Kinnitanud Euroopa õpingute magistriõppekava nõukogu

EUROOPA ÕPINGUTE MAGISTRIÕPPEKAVA ÕPIJUHIS

Käesolev juhis sisaldab nõudeid ja soovitusi Euroopa õpingute magistrantidele õppetöö
korraldamiseks ja magistritöö kirjutamise protsessi planeerimiseks.
Magistritöö kirjutamise protsess peegeldab Johan Skytte poliitikauuringute instituudi
Euroopa õpingute magistriõppekava põhimõtteid ja lähenemist õppimisele ja õpetamisele,
mida iseloomustab probleemipõhine (problem-based) ja projektipõhine (project-based) õpe.
Nii probleemi- kui projektipõhine õpe on suunatud õppija igakülgsele arengule hõlmates nii
akadeemilisi teadmisi, sotsiaalseid oskusi kui ka ülekantavaid oskusi.
Käesoleva juhise eesmärk on anda magistrantidele ülevaade programmijuhi poolt õppetööle
esitatavatest nõuetest ning magistritöö kirjutamise protsessist. Magistritöö kirjutamise
sisulised ja vormistuslikud nõuded on eraldi välja toodud Johan Skytte poliitikauuringute
instituudi kirjalike tööde vormistamise juhendis.
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1. ÕPPEPROTSESS
Euroopa õpingute magistriõppekava (EÕM) eelistatud õppetöö vormiks on aktiivõpe.
Aktiivõpe on õppimisprotsess, kus teadmised omandatakse läbi aktiivse osaluse ja
kogemuse. Selline lähenemine aitab kaasa sõltumatute seisukohtade kujundamisele,
erinevate õppeainete ja tegelikkuse seostamisele ning ülekantavate oskuste arendamisele.
Probleemipõhine ja projektipõhine õpe on aktiivõppe alaliigid, mida on võimalik edukalt
kasutada interdistsiplinaarse õppetöö läbiviimisel – mõlemal juhul kasutatakse eelnevaid
teadmisi ja oskusi koos õppeaine käigus omandatuga, et lahendada olemasolev probleem või
koostada uus projekt.
Õppetöös kasutatavad meetodid võivad olla järgmised:
1. Erinevad aktiivõppe meetodid, sh simulatsioonid, rollimängud, debatid,
diskussioonid, õppevisiidid, juhtumianalüüsid vms;
2. Loengud, seminarid, praktikumid;
3. Õppimine elektroonilises õppekeskkonnas;
4. Iseseisev töö (õpilaste individuaalne töö loengus, kodutööd, referaatide ja esseede
kirjutamine, iseseisev töö kirjandusega ning uurimustööde kirjutamine).
Magistriõppekaval on kasutusel eristav (A kuni F) ja mitte-eristav (arvestatud ja
mittearvestatud) hindamissüsteem.
Üliõpilane lubatakse eksamile, kui ta on registreerunud õppeainele ja täitnud kõik ainekavas
eksamile lubamiseks kehtestatud tingimused. Eksamineerija (vastutav õppejõud või tema
määratud isik) vastutab ainekavas kehtestatud eksamile lubamise tingimuste täitmise
kontrolli eest.
1.1. Õppekava loogika
Euroopa õpingud on eestikeelne magistriõppekava, mille õppetöös toimub eesti ja inglise
keeles avatud ülikooli vormis ning mis keskendub Euroopa Liidu alastele teadmistele.
1.2. Moodulite loogika
EÕM õppekava koosneb moodulitest: alusmoodul, suunamoodul, vabaainete moodul ja
magistritöö moodul. EÕM õppekava maht on 120 ainepunkti (Euroopa ainepunktisüsteemi
järgi, edaspidi EAP). Õppekaval on neli moodulit:
1.
2.
3.
4.

Alusmoodul (36 EAP)
Meetodite ja oskuste moodul (18 EAP)
Suunamoodul (24 EAP)
Magistritöö (30 EAP)

Alusmoodul annab tänapäevased teadmised Euroopa Liidu kujunemisest ja toimimisest.
Üliõpilasel tuleb läbida õppeained, mis käsitlevad Euroopa Liidu ajalugu, õigusruumi,
valitsemist ja erinevaid väljakutseid globaalsel tasandil.
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Meetodite ja oskuste mooduli eesmärk on anda ülevaade sotsiaalteaduste metodoloogiast,
tutvustada peamisi lähenemisi ning saada oskusi, mida kasutata probleemide lahendamise
olukordades.
Suunamoodul annab võimaluse spetsialiseeruda Euroopa Liidu erinevates
pädevusvaldkondades. Valida saab õppeainete vahel, mis keskenduvad poliitikate
kujundamisele ja elluviimisele Euroopa Liidu liikmesriikides.
Magistritöö mooduli (30 EAP) esimese osa moodustab kolme semestri pikkune
arenguseminar, mille käigus valmistatakse üliõpilased ette magistriõppekava lõputöö
kirjutamiseks ja kaitsmiseks. Mooduli teine osa on magistritöö. Kirjaliku magistritöö maht
on 15 EAP ning arenguseminari maht on kokku 15 EAP. Soovi korral saavad EÕM
magistrandid kaitsta ka suurema mahuga, 30 EAP magistritöö, mis nõuab põhjalikumat
teoreetilist osa ning sisukamat empiirilist argumentatsiooni (vaata kriteeriumite kirjeldusi
lisas 2).
Vabaainete moodulis (6 EAP) on võimalik valida õppekavaväliseid kursusi, mis on mõeldud
nende teadmiste ja oskuste omandamiseks, mida üliõpilane peab oluliseks.
1.3. Õppekava täitmine
Üliõpilased vastutavad ise oma õpiprotsessi planeerimise eest. Üliõpilased peavad jälgima
õppekava, millele nad on immatrikuleeritud ehk läbima neid kursusi, mis on õppekavas ette
nähtud.
Kõik alusmooduli ning meetodite ja oskuste mooduli ained (36 + 18 EAP) on õppekava
täitmiseks kohustuslikud. Suunamooduli ainetest on üliõpilasel võimalik valida endale
meelepärasemad ained 24 EAP mahus. Vabaainete raames on lubatud läbida ükskõik
milliseid Tartu ülikooli kursusi vähemalt 6 EAP mahus, kui kursustel ei ole täiendavaid
osalemise piiranguid.
Õppekava loogikast lähtuvalt arvestatakse kõik õppekavavälised kursused (v.a. kursused,
mida pakub Johan Skytte poliitikauuringute instituut) vabaainete mooduli alla, sh.
keelekursused, kui ei ole märgitud teisiti.
Kui üliõpilane soovib lisada mõnda õppekavavälist ainet (sh teisest instituudist ja/või
valdkonnast), mis on seotud spetsialiseerumisega ja vastab õppekava väljunditele
suunamooduli all (v.a. keelekursused), tuleb tal esitada programmijuhile avaldus, milles on
selgitatud konkreetse kursuse õpiväljundite seost magistritööga või arenguseminari raames
läbiviidava projektiga. Suunamoodulisse kantakse maksimaalselt 18 EAP mahus
õppekavaväliseid kursusi.
Välisriigi ülikoolis läbitud kursuste ainepunktid lähevad arvesse õppekava täitmisel (kas
alusmooduli või suunamooduli osana). Enne välismaal õpingute alustamist peavad
üliõpilased esitama avalduse, õppeplaani ning sõlmima õppelepingu. Õppeplaanis
väljatoodud ained kinnitab programmijuht. Üldiselt asendatakse välisriigis läbitud kursused
instituudi oma kursustega, millel on sarnane sisu ja õpiväljundid. Kui üliõpilane läbib
kursuse, mida ei saa instituudi kursusega asendada, peab ta esitama selgituse, mille alusel
saab ainepunktid kanda üle alus- või suunamoodulisse. Enne välisriiki õppima siirdumist on
soovitatav konsulteerida üliõpilaste koordinaatori ja/või programmijuhiga.
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2. ARENGUSEMINAR
Arenguseminari eesmärk on toetada üliõpilaste õppeprotsessi ja anda üliõpilastele teadmised
ja oskused magistriõpingute läbimiseks ja magistritöö kirjutamiseks.
Arenguseminaril on neli õpieesmärki, mis on seotud tudengite õppetöö, akadeemilise ja
isikliku arengu ning magistriõpingute ja magistritöö lõpule viimisega.
Arenguseminari 4 õpieesmärki hõlmavad järgmisi tegevusi:
-

