
LTI Kehakultuuri ja Kehakultuuri õpetaja eriala 
2017/2018 õa.  

lõputöö kaitsmisega seonduvad tähtajad 

 
 
Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine 2017/18 õppeaastal 

kaitstavatel töödel: 

 20. oktoober 2017 (kaugõpe 26.oktoober) hiljemalt esitada vormikohane 

avaldus (vorm LTI kodulehel) paberkandjal lõputöö teema ja juhendaja 

kinnitamiseks  

Rä-209 (L.-T. Telgmaa) või digiallkirjastatult (siis mõlemalt poolt - nii üliõpilase 

kui ka juhendaja poolt) lotte@tlu.ee. Eelmisel aastal esitatud avaldus on selleks 

ajaks kehtetu. 

 

TALV 
Talvise kaitsmise eelkaitsmisele registreerimine:  

22. – 28. november 2017 LTI kodulehel www.tlu.ee/lti elektrooniliselt (vt 

üliõpilasele olulised kuupäevad) 

 

BAKALAUREUSETÖÖ eelkaitsmine: 04.12.2017  kell 9:00  

MAGISTRITÖÖ eelkaitsmine:  04.12.2017               
 

Eelkaitsmise nõuded: 

• Lõputöö sisuliselt valminud versioon (kiirköites) esitatakse kaitsmiskomisjonile 

kaitsmise ajal. 

• Kaitsmisprotseduur vastab põhikaitsmisele: ettekande pikkus 10 minutit, 

millele järgnevad komisjoni küsimused.  

• Ettekandes ei ole vaja kulutada aega üldtuntud seisukohtade esitamisele vaid 

lühidalt ja konkreetselt põhjendada uurimisobjekti valikut, selgitada töö 

(hüpotees) eesmärk, välja tuua teoreetilised seisukohad, tulemused, üldistused, 

järeldused ning neist tulenevad omapoolsed konkreetsed metodoloogilist ja 

praktilist laadi ettepanekud. Ettekandes peab olema selgelt nähtav töö 

valmidusaste! 

• Kaitsmisel kasutatav PowerPoint slaidiesitlus ( illustreerida näitliku materjaliga 

(skeemid, joonised)) saata hiljemalt eelkaitsmispäeva hommikul kell 08:00 e-

kirjaga aadressil lotte@tlu.ee.  

• Slaidiesitus võtta kaasa ka mälupulgal! 

 

Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine (TSKOM):  3. Jaanuar 2018    



 

Õppekava täitmine: 4. jaanuar 2018 õppekava 100% täitmise tähtaeg 

(tulemused peavad kajastuma ÕIS-is) 

 

Lõputöö esitamine: 4. jaanuar 2018 esitada 2 köidetud lõputööd (üks töö peab 

olema kõvas köites, teine võib olla spiraalköites (üliõpilane saab teise töö pärast 

kaitsmist tagasi)). Samaks päevaks tuleb saata e-posti aadressile  lotte@tlu.ee 

elektrooniliselt terviktöö pdf-failina.  

 Lõputööd tuleb esitada ajavahemikus 09.00-16.30  ruumi Rä-209. 

 Bakalaureusetöö kaitsjad deklareerivad oma lõputöö teema  

ÕIS-is  eesti ja inglise keeles (lõputöö pealkiri on identne köidetud töö 

pealkirjaga) 

 Magistritöö kaitsjad esitavad lõputöö kaitsmisele saamiseks avalduse ÕIS-is  

(magistritöö pealkiri ja juhendaja sisestatakse eesti ja inglise keeles, lõputöö 

pealkiri on identne köidetud töö pealkirjaga)  

 

Nõuded esitatavale tööle:  Lõppkaitsmiseks esitatava töö tiitellehel peab 

olema juhendaja allkiri. Ilma juhendaja allkirjata tööd vastu ei võeta! Töö 

peab sisaldama allkirjastatud lihtlitsentsi (vt lõputöö kirjutamise juhendit, seal on 

näidis). Inglise keelne kokkuvõte peab sisaldama lõputöö pealkirja. 

