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VALDKONNAS 

Tartu Ülikooli senati 28. mai 2021. a määruse nr 3 "Õppekorralduseeskiri" punkti 74 alusel. 

 

1.Üldsätted 

1.1 Käesolev kord (edaspidi Kord) sätestab sotsiaalteaduste valdkonna lõputööde nõuded ja kaitsmise korra 

esimese ja teise õppeastme õppekavadel. 

1.2 Lõputöö maht, eesmärgid, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid fikseeritakse kinnitatud ainekavas. 

1.3 Lõputöö koosneb vähemalt järgmistest osadest: sissejuhatus, töö põhiosa, kokkuvõte ja kasutatud 

allikate loetelu. Lõputöö koostatakse eestikeelsete õppekavade puhul üldjuhul eesti keeles, võõrkeelsete 

õppekavade puhul üldjuhul inglise keeles.  

1.4 Lõputööde detailsed sisulised ja vormilised nõuded (üliõpilastööde juhendi) kehtestab õppekava haldav 

instituut, teaduskond või kolledž (edaspidi üksus), mitme haldaja puhul õppekava haldamist koordineeriv 

üksus. Üksuse kehtestatud nõuded kehtivad ulatuses, milles need on kooskõlas käesolevas Korras 

sätestatuga. 

1.5.Käesolevas Korras reguleerimata küsimustes lähtutakse Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirjast 

(edaspidi ÕKE) ning muudest asjakohastest regulatsioonidest. 

 

2. Teema ja juhendaja valik 

2.1 Üliõpilane valib lõputöö teema kooskõlastatult juhendaja(te)ga.  

2.2 Lõputöö juhendajaks võib olla vähemalt magistrikraadi või sellele vastava haridustasemega isik. 

Üldjuhul valitakse juhendaja õppekava haldava üksuse akadeemiliste töötajate hulgast. Põhjendatud 

juhtudel võib juhendajaks olla magistrikraadita oma ala silmapaistev praktik või välisjuhendaja, kes ei ole 

ülikooliga töölepingu alusel seotud. Kui juhendaja ei ole Tartu Ülikooli töötaja, siis määratakse lõputööle 

üksuse töötajate seast magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega kaasjuhendaja. 

2.3 Lõputöö juhendaja kinnitab  õppekava haldava üksuse juht, arvestades ÕKE p-s 73 sätestatut.   

 

3. Kaitsmisele lubamine 

3.1 Lõputöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekava kõigi õppeainete läbimine. 



3.2 Kui õppekaval on ette nähtud lõputöö eelkaitsmine, lubatakse üliõpilane kaitsmisele juhul, kui ta on 

edukalt läbinud eelkaitsmise. Kui eelkaitsmine on nõutud, kehtestab eelkaitsmise tingimused ja korra 

üksuse nõukogu. 

3.3 Üliõpilane esitab lõputöö kaitsmisele üksuses määratud tähtpäevaks. Lõputöö esitatakse nõuetekohaselt 

vormistatuna elektroonselt PDF-vormingus failina. Lõputöö peab olema koostatud ja vormistatud vastavalt 

õppekava haldava üksuse üliõpilastööde juhendile. 

3.4 Lõputöö juurde kuulub ÕKE p-s 77 märgitud lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö 

üldsusele kättesaadavaks tegemiseks.  

3.5 Lõputöö vastutav juhendaja esitab oma seisukoha lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. Kui juhendaja 

on nõus lõputöö kaitsmisele lubamisega, määratakse lõputööle retsensent. Retsensendiks on õppejõud või 

muu isik, kellel on vähemalt retsenseeritava töö õppeastmele vastav haridustase. Retsensent esitab 

soovitavalt kolm päeva enne kaitsmist, aga hiljemalt üksuse kehtestatud tähtpäevaks komisjonile ja lõputöö 

kaitsjale kirjaliku retsensiooni. Retsensiooni eesmärgiks on anda lõputööle objektiivne hinnang. 

3.6 Kaitsmisele esitatud lõputööd ei ole lubatud muuta. Üliõpilasel on õigus töö enne kaitsmist tagasi võtta. 

Sel juhul loetakse, et vastavat tööd ei ole kaitsmisele esitatud.  