Meeskonnatöö, isiklike oskuste arendamine
Õppeprotsessi toetamine
Grupitöö (projekti) ettevalmistus ja teostus
Magistritöö kirjutamise toetamine

Spetsiifilisemate ja väiksemate ülesannete kaudu jõutakse kõikide õpieesmärkide
rakendamiseni praktikas, mis on abiks nii edasises akadeemilises kui ametialases elus.
Funktsionaalsest küljest võimaldab arenguseminar arutleda erinevate õppetöö käigus esile
kerkivate probleemide üle, annab tudengitele suuniseid õppekava optimaalseks läbimiseks
ja võimaldab anda tagasisidet nii erinevate õppeainete kui õppekava kohta tervikuna.
Arenguseminar on suuresti üles ehitatud projektipõhise õppe põhimõtetele, mille järgi viivad
üliõpilased ellu suuremahulise rühmatöö (projekt).
Grupi projekti eesmärgiks on aidata üliõpilastel omandada iseseisvalt teadmisi kitsamates
huvivaldkondades ning rakendada neid teadmisi üliõpilaste endi poolt läbiviidava
koostööprojekti raames, mille eesmärgiks on ühendada akadeemilised käsitlused päriselulise
rakendusega.
Lähtudes valdkonna ekspertidest professionaalide/akadeemikute nõuannetest, peavad
tudengid defineerima konkreetse ühiskondliku probleemi, pakkuma sellele võimaliku
lahenduse ja selle ka ellu viima. Seejuures vastutavad osalised projekti edukuse eest
kollektiivselt. Projekt lõppeb konkreetse (eelnevalt defineeritud ja kokkulepitud) tulemiga,
mis esitatakse asjakohastele sidusgruppidele. Projekti lõpptulemuse formaat on üliõpilaste
enda otsustada. Selleks võib olla avalik üritus, multimeedia projekt, veebilehekülg,
kampaania, vms.
Nende eesmärkide saavutamiseks on kursuses ühendatud nii individuaalsed kui ka
rühmaõppe meetodid. Üliõpilastelt oodatakse osalemist regulaarselt toimuvates seminarides,
kus keskendutakse erinevate oskuste ja teadmiste arendamisele, lisaks vähemalt ühe vabalt
valitud MOOCi (Massive Open Online Course) läbimist, mille valik on eelnevalt
kooskõlastatud arenguseminari juhendajaga, ning soovituslik on läbida praktika (vt p. 2.1).
Arenguseminaril on kaks kursusejuhendajat, kes koordineerivad kõiki kursuse käigus
elluviidavaid tegevusi, mis seostuvad vastavalt kas akadeemilise edenemise või isiklike
oskuste arendamisega. Juhendajad seavad ühiselt ning kokkuleppel tudengitega vaheeesmärgid, mis a) aitavad grupil jõuda ühise projektini, b) aitavad formuleerida
uurimiseesmärke ning kirjutada magistritööd.
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2.1 Praktika
Üliõpilaste praktika arenguseminari raames võib koosneda kolmest alaosast:
1. Organisatoorne praktika TÜ-s.
2. Analüütiline praktika TÜ-s.
3. Välispraktika teistes organisatsioonides.
Praktika, mis toimub TÜ-s, sh Johan Skytte poliitikauuringute instituudis, sisaldab nii
organisatoorseid kui analüütilisi ülesandeid kokku vähemalt 60 tunni mahus. Välispraktika
pikkuseks peab olema samuti vähemalt 60 tundi. Praktika eest saab taotleda ainepunkte1.
Organisatoorse praktika kaudu on tudengitel võimalik omandada teadmisi ja oskusi, mis
on seotud igapäevase institutsionaalse töökorralduse ja arenguga, sh ürituste korraldamine
ja laiema avalikkusega suhtlemine. Organisatoorne praktika toimub instituudi töötaja või TÜ
teiste struktuuriüksuste töötajate, lektorite, projektijuhtide jt. juhendamisel. Ülesanded, mis
on praktika läbimiseks sobilikud, on järgmised: avalike loengute, konverentside, töötubade,
väljasõitude,
üliõpilastegevuse,
õppekavaväliste
tegevuste
organiseerimine;
presentatsioonide, kõnede ettekandmine konverentsidel, avalikel üritustel, töögruppide
kohtumiste korraldamine ja läbiviimine, erinevad asjaajamisega seotud ülesanded jms.
Analüütilise praktika kaudu saavad üliõpilased osaleda ülikooli uurimisprojektides, mida
juhendavad TÜ töötajad. Praktika võimaldab üliõpilastel rakendada erinevaid
uurimismeetodeid reaalsetes uurimisprojektides ning kogeda, kuidas toimub
projektijuhtimine ja kuidas töötavad erinevad andmeanalüüsi programmid ning tutvuda
projektide dokumentatsiooniga. Analüütiline praktika võib olla seotud ka õppetööga nagu nt
kursuse materjalide koostamine jms. Ülesanded, mida analüütiline praktika sisaldab, võivad
olla järgmised: andmete kogumine ja/või analüüsimine, taustainformatsiooni kogumine,
raportite ja kokkuvõtete kirjutamine, intervjuude läbiviimine, teksti korrektuur, kursuse
abimaterjalide koostamine.
Välispraktika teistes organisatsioonides võimaldab üliõpilasel tutvuda reaalse tööga
omandataval erialal, kinnistada teoreetilisi teadmisi praktilise töö kaudu, rakendada õpitut
reaalses töökeskkonnas, tutvuda erialaga seotud asutuste töökorraldusega ja jälgida
erinevaid tööprotsesse ning arendada üliõpilase iseseisva töö oskusi ja harjumusi.
Organisatoorse, analüütilise
arenguseminari juhendaja.

ja

välispraktika

aruanded

koordineerib

ja

kinnitab

Kolmeosalise praktika asemel on üliõpilastel võimalik läbida 6 EAP (156 tundi) mahus
praktika, mis arvestatakse eraldi suunamooduli ainena. Sellisel juhul on praktika
töökeskkonnas korraldatav üliõpilase sihipärane pikemaajaline tegevus, mis toimub nii
organisatsioonipoolse kui ka instituudipoolse juhendaja juhendamisel. Praktika peab
toetama õppekava eesmärkide ja seatud õpiväljundite saavutamist ja olema seotud kas
valdkondlikult või uurimis- ja analüüsivõimet arendavate tegevustega üldisemalt. Praktika
aine hindamissüsteem on mitteeristav. Lõpliku hinde annab ülikoolipoolne juhendaja
organisatsioonipoolse juhendaja hindamislehe ja praktikandi praktikaaruande alusel.
Praktika loetakse arvestatuks, kui üliõpilane on saanud praktikakohast positiivse hinnangu
1

