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Lõputöö kaitsmisele või lõpueksami 

sooritamisele registreerumine  
 

Lõputöö kaitsmise ja lõpueksami sooritamise ajavahemikud on kehtestatud akadeemilises 

kalendris. Sellest tulenevad konkreetsed tähtajad, sh lõputöö kaitsmisele või lõpueksamile 

registreerimise tähtajad kuulutatakse välja akadeemilise üksuse poolt. Lõputöö kaitsmist ja 

lõpueksami sooritamist reguleerib õppekorralduseeskirja 7. peatükk. 

 

Bakalaureusetöö 

Lõputöö teema deklareerivad üliõpilased, kes õpivad kõrghariduse 1. õppeastmel 

(bakalaureus või rakenduskõrgharidus) ja nende õppekavas on ette nähtud lõputöö.  

 

1. Lõputöö teema deklareerimiseks liigu menüüs: MINU ÕPPEINFO > Lõputöö teema 
deklareerimine. 

2. Avaneb lõputöö teema deklareerimise vorm: 

 

3. Täida vorm: 
a. Lõputöö kood – süsteem  kuvab õppekavas sisalduvat ainekoodi, üliõpilasel 

seda muuta vaja ei ole. 
b. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna 

pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei 
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esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja 
lõppu. 

c. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri 
tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade vormistamisnõudeid järgides. 

d. Juhendaja ja kaasjuhendaja nimi – süsteem kuvab tudengile akadeemilise 
üksuse poolt korraldusega määratud juhendajate nimesid 

4. Vajuta „SALVESTA“ 

 

Bakalaureuseeksam 

Lõpueksami sooritavad üliõpilased, kes õpivad kõrghariduse 1. õppeastmel (bakalaureus või 

rakenduskõrgharidus) ja nende õppekavas on ette nähtud lõpueksam. Lõpueksam 

deklareeritakse õpingukavasse akadeemilise üksuse töötaja poolt üliõpilase avalduse alusel.  
 

1. Liigu menüüs: DOKUMENDID > Avaldused 
2. Leia avalduste nimekirjast „Muud avaldused“ ja vajuta lingil „Taotle“. 

 
3. Avaneb taotluse vorm: 
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4. Täida lahtrid: 
a. Pealkiri – sisesta siia avalduse pealkiri (näiteks „Lõpueksamile 

registreerimine“) 
b. Sisu – sisesta siia avalduse sisu (näiteks „Palun registreerida mind 

lõpueksamile, kuna soovin sel semestril sooritada lõpueksami.“) 
5. Vajuta „SALVESTA“ 

 

Magistritöö 

Lõputöö kaitsmistaotluse esitavad üliõpilased, kes õpivad magistriõppes ning nende 

õppekavas on ette nähtud lõputöö.  

1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: DOKUMENDID > Avaldused 
2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingil „Taotle“ 

 

3. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm: 
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4. Täida vorm: 
a. Lõputöö kood – vali rippmenüüst oma õppekavasse kuuluva lõputöö kood. 

Reeglina ongi kuvatud ainult üks kood. 
b. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna 

pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei 
esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja 
lõppu. 

c. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri 
tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides. 

d. Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad. Reeglina on 
kuvatud ainult üks valik. 

e. Juhendaja nimi – sisesta lõputöö juhendaja nimi. Trükkimisel sooritab süsteem 
päringu ning kuvab sobivaid vasteid rippmenüüna. Vali rippmenüüst õige 
juhendaja. 

f. Kaasjuhendaja nimi – kui lõputööd juhendas ka kaasjuhendaja, siis sisesta 
eesnime ja perenime lahtrisse tema nimi. 

5. Vajuta „SALVESTA“. 

 

Magistrieksam 

Lõpueksami sooritavad üliõpilased, kes õpivad magistriõppes  ja nende õppekavas on ette 

nähtud lõpueksam. Lõpueksam deklareeritakse õpingukavasse akadeemilise üksuse töötaja 

poolt üliõpilase avalduse alusel.  
 

1. Liigu menüüs: DOKUMENDID > Avaldused 
2. Leia avalduste nimekirjast „Muud avaldused“ ja vajuta lingil „Taotle“. 
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3. Avaneb taotluse vorm: 

 
4. Täida lahtrid: 

a. Pealkiri – sisesta siia avalduse pealkiri (näiteks „Lõpueksamile 
registreerimine“) 

b. Sisu – sisesta siia avalduse sisu (näiteks „Palun registreerida mind 
lõpueksamile, kuna soovin sel semestril sooritada lõpueksami.“) 

5. Vajuta „SALVESTA“ 

 

Doktoritöö 

Lõputöö kaitsmistaotluse esitavad doktorandid, kes õpivad doktoriõppes ning nende 

õppekavas on ette nähtud lõputöö.  

1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: DOKUMENDID > Avaldused 
2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingil „Taotle“ 
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3. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm: 

 

4. Täida vorm: 
a. Lõputöö kood – vali rippmenüüst oma õppekavasse kuuluva lõputöö kood. 

Reeglina ongi kuvatud ainult üks kood. 
b. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna 

pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei 
esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja 
lõppu. 

c. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri 
tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides. 

d. Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad. Reeglina on 
kuvatud ainult üks valik. 
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e. Juhendaja ja kaasjuhendaja nimi – süsteem kuvab tudengile akadeemilise 
üksuse poolt korraldusega määratud juhendajate nimesid 

5. Vajuta „SALVESTA“ 
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