3.7 Üksusel on õigus kontrollida kaitsmisele esitatud lõputööd plagiaadituvastussüsteemi abil.  

 

 

4. Kaitsmine  

4.1 Kaitsmise kuupäevad ja kaitsmiskomisjoni koosseisu kinnitab õppekava haldava üksuse juht. Kui 

õppekava täitjale antakse kutse, tuleb lõputöö kaitsmiskomisjoni koosseis kooskõlastada kutsekomisjoniga. 

Kaitsmiskomisjoni kuulub vähemalt kolm hääleõiguslikku liiget. Kui komisjoni koosseisus on lõputöö 

juhendaja, osaleb ta selle töö hinde arutamisel sõna-, kuid mitte hääleõigusega.   

4.2 Lõputööd hinnatakse avalikul kaitsmisel. Isikuandmete, või riigi-, äri- või tehnoloogilise lahenduse 

saladuse kaitseks võib õppeprodekaan kaitsja põhjendatud taotluse alusel kaitsmise kinniseks kuulutada.  

 

4.3 Lõputöö kaitsmine saab toimuda ainult lõputööd kaitsva üliõpilase kohalolekul. Kaitsmisel osalevad 

üliõpilase juhendaja ja retsensent, v.a juhul, kui nimetatud isikud ei saa mõjuval põhjusel kaitsmisel 

osaleda. Kui retsensent ei saa kaitsmisel osaleda, täidab tema kohuseid üks kaitsmiskomisjoni liige.  

 

4.4 Kaitsmiskomisjoni esimees võib põhjendatud taotluse alusel lubada kaitsmisel osaleda ka virtuaalselt 

(reaalajas toimuva kahesuunalise pilti ja heli võimaldava side abil).  

4.5 Lõputöö kaitsmise protseduur koosneb üliõpilase ettekandest ja sellele järgnevast akadeemilisest 

diskussioonist (retsensendi arvamus, üliõpilase vastus retsensendile, komisjoni ja kohalviibijate täiendavad 

küsimused ning kommentaarid, üliõpilase lõppsõna). Vajadusel antakse sõna ka juhendajale.  

 

5. Hindamine 



5.1 Lõpliku hinde lõputööle annab kinnisel nõupidamisel kaitsmiskomisjon, arvestades lõputöö 

hindamiskriteeriumeid, retsensendi hinnangut, juhendaja arvamust ja üliõpilase suulist kaitsmist. 

Kaitsmiskomisjon on hindamisel otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole kaitsmiskomisjoni koosseisust.  

5.2 Lõputöö hinne tehakse ÕIS-i vahendusel teatavaks vahetult pärast kaitsmisprotokolli vormistamist, kuid 

mitte hiljem kui ühe tööpäeva jooksul pärast kaitsmist. Positiivsele hindele kaitstud lõputöö autor 

tunnistatakse vastava kraadiga ülikooli lõpetanuks. 

5.3 Positiivsele hindele kaitstud lõputöö avaldatakse elektroonselt Tartu Ülikooli veebikeskkonnas. 

Õppeprodekaan võib oma korraldusega piirata lõputöö avaldamist ÕKE p-s 81 sätestatud juhtudel ja 

tingimustel.   

5.4 Kaitsmisel negatiivse tulemuse saamise korral on võimalik üks korduskaitsmine. Lõputöö 

korduskaitsmiseks nõuab kaitsmiskomisjon üliõpilaselt olemasoleva töö täiendamist või uue teema 

valimist. Sama lõputöö korduskaitsmise õigust ei ole juhul, kui üliõpilane on lõputöö kaitsnud negatiivsele 

hindele akadeemilise petturluse tõttu. Lõputöö korduskaitsmine toimub kaitsmise semestrile järgneva kahe 

semestri jooksul üksuse juhi korraldusega kinnitatud kuupäeval. 

5.5 Kaitsmiskomisjoni otsust on võimalik vaidlustada ÕKE p-s 158 ette nähtud korras. 

6. Jõustumine 

Käesolev kord jõustub 19.08.2022. 

 

 

 


