1.2.1. teoreetilise ja teoreetilis-rakendusliku magistritöö (15 EAP) põhiteksti maht on 
orienteeruvalt 30–50 standardlehekülge (leheküljel keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega); 

1.2.2. teoreetilise ja teoreetilis-rakendusliku magistritöö (30 EAP) põhiteksti maht on 
orienteeruvalt 40–80 standardlehekülge (leheküljel keskmiselt 1800 tähemärki koos tühikutega); 

1.3. Bakalaureuse- ja magistritööde vormistamisel on aluseks instituudi üliõpilastööde 
vormistamise nõuded. Töö peab sisaldama järgmisi osi: sissejuhatus, eesmärk ja 
uurimisküsimused; ülevaade uurimuse teoreetilisest taustast; uurimisülesande püstitus, ülevaade 
andmetest ja meetodist,  analüüsi käik ja tulemused; kokkuvõte; kirjandus; võõrkeelne 
kokkuvõte. 

 
2. Lõputöö kaitsmiskomisjoni koosseisu moodustamise kord 

2.1. Kaitsmise kuupäevad ja kaitsmiskomisjoni(de) koosseisu kinnitab õppekava haldava 
instituudi juht, mitme haldaja puhul õppekava haldamist koordineeriva instituudi juht, vähemalt 
kuu aega enne kaitsmist. Kui õppekava täitjale antakse kutse, tuleb lõputöö kaitsmiskomisjoni 
koosseis kooskõlastada kutsekomisjoniga. 

 
2.2. Kaitsmiskomisjon koosneb vähemalt kolmest hääleõiguslikust liikmest. Kui komisjoni 
koosseisus on mõne lõputöö juhendaja, osaleb ta selle töö hinde arutamisel sõna-, kuid mitte 
hääleõigusega. 

 
3. Lõputöö kaitsmise kord 

3.1. Lõputöö kaitsmisele lubamise eeldus on ülejäänud õppekava täitmine täies mahus. 
 
Lõputöö esitatakse kaitsmiskomisjonile nõuetekohaselt vormistatuna hiljemalt nädal enne 
kaitsmiskuupäeva. Lõputöö esitatakse Moodle’is pdf-formaadis ning see läbib  plagiaadituvastuse. 
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3.2. Kaitsmisele esitatud lõputöö juurde kuuluvad järgmised osad: a) lõputöö lõpus eraldi 
dokumendina lihtlitsents, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks lõputöö 
säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli 
veebikeskkonna kaudu, b) lõputöö autori allkirjaga kinnitus, et lõputöö on kirjutatud iseseisvalt; 
c) juhendaja allkirjaga kinnitatud nõusolek lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. Lõputöö kaitsja 
võib komisjonile esitada ka teisi materjale, mis iseloomustavad lõputöö teaduslikku ja praktilist 
väärtust. 

 
3.3. Lõputöö ning lõputööde osaks olevad multimeediafailid avaldatakse elektroonselt Tartu 
Ülikooli veebikeskkonnas. Kui lõputöö elektroonne avaldamine ei ole teistele isikutele kuuluvate 
autori varaliste õiguste, isikuandmete kaitse seaduse, riigi- või ärisaladuse vm salastatud teabe 
tõttu võimalik, esitab autor õppeprodekaanile enne lõputöö kaitsmisele esitamist põhjendatud 
taotluse lõputöö avaldamisele piirangute kehtestamiseks. Paberkandjal lõputöö jääb pärast 
kaitsmist säilikuna instituudi raamatukokku. 

 
3.4. Lõputööle määrab retsensendi kaitsmiskomisjon. Retsensent peab olema vähemalt sama 
õppeastme lõpetanu ja pädev antud teadusvaldkonna problemaatikas. 

3.5. Retsensent esitab kaitsjale ja kaitsmiskomisjonile vähemalt üks päev enne kaitsmist kirjaliku 
retsensiooni, mis peab sisaldama lõputöö analüüsi ja algatama diskussiooni kaitsjaga, 
iseloomustama lõputööd nii sisuliselt kui ka vormiliselt ning andma lõputööle põhjendatud 
hinnangu. 

3.6. Retsensiooni kirjutamisel lähtub retsensent eesti ja üldkeeleteaduse instituudi uurimuslike 
bakalaureuse- ja magistritööde hindamise juhendist. 

3.7. Lõputööd hinnatakse avalikul kaitsmisel. Isikuandmete, riigi- või ärisaladuse või 
tehnoloogilise lahenduse saladuse kaitseks võib õppeprodekaan kaitsja põhjendatud taotluse 
alusel kuulutada kaitsmise kinniseks. Kaitsmisel osalevad kaitsja juhendaja ja retsensent, v.a 
juhul, kui nimetatud isikud ei saa mõjuval põhjusel kaitsmisel osaleda. Kaitsmiskomisjoni esimees 
võib põhjendatud taotluse alusel lubada neil kaitsmisel osaleda ka reaalajas toimuva kahesuunalise 
pilti ja heli võimaldava side abil (nt Skype, videokonverents vms). Retsensendi või juhendaja 
kaitsmiselt puudumisel loeb nende arvamuse lõputööst ette kaitsmiskomisjoni esimees. 

