
 

 

 

Juhend Tallinna Ülikooli sotsioloogia magistriõppesse sisseastujale  
 
 
Hea sotsioloogia magistrikavale kandideerija,  
 

Koos sisseastumisdokumentidega palume SAISi kaudu esitada CV, motivatsioonikiri ja magistritöö 
projekt.  

Motivatsioonikirjas võiksid välja tuua, miks otsustasid magistriõppes õpinguid jätkata? Kas 
erialavalikut oli lihtne teha? Kui ei, siis mis on peamised kõhkluskohad? Kui jah, siis mis Sind valitud 
eriala juures eelkõige paelub? 

Magistritöö projekti soovitavaks pikkuseks on 1-2 lehekülge. Projekti koostades mõtle, palun, 
järgmisele:  mis võiks olla teema ja kuidas põhjendada selle valiku aktuaalsust; mis võiks olla selle töö 
eesmärk ja keskne uurimisprobleem; kas oled juba valinud mõne kindla autori või teooria töö 
teoreetilise osa lähtekohtadena; mis andmeid ja analüüsimeetodeid eelistaksid kasutada. Kui Sul 
selget eelistust teema valdkonna osas veel pole, siis inspiratsiooniks olgu siin näha sotsioloogia erialal 
kaitstud magistritööde teemasid: 

 Lahutatud isad Eestis - isa ja lapse vahelise piiratud suhte kontekstis 

 Kvalifikatsiooni ja kompetentsuse mittevastavus Eesti kõrgkoolilõpetanute seas REFLEX 
uuringu põhjal 

 Keskkonnasõbralikud käitumispraktikad töökohas: juhtumiuuring kahe välismaise IKT-firma 
Eesti harust 

 Põhikoolist kutsekooli - perekond haridusvaliku mõjutajana 

 Ametiühingute ja tööandjate liitude esindajate nägemus ametiühingute rollist Eestis 

 Küberturvalisuse konstrueerimine ekspertide narratiivides 

 Kaks kodu, kaks elu? Elustiilimigratsioon kui identiteedi projekt 

 Respondent ja küsitleja sündmusloolise küsitlusandmestiku kvaliteedimõjuritena 

 Naise "koht" Eesti metal subkultuuris - konservatiivsete soorollide taastootmine ja 
problematiseerimine 

 Industriaalpiirkondade taaselustamisprotsess: elamisruum Tallinna konverteeritud 
tehasehoonetes 

 Sotsiaalsete tugivõrgustike rollist üksikemade toimetuleku kindlustamisel 

 Eluasemevalikud kultuurideülestes Tallinna lastega peredes. Biograafilised narratiivid 

 Elukoha, sotsiaal-demograafilise tausta ja sotsiaalse kapitali seosed tervise enesehinnangu, 
alkoholi riskitarvitamise ja suitsetamisega 

 Kodakondsusest uue põlvkonna Euroopa segaperedes Eesti-Portugali perede näitel 

 Eesti motokultuuri uuestisünd 

 Koolitüübi roll õpilase identiteedi kujunemisel Tallinna koolide näitel 

 Enesetapud 15-24 aastaste seas globaliseeruvas maailmas: trendid ja seosed 

 Mees- ja naiskaitseväelaste hoiakud seoses naiste ja meeste rollidega ühiskonnas ning 
kaitseväes kui totaalses institutsioonis 



 

 

 Infotöötlusoskuste nõudluse ja pakkumise mõju osalusele mitte-formaalses elukestvas 
õppes 

 Juhkentali asumiseltsi kujunemisest: ideedest tegevusteni 

 Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenud Eesti naiskaitseväelase minapilt 

 Varajast tööturult lahkumist mõjutavad tegurid 

 Sooline segregatsioon kui institutsionaalne tegur soolise palgalõhe kujunemisel 

 Uussisserändajate kajastamine Eesti päevalehtedes 2008. ja 2013. aastal 

 Eestisisesest pendelrändest töö- ja pereelu ühitamise kontekstis: tööjaotus partnerite vahel 

 Naissoost gümnaasiumiõpilaste tervislikkuse diskursused 

 Kooseluseaduse pooldajate ja vastaste positsioneerimisstrateegiad: Postimees.ee näitel 

 Kaasamine Eesti kodanikeühiskonnas: avaliku ja kolmanda sektori võrdlus eest 

 Ettevõtte koolituskultuuri mõju töötajate koolitamisele 

 Kutsekeskharidus postsotsialistlikes riikides: kas turvavõrk või stratifitseerija? 

 Men as victims of sexual violence: narratives of male survivors in the northeast of the U.S. 

 Võrgustunud külalislahkus: sotsiaalse kapitali kasvatamine Couchsurfingu kasutajate seas 

 Eestlaste ja eestivenelaste tajutud diskrimineerimine ja sellega seotud tegurid 

 Meeste meediakujutise muutus Eestis 1996-2017 
 
 
Kohtumiseni vestlusel!  
 
 
Tallinna Ülikooli  
Sotsioloogia õppejõud 
 

 
 


