
SKA6105 TOIMETUSPRAKTIKA, 4 EAP – kohustuslik vene kooli lõpetanud üliõpilastele 

(Venekeelse meedia mooduli kuulajatele). 

1. Praktika periood ja 

maht 

 

Praktika sooritamiseks on reeglina ette nähtud kolmanda õppeaasta 

kevadsemester.   

Praktika maht on 6 nädalat. 

2. Kontrollivorm Eksam 

Aruande hindamist korraldab vastutav õppejõud. 

Õppejõud hindab praktika sooritamist toimetusepoolse hinnangu, üllitatud 

tekstide hulga ja kvaliteedi ning praktika tulemuste esitluse põhjal.  

3. Praktika 

üldeesmärgid 

 

- Tutvuda toimetuse tööga mõne toimetuse vastava kaastöötaja 

juhendamisel. Tutvuda ajakirjaniku praktilise tööga.  

- Õppida teha iseseisvat reporteri tööd 

- Õppida töötamist ka meeskonnas ning paaris mõne professionaalse 

ajakirjanikuga.  

 

Üldiseks eesmärgiks on omandada ajakirjandusalane praktiline kogemus 

üliõpilase poolt valitavas meediakanalis.  

4. Praktika 

õpiväljundid  

Praktika läbinud üliõpilane: 

- on saanud põhjaliku ülevaate meediakanali praktilisest tööst  

- omandanud meeskonna töö kogemuse ühes meediakanalis 

-  suudab töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas 

-  suudab koostada valikuks esitlemiseks kõlbulikke meediatekste.  

5. Praktika korraldus  

 

- Praktika üldist korraldust reguleerib TLÜ õppekorralduse eeskiri § 

13 p 5.  

- Praktika (kursus SKA6105) kuulub ajakirjanduse bakalaureuse 

õppekava erialaste ja kohustuslike ainete hulka.  

- Kursusele registreerumine vastab üldisele korrale. 

- Praktika sooritamise aeg ja koht lepitakse kokku õppejõu ja 

toimetuse volitatud esindaja  vahel, praktikant ei sõlmi praktika 

sooritamiseks lepingut. 
- Toimetuses praktikandiga otseselt tegelev töötaja on praktikandi 

juhendaja. 

- Erasmuse või mõne muu programmiga praktika sooritamisel tuleb 

järgida programmidest tulenevaid iseärasusi ning nõudeid 

(stipendiumi taotlusealused, praktikal viibimise aeg, aruandlus 

jms), mis on ette kirjutatud nii Tallinna Ülikooli kui teiste isikute 

poolt. 

- Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane praktika eest vastutavale 

õppejõule toimetusepoolse hinnangu, ilmunud tööd ning esitleb 

praktika tulemusi.  

6. Praktika 

individuaalne/praktiline 

osa 

Individuaalse/praktilise osa sisuks on vahetu tegevus valitud 

meediakanali toimetuses. 



 

7. Praktika aruandlus 

ja hindamine 

 

Praktika arvestamiseks esitab üliõpilane nädala jooksul peale 

praktikalõpetamisest õppejõule aruande (pikkusega 8-10 lk ) koos 

praktika ajal ilmunud töödega (k.a vähemalt kolm ilmumiseks 

heakskiidetud tööd)  

Aruanne tuleb esitada praktika eest vastutavale õppejõule. 

 

Hindamine (eksam ehk hindeline A-F)  

A - hästi koostatud ja kaitstud aruanne, positiivne iseloomustus toimetuse 

poolt, avaldatud vähemalt kolm tööd 

B – koostatud ja kaitstud aruanne, korralik iseloomustus toimetuse poolt, 

avaldatud kolm tööd   

C – koostatud aruanne, kaitsmine ning toimetusepoolne iseloomustus 

keskpärane, avaldatud kolmtööd 

D – kesine aruanne ja kaitsmine, halb toimetusepoolne iseloomustus, 

avaldatud kolm tööd 

E – nõrk aruanne ja kaitsmine, halb toimetusepoolne iseloomustus, 

avaldatud kaks tööd 

F – Üliõpilasel pole esitada tõendeid praktikal viibimise kohta. 

 

7.1 Praktika sisu 

kirjeldus ja analüüs 

Praktika käigus selgitatakse välja võimalused kasutada teoreetilised 

teadmised töös ajakijanikuna, täidetakse tööülessanded, mis on saadud 

toimetuse vastutava isiku poolt. Aruanne kaitsmisel anlüüsitakse 

omandatud teadmiste vajalikkust ning konkreetse toimetuse võimalusi, 

selgitatakse välja millele oleks vaja panna suurem rõhk õppimise käigus.   

8. Osapoolte õigused ja 

kohustused 

Praktikandi õigused ja kohustused. 

Praktikandil on õigus 

- saada praktika sooritamiseks vajalikku informatsiooni, sellekohast 

tuge nii ülikoolipoolselt koordinaatorilt kui ka vahetult juhendajalt 

praktikakohas;  

- teha ettepanekuid praktika efektiivsuse tõstmiseks;  

- saada asjakohast tagasisidet vahetult juhendajalt. 

-  põhjendatult ning kooskõlastatult õppejõuga katkestada suhe 

praktikakohaga. 

 

 



Praktikandil on kohustus  

- tagada tööalase info konfidentsiaalsus vastavalt praktikakohas 

ettenähtud korrale;  

- järgida praktikakohas ettenähtud tööalaseid norme ning 

töökorraldust; 

- NB! tutvustada käesolevat juhendit praktikakoha poolt seatud 

juhendajale. 

 

Juhendaja õigused ja kohustused 

Juhendajal on õigus 

- küsida täiendavat informatsiooni nii praktikandilt kui ka 

vastutavalt õppejõult; 

- on õigus keelduda jagamast konfidentsiaalset informatsiooni ja 

piirata praktikandi juurdepääsu sellele; 

-  põhjendatult ning kooskõlastatult vastutava õppejõuga katkestada 

praktikasuhe üliõpilasega. 

 

Juhendajal on kohustust  

- toetada ning juhendada praktikandi tegevusi, mis on eelduseks 

praktika eesmärkide ja õpiväljundite täitmiseks;  

- praktika lõppedes anda kirjalik hinnang praktikandi tegevusele  

 

Vastutava õppejõu õigused ja kohustused 

Vastutaval õppejõul on õigus 

- otsustada praktikakoha ja tegevuste sisu kohasuse osas arvestades 

kursuse eesmärke ning määratud õpiväljundeid; 

- õigus ja kohustus teha vajadusel täiendavaid ettepanekuid praktika 

sisu osas vastavalt praktika plaanile; 

- õigus ja kohustus hinnata praktika arvestatuks või mittearvestatuks 

vähemalt kahe nädala jooksul peale aruande nõuetekohast 

esitamist. 

 


