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Bakaeksami eesmärk
• Bakalaureuseeksami eesmärgiks on tõendada ja testida 

bakalaureusestuudiumi jooksul omandatud erialaste 
teadmiste ja oskuste kinnistumist ning üliõpilase võimet 
neid rakendada.


• Lisaks on eksami eesmärgiks anda võimalus 
demonstreerida uurimistöö alast analüüsioskust ning 
sidusa ja keeleliselt korrektse akadeemilise teksti 
loomise oskust.



Bakalaureuseeksami 
sooritamise tingimused

• Eksamile lubatakse üliõpilane, kes on täitnud kultuuriteaduse 
eriala bakalaureuse õppekava kõik nõudmised, mis on 
vajalikud eksamile pääsuks ning kel ei ole ainetes võlgnevusi.


• Eksamiks ettevalmistumine on täies mahus üliõpilase 
iseseisev töö. Eksamiks iseseisvalt valmistumise 
abistamiseks ja suunamiseks on Moodle’i keskkonnas 
(HIK6300.HT Bakalaureuseeksam 2020) üles laetud lisaks 
kõigi osaeksamite kirjeldusele ja üksikasjalikele sooritamise 
nõuetele ka põhilised materjalid ja muud toetavad allikad.



Bakalaureuseeksami sisu

• Eksam jaguneb kolmeks osaeksamiks:


1. Kirjalik uurimustöö (mahuga vähemalt 6000 sõna ilma 
kasutatud kirjanduse nimekirja ja lisadeta) (50% hindest);


2. Iseseisev erialakirjanduse lugemine ja lugemispäeviku 
koostamine (25% hindest);


3. Vestlus eksamikomisjoniga (kuni 45 minutit), mis 
koosneb kahest osast: a) uurimistöö suuline esitlus 
(koos slaididega) ja selle üle arutlemine koos 
eksamikomisjoni liikmetega; b) vabas vormis arutlus 
eksamikomisjoniga iseseisvalt loetud kirjanduse ja 
lugemispäeviku üle (25% hindest).



Uurimistöö
• Uurimistöö kirjutamine algab eelmisel semestril bakalaureuse-

seminaris, kus õpitakse uurimistööks vajalikke oskusi, 
tutvutakse uurimistöö nõudmistega, lepitakse kokku uurimistöö 
teema ja kirjutatakse valmis uurimistöö esimene mustand ja 
esitletakse seda suuliselt. Uurimistööl pole eraldi juhendajat, 
vajalikku nõu ja abi pakuvad bakaseminari juhendaja(d).

• Uurimistöö maht on vähemalt 6000 sõna (ilma kasutatud 
kirjanduse nimekirja ja lisadeta). Uurimistöö tuleb vormistada 
vastavalt nõuetele (nõuded veebis: https://www.tlu.ee/ht/
lopetamine#loputoo-vormistamise-juhendid-ba-ja-ma)

• Uurimistöö tuleb esitada elektrooniliselt (pdf-ina) Moodle’is 
(Bakalaureuseeksami kodulehel) hiljemalt 10. mail kell 23.55.

https://www.tlu.ee/ht/lopetamine#loputoo-vormistamise-juhendid-ba-ja-ma
https://www.tlu.ee/ht/lopetamine#loputoo-vormistamise-juhendid-ba-ja-ma
https://www.tlu.ee/ht/lopetamine#loputoo-vormistamise-juhendid-ba-ja-ma


Iseseisev lugemine

• Lugemispäevi tuleb esitada elektrooniliselt Moodle’is 
(Bakalaureuseseminari kursuse lehel) hiljemalt 20. mai kell 23.55. 
Lugemispäeviku maht on vähemalt 1000 sõna, Moodle’is leidub 
ka lugemispäeviku juhend.

• Iseseisev lugemine hõlmab eksamikomisjoni koostatud erialase 
kirjanduse iseseisvat süvendatud lugemist ja loetu põhjal kirjaliku 
lugemispäeviku pidamist.

• 2020. aasta lõpetajad peavad läbi lugema järgmised teosed:


1. Rein Raud, “Tähenduste keeris. Tervikliku kultuuriteooria visand” 
(Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2017)


2. Marek Tamm (toim), “Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste 
metodoloogia” (Tallinn: TLÜ Kirjastus, 2016), lk 7–50, 231–259.



Vestlus eksamikomisjoniga (1) 
• Vestlus eksamikomisjoniga kestab umbes 45 minutit ja koosneb 

kahest põhiosast. Esiteks uurimistöö suulisest esitlusest ja selle 
üle arutlemisest koos eksamikomisjoni liikmetega. Teiseks vabas 
vormis arutlusest eksamikomisjoniga iseseisvalt loetud kirjanduse 
ja lugemispäeviku üle. 

• Uurimistööst teeb üliõpilane eksamikomisjonile slaidiesitluse (10 
minutit), mille käigus hinnatakse tema võimekust oma uurimust ja 
selle olulisi tulemeid lühidalt ja arusaadavalt kokku võtta ja 
esitleda. Kontrollitavate osaoskuste hulka kuuluvad oskus esitluse 
slaide vormistada ja uurimusest olulist infot välja tuua, võime 
ajalimiidist kinni pidada, kasutada akadeemilist väljendusviisi ning 
valmidust vastata küsimustele ja võtta arvesse esitatud kriitikat. 
Esitlusele järgnevad eksamikomisjoni liikmete esitatud 
täpsustavad küsimused ja nendele  vastamine.



Vestlus eksamikomisjoniga (2) 
• Pärast uurimistöö esitamist ja selle üle arutamist toimub vestlus 

eksamikomisjoni liikmetega loetud raamatute ja lugemispäeviku 
üle. Vestluse käigus hinnatakse üliõpilase suutlikkust iseseisvalt 
arutleda tekstide üle, võimekust astuda tekstidega dialoogi, 
oskust oma seisukohti põhjendada ja oskust loetut resümeerida.

• Eksamikomisjoni liikmed on: Marek Tamm (esimees), Tõnis Kahu 
ja Lauri Linask. (Asendusliige Piret Peiker)

• Bakalaureuseeksami tulemus tehakse teatavaks koha peal.

• Kultuuriteaduse bakalaureuseeksam toimub 29. mail. 
Individuaalne ajagraafik tehakse teatavaks vähemalt nädal enne 
eksami toimumist.



Lõpueksami ajagraafik
07.05.2020 - ÕIS-is lõpueksamile registreerimine


10.05.2020 - lõpueksami uurimistöö esitamine (laadida 
PDF-formaadis Moodle'isse hiljemalt kell 23.55)


20.05.2020 - lugemispäeviku esitamine (laadida PDF-
formaadis Moodle'isse hiljemalt kell 23.55)


25.05.2020 - kõik hinded peavad olema õppekaardil


29.05.2020 - lõpueksam  (individuaalse graafiku alusel, 
graafik avalikustatakse pärast 07.05.2020)

Vt ka veebis: https://www.tlu.ee/ht/kultuuriteaduse-bakalaureuseeksam