Juhul, kui sooritatud 240 tundi pikkune välispraktika, mille eest on üliõpilastel võimalus saada kuni 6 EAPd, sh Erasmus vms.
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ning ülikoolipoolne juhendaja on kinnitanud praktikaaruande ja organisatsioonipoolse
hinnangulehe.
3. MAGISTRITÖÖ
Magistritöö on kirjalike tööde kirjutamise juhendi nõuetele vastav iseseisvalt koostatud
uurimistöö, mis näitab magistrandi teoreetilisi ning praktilisi teadmisi, oskust kasutada
erialakirjandust, põhjendada oma seisukohti ja väljendada neid kirjalikult. Magistritöö on
selge probleemipüstitusega analüüsiv uurimus, kus rakendatakse teaduslikke meetodeid
konkreetse uurimisobjekti käsitlemiseks. Magistritöö ei ole teiste autorite seisukohtade
refereering ega isiklikel tähelepanekutel ja hinnangutel põhinev essee.
EÕM magistritöö võib olla nii teadusliku kui rakendusliku suunaga ning peab sisaldama
teoreetilist ja soovituslikult ka empiirilist komponenti.
Nii teadusliku kui rakendusliku suunaga töö esimeses osas tuuakse välja uurimisprobleemi
teoreetilised käsitlused või üldised seaduspärasused. Töö järgnevates osades rakendatakse
neid käsitlusi/seaduspärasusi konkreetse probleemi uurimiseks. Rakendusliku suunaga töö
keskendub mingile praktilisele probleemile teatud valdkonnas.
3.1 Teema ja juhendaja valik
Magistritöö teema valib üliõpilane kooskõlastatult magistritöö juhendajaga, abi ja nõu on
võimalik küsida ka arenguseminari juhendajalt. Magistritöö juhendajaks võib olla TÜ
õppejõud, teadur või doktorant, kellel on vähemalt magistrikraad. Erandina võib olla
juhendaja ka väljastpoolt TÜ-d, sellisel juhul peab tööl olema ka TÜ-poolne kaasjuhendaja.
Magistritööl võib olla kuni kaks juhendajat.
Programmijuht aitab vajadusel üliõpilast sobiva juhendaja leidmisel. Magistritöö juhendaja
leidmiseks võib pöörduda ka arenguseminari juhendaja poole, kes aitab võimalusel kaasa
õigete kontaktide leidmisele. Kui sobilik juhendaja on leitud ja nõusolek juhendamiseks
saadud, annab üliõpilane sellest kirjalikult teada programmijuhile esimese õppeaasta 1.
juuniks.
Tulenevalt EÕM sisust ja eesmärkidest peab selle õppekava raames kirjutatav magistritöö
olema seotud Euroopa Liidu temaatikaga. Lisaks sellele on uurimuse teema valikul soovitav
silmas pidada:
● teema aktuaalsust ja originaalsust,
● teema konkreetsust ja piiritletust,
● erialakirjanduse ja empiirilise informatsiooni kättesaadavust,
● oma huve ja võimeid.
Teema valikul on oluline silmas pidada, et töö ei dubleeriks sisult õppekavas varem kaitstud
või koostamisel olevat magistritööd. Lubatud on kirjutada mitu erinevat tööd sarnases
valdkonnas, kuid oluline on, et iga magistritöö annaks valdkonna käsitlemisele omapoolse
panuse. Seetõttu peaks magistrant tutvuma Euroopa õpingutes (varasemalt Euroopa
kolledžis) kaitstud lõputööde teemadega, mis on avaldatud DSpace koduleheküljel.
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3.2 Koostöö juhendajaga
Magistritöö kirjutamisel teeb magistrant koostööd juhendajaga. Magistrant on kohustatud
kinni pidama juhendaja instruktsioonidest, kuid võib juhendaja esitatud ettepanekutega
mittenõustumise korral neid mitte arvesse võtta, esitades oma argumenteeritud seisukohad.
Magistrant konsulteerib juhendajaga teema valikul ja töö kirjutamise käigus, jälgib ajakava
(vt lisa 1). Magistrant informeerib juhendajat võimalikest muudatustest probleemipüstituses
või teema sõnastuses.
Töö koostamise käigus tekkinud probleemide ja küsimustega pöördub magistrant juhendaja
poole selgituste ja konsultatsiooni saamiseks. Magistrandil on õigus saada juhendajalt
kokkulepitud aegadel ja viisil töö kohta tagasisidet. Juhendaja vastab töö koostamisel
tekkinud põhimõttelistele küsimustele, juhib tähelepanu vigadele ja puudustele töös,
nõrkadele kohtadele argumentatsioonis ja töö ülesehituses, hindab uurimismetoodikat ja
terminoloogiat, viitamise korrektsust, töö stiili ja keelt. Samas ei ole juhendaja töö kaasautor
ega toimetaja, mis tähendab, et tema ülesandeks ei ole tööd kirjutada ega parandada töös
keele- ja stiilivigu. Vajadusel nõustab juhendaja magistranti ka eelkaitsmiseks ja kaitsmiseks
ettevalmistumisel.
Üliõpilased võivad magistritöö kirjutamise faasis pöörduda toe saamiseks ka arenguseminari
juhendaja poole, kes aitab leida üliõpilases motivatsiooni, annab nõu kirjutamise protsessi
tõhustamiseks ja vajadusel suhtleb magistritöö juhendaja(te)ga.
Magistritöö juhendajal on õigus keelduda magistrandile ja programmijuhile edastatud
kirjaliku teate alusel magistrandi edasisest juhendamisest, kui magistrant ei pea kinni
instituudi või juhendaja poolt seatud töö koostamise tähtaegadest ja soovitustest või on
muutnud magistritöö teemat, mis ei ole juhendaja hinnangul enam tema või üliõpilase
pädevusvaldkonnas.
Juhendajal on õigus loobuda juhendamisest ja töö kaitsjal on õigus vahetada juhendajat, kui
see on kirjalikus vormis programmijuhi poolt heaks kiidetud.
3.3 Magistritöö kavandi esitamine ja hindamine
Arenguseminari ühe osana on tudengid kohustatud esitama ja kaitsma magistritöö kavandi.
Kuna teema täpne piiritlemine, eesmärgi sõnastamine, uurimisülesannete formuleerimine ja
töö osade loogiline ülesehitus on magistritöö kvaliteedi seisukohalt kriitilise tähtsusega, on
oluline, et nimetatud punktid oleksid enne töö sisulise kirjutamise juurde asumist põhjalikult
läbi mõeldud. Kavandi esitamine võimaldab üliõpilasel saada tagasisidet uurimisküsimuste,
valitud uurimismeetodi(te) ja teoreetilise tausta sobivuse ja töö üldise struktuuri kohta.
Lisaks sellele on kavandi esitamine selgeks ühenduslüliks semestrite jooksul läbitud
ainekursustes õpitu ja magistritöö kirjutamise vahel.

