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Filosoofia bakalaureuseõppe õppekava 
(2020. a sisseastunud üliõpilastele) 

 
 

ALUSÕPE (1. õppeaasta) 

 

I alusmoodul ehk humanitaarvaldkonna alusmoodul (24 EAP) 

 
1. Eesti keel (3 EAP) 

 HVEE.01.004 Akadeemiline eesti keel 

  või (mitte-eesti emakeelega tudengitele):  

 HVEE.02.005 Akadeemiline eesti keel võõrkeelena 

 

2. Enesekohaseid ja ülekantavaid oskusi arendavad ained (3 EAP) 

Valida üks järgnevatest ainetest. 

 FLFI.00.102 Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine 

 HVEE.01.005 Uurimistöö kirjutamise alused 

 HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes 

 FLLC.01.002 Akadeemiline õpi- ja kirjaoskus 

 USUS.03.096 Avalik esinemine 

 HVKU.05.006 Loovkirjutamine I 

 HVHV.00.003 Humanitaarteaduste rakenduslikud suunad 

 HVHV.00.016 Ettevõtluspädevused humanitaarteadustes 

 

3. Võõrkeel (6 EAP) 

Ükskõik milline võõrkeel üliõpilase valikul. 

 

4. Humanitaarteaduslikud ained (6 EAP) 

Üliõpilase valikul 6 EAP mahus järgnevalt loetletud ainete hulgast. 

 Eestikeelsed ained 

 FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse  

 FLAJ.07.198 Euroopa ideede ajalugu 

 FLSE.00.302 Kultuuriteooria alused  

 FLSE.00.216 Semiootika alused  

 FLAJ.01.137 Euroopa muinaskultuurid 

 FLEE.08.145 Maailma keeled 

 FLGR.02.460 Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis  

 FLKU.04.125 Müüt ja mütoloogia 

 FLKU.05.243 Eesti ja maailmakirjanduse suured teemad  

 HVUS.06.002 Maailma usundid  

 USUS.06.128 Religioon õhtumaises kultuuris 

 USUS.03.079 Religioonipsühholoogia  

 Ingliskeelsed ained 

 HVKU.05.004 Eesti kirjandus ja kultuur 

 HVAJ.03.004 Sissejuhatus Eesti ajalukku 

 HVLC.01.047 Kultuuridevaheline kommunikatsioon 

 HVLC.00.002 Läänemere piirkonna kultuuriruum 
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5. Alusmooduli piires vabalt valitavad ained (6 EAP) 

Üliõpilase valikul veel 6 EAP mahus aineid alusmooduli ainete seast (humanitaar-

teaduslikud või enesekohaseid oskusi arendavad ained, täiendav eesti või võõrkeel). 

 
II alusmoodul ehk filosoofia alusmoodul (24 EAP) 

 

1. FLFI.00.106 Sissejuhatus filosoofiaõpingutesse (3 EAP) 

2. FLFI.01.103 Filosoofia ajalugu I (6 EAP) 

3. FLFI.02.148 Eetika peateemad (6 EAP) 

4. FLFI.02.008 Poliitikafilosoofia (6 EAP) 

5. FLFI.00.100 Praktika (3 EAP) 

 

 

SUUNAÕPE (2. õppeaasta) 

 

I suunamoodul ehk filosoofia suunamoodul (24 EAP) 

 

1. FLFI.01.104 Filosoofia ajalugu II (6 EAP) 

2. FLFI.04.078 Sissejuhatus loogikasse (6 EAP) 

3. FLFI.03.097 Teadusfilosoofia (6 EAP)  

4. FLFI.04.060 Vaimufilosoofia (6 EAP) 

  või FLFI.04.68 Keelefilosoofia (6 EAP) 

 

II suunamoodul (24 EAP) humanitaar- või mõnest muust valdkonnast 

 

Üliõpilase valikul. Peaeriala kõrvale tuleks valida kas täismahus kõrvaleriala (omavahel 

seotud suuna-, eriala- ja valikmoodul, kokku 60 EAP) või suurendada peaeriala 

täiendava(te) mooduli(te)ga (suunamoodul, erialamoodul ja soovi korral ka valikmoodul, 

kokku 48 või 60 EAP), millest vähemalt üks moodul peab sel juhul olema valitud filosoofia 

õppekavast. Filosoofia õppekavast on võimalik valida mõtteloo kõrvaleriala (Euroopa 

mõtteloo suunamoodul). 

 

 

ERIALAÕPE (3. õppeaasta) 
 

I erialamoodul ehk filosoofia erialamoodul (24 EAP) 

 

Kohustuslikud üldained (12 EAP) 

1. FLFI.00.032 Bakalaureuseseminar (6 EAP) 

2. FLFI.02.156 Epistemoloogia (6 EAP) 

 

Spetsialiseerumisained (12 EAP) 

Erialaõpe jätkub üliõpilase spetsialiseerumisega ühel neljast õppesuunast (kas filosoofia 

ajaloo, praktilise filosoofia, teadusfilosoofia või teoreetilise filosoofia õppetooli juures). 

