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Täna vaatame...

• ...mida me seminaril tegema hakkame ning kuidas saada 
arvestus;	

• ...hetkeseis magistritöödega	

• ...kuidas edasi minna magistritööga;	

• ...kuidas ette valmistada järgmiseks seminariks;



Arvestuse saamiseks...

• ...tuleb aktiivselt osaleda kõigil kontaktpäevadel (4x) st 
kommenteerida, vahetada mõtteid, pakkuda ideid 
kaastudengite projektidele	

• ...esitleda oma magistritöö käigus läbiviidud andmete 
analüüs ja tulemused	

• ...retsenseerida kaastudengite magistritöid



Magistritöö struktuur

Keskendume 	
nendele	
 osadele



Olulised dokumendid

• Digitehnoloogiate instituudi (dokumendid ja juhendid)	

• Magistritöö teemade andmebaas	

• Nõuded magistritöö koostamiseks	

• Magistritöö hindamiskriteeriumid	

• Abiks juhendajale üliõpilastööle hinnangu kirjutamisel	

• Abiks retsensendile üliõpilastöö retsenseerimisel

http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-instituut/Oppetoo/Dokumendid
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/


Kuidas ette valmistada järgmiseks 
seminariks?

• Kuidas sa oma uuringu läbi viisid ning millistele tulemustele 
jõudsid? 	

• Postita oma ajaveebi hiljemalt 2. märtsi õhtuks	

• Ole valmis oma tööd teistele tutvustama järgmisel 
kontaktpäeval



Abistavad küsimused töö koostamisel
Eesmärgid: Millised on autori eesmärgid, uurimisküsimused, hüpoteesid?	

Peamised kontseptsioonid/mõisted: Kuidas defineerib autor uuritavaid nähtusi ja mõisteid? 	

Viited: Millistele kirjandusallikatele magistritöö toetub? Kas kirjanduse viited kajastuvad ka 
töös ja vastupidi? Kas viiteid on kasutatud sisuliselt ja need annavad uuringule tuge? 	

Töö metoodika: Kas autor kirjeldab piisavalt kasutatud valimit, metoodikat, valiidsuse ja 
reliaabluse saavutamise meetodeid? Milliseid analüüsi meetodeid kasutati? Kas uuring oleks 
metoodika alusel korratav (kas metoodika on lahti seletatud)? Kas metoodika võimaldab 
saada piisavalt andmeid püstitatud eesmärkide saavutamiseks?	

Tulemused: Millist informatsiooni esitab autor oma väidete tõestamiseks? Kas autori väited 
tulemuste kohta on tõendusmaterjaliga piisavalt kaetud? Kas autori poolt esitatud materjal 
illustreerib või kinnitab tema väiteid? Kas jooniste ja tabelite interpreteerimine tulemuste 
osas on üheselt mõistetav ja vastab jooniste/tabelite andmetele? Kas autori poolt esitatud 
tõestusmaterjal näitab seda, mida autor soovib?	

Arutelu ja kokkuvõte: Kuidas seostab autor uurimistulemused eelneva kirjanduse ülevaatega? 
Milliseid uudseid tulemusi saavutati? Tulemuste rakendamise võimalused? Milline on kirjutatu 
laiem tähendus?	

Uuringu üldhinnang: Kas autori poolt eesmärkides püstitatud kõik uurimisküsimused leidsid 
vastused? Kas hüpoteesid leidsid kinnitust? Kas esitusviis on veenev, või jääb mulje, et autori 
mõned väited ei leia kinnitust?



Abiks retsensiooni kirjutamisel

Retsensioonis palume kindlasti hinnata järgmiseid aspekte: 	

• meetodite kasutuse asjatundlikkus – kuivõrd põhjendatud on kasutatav 
uuringumetodoloogia ja kuivõrd korrektne on valitud meetodite kasutus (nt 
andmekogumise ja andmeanalüüsi meetodite kasutus, valimi moodustamise korrektsus, 
uurimisinstrumendi või intervjuude läbiviimise kvaliteet, arendusmetoodika asjakohasus ning 
kasutus jne); 	

• argumentatsiooni veenvus – kuivõrd on kooskõlas töö eesmärgid, eesmärgi saavutamiseks 
valitud meetodid ning töö tulemused; kuivõrd põhjendatud, detailselt kirjeldatud ja 
korrektsed on töös esitatud tuletuskäigud ja analüüsid; kuivõrd pakub töö uudseid teadmisi/
lahendusi; 	

• esitluse ja vormistuse korrektsus - kuivõrd korrektne on keelekasutus, viitamine ning 
kuivõrd asjakohased ja nii sisult kui kujunduselt laitmatud on tabelid/joonised/diagrammid/
skeemid; 	

Retsensioonis palume välja tuua ka küsimused töö autorile. Optimaalne küsimuste arv on 
3-5, kuid vajadusel võib küsimusi ka rohkem olla. Küsimused peavad olema esitatud selliselt, 
et need võimaldavad oma seisukohti põhjendada ja oleksid seotud töös esitatud probleemi, 
eesmärgi, ülesannete, metoodika või järeldustega. 	

Retsensiooni pikkuseks võiks olla maksimaalselt 1 lehekülg. 