Kavand tuleb esitada arenguseminari läbimise raames hiljemalt 1. novembriks, kui tudeng
soovib kaitsta järgneval kevadsemestril, või 1. aprilliks, kui tudeng soovib kaitsta järgmisel
sügissemestril. Kavandi esitamise käigus täpsustab tudeng vastavalt kokkuleppele
juhendajaga, kas ta soovib kirjutada magistritöö mahuga 15 EAP või 30 EAP (vaata
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kriteeriume lisas 2). Arenguseminari raames võidakse kavand kas vastu võtta või tagasi
lükata, otsus kooskõlastatakse magistritöö juhendajaga.
Kavandi kvaliteedi osas on kriitilise tähtsusega teema täpne piiritlemine, eesmärgi
sõnastamine ja uurimuse struktuuri loogiline ülesehitus. Kavandis tuleb välja tuua järgmised
aspektid:
● Töö pealkiri, mis peab olema lühike ja konkreetne, ent samas andma lugejale selge
ettekujutuse uurimisprobleemi põhiolemusest. Samas on tegemist esialgse
sõnastusega, mida tudengid võivad enne töö lõplikku esitamist veel täpsustada.
● Töö autor ja juhendaja(te) nimed.
● Uurimisprobleem, mis peab olema täpselt piiritletud ja defineeritud, avada tuleb
probleemi olemus, aktuaalsus ja olulisus. Selles kavandi osas tuleks kirjeldada
uurimisvaldkonda või kontseptuaalset nähtust, mida magistritöö käsitleb. Tudeng
peaks näitama, et on kursis asjakohaste teoreetiliste parameetrite ning teemakohase
akadeemilise kirjandusega. Näiteks kui magistritöö teemaks on sotsiaalsed
liikumised, peaks kavandis andma lühikese ülevaate sellest kontseptsioonist,
tuginedes vastavale kirjandusele. Samuti peaks autor kirjeldama, kuidas teoreetiline
raamistik toetab tehtavat empiirilist tööd.
● Eesmärk ja peamised uurimisülesanded. Selgelt peab olema välja toodud töö
eesmärk ja loetletud uurimisülesanded, mille lahendamise abil plaanib üliõpilane töö
eesmärki täita.
● Töö struktuur. Esitada tuleb kavandatav sisukord, võimalusel peatükkide ja
alapeatükkide lõikes. Töö struktuuri koostamisel on abiks seatud uurimisülesanded.
● Teoreetiline taust ja metoodika. Tuleb välja tuua, millistele teoreetilistele käsitlustele
tuginedes uurimisprobleemi kavatsetakse lahendada ning selgitada peamiseid
uurimismeetodeid, mida magistrant kavatseb töös püstitatud ülesannete lahendamisel
kasutada. Samuti tuleks kirjeldada, milline on uurimistöö ülesehitus (nt kas tegemist
on juhtumiuuringuga, võrdleva uurimusega, suure-Ni uurimusega vms).
Uurimismeetodite valik peab olema põhjendatud ning uurimismeetodid peavad
olema üliõpilasele jõukohased.
● Kasutatavate andmete, nende kogumise ja analüüsimise plaani ülevaade. Tuleb
kirjeldada, milliseid andmeid kavatsetakse kasutada töös püstitatud
uurimisküsimustele vastamiseks ja kust need andmed pärinevad, aga ka seda, kuidas
need andmed seostuvad uurimisprobleemi või peamise kontseptuaalse raamistikuga.
Samuti tuleb selgitada, millist metoodikat planeeritakse kasutada empiiriliste
andmete kogumiseks ning analüüsiks. Tuleb ka täpsustada, millised probleemid
võivad tekkida seoses andmetega (nt andmete kättesaadavus, allikad, muud
probleemid) ja kuidas kavatsetakse neid probleeme ületada.
● Kirjanduse loetelu. Töö koostamisel kasutatavate olulisemate raamatute, teaduslike
artiklite jm kasutatavate allikmaterjalide loetelu. Teoreetilised allikad, empiiriliste
andmete allikad, seadusandlikud aktid ning muu töö analüütilist osa toetav kirjandus
tuleb kirjanduse loetelus eraldi välja tuua. Kavas toodud loetelu ei ole lõplik ja seda
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võib töö kirjutamise käigus täiendada. Kirjanduse loetelu peab vastama magistritöö
juhendis kirjandusele esitatavatele nõuetele.
Kavand tuleb esitada arenguseminari juhendajale kolmanda semestri 1. novembriks, kui
üliõpilane soovib kaitsta järgneval kevadsemestril, või 1. aprilliks, kui üliõpilane soovib
kaitsta järgneval sügissemestril. Arenguseminari juhendajad koostöös magistritöö
juhendajaga annavad kavandile heakskiidu või lükkab tagasi.
Kavandid, sh lõputöö teema ja juhendaja(d), kinnitatakse hiljemalt kas 15. novembriks või
15. aprilliks. Kavandile positiivse tagasiside saamise järel jätkab magistrant oma töö
kirjutamist. Negatiivse tagasiside saamise puhul on üliõpilane kohustatud võtma arvesse
juhendajatelt saadud märkusi. Teema muutmisel tuleb koostada ja esitada uus kavand. Juhul
kui kavand lükatakse tagasi ka teistkordselt, soovitatakse üliõpilasel vahetada teemat ja/või
juhendajat.
Vormistusnõuded magistritöö kavandile on välja toodud kirjalike tööde kirjutamise
juhendis.
3.4 Magistritöö esitamine ja kaitsmine
Euroopa õpingute magistritöö kaitsmiseks ja sotsiaalteaduste magistrikraadi omandamiseks
tuleb magistritöö eelkaitsta ning kaitsta. Eelkaitsmise ja kaitsmise kuupäevad kinnitatakse
instituudis akadeemilise õppeaasta alguses. Magistritööde kaitsmised toimuvad reeglina
sügissemestril (detsembri lõpus või jaanuari alguses) ja kevadsemestril (mai lõpus või juuni
alguses).
3.4.1

Kaitsmiskomisjoni moodustamine

Tulenevalt magistriõppekava interdistsiplinaarsusest, koosneb komisjon sotsiaalteaduste
valdkonna ja vajadusel teiste valdkondade esindajatest. Lisaks magistriõppekava
õppejõududele võib komisjoni kaasata ka praktikuid ning tunnustatud eksperte Euroopa
Liidu alastes küsimustes.
3.4.2

Eelkaitsmine

Eelkaitsmise eesmärgiks on tagada lõppkaitsmisele esitatavate magistritööde vastavus
kehtestatud nõuetele, mistõttu lubatakse kaitsmisele vaid eelkaitsmise edukalt läbinud tööd.
Eelkaitsmiseks tuleb esitada töö, mis on valmis 75% ulatuses ja milles on olemas sisukord,
lühendite loetelu (vajadusel), sissejuhatus, põhiosa peatükkidena, kasutatud kirjandus ja
lisad. Eelkaitsmiseks ei ole kohustuslik lisada magistritöösse võõrkeelset/eestikeelset
resümeed.
Eelkaitsmise käigus kinnitab tudeng oma kavatsust kaitsta kas 15- või 30-ainepunktiline
lõputöö. Tudengi seisukohale lisatakse juhendaja hinnang, milles analüüsitakse magistritöö
vastavust lisades 2 ja 3 välja toodud kriteeriumitele. Eelkaitsmise tulemusel ning võttes
arvesse üliõpilase enda ja tema juhendaja seisukohti, hindab kaitsmiskomisjon magistritöö
vastavust formaadile ja kinnitab lõpliku formaadi.
Eelkaitsmised toimuvad vastavalt kokkulepitud ajakavale hiljemalt viis nädalat enne
magistritöö kaitsmist. Eelkaitsmine jäljendab lõppkaitsmise formaati ning selle käigus
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antakse heakskiit edasiliikumiseks või otsustatakse töö kaitsmisele mitte lubada. Enne töö
eelkaitsmisele esitamist peab selleks loa andma magistritöö juhendaja.
Juhendaja poolt heakskiidetud töö tuleb esitada elektroonselt koos juhendaja nõusolekuga
õppekorraldusspetsialistile vähemalt kaks nädalat enne eelkaitsmist. Samaks tähtajaks
võib juhendaja esitada ka soovitused retsensendi valikuks. Eelkaitsmiseks esitatud töö peab
olema kooskõlas üldiste vormistusnõuetega.
Eelkaitsmine ei ole hindeline. Eelkaitsmise tulemusena võtab kaitsmiskomisjon vastu ühe
alljärgnevaist otsustest:
1) suunata kaitsmisele;
2) suunata kaitsmisele pärast paranduste sisseviimist;
3) mitte suunata kaitsmisele.
Üliõpilasel on õigus küsida komisjonilt põhjendusi ja/või suuniseid töö parandamiseks.
3.4.3

Kaitsmine

Kaitsmisele lubatakse magistrant, kes on täitnud õppekava nõutud mahus, läbinud edukalt
eelkaitsmise ja esitanud etteantud tähtajaks nõutud dokumendid koos nõuetele vastava
magistritööga. Juhul, kui eelkaitsmisel heaks kiidetud magistritöö autoril on pärast
eelkaitsmist sooritamata mõne ainekursuse eksam, peab üliõpilane saavutama
õppejõu(dude)ga kokkuleppe, et eksam(id) sooritatakse enne kaitsmist ja tulemused peavad
olema avalikustatud õppeinfosüsteemis (ÕIS) või edastatud õppekorraldusspetsialistile
hiljemalt 2 tööpäeva enne lõppkaitsmist.
Enne magistritöö esitamist peab üliõpilane tähelepanu pöörama enesekontrollinimekirjale
ehk nõuannetele esitatud uurimustööle (vt. lisa 2).
Lõputööd saab esitada vaid vastavale ainekursusele registreeritud üliõpilane. Lõputöö
esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmise kuupäeva Moodle’is. Samal päeval saadab
juhendaja õppekorraldusspetsialistile emailile kirjaliku nõusoleku kaitsmisele lubamise
osas. Kaitsmisele lubatakse üksnes tööd, millel on juhendaja nõusolek.
Lõputöö võib olla koostatud kas eesti või inglise keeles. Muudes keeltes on lõputöö
koostamine võimalik instituudi nõukogu otsusel. Lõputöö koos autorsuse deklaratsiooni ja
lihtlitsentsiga esitatakse elektroonilisel kujul (PDF-vormingus).
Köidetud magistritöö eksemplar ja magistritöö elektroonilisel kujul peavad olema nii
sisuliselt kui vormiliselt identsed.
Magistritöö kaitsmine toimub avalikult kaitsmiskomisjoni ees. Magistritöö kaitsmise
protseduur on üldjuhul järgmine:


komisjoni esimehe sissejuhatus;



kraaditaotleja ettekanne (kuni 10 min);
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retsensendi arvamus (kui retsensenti ei ole mõjuval põhjusel kohal, siis loeb
komisjoni liige tema arvamuse ette);



väitlus (vastus retsensendile ja vajadusel täiendavad küsimused kohal viibivalt
retsensendilt);



küsimused ja sõnavõtud kaitsmiskomisjonilt ja auditooriumilt;



juhendaja arvamus (kui juhendajat ei ole mõjuval põhjusel kohal, siis loeb komisjoni
liige tema arvamuse ette);



magistrandi lõppsõna.

