
FILOSOOFIA BAKALAUREUSETÖÖDE  

JUHENDAMISE JA KIRJUTAMISE AJAKAVA  

 

 

Moodulite valimine 

1. õppeaasta kevadel peab üliõpilane ÕIS-is valima kõrvaleriala või (peaeriala suurendamise 

korral) 2. suunamooduli. Hiljemalt 2. õppeaasta kevadel tuleb ÕIS-is valida kõik õppekava 

täitmiseks vajalikud moodulid, sh filosoofia erialamoodulis valida õppetool, mille juures 3. 

aastal spetsialiseerutakse. Valitud õppetooli juures kirjutatakse 3. aastal lõputöö. 

 

3. õppeaasta sügissemester 

Bakalaureuseseminar 6 EAP FLFI.00.032 (2019/2020 õppeaastal ja hiljem alustanud 

üliõpilastele), bakalaureusetöö kavandi esitamine (2018/2019 ja varem alustanutele)  

 

Bakalaureusetöö kavand valmib bakalaureuseseminari (JUHEND) või 

individuaaljuhendamise (JUHEND) käigus. Kavand esitatakse jaanuaris ning vastavalt 

õppekava versioonile saab üliõpilane nõuetekohase kavandi esitamisel ainepunktid kas 

bakalaureuseseminari (6 EAP) või bakalaureusetöö 1. osa (3 EAP) eest.  

Juhendaja annab kavandile põhjaliku tagasiside ning koos sõnastatakse bakalaureusetöö 

esialgne pealkiri. 

 

3. õppeaasta kevadsemester 

Bakalaureusetöö 6 EAP FLFI.00.073 (2019/2020 õppeaastal ja hiljem alustanud 

üliõpilastele) või 12 EAP FLFI.00.078 1(2018/2019 ja varem alustanutele) 

 

Bakalaureusetöö kirjutamine, jooksvad konsultatsioonid juhendajaga.  

(Peaaegu) valmis lõputöö esitatakse juhendajale aprilli algul (täpse tähtaja määrab 

juhendaja), õppetoolis toimub (orienteeruvalt) aprillis eelkaitsmine ning tööde arutelu või 

eelretsenseerimine. Kõigis õppetoolides ei pruugita alati eelkaitsmisi korraldada; kui 

üliõpilasel on selleks soov, tuleb seda juhendajale aegsasti väljendada. 

Pärast viimaste paranduste tegemist esitatakse lõplikult valmis ja juhendaja poolt heaks 

kiidetud bakalaureusetöö osakonda 9. mail2. Vajadusel on juhendajal võimalik küsida 

esitamiseks pikendust.  

 

Töö esitatakse failina ja paberil (üks kõvaköites eksemplar, mis jääb instituudi 

raamatukokku). Esitatav fail peab olema .doc, .docx või .pdf. formaadis, see tuleks saata 

meiliga aadressil ruth.jurjo@ut.ee. Lõputöö avaldatakse ka ülikooli digitaalarhiivis (lähemalt 

SIIN).  

Eestikeelsel tööl peab olema ingliskeelne resümee, mille alguses on töö ingliskeelne 

täispealkiri, ingliskeelsel vastavalt eestikeelne (töö pealkiri nii eesti kui inglise keeles 

kantakse ÕIS-i ja lõpudokumentidele).  

Lihtlitsents (eesti- ja ingliskeelsed vormid SIIN) peab sisalduma nii töö failis kui 

pabereksemplaris (kõvaköites säilituseksemplari lõppu köidetud ja allkirjastatud). 

 

Lõputööle esitavad nõuded: 
Bakalaureusetöö maht on ca 60 000 tähemärki (30-40 lk). JUHEND  

                                                 
1 Kui üliõpilane kavandi eest juba kätte saanud bakalaureusetöö 1. osa punktid (3 EAP), siis jääb kaitsmiseks 9 

EAP (bakalaureusetöö 2. osa). 
2 Kui 9. mai langeb nädalavahetusele, siis nihkub esitamise tähtaeg järgmisele tööpäevale (esmaspäevale). 

https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-01/ba_kavandi_juhend_uus.pdf
https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-01/bakalaureusetoo_kavandi_juhend.pdf
mailto:ruth.jurjo@ut.ee
https://ut.ee/et/sisu/juhend-uliopilasele-loputoode-avaldamise-kohta
https://filsem.ut.ee/et/sisu/dokumendid-ja-korrad
https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-02/kirjalikud_tood_filosoofias_bakalaureuseastmes_2021.pdf


Keel: eesti või inglise keel või põhjendatud juhtudel mõni muu juhendajale, retsensendile ja 

kaitsmiskomisjonile arusaadav keel. 

Lähemalt saab bakalaureusetööle esitatavatest nõuetest lugeda SIIT.  

 

Lõputöö kaitsmine toimub mai lõpus või juuni esimesel nädalal kas veebikoosolekuna või 

auditoorselt, kaitsmise päev pannakse paika mais. Kaitsmine on avalik. Retsensioon 

saadetakse üliõpilasele nädal enne kaitsmist (vt retsenseerimise kohta lähemalt SIIT). 

Kaitsmise päevaks peab õppekava olema täidetud, kõik eksamid ja arvestused sooritatud. 

Kaitsmise protseduuri kohta vt lähemalt SIIT. Lõpudokumentide kohta vt SIIT. 

https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-02/ba_hindamisjuhend_filosoofia_20.09.21.pdf
https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-01/juhend_loputoo_retsensendile_0.pdf
https://filsem.ut.ee/sites/default/files/2022-02/Filosoofia%20BA-MA%20t%C3%B6%C3%B6de%20kaitsmise%20kord%2020.09.2021.pdf
https://ut.ee/et/sisu/lopetamisel-valjastatavad-dokumendid

