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Eelkaitsmine 
 
Eelkaitsmise eesmärk on varustada üliõpilane töö kaitsmise kogemusega 
enne päris kaitsmist, et üliõpilane tunneks end päris kaitsmisel 
kindlamalt. Eelkaitsmisel saadud tagasiside võimaldab üliõpilasel oma 
tööd täiustada enne selle lõplikku esitamist. 
 

Bakalaureusetöö eelkaitsmise kord: 
 

Bakalaureusetöö eelkaitsmise korraldamine on õppetooli otsustada. 
Eelkaitsmise protseduur on järgmine: 

• kaitsja tutvustab oma tööd (kuni 10 minutit); 
• retsensent esitab oma üldised kommentaarid töö kohta ; 
• akadeemiline debatt kaitsja ning retsensendi vahel (kuni 10 

minutit); 
• küsimused kuulajaskonnalt; 
• kaitsja lõppsõna. 

Eelkaitsmisel on retsensendiks on sama inimene, kes retsenseerib tööd 
päris kaitsmisel. Eelkaitsmine kestab kuni 35 minutit. 
 

Magistritöö eelkaitsmise kord: 
 

Kõik ingliskeelse õppekava magistritööd suunatakse esmalt 
eelkaitsmisele. Eestikeelse õppekava magistritöö eelkaitsmise 
korraldamise üle otsustab õppetool. Eelkaitsmiste korraldamine on 
õppetooli ülesanne ning on väga soovitatav, et eelkaitsmisel viibiks kõik 
õppetooli liikmed. Eelkaitsmistel määratakse üliõpilased üksteise tööde 
retsensentideks. Eelkaitsmine kestab kuni 40 minutit.  
Eelkaitsmise protseduur on järgmine: 

• kaitsja tutvustab oma tööd (kuni 15 minutit); 
• retsensent esitab oma üldised kommentaarid töö kohta  
• akadeemiline debatt kaitsja ning retsensendi vahel (kuni 10 

minutit); 
• küsimused kuulajaskonnalt; 
• kaitsja lõppsõna. 
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Bakalaureuse- ja magistritöö kaitsmise kord: 

 
1. juhendaja märkused juhendamisprotsessi ja töö laiema konteksti  

kohta (kuni 5 minutit); 
2. kaitsja tutvustab oma tööd (kuni 1o minutit bakalaureusetöö ja 

kuni 15 minutit magistritöö puhul); 
3. retsensent esitab oma üldised kommentaarid töö kohta  

(kuni 10 minutit); 
4. akadeemiline debatt kaitsja ning retsensendi vahel; 
5. küsimused komisjonilt ja seejärel kuulajaskonnalt, kaitsja vastab; 
6. kaitsja lõppsõna; 
7. komisjoni suletud arutelu; 
8. komisjoni otsuse teatamine. 

 
Oma tööd tutvustades peab kaitsja kirjeldama töö põhiväidet või 
põhiküsimust ja peamisi argumente, mis toetavad töö põhiväidet või 
vastust töö põhiküsimusele. Samas peaks tutvustus olema 
kuulajaskonnale arusaadav eeldamata, et kõik kuulajad on tööd lugenud. 
Töö valitud detailidele saab lähemalt keskenduda siis, kui toimub arutelu 
retsensendiga. Kui kaitsja ettekanne ületab ettenähtud ajapiiri, on 
komisjonil õigus ettekanne katkestada ning liikuda edasi kaitsmise 
järgmiste osade juurde. 
 
Komisjonil õigus nihutada punktid 7 ja 8 hilisemale ajale, kindlustamaks 
et kõik kaitsmised mahuvad etteantud ajakavasse. 
Töö hindamisel võtab komisjon arvesse juhendaja ja retsensendi 
arvamusi ning kaitsmise ajal toimunud arutelu.  
Bakalaureusetöö kaitsmise kestus on kuni 60 minutit, magistritööl 
kuni 75 minutit. 
 
Kaitsmiskomisjoni juhataja vastutab selle eest, et kaitsmine toimuks 
käesoleva juhendi kohaselt. 