Kaitsmiseks koostatakse suuline ettekanne. Kuna ettekande pikkus on kuni 10 minutit, pole
ettekandes soovitav kulutada aega üldtuntud seisukohtade esitamisele. Magistrant peab
suutma lühidalt selgitada töö eesmärki, põhjendama uurimisobjekti valikut, välja tooma
tulemused ja järeldused. Ettekandest peab selgelt nähtuma magistrandi panus käsitletud
probleemide lahendamisel. Ettekannet on soovitav illustreerida näitliku materjaliga
(PowerPoint vms).
3.4.4

Retsensioon

Kirjaliku retsensiooni esitab retsensent instituudile hiljemalt kaks tööpäeva enne kaitsmist,
mille järel edastab õppekorraldusspetsialist arvamuse magistrandile. Retsensendi ülesandeks
on anda tööle objektiivne hinnang. Töö hinnatakse juhendis sätestatud sisuliste ja vormiliste
kriteeriumite järgi. Retsenseerimisel tuuakse üldjuhul välja järgmised aspektid:


hinnang uurimuse aktuaalsusele;



hinnang töö teemale vastavusele;



hinnang püstitatud eesmärgile (selgus jms) ja uurimisülesannetele (kas nende
täitmisel võib jõuda püstitatud eesmärgini);



hinnang töö struktuurile (terviklikkus, tasakaalustatus, loogilisus);



hinnang arutluse tasemele ja andmematerjali sisukusele (arutluse selgus,
asjakohasus, põhjalikkus, õigsus ja loogilisus, järelduste põhjendatus, materjali
kombineerimise oskus, materjali adekvaatsus ja piisavus, jms);



hinnang kirjanduse piisavusele, asjakohasusele ja tasemele (nt teemakohased artiklid
tunnustatud rahvusvaheliste ajakirjade värsketest väljaannetest või artiklid
madalama kategooria ajakirjadest);



hinnang viitamise korrektsusele (kas kõik faktid ja põhimõttelised seisukohad, sh
väited, seoste kirjeldused, jms on algallikate põhjal kontrollitavad);



hinnang töö keelelisele korrektsusele;



hinnang vormistusele;
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hinnang püstitatud ülesannete ja eesmärgi saavutamisele;



kokkuvõtlik hinnang tööle tervikuna;



retsensendi töö ainestikku puudutavad küsimused magistrandile, millele vastamisel
saab hinnata magistrandi teematundmist ja argumenteerimisoskust.
3.4.5

Juhendaja arvamus

Juhendaja arvamus esitatakse instituudile kirjalikult hiljemalt kaks tööpäeva enne kaitsmist
ning see sisaldab järgmisi aspekte:


hinnang uurimuse aktuaalsusele;



hinnang töö teemale vastavusele;



hinnang töö struktuurile (terviklikkus, tasakaalustatus, loogilisus);



hinnang arutluse tasemele ja andmematerjali sisukusele (arutluse selgus,
asjakohasus, põhjalikkus, õigsus ja loogilisus, järelduste põhjendatus, materjali
kombineerimise oskus, materjali adekvaatsus ja piisavus jms);



hinnang vormistusele;



hinnang püstitatud ülesannete ja eesmärgi saavutamisele;



hinnang töö arengule selle kirjutamise käigus;



hinnang üliõpilase suhtumisele töösse ja juhendaja ettepanekutesse;



kokkuvõtlik hinnang tööle tervikuna.

Magistritöö hindamisel võtab komisjon arvesse:


töö vastavust hindamiskriteeriumitele (vt kirjalike tööde kirjutamise juhendi lisa
4.8);



magistrandi esinemist kaitsmisel (ettekande sisu ja selle esitamist, küsimustele
vastamist);



retsensiooni ja juhendaja arvamust.

Pärast magistritöö kaitsmist otsustab komisjon kinnisel arutelul, kas anda kraaditaotlejale
magistrikraad. Retsensendi ja juhendaja arvamus ei ole komisjoni jaoks siduv.
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LISA 1. Lõputöö valmimise ajakava
(õppeaasta septembrist-juunini, kui lõputöö kaitstakse kevadsemestril)
Tähtaeg
1. november
1. november

15. november
1. veebruar

15. märts

Hiljemalt seitse nädalat
enne kaitsmise kuupäeva /
kaks nädalat enne
eelkaitsmist
Hiljemalt kaks tööpäeva
enne eelkaitsmist
Hiljemalt 24 tundi enne
eelkaitsmist
Hiljemalt viis nädalat enne
kaitsmise kuupäeva
1. mai

Tehtud ülesanne
Esitatud nõusolek
juhendamiseks
Esitatud magistritöö kavand
(kui lõputöö kaitstakse
järgmisel kevadel)
Magistritöö kavand
kinnitatud
Esitatud magistritöö
struktuur ning lõplike
allikate ülevaade
Esitatud esimene mustand
ehk u. 50% kõikidest
allosadest
Magistritöö esitamine
eelkaitsmisele*

Kellele esitada
Üliõpilasele,
õppekorraldusspetsialistile
Programmijuhile

Esitatud juhendaja
nõusolek eelkaitsmisele
lubamise kohta*
Esitatud retsensendi
arvamus magistritöö
kohta*
Esitatud retsensendi
arvamus magistritöö
kohta*
Eelkaitsmine*

Õppekorraldusspetsialistile

Esitatud teine mustand,
90% kogu tööst
Hiljemalt kaks nädalat enne Magistritöö esitatud
kaitsmise kuupäeva
Hiljemalt kaks nädalat enne Esitatud juhendaja
kaitsmise kuupäeva
nõusolek kaitsmisele
lubamise kohta
Hiljemalt kaks tööpäeva
Esitatud juhendaja arvamus
enne kaitsmise kuupäeva,
lõputöö kohta
või kaitsmise ajal
Hiljemalt kaks tööpäeva
Esitatud retsensendi
enne kaitsmist
arvamus magistritöö
kohta*
Hiljemalt 24 tundi enne
Esitatud retsensendi
kaitsmist
arvamus magistritöö
kohta*
Mai lõpp/juuni
Magistritöö kaitsmine
* juhul, kui eelkaitsmised toimuvad

Üliõpilasele, juhendajale
Juhendajale

Juhendajale

Programmijuhile,
õppekorraldusspetsialistile

Õppekorraldusspetsialistile

Üliõpilasele

Üliõpilasele, juhendajale
Juhendajale
Õppekorraldusspetsialistile
Õppekorraldusspetsialistile

Programmijuhile,
õppekorraldusspetsialistile
Õppekorraldusspetsialistile

Üliõpilasele
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LISA 2. Magistritöö formaat

Üldnõuded

Töö pikkus
Iseseisva töö maht
Teoreetiline
komponent
Algandmete
kogumise
väljaarendatud
metoodika
Analüütiline
komponent
Juhtumid

Töö rõhuasetus /
praktiline
rakendatavus
Akadeemilisus

Teoreetiline
raamistik

15 EAP magistritöö
30 EAP magistritöö
Magistritöö peab olema seotud Euroopa Liidu temaatikaga. Magistritöö
koostamisel peab lähtuma Euroopa õpingute magistriprogrammi õpijuhise
soovitustest ja nõuetest. Nii teadusliku kui rakendusliku suunaga töö
esimeses osas tuuakse välja uurimisprobleemi teoreetilised käsitlused või
üldised seaduspärasused.
Uurimustöö peab vastama ühiselt kokku lepitud teadusliku valiidsuse ja
objektiivsuse standarditele.
KAHE FORMAADI VORMILISED ERISUSED
~ 20 000 sõna
~ 30 000 sõna
~ 390 töötundi
~ 780 töötundi
KAHE FORMAADI VÕIMALIKUD NÄITED
< 25% töö mahust
> 25% töö mahust
Soovituslik

