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Praktika läbimiseks on kaks võimalust: tee praktika ühes jaos ja ühes asutuses või täida kogu 

õppeperioodi vältel praktikaportfooliot ehk tee mitmesugust praktikat mitmes asutuses.  

I. Praktika ühes jaos ja ühes asutuses. Selleks:  

1. Registreeri end „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika“ ainesse. Praktikat võid 

alustada igal ajal, sh keset semestrit või suvel, selleks kirjuta praktika õppejõule Ann Siimanile 

(ann.siiman@ut.ee).  

2. Sind lisatakse erialapraktika Moodle’isse, kust leiad kolm praktikadokumenti ja seminariajad 

(kolm seminari semestris, osale vähemalt ühes).  

3. Vali oma erialaga seotud praktikakoht (nt siit), kust saad asutusepoolse juhendaja. Praktika 

on üldjuhul tasustamata, kuid kokkuleppel asutusega võib see olla ka tasustatud.  

4. Täida ja allkirjasta koos asutusepoolse juhendajaga praktikaeelsete kokkulepete dokument.   

5. Täida jooksvalt praktikapäevikut, kust selgub, mitu tundi oled praktikat teinud (1 h = 60 

min). Pane kirja ka seminarides osalemine, dokumentide täitmine, kirjavahetus jm (3 EAP-d = 

78 h).  

6. Täida ja allkirjasta koos asutusepoolse juhendajaga praktikaaruanne.   

Kõik kolm dokumenti laadi Moodle’i ülesandevahendisse üles (praktikapäeviku link laadi üles kohe, 

kui hakkad seda täitma).  

Koolipraktika ülikoolipoolne juhendaja on Maigi Vija (maigi.vija@ut.ee), toimetajapraktikal Riina 

Reinsalu (riina.reinsalu@ut.ee) ja muul erialapraktikal Ann Siiman (ann.siiman@ut.ee).  

II. Kogu õppeperioodi vältel praktikaportfoolio täitmine ehk mitmesugune praktika mitmes 

asutuses. Selleks:  

1. Kirjuta praktika õppejõule Ann Siimanile (ann.siiman@ut.ee). Praktikaainele pole vaja 

registreerida, kui plaanid praktika läbimiseks vajaminevad tööd-tegevused pikema aja peale 

kui üks semester.  

2. Sind lisatakse erialapraktika Moodle’isse, kust leiad praktikaportfoolio dokumendi ja 

seminariajad (kolm seminari semestris, osale vähemalt ühes).  

3. Vali oma erialaga seotud praktikakoht, kust saad asutusepoolse juhendaja. Praktika on 

üldjuhul tasustamata, kuid kokkuleppel asutusega võib see olla ka tasustatud. Võid proovida 

eri praktikaliike, nt teha natuke kooli-, toimetaja- ja muud erialapraktikat (vt siit). Praktika 

alla kuuluvad nt keeleürituste korraldamine (nt KeeleKohtingu korraldamine ja seal 

osalemine), töö õppeassistendina või projektides nii ülikoolis kui ka väljaspool, 

keeleteaduslikes katsetes osalemine, transkribeerimine, koolides käimine jm oma eriala 

tutvustamine. Küsi praktikavõimaluste kohta oma õppejõududelt või küsi 

praktikaõppejõududelt, kas sulle pakutud võimalus sobiks praktikaks.  
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4. Praktikaportfoolio link laadi Moodle’i ülesandevahendisse üles kohe, kui hakkad seda täitma. 

Täida jooksvalt praktikaportfooliot, kust selgub, kus ja mitu tundi oled praktikat teinud (1 h 

= 60 min). Pane kirja ka seminarides osalemine, kirjavahetus jm.  

5. Kui sul on portfoolios kokku 78 praktikatundi, kirjuta Ann Siimanile (ann.siiman@ut.ee).  

6. Sind registreeritakse „Eesti ja soome-ugri keeleteaduse erialapraktika“ ainesse ja saad 3 EAP-

d.  

 