Samal õppesuunal kirjutab ja kaitseb üliõpilane õpingute lõpus bakalaureusetöö. 

 

 Filosoofia ajaloo õppetool 

3. FLFI.01.057 Valitud peatükke fenomenoloogiast ja hermeneutikast (3 EAP)  

4. Autori- või probleemseminar(id) filosoofia ajaloost (3-6 EAP) 

5. Vabalt valitud filosoofia autori- või probleemseminar(id) (3-6 EAP) 
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 Praktilise filosoofia õppetool 

4. FLFI.02.154 Metaeetika (6 EAP) 

5. Vabalt valitud filosoofia autori- või probleemseminar(id) (6 EAP) 

 

 Teadusfilosoofia õppetool 

4. FLFI.03.098 Teaduslugu (6 EAP) 

5. Autori- või probleemseminar(id) teadusfilosoofiast (6 EAP) 

 

 Teoreetilise filosoofia õppetool 

4. FLFI.04.068 Keelefilosoofia (6 EAP) 

  või FLFI.04.060 Vaimufilosoofia (6 EAP) 

5. FLFI.04.032 Sissejuhatus metafüüsikasse (3 EAP) 

6. Vabalt valitud filosoofia autori- või probleemseminar (3 EAP) 

 

II erialamoodul (24 EAP) humanitaar- või mõnest muust valdkonnast 

 

Üliõpilase valikul. 

Filosoofia õppekavast on võimalik valida mõtteloo kõrvaleriala (Eesti mõtteloo 

erialamoodul). 

 

 

PEAERIALA VALIKAINED (12 EAP) (kogu õpingute vältel) 

 

1. Võõrkeeled, sh ladina ja vanakreeka keel (0-12 EAP) 

Võõrkeeli võib valikainena õppida kuni 12 EAP mahus kokkuleppel juhendaja ja 

programmijuhiga. Keeleõpe toetagu spetsialiseerumist (nt antiikfilosoofiale spetsialiseerunu 

võib võtta 12 EAP mahus vanakreeka keelt, prantsuse filosoofiale spetsialiseerunu prantsuse 

keelt jne). 

  

2. Filosoofia valikained (0-12 EAP) 

Täiendavaid filosoofia aineid võib valida kuni 12 EAP ulatuses. Soovituslikku valikainete 

nimekirja vt ÕIS-ist. Igal semestril lisandub ka uusi võimalikke valikaineid (vt filosoofia 

valikainete tunniplaani). 

 

3. Valikained teistelt erialadelt (0-6 EAP) 

Nimekirjast võib valida aineid vastavalt üliõpilase spetsialiseerumisele kuni 6 EAP ulatuses.  

 

 FLSE.00.058 Biosemiootika ja elussüsteemide teooria (3 EAP) 

 FLSE.00.138 Sissejuhatus kultuuriteooriatesse (6 EAP) 

või FLSE.00.254 Kultuurisemiootika ja kultuuriteooriad (6 EAP) 

 SHPH.00.038 Psüühika põhifunktsioonid (6 EAP) 

 SORG.00.031 Poliitilised ideoloogiad (6 EAP) 

 FLEE.08.001 Sissejuhatus üldkeeleteadusesse (3 EAP)  

 MTAT 05.111 Sissejuhatus matemaatilisse loogikasse (6 EAP) 

 HVKU.03.010 Humanitaarteaduste rakenduslik perspektiiv (3 EAP) 

 P2VK.01.293 Ettevõtluse alused I (3 EAP) 

 MJCV.00.001 Projekti kirjutamise seminar (3 EAP) 

 P2OO.00.007 Tuutorite väljaõpe (6 EAP) 
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4. Õpiränne (0-12 EAP) 

Välissemestri jooksul sooritatud ained kuni 12 EAP ulatuses.  

 

Kõrvaleriala valikained (12 EAP) 

 

Üliõpilase valikul vastavalt kõrvaleriala valikule. 

Filosoofia õppekavast on võimalik valida mõtteloo kõrvaleriala (Euroopa ja Eesti mõtteloo 

valikained). 

 

 

VABAAINED (6-18 EAP) 

Üliõpilase valikul. Täismahus kõrvaleriala valimisel asendab vabaainete moodulit 12 EAP 

ulatuses kõrvaleriala valikainete moodul. 

 

 

AVALIKULT  KAITSTAV  HINDELINE  BAKALAUREUSETÖÖ  (6 EAP) 

Kirjutatakse ja kaitstakse samal õppesuunal, kuhu spetsialiseeruti erialaõppes. 

 FLFI.00.073 Bakalaureusetöö (6 EAP) 