Kohustuslik

Kohustuslik

Kohustuslik

1-3 juhtumit

5-10 juhtumit (võib olla vähem,
kuid juhtumid peavad olema
valiidsed)

Lõputöö eesmärk on lahendada Lõputöö eesmärk on panustada
praktilisi probleeme või mõtestada laiemasse akadeemilisse debatti
päriselulisi juhtumeid
ning järeldused kehtivad ka muude
juhtumite tõlgendamisel
Andmete meisterlik kogumine ja
Andmete meisterlik kogumine ja
tõlgendamine, analüütiliste
tõlgendamine, analüütiliste
komponentide ja teadusliku
komponentide ja teadusliku
meetodi kooskõla, praktilised
meetodi kooskõla, ettepanekud
nõuanded juhtumite lahendamiseks avalikuks ja teaduslikuks aruteluks
Uurimistöö kasutab olemasolevaid Uurimistöö võrdleb ja hindab
teooriaid, et mõista probleeme.
erinevaid teoreetilisi mudeleid,
Peamine järeldus on, kuivõrd
selle eesmärgiks on arendada
kasutatud teooria on sobilik
integreeritud teoreetilisi mudeleid
juhtumi analüüsimiseks.
ja testida neid konkreetsete
juhtumite peal
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LISA 3. Enesekontrollinimekiri – nõuanded esitatud uurimustööle
Järgnevalt on välja toodud nimekiri, millele peaks enne oma uurimustöö esitamist kindlasti
tähelepanu pöörama. Nimekiri on koostatud eelkõige empiirilist uurimust silmas pidades ja
ei ole ammendav.
Sissejuhatus
 Defineerin oma uurimisküsimuse (küsimuse, mitte teema) selgelt ja ütlen, mida ma
täpselt uurida tahan.
 Arutlen, kuidas minu uurimus suhestub juba olemasolevate uuringutega.
 Teen kokkuvõtte oma põhilistest argumentidest ja leidudest.
Teooria
 Arutlen, kuidas olemasolev kirjandus on rakendatav minu uurimisküsimusest
lähtudes (teen kirjanduse ülevaate, mitte kokkuvõtte).
 Selgitan töö teoreetilises osas kasutatavaid eeldusi ja mõisteid.
 Formuleerin ühe või mitu hüpoteesi, mis tuginevad teooriale.
Uurimuse struktuur, meetod/valim






Annan lugejale piisavalt informatsiooni oma uurimuse kriitiliseks hindamiseks.
Selgitan uurimustöö struktuuri.
Selgitan oma valimi valikut.
Selgitan meetodit/meetodeid, mida oma uuringus kasutan.
Kasutan vajaduselt diagramme ja tabeleid.

Andmed ja analüüs
 Kirjeldan kogutud andmeid, et anda lugejale hea ülevaade oma uuringu empiirilise
sisu kohta.
 Annan lugejale piisavalt informatsiooni uurimuse kriitiliseks hindamiseks.
 Selgitan, kuidas ma oma leide tõlgendan.
 Toon välja, kas minu hüpoteesid said kinnitust või mitte.
 Arutlen kriitiliselt selle üle, millised on minu uurimustöö tulemuste võimalikud
ohukohad (nt. kas miski seab valiidsuse kahtluse alla).
 Kasutan vajadusel illustreerivaid tabeleid ja graafikuid.
Kokkuvõte
 Vastan uuringu alguses püstitatud uurimisküsimusele.
 Võtan kokku uuringu läbiviimise protsessi – mida ja kuidas tegin.
 Seostan oma leiud kasutatud kirjandusega, kus asjakohane, analüüsin seadusandlust.
 Arutan läbiviidud uurimuse piiritletuse ja võimalike edasiste uurimissuundade üle.
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LISA 4. Uurimustöö hindamispõhimõtted
Magistritöö hindamisel lähtutakse instituudi hindamiskriteeriumitest (vt kirjalike tööde
vormistamise juhendi lisa 8). Allpool on toodud oskused ja teadmised, mille üliõpilane
omandab magistritöö kirjutamise käigus.
Uurimisprobleemi tuvastamine
Üliõpilane on näidanud, et ta suudab kompleksse uurimisülesande jaoks iseseisvalt
formuleerida asjakohase uurimisprobleemi, kaasa arvatud uurimisküsimused, ning valida
probleemi lahendamiseks sobiva strateegia või üldise lähenemise. Üliõpilane on oma
valikutega tõendanud, et ta on motiveeritud uurimusega tegelema, mis väljendub selles, et ta
on süstemaatiliselt läbi mõelnud eesmärgi, põhiprobleemi ja asjakohase probleemi
lahenduse ning tunneb vajalikku teooriat ja/või empiirilisi uuringuid.
Kirjanduse ülevaade ja teoreetiline / kontseptuaalne raamistik
Üliõpilane on näidanud, et ta on võimeline koostama esindusliku ülevaate teaduslikest ja
professionaalsetest allikatest (kaasa arvatud hiljutised teaduslikud uurimused), mis on
uurimisülesande ja-eesmärgi seisukohalt asjakohased ja olulised.
Samuti on üliõpilane näidanud oskust viia valitud allikate osas läbi kriitilist ja põhjalikku
analüüsi ning oskust oma ideede arendamiseks integreerida ja/või võrrelda omavahel
erinevaid teooriaid, mõisteid ja mudeleid uurimisküsimuste selgitamiseks ja sobiva analüüsi
teostatavuse näitamiseks.
Probleemipüstitus
Üliõpilane on näidanud, et ta on võimeline iseseisvalt koostama uuringu läbi viimiseks
sobiliku tegevuskava. Lisaks sellele on üliõpilane võimeline iseseisvalt arendama välja
omaenda kontseptuaalse lähenemise uurimisprobleemile, mida hiljem empiiriliste
andmetega tõestada. Lähenemine peab olema loogiliselt seotud uurimisprobleemi ja
teooriaga.
Andmete kogumine ja analüüs ja/või tulemuste valideerimine
Üliõpilane on demonstreerinud, et ta on võimeline iseseisvalt toime tulema
andmekogumiseks ja -analüüsiks vajalike instrumentide kasutamisega usaldusväärsel ja
paikapidaval viisil, mille tulemuseks on andmete kogu ja sellele vastavad
analüüsitulemused. Üliõpilane on tõestanud andmeanalüüsi tulemuste valiidsust ja seda, et
tulemused võimaldavad vastata uurimisküsimustele.
Tulemuste valideerimine (projekti puhul)
Üliõpilane on näidanud, et ta on võimeline iseseisvalt ja adekvaatselt tulema toime
lahenduste kavandamiseks, selekteerimiseks ja valideerimiseks vajalike instrumentide
kavandamise ja kasutamisega, mille tulemuseks on probleemi lahendamiseks sobilik
uurimus, mis on kooskõlas konkreetsete detailide/nõuete ja valiidsusega.
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Järeldused ja soovitused
Üliõpilane on näidanud, et ta on võimeline kirjeldama uuringu tulemusi ja siduma neid
uurimisprobleemi, uurimisküsimuste ja asjakohase kirjandusega. Lisaks sellele suudab
üliõpilane kriitiliselt analüüsida läbi viidud uuringu nõrku ja tugevaid külgi ning selle
teaduslikku panust antud uurimisvaldkonnale. Uuringutulemuste kirjeldamisel on tudeng
võimeline seostama neid sotsiaalsete, ühiskondlike ja/või eetiliste aspektidega nii kitsamas
kui ka laiemas kontekstis.
Kirjalike tulemuste esitamine
Üliõpilane on näidanud oskust esitada andmeid – kvantitatiivselt ja/või kvalitatiivselt –
selgelt, kooskõlas aktsepteeritud teaduslike tavadega ja korrektses keeles. Üliõpilase
argumenteerimine on struktureeritud, loogiline, asjassepuutuv ja keeleliselt korrektne.
Kirjanduse refereeringud on esitatud antud uurimisvaldkonnas kasutatavatest teaduslikest
standarditest lähtudes.
Tulemuste esitamine (suuline ettekanne)
Üliõpilane on võimeline esitama ingliskeelse või eestikeelse ettekande, mis on selge ja
struktureeritud ning on piisavalt kasutanud illustratiivseid abimaterjale. Ettekanne on
arusaadav eri taseme ja taustaga kuulajatele ning rõhku on pandud nii uurimuse struktuuri
tutvustamisele kui ka olulisemate tulemuste väljatoomisele. Üliõpilane esitab arutluskäigu
uurimistöös tehtud olulisimate valikute põhjendamiseks.
Iseseisvus ja professionaalsed oskused
Üliõpilane on ülesande ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi käigus näidanud iseseisvalt
tegutsemise oskust ning on võimeline uuringu läbiviimise protsessi planeerima ja teostama
(etteantud ajalimiidi piires). Lisaks sellele on üliõpilane demonstreerinud efektiivse koostöö
oskust ja võimet organisatoorses kontekstis adekvaatselt tegutseda. Lõpetuseks on üliõpilane
võimeline kriitiliselt reflekteerima nii oma uuringu teostuse kui ka õpioskuste üle, sh. oskab
tuua välja edasisi võimalusi oma hilisema teadusliku ja/või professionaalses arengu
kontekstis.
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Lõputöö hindamiskriteeriumid
F – puudulik
E – kasin
D – rahuldav
C – hea
Teemavaliku, uurimisprobleemi, -eesmärgi ja -küsimuse püstitamine ja põhjendamine

