
Kirjalikud tööd filosoofias bakalaureuseastmes 
 

Käesolev juhend sätestab vormistusnõuded TÜ filosoofia osakonna bakalaureuseastme 
kirjalikele töödele. 

 
1. Pikkus 
Arvestuslikuks standardleheküljeks on 1800 tähemärki (koos tühikutega). Tabelis on antud 
vastavalt töö liigile põhiteksti tähemärkide arv koos tühikutega, ilma kirjanduse loetelu, 
resümee ja lisadeta. 

 
Töö liik Miinimum 

tähemärke 
Maksimum 
tähemärke 

Märkused 

Essee   Määrab juhendaja 

Bakalaureuseseminaritöö (6 
EAP) 

10 800 18 000 Umbes 1500-2500 
sõna 

Bakalaureusetöö (12 EAP) 54 000 72 000 Umbes 7500-10 000 
sõna 

 
2. Struktuur 
Töö osadeks on (antud järjekorras): tiitelleht, sisukord, põhitekst, kokkuvõte, kirjanduse 
loetelu, võõrkeelne resümee, lisad (vajadusel). Bakalaureusetööle lisandub litsents lõputöö 
reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. 

 
3. Vormistus 
Paber A4. Soovitatav on kasutada kirjatüüpe Times New Roman, Arial, Georgia või 
Garamond suurusega 12 pt. Reavahe 1,5. Peatükkide pealkirjade suuruseks võiks olla 14 pt 
ning alapealkirjade suuruseks 13 pt; võib kasutada pealkirjastiile. Veerised vähemalt 2,5 cm. 
Leheküljed peavad olema nummerdatud, v. a. tiitelleht. Lõigud peaksid olema rööpjoondatud. 
Tööde lõplikul esitamisel tuleb kasutada pdf formaati, kommenteerimiseks esitatud tööde 
formaat peaks olema doc, docx või odt. 
Tiitellehel peab olema kirjas ülikool ja instituut, töö pealkiri ja selle liik, autor, juhendaja, 
tähemärkide arv ja aastaarv (vt ka näidist). Tiitelleht on kohustuslik bakalaureusetöö puhul, 
teiste tööde puhul peab töö päis sisaldama pealkirja ja autori nime. Kui töö esitatakse 
elektrooniliselt, siis peab failinimi olema kujul Autori perekonnanimi_töö liik (nt 
Sepp_essee.pdf). 

 
4. Viited 
Töös tuleb kasutada ühtset viitamissüsteemi. Soovitatav on kasutada autori nime koos 
aastaarvuga ning vajadusel lisada aastaarvust komaga eraldatud leheküljenumbrid. Vältida 
tuleb loomevargust. 
Tsitaadid, mis on pikemad kui 3 rida, tuleb põhitekstist eraldada, mõlemast servast võrdse 
taandega 1cm. Sellise tsitaadi reavahe võib olla 1 ning teksti suurus 11 pt. 

http://humanitaarteadused.ut.ee/et/loomevargus


5. Kirjanduse nimekiri 
Kirjed kirjanduse nimekirjas esitatakse tähestiku järjekorras. Kirjed tuleks vormistada 
järgmiste eeskujude järgi: 

 
1. Artikkel ajakirjas: 
Barlow, D. H. and Lehman, C. L. (1996). Advances in the psychosocial treatment of anxiety 
disorders, Archives of General Psychiatry, 53: 727-735. 
[perenimi], [eesnime täht]. [aasta sulgudes]. [Artikli pealkiri], [Väljaande nimetus kaldkirjas], 
[aastakäigu number]: [lehekülje numbrid]. 

 
 2. Peatükk raamatus: 
Cutrona, C. E. and Russell, D. (1990). Type of social support and specific stress: Towards a 
theory of optimum matching, in I.G. Sarason, B. R. Sarason, and G. Pierce (eds), Social 
Support: An Interactional View, Wiley, New York, pp. 341-366. 
Sutrop, M. (2016). Eesti filosoofia või filosoofia Eestis? Ü. Matjus (koost.), J. Sooväli (toim.), 
Tagasi mõteldes. Töid filosoofia ajaloost Eestis, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, lk 21-83. 
[perenimi], [eesnime täht]. [aasta sulgudes]. [Peatüki pealkiri], [Raamatu toimetaja(d)], 
[Raamatu pealkiri kaldkirjas], [Kirjastus], [Asukoht], lk [lehekülje numbrid]. 

 
3. Raamat (autor): 
Capland, G. (1964). Principles of Preventive Psychiatry, Basic Books, New York. 
[perenimi], [eesnime täht]. [aasta sulgudes]. [Raamatu pealkiri kaldkirjas], [Kirjastus], 
[Asukoht]. 

 
4. Raamat (toimetatud): 
Felner, R. D., Jason, L. A., Moritsugu, J. N. and Farber, S. S. (Eds.) (1983). Preventive 
Psychology: Theory, Research and Practice, Pergamon Press, New York. 

 
5. Konverentsiettekanne: 
Phelan, J. C., Link, B. G., Stueve, A. and Pescosolido, B. A. (1996, November). Have public 
conceptions of mental health changed in the past half century? Does it matter? (Paper 
presented at the 124th Annual Meeting of the American Public Health Association, New 
York.) 

 
6. Dissertatsioon: 
Trent, J.W. (1975). Experimental Acute Renal Failure. Dissertation, University of California. 

 
8. Ilmumisel: 
Wilson, M., et al. (2006). References. In: Wilson, M. (ed) Style manual. Springer. (Berlin 
Heidelberg New York: Springer) (in press) 

 
9. Publikatsioonid internetis 
9.1. Artikkel internetiajakirjas: 
Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and 
well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from 
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html 
9.2. Tekst internetis ilma autori ja dateeringuta: 
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from 
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ 

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/


6. Resümee 
Resümee pikkus on 150 kuni 250 sõna ning see võtab kokku töö peamised tulemused. 
Kokkuvõtte ja resümee pole sama asi. Resümee peab andma ettekujutuse tööst ka sellele, kes 
tööd pole lugenud. Eestikeelse töö resümee on võõrkeeles (reeglina kas inglise või saksa 
keeles) ja vastupidi. 

 
7. Keel 
Töö põhikeeleks on tavaliselt eesti keel; võõrkeelsete ainekursuste raames kirjutatud 
lühitööde puhul vaikimisi aine õppetöö keel, kui õppejõud pole sätestanud teisiti. Lõputööde 
keel on eesti keel või inglise keel, õppetooli poolt heakskiidetud erijuhtudel mõni muu 
juhendajale, retsensendile ja kaitsmiskomisjonile arusaadav keel. 



Juhendi lisa: bakalaureusetöö tiitellehe näidis 
 

Tartu Ülikool 
Filosoofia ja semiootika instituut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖÖ PEALKIRI 
Filosoofia eriala bakalaureusetöö 
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Tähemärkide arv: XX XXX 
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