 

Talvine lõputöö kaitsmine toimub 17. jaanuar 2018 ruumis Rä-216 

• Kaitsmisel kasutatav PowerPoint slaidiesitlus ( illustreerida näitliku materjaliga 

(skeemid, joonised)) saata hiljemalt enda kaitsmispäeva hommikul kell 08:00 e-

kirjaga aadressil lotte@tlu.ee.  

• Slaidiesitus võtta mälupulgal kaasa ka kaitsmisele! 

 

 

KEVAD 
Kevadise kaitsmise eelkaitsmisele registreerimine:  

11. – 17. aprill 2018 LTI kodulehel www.tlu.ee/lti elektrooniliselt (vt üliõpilasele 

olulised kuupäevad) 

 

BAKALAUREUSETÖÖ eelkaitsmine:  

23.-24. aprill 2018 , vajadusel lisaks 26. aprillil   
 

MAGISTRITÖÖ eelkaitsmine:  25. aprill 2018, vajadusel lisaks 27. aprillil 
 

 



Eelkaitsmise nõuded: 

• Lõputöö sisuliselt valminud versioon (kiirköites) esitatakse kaitsmiskomisjonile 

kaitsmise ajal. 

• Kaitsmisprotseduur vastab põhikaitsmisele: ettekande pikkus 10 minutit, 

millele järgnevad komisjoni küsimused.  

• Ettekandes ei ole vaja kulutada aega üldtuntud seisukohtade esitamisele vaid 

lühidalt ja konkreetselt põhjendada uurimisobjekti valikut, selgitada töö 

(hüpotees) eesmärk, välja tuua teoreetilised seisukohad, tulemused, üldistused, 

järeldused ning neist tulenevad omapoolsed konkreetsed metodoloogilist ja 

praktilist laadi ettepanekud. Ettekandes peab olema selgelt nähtav töö 

valmidusaste! 

• Kaitsmisel kasutatav PowerPoint slaidiesitlus ( illustreerida näitliku materjaliga 

(skeemid, joonised)) saata hiljemalt eelkaitsmispäeva hommikul kell 08:00 e-

kirjaga aadressil lotte@tlu.ee.  

• Slaidiesitus võtta kaasa ka mälupulgal! 

 

Õpetajakutse eneseanalüüsi esitamine (TSKOM): 1. aprill- 2. mai 2018    

 

Õppekava täitmine: 15. mai 2018 õppekava 100% täitmise tähtaeg 

(tulemused peavad kajastuma ÕIS-is) 

 

Lõputöö esitamine: 15. mai 2018 esitada 2 köidetud lõputööd (üks töö peab olema 

kõvas köites, teine võib olla spiraalköites (üliõpilane saab teise töö pärast kaitsmist 

tagasi)). Samaks päevaks tuleb saata e-posti aadressile  lotte@tlu.ee elektrooniliselt 

terviktöö pdf-failina.  

 Lõputööd tuleb esitada ajavahemikus 09.00-16.30  ruumi Rä-209. 

 Bakalaureusetöö kaitsjad deklareerivad oma lõputöö teema  

ÕIS-is  eesti ja inglise keeles (lõputöö pealkiri on identne köidetud töö 

pealkirjaga) 

 Magistritöö kaitsjad esitavad lõputöö kaitsmisele saamiseks avalduse ÕIS-is  

(magistritöö pealkiri ja juhendaja sisestatakse eesti ja inglise keeles, lõputöö 

pealkiri on identne köidetud töö pealkirjaga)  

 

Nõuded esitatavale tööle:  Lõppkaitsmiseks esitatava töö tiitellehel peab 

olema juhendaja allkiri. Ilma juhendaja allkirjata tööd vastu ei võeta! Töö 

peab sisaldama allkirjastatud lihtlitsentsi (vt lõputöö kirjutamise juhendit, seal on 

näidis). Inglise keelne kokkuvõte peab sisaldama lõputöö pealkirja. 

 

Kevadine lõputöö kaitsmine toimub ajavahemikul 28.mai – 1.juuni 2018 



• Kaitsmisel kasutatav PowerPoint slaidiesitlus ( illustreerida näitliku materjaliga 

(skeemid, joonised)) saata hiljemalt enda kaitsmispäeva hommikul kell 08:00 e-

kirjaga aadressil lotte@tlu.ee.  

• Slaidiesitus võtta mälupulgal kaasa ka kaitsmisele! 

 