B – väga hea

A – suurepärane

Teemavalik on
põhjendamata.
Uurimisprobleem on
puudulik ja
põhjendamata.
Uurimiseesmärk ja küsimus on puudu või
ebaselged ning
uurimisprobleemiga
seostamata.

Teemavalik on veenvalt
põhjendatud.
Uurimisprobleem on
selgelt sõnastatud ja see
on üheseltmõistetavalt
seotud ka
uurimiseesmärgi ja küsimusega, mis
mõlemad on sõnastatud
selgelt.

Teemavalik on veenvalt
põhjendatud ja
teaduslikult hästi
formuleeritud.
Uurimisprobleem on
veenvalt esitatud ja
selgelt sõnastatud.
Uurimiseesmärk ja küsimus on väga selgelt
sõnastatud ja need on
otseselt seotud
uurimisprobleemiga.

Uurimistöö baseerub
teaduspublikatsioonidel,
demonstreerides
üliõpilase põhjalikku
arusaama uuritavast
teemast. Allikaid on
kasutatud
allikakriitiliselt ja need
on sujuvalt sünteesitud.
Defineeritud
kontseptsioonid
haakuvad hästi
uurimisprobleemiga ja
moodustavad tervikliku
teoreetilise raamistiku.
Töö keskne argument on
välja toodud, kuid selle
põhjendatus jääb
pealiskaudseks.

Uurimistöö baseerub
teaduspublikatsioonidel,
demonstreerides
üliõpilase põhjalikku
arusaama uuritavast
teemast. Üliõpilane on
allikakriitiliselt
sünteesinud erinevaid
allikaid, et defineerida
uurimisprobleemiga
seotud kontseptsioone.
Töö teoreetiline
raamistik moodustab
ühtse terviku, mis
kulmineerub väga
veenvalt põhjendatud ja
originaalse keskse
argumendiga.

Teemavalik on
ebapiisavalt põhjendatud.
Uurimisprobleem
laialivalguv ja
ebapiisavalt põhjendatud.
Uurimiseesmärk ja küsimus on ebaselgelt
sõnastatud ja
uurimisprobleemiga
nõrgalt seotud.

Teemavalik on
pealiskaudselt
põhjendatud.
Uurimisprobleem on
lihtsustatult lahti
seletatud. Kuigi
uurimiseesmärk ja küsimus on selged, on
nad uurimisprobleemiga
nõrgalt seotud.

Teemavalik on selgelt
põhjendatud.
Uurimisprobleem on
mõistetavalt lahti
seletatud. Kuigi
uurimiseesmärk ja
küsimus on selged, jääb
nende seos
uurimisprobleemiga
väheveenvaks.

Temaatilise erialakirjanduse tundmine, kriitiline allikakasutus ja teoreetilise raamistiku loomine
Puudub arusaamine
Vähene sobilike
Sobilikke
Uurimistöös on
võtmetähtsusega
teaduspublikatsioonide
teaduspublikatsioone on
valdavalt kasutatud
temaatilisest
kasutus. Kirjanduse
kasutatud, kuid nende
sobilikke
erialakirjandusest, selle
tundmine on
tundmine on
teaduspublikatsioone.
kasutamine on
pealiskaudne,
minimaalne. Allikate
Allikate kasutamisel on
referatiivne ega
allikasidusus puudub.
kasutus ja sidusus on
näha teatavat
moodusta teoreetilist
Teoreetiline raamistik on
ebapiisav. Esmatähtsad
allikakriitilisust.
raamistikku. Kasutatud
ebaselge ega seostu
kontseptsioonid on
Uurimisprobleemiga
allikate loetelu on
uurimisprobleemiga.
defineeritud ja haakuvad haakuvad
ebapiisav. Töös puudub
Keskne teoreetiline
uurimisprobleemiga,
kontseptsioonid on
keskne teoreetiline
argument puudub või selle kuid ei moodusta
defineeritud tuginedes
argument.
päritolu on arusaamatu.
terviklikku teoreetilist
erinevatele allikatele.
raamistikku. Keskne
Kuigi töös on
teoreetiline argument on rakendatud teatud
pealiskaudne ja see ei
määral allikate sünteesi,
moodustu eelneva
jääb uurimuse
ülevaate põhjal.
teoreetiline raamistik
ebaühtlaseks ja töö
keskne argument
ebaselgeks.
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Metoodika ja selle rakendamine
Valitud metoodika on
Valitud metoodika ei ole
sobimatu ja seda ei ole
täies ulatuses sobilik ega
põhjendatud. Metoodika vajalikul määral
on kirjeldamata ja
põhjendatud. Metoodika
ebapädevalt rakendatud. on kirjeldatud ebapiisavalt
Uurimistöö ei ole
ja selle rakenduses on
teaduseetika
suuremaid puudujääke.
põhimõtetega kooskõlas. Uurimistöö lähtub
peamistest teaduseetika
põhimõttetest.

Uurimistulemused ja nende esitlus
Uurimistulemused on
Uurimistulemuste hulgas
ebapiisaval määral ja/või ei eristata olulisi leide
sobimatul moel
ebaolulistest. Nende
esitletud. Tulemused on
esitlus on ebaselge ja
kallutatud ega ole
süsteemitu.
andmetega tõendatud.

Valitud metoodika on
sobilik, et vastata
uurimisküsimusele ja
lahendada
uurimisprobleemi, kuid
selle valikut ei ole
piisavalt põhjendatud.
Metoodika on osaliselt
kirjeldatud, kuid see ne
ei ole täielikult
arusaadav ega ühtlaselt
rakendatud. Uurimistöö
järgib peamisi
teaduseetika
põhimõtteid.

Uurimisprobleemi
lahendamiseks ja küsimusele vastamiseks
on valitud sobiv
metoodika, mida on
põhjendatud. Metoodika
on üldjoontes
kirjeldatud, kuid mõned
detailid on ebaselged.
Metoodika on
rakendatud süsteemselt,
kuid üksikud vead on
märgatavad. Uurimistöö
järgib teaduseetika
põhimõtteid.

Uurimisprobleemi
lahendamiseks ja küsimusele vastamiseks
on valitud sobiv
metoodika, mida on
veenvalt põhjendatud.
Metoodika on põhjalikult
kirjeldatud, aidates
mõista, kuidas seda on
töös rakendatud.
Metoodika on
süsteemselt ja üldjoontes
korrektselt rakendatud,
aidates kaasa
uurimisküsimusele
vastamisele. Uurimistöö
järgib teaduseetika
põhimõtteid.