3.8. Kaitsmise põhietapid on: a) kaitsja ettekanne, milles ta tutvustab lühidalt oma töö 
põhiseisukohti; b) akadeemiline diskussioon kaitsja ja retsensendi vahel; c) avalik diskussioon 
ja küsimused; d) kaitsja lõppsõna; e) komisjoni arutelu ja hinde otsustamine. Vajadusel antakse 
kaitsmisel sõna ka juhendajale. 

3.9. Lõpliku hinde lõputööle annab kaitsmiskomisjon, kes võtab arvesse retsensendi 
hindeettepanekut, kaitsmiskomisjoni hinnangut lõputööle ja kaitsmisele ning juhendaja arvamust. 
Kaitsmiskomisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole kaitsmiskomisjoni 
koosseisust. 

 
3.10. Lõputöö kaitsmise tulemus tehakse õppeinfosüsteemis teatavaks vahetult pärast 
kaitsmisprotokolli vormistamist, kuid mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul kaitsmise 
toimumisest. 
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3.11. Lõputöö korduskaitsmine saab toimuda kõige varem järgmisel semestril. Korduskaitsmise 
läbiviimise aluseks on käesolev eesti ja üldkeeleteaduse instituudi nõukogu kehtestatud kord. 
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LISA 

 
Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi uurimuslike bakalaureuse- ja magistritööde 
hindamise juhend 

Tööde hindamisel arvestatakse erinevaid aspekte, mis on esitatud järgnevas tabelis kuue 
põhipunktina. Igat punkti hinnatakse eraldi. Hindamisel tehke linnuke vastava hinde lahtrisse! 

Tabel esitatakse kirjalikult kaitsmiskomisjonile. 

Töö autor: 

Töö pealkiri: 
 

 Komponent A=5 B=4 C=3 D=2 E=1 F=0 

1 Töö eesmärkide püstitamine, teema valdamine 

Eesmärkide ja hüpoteeside püstitamine 

Varasemate uurimuste tundmine ja kasutamine 

Teemakohaste allikate otstarbeka kasutamise oskus 
(kas teema seisukohast mõni oluline allikas on 
kasutamata; kas on kasutatud võõrkeelseid allikaid) 

      

2 Töö materjal, selle usaldusväärsus 

Andmete hulk ja valiku kriteeriumid 

Materjali analüüsi pädevus 

Empiirilise materjali olemasolu ja kogutud 
materjali piisavus töö eesmärkide täitmiseks 

      

3 Teooria ja meetodid 

Teooriaosas või sissejuhatuses esitatud terminite ja 
mõistete selgitamine ning kasutamine töös (eriti 
kui kasutatakse vähetuntud, mitmemõttelisi või 
omaloodud termineid) 

Meetodi esitamine ja rakendamine 

Teooriaosa ja analüüsiosa seotus (kas üliõpilane on 
aru saanud, miks on vaja teemakohast kirjandust 
kasutada; kas ta oskab seda rakendada oma 
materjali analüüsil?) 

      

4 Tulemused 

Tulemuste selge esitamine 

Järelduste põhinemine materjali analüüsil 

Järelduste adekvaatsus (kas sama materjali põhjal 
on võimalik teha ka teistsuguseid järeldusi?) 
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Retsensent: 

Kuupäev: 

 

 

 

5 Struktuur 

Pealkirja vastavus sisule 

Pealkirja informatiivsus 

Struktuuri loogilisus ja põhjendatus 

Osade pealkirjade vastavus sisule 

      

6 Stiil, keelekasutus, vormistus 

Akadeemilise keelekasutuse tavade järgimine 

Vastavus tehnilistele vormistusnõuetele 

Viitamise korrektsus (tsitaadid ja refereeringud) 

Terminite selgitamine enne kasutuselevõttu 

Stiili ühtsus 

Näidete eristamine muust tekstist 

Kasutatud kirjanduse loendi korrektsus (mh tekstis 
viidatud teoste leitavus kasutatud kirjanduse 
loendist) 

Kasutatud lühendite selgitamine 

LISAMÄRKUS: Trükivead jm vähem olulised 
keelevead on mõttekas loetleda esinejale väljaspool 
arutelu kirjalikult. 

      

 

Töö muid väärtusi: 

Töö muid puudusi: 

Hindeettepanek: 

Muud kommentaarid töö autorile: 
 

Märkus: Et töö tervikuna saaks positiivse hinde, peavad kõik komponendid olema positiivselt 
hinnatud (st vähemalt hindele E=1). 


