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Täna vaatame...

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

• ...kuidas alustada magistritööga;

• ...kuidas leida potentsiaalne juhendaja;

• ...millised on juhendaja ja juhendatava ootused/vastutused;

• ...millised on võimalused siduda oma magistritöö mõne HTK 
projektiga;

• ...kuidas ette valmistada järgmiseks seminariks.



Arvestuse saamiseks...

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

• ...esitleda kontaktpäeval oma magistritöö projekt

• ...tuleb registreerida magistritöö teema Digitehnoloogiate 
instituudis (eeldab juhendaja olemasolu) 1. aprilliks 2017



Magistritöö projekti kava

• Magistritöö probleemi püstitus, selle aktuaalsuse põhjendus, 
seos teoreetilise baasiga ning oodatav mõju/uus teadmine

• Magistritöö eesmärgid, ülesanded, uurimisküsimused/
hüpoteesid (sõltuvalt töö tüübist)

• Magistritöö metodoloogia (meetodid, instrumendid, valim, 
andmekogumismeetodid, andmeanalüüs)

• Magistritöö kava (ajaline plaan, ressursid, piirangud)



Kuidas alustada magistritööga?

• Digitehnoloogiate instituudi veebileht (dokumendid ja 
juhendid)

• Magistritöö teemade andmebaas

• Nõuded magistritöö koostamiseks

• Magistritööde üldised kvaliteediprobleemid

• Abiks juhendajale üliõpilastööle hinnangu kirjutamisel

• Abiks retsensendile üliõpilastöö retsenseerimisel

• Magistritöö teema registreerimise vorm (digitaalne)

http://www.tlu.ee/et/Digitehnoloogiate-instituut/Oppetoo/Dokumendid
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/
http://www.cs.tlu.ee/instituut/nouded/too_teema_kinnitamise_vorm(1).pdf


Juhendatava vastutused

• Magistritöö kirjutamine on tudengi vastutus

• Juhendaja on suunaja, tagasiside ja nõu andja

• Juhendajale tuleb anda aega, et lülituda antud töösse 
(Juhendajal on aega 7 päeva, et saadetud töö läbi vaadata)

• Lõputööde koostamisega seotud materjalide läbilugemine ja 
selgeks tegemine

• Iseseisev teadusartiklite otsimine, sh võõrkeelsete 
teadusartiklite lugemine ja kasutamine magistritöös

• Materjali läbitöötamine ja korrektne allikatele viitamine (APA 
stiilis)



Juhendatava vastutused

• Plagiaat on vastuvõetamatu ning võib lõppeda ülikoolist 
väljaviskamisega 

• Töö pendeldab juhendaja ja tudengi vahel mitmeid kordi 

• Tähtaegadest kinnipidamine (eriti just lõppfaasis)

•  Juhendaja ei ole kohustatud töötama nädalavahetustel 

• Kohtumisele tullakse ettevalmistatult ning materjal on 
saadetud piisavalt vara enne kohtumist

• Regulaarne suhtlus

• Tudeng peab arvesse võtma, et 1 EAP = 26 tundi tööd s.t. 24 
EAP magistritöö (IFop õppekava) tähendab 24×26=720h.



Kuidas leida potentsiaalne juhendaja?

• HTK teadurid ja doktorandid

• Digitehnoloogiate instituudi õppejõud

• Väljastpoolt instituuti ja ülikooli



HTK teadurid ja doktorandid

Dr.  Terje Väljataga - 
vanemteadur

Dr. Kairit Tammets - 
vanemteadur

Priit Tammets - veebidisainer

Veronika Rogalevits - 
doktorant

Dr. Mart Laanpere - 
vanemteadur

Dr. Martin Sillaots - 
õpimängude lektor

Dr.  Vladimir Tomberg - 
vanemteadur

Dr. Kai Pata - vanemteadur

Ilja Smorgun - doktorant

Dr. Birgy Lorenz

Dr. Hans Põldoja - õppejuht, 
haridustehnoloogia lektor

Triinu Jesmin - doktorant



Võimalikud teemad

- Samsung Digi Passi teemal õpimärkide kasutamisest 
digipädevuste hindamisel

- Keeleklikk.ee õpianalüütika mooduli disainimine

- Õpiveebi kasutusmustrite analüüs ja õpianalüütika lahenduse 
disain

- Nutitundide analüüs https://www.facebook.com/groups/
nutitund/

- Riigihanke raames loodud gümnaasiumi digiõppevara 
evalvatsioon

- Õuesõpe mobiilsete seadmetega (Avastusrada, SmartZoos)

- Kogukonnateadus (Citizen Science)



Võimalikud teemad
Studying the evolution of learning experience using everyday 
data:

Giving/receiving feedback is considered one of the most 
effective strategies to improve learning

Immediate and frequent feedback is crucial to develop 
(teacher) skills

Prolearning is a very simple application for the everyday 
gathering of student experience feedback

Questions: What is the right frequency and other factors 
of adoption of such strategies? Can we observe a change 
in student experience over time? What is teacher’s 
perception of these tools?