Uurimisprobleemi
lahendamiseks ja küsimusele vastamiseks
on valitud sobiv
metoodika, mida on väga
veenvalt põhjendatud.
Metoodika on detailselt
kirjeldatud, võimaldades
detailideni mõista,
kuidas seda on töös
rakendatud. Metoodika
on süsteemselt ja
laitmatult rakendatud,
vastamaks
uurimisküsimusele.
Uurimistöö järgib
teaduseetika
põhimõtteid.

Uurimistulemuste hulgas
on eristatud mõningad
olulised leiud. Kooskõla
uurimistulemuste ja
metoodika vahel on
raskestijälgitav.
Tulemuste esitlus on
rahuldav.

Olulisemad
uurimistulemused on
välja toodud. Kooskõla
uurimistulemuste ja
metoodika vahel on
jälgitav.
Uurimistulemused
vastavad enamikele
uurimisküsimustele.
Nende esitlus on hästi
mõistetav.

Uurimistulemused on
välja toodud selgelt –
olulised tulemused on
mõistetavalt eristatud
ebaolulistest. Kooskõla
uurimistulemuste ja
metoodika vahel on väga
hea. Uurimistulemused
vastavad
uurimisküsimustele.
Nende esitlus on väga
hästi mõistetav.

Uurimistulemused on
välja toodud selgelt –
olulised tulemused on
mõistetaval eristatud
ebaolulistest. Kooskõla
uurimistulemuste ja
metoodika vahel on
suurepärane.
Uurimistulemused
annavad ammendava
vastuse
uurimisküsimustele.
Nende esitlus on
suurepäraselt mõistetav.
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Arutluskäik ja järeldused
Arutluskäik on
Arutuluskäik ja järeldused
ebajärjepidav ja seosetu, on pealiskaudsed ning neil
argumentatsioon ei
puudub seos teoreetilise
tugine
raamistikuga. Arutluskäik
uurimistulemustele.
ei haaku uurimistöö
Puudub kriitiline
tulemustega ega aita
lähenemine.
lahendada
uurimisprobleemi.
Kesksele
uurimisküsimusele ei
vastata täielikult.
Järelduste tegemisel ei ole
uurimistöö piiranguid
piisavalt arvesse võetud.
Uurimistöö ülesehitus ja sidusus
Uurimistöö ülesehitus ei Uurimistöö ülesehitus on
ole eesmärgipärane ja
osaliselt eesmärgipärane,
töö alaosad ei moodusta
alaosade ei ole omavahel
ühtset tervikut.
piisavalt seostatud.
Uurimisprotsessi loogika
on raskesti jälgitav.

Arutuluskäik ja
järeldused on
rahuldavalt seostatud
tulemuste ja teoreetilise
raamistikuga.
Uurimisprobleem on
puudulikult lahendatud.
Kesksele
uurimisküsimus on
osaliselt vastatud.
Järelduste tegemisel on
mõneti arvestatud ka
uurimistöö piirangutega.

Arutuluskäik ja
järeldused on hästi
seostatud tulemuste ja
teoreetilise raamistikuga.
Uurimisprobleem on
osaliselt lahendatud.
Kesksele
uurimisküsimus on
vastatud. Järelduste
tegemisel on osaliselt
arvestatud uurimistöö
piirangutega.

Arutuluskäik ja
järeldused on väga hästi
seostatud tulemuste ja
teoreetilise raamistikuga.
Uurimisprobleem on
hästi lahendatud.
Kesksele
uurimisküsimusele on
veenvalt vastatud.
Järelduste tegemisel on
arvestatud uurimistöö
piirangutega.

Arutuluskäik ja
järeldused on
suurepäraselt seostatud
tulemuste ja teoreetilise
raamistikuga.
Uurimisprobleem on
ammendavalt
lahendatud. Kesksele
uurimisküsimusele on
täielikult vastatud.
Järelduste tegemisel on
põhjalikult arvestatud
uurimistöö piirangutega.

Uurimistöö ülesehitus on
osaliselt eesmärgipärane,
alaosad on omavahel
nõrgalt seostatud.
(Ala)peatükkide jaotus
on kohati raskesti
mõistetav.
Uurimisprotsessi loogika
ei ole täiel määral
jälgitav.

Uurimistöö ülesehitus on
üldiselt eesmärgipärane,
alaosad on omavahel
hästi seostatud.
(Ala)peatükkide jaotus
on mõistetav.
Uurimisprotsessi loogika
on jälgitav.

Uurimistöö ülesehitus on
eesmärgipärane, alaosad
on omavahel väga hästi
seostatud.
(Ala)peatükkide jaotus
on selge.
Uurimisprotsessi loogika
on väga hästi jälgitav.

Uurimistöö ülesehitus on
täielikult
eesmärgipärane, alaosad
on omavahel
suurepäraselt seostatud.
(Ala)peatükkide jaotus
on selge ja
eesmärgipärane.
Uurimisprotsessi loogika
on täielikult jälgitav.
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Keelekasutus, õigekiri ja vastavus vormistuslikele nõuetele
Keelekasutus on
Keelekasutus sobiv ja
Keelekasutus on sobiv ja
ebakorrektne
tekst on üldiselt
üldiselt mõistetav. Töös
ning raskendab
mõistetav, kuid raskesti
esineb grammatilisi ja
sisu mõistmist. Töös on
loetav. Töös esineb
trükivigu, mis kohati
arvukalt grammatilisi ja
mõningaid grammatilisi
raskendab teksti
trükivigu. Töö ei vasta
ja trükivigu, mis oluliselt mõistmist. Töö vastab
vormistuslikele nõuetele
häirib teksti mõistmist.
vormistuslikele nõuetele.
(sh viitamine) ja on
Töö vastab üldiselt
märkimisväärselt
vormistuslikele nõuetele
(20%) üle
ja on veidi
või alla sätestatud
(5%) üle
sõnade piirarvu.
või alla sätestatud
sõnade piirarvu.
Uurimistöö avalik esitlus ja kaitsmine
Uurimistööd ei esitletud
Uurimistööd ei esitleta
Esitlus ei püsi ettenähtud
või puudub
ettenähtud aja raames.
aja raames. Lõputööd
esitlusprogrammis
Eneseväljendus ei ole
tutvustav ettekanne on
tehtud ettekanne.
selge ja veenev ning
pealiskaudne.
esitlusprogrammi kasutus
Eneseväljendus on
ei ole oskuslik. Kriitikale
kohati ebaselge ja
vastatakse osaliselt ja
väheveenev ning
lisaküsimustele ei vastata
esitlusprogrammi
rahuldavalt.
kasutus on rahuldav.
Kriitikale ja
lisaküsimustele
vastatakse osaliselt.

Keelekasutus on üldiselt
akadeemiline ning hästi
mõistetav. Üksikuid
grammatilised ja
trükivead ei sega teksti
mõistmist. Töö vastab
vormistuslikele nõuetele.

Keelekasutus on
akadeemiline, väga hästi
mõistetav ja hästiloetav.
Töö on keeleliselt veatu.
Töö vastab täielikult
vormistuslikele nõuetele.

Keelekasutus on
akadeemiline,
suurpäraselt mõistetav ja
väga ladusalt loetav. Töö
on keeleliselt veatu. Töö
vastab täielikult
vormistuslikele nõuetele.

Esitlus püsib ettenähtud
aja raames. Lõputööd
tutvustav ettekanne on
hea. Argumentatsioon
põhineb uurimistööl.
Eneseväljendus on
üldiselt selge ja veenev
ning esitlusprogrammi
kasutus on hea.
Kriitikale ja
lisaküsimustele
vastatakse.

Esitlus püsib ettenähtud
aja raames. Lõputööd
tutvustav ettekanne on
põhjalik. Kogu
argumentatsioon põhineb
uurimistööl.
Eneseväljendus on selge
ja veenev ning
esitlusprogrammi
kasutus on väga hea.
Kriitikale ja
lisaküsimustele
vastatakse veenvalt.

Esitlus püsib ettenähtud
aja raames. Lõputööd
tutvustav ettekanne on
ülevaatlik, süsteemne.
Kogu argumentatsioon
põhineb uurimistööl.
Eneseväljendus on väga
selge ja veenev ning
esitlusprogrammi
kasutus on suurepärane.
Kriitikale ja
lisaküsimustele
vastatakse ammendavalt.
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