Juhendajad: Luis Pablo Prieto Santos lprisan@tlu.ee

Terje Väljataga

mailto:lprisan@tlu.ee


Võimalikud teemad
Improving student presentations and feedback using learning 
dashboards: 

Aside from the power of feedback for learning, one of the 
most important transversal skills for students is to be able 
to present their work and ideas effectively

However, the typical seminar structure leads to inefficient 
and unfocused feedback

The combination of a more interactive session structure 
with the use of a learning dashboard has the potenti

Questions: How do teachers and students perceive this 
innovation? Did students learn better? How can we 
measure what students learnt?

Juhendajad: Luis Pablo Prieto Santos lprisan@tlu.ee

Terje Väljataga

mailto:lprisan@tlu.ee


Nõuded juhendajale

Magistritöö juhendaja/retsenseerija täidab vähemalt ühte 
järgmistest nõuetest: 

– omab doktorikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni;

– omab magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni 
ning vähemalt viieaastast teadus- ja arendustegevuse kogemust 
magistritöö valdkonnas; 

– omab magistrikraadi või sellega võrdsustatud kvalifikatsiooni 
ning on oma kutsealal tunnustatud asjatundja

Õppekorralduse eeskiri



Juhendaja rollid

• direktor (otsustab, millisel teemal uurimistöö tehakse; valib välja 
sobiva metoodika; annab vajalikud materjalid; otsustab, milline 
saab olema töö ülesehitus; genereerib ideid jne, st haldab ja 
korraldab kogu protsessi ning annab käsklusi);

• varustaja (korraldab uurimistöö praktilist läbiviimist; varustab 
juhendatava vajalike teoreetiliste materjalidega jne, st loob 
võimalused selleks, et juhendatav saaks vaid oma tööle 
keskenduda ega peaks tegelema organisatoorsete ja logistiliste 
küsimustega);

• nõuandja (annab soovitusi ja pakub alternatiivlahendusi nii 
tehniliste kui ka sisuliste küsimuste lahendamiseks, st tegutseb 
konsultandina);

• toetaja (julgustab, ilmutab huvi, arutleb koos üliõpilasega);

• sõber (toetab üliõpilast nii akadeemilises kui ka isiklikus plaanis, 
elab kaasa üliõpilase isiklikule elule);



Juhendaja rollid

• õpetaja (õpetab, kuidas uuringut teostada, tööd struktureerida, 
viidata, kirjutada jne, st kordab üle seda, mida uurimistööde 
läbiviimist ja kirjutamist toetavad ained oleksid pidanud 
tegema);

• suunanäitaja (aitab juhendataval ajakava paika panna ja annab 
konstruktiivset tagasisidet ajakava kohta, tuues välja võimalikke 
riske; annab tagasisidet edasimineku kohta; juhib tähelepanu 
võimalikele kitsaskohtadele jne);

• kriitik (kritiseerib, esitab küsimusi, vaidlustab jne);

• iseotsustamise lubaja (laseb üliõpilasel endal otsustada, mida ja 
kuidas teha, ning toetab üliõpilase valikuid);

• töödejuhataja (kontrollib, et tööd saaksid plaanipäraselt 
teostatud, hoiab ajakaval silma peal, võtab ise juhendatavaga 
ühendust, kui juhendatav endast märku ei anna jne);

Brown ja Atkins (1988)



Kuidas ette valmistada järgmiseks 
seminariks?

• Vali mõni teema valdkond, millest soovid magistritööd teha

• Alusta teadusartiklite kogumist (järgmiseks kontaktpäevaks 
võiks olla vähemalt 10 teemakohast artiklit)

• Vali magistritööde hulgast 3 tööd, mis on seotud sinu huvidega

• Postita oma ajaveebi hiljemalt 15. veebruari õhtuks ülevaade 
kogutud artiklitest ning reflekteeri 3 magistritöö seotust sinu 
huviga ning mis metoodikaid kasutades on antud valdkonnas 
uurimusi tehtud.

• Ole valmis paari sõnaga tehtud teistega kontaktpäeval jagama



Magistritöö struktuur



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?


