
LTI Rekreatsioonikorralduse eriala 2021/2022 õa  lõputöö kaitsmisega seonduvad tähtajad 

 

I Lõputöö avalduse esitamine (sügis- ja kevadsemestril kaitsjad) 

Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine: 14. oktoober 2021. Juhendaja ja üliõpilase poolt 

digiallkirjastatud vormikohane avaldus (VORM leitav https://www.tlu.ee/opingud/dokumendid-

esitluspohjad-ja-juhendid#liikumis--tervise--ja-sporditeadused  ) edastada e-maili teel Karin 

Esopile (karin.esop@tlu.ee) ja Kaarel Zilmerile (kaarel.zilmer@tlu.ee BA lõputööde avaldus), 

Mart Reimannile (mart.reimann@tlu.ee MA lõputööde avaldus). Eelmisel õppeaastal esitatud 

avaldus on selleks ajaks kehtetu, ka varasemad kaitsmisele mitte esitatud tööd peavad esitama 

uue avalduse. 

 

II Eelkaitsmisele registreerimine ja selle korraldus:  

Nõuded eelkaitsmisele: 

 Eelkaitsmisel osalemine on kohustuslik 

 Eelkaitsmisele esitatud sisuliselt valminud töö sisaldab 90% kõiki lõputöö juhendis 

ettenähtud töö struktuuri osi. 

 Eelkaitmise esitluse ettekanne vormistus:  TLU PowerPoint esitluspõhjal 

(https://www.tlu.ee/lti/opingud/dokumendid-esitluspohjad-ja-juhendid#liikumis--

tervise--ja-sporditeadused) 

 Eelkaitsmise ettekande ülesehitus (lühidalt ja konkreetselt, vältida üldtuntud 

seisukohti):  

o uurimisobjekti valiku põhjendus; 

o selgitada töö (hüpotees) eesmärk; 

o esitada teoreetilised seisukohad (viidetega),  

o olulisemad tulemused (joonised, tabelid, graafikud, tsitaadid), üldistused, 

järeldused  

 Eelkaitsmise esitluse aeg: 10 min, millele järgnevad komisjoni küsimused 

Sügissemestri eelkaitmisele tuleb registreerida 6.-10.12 2021 LTI kodulehel: www.tlu.ee/lti 

elektrooniliselt (v.t. õpingud olulised kuupäevad) 

NB! Sisuliselt valminud bakalaureusetöö ja magistritöö versioon pdf-failina esitada 13.12.2021 

elektrooniliselt karin.esop@tlu.ee, ja BA tööd kaarel.zilmer@tlu.ee ning MA tööd 

mart.reimann@tlu.ee 

EELKAITSMINE toimub 16.12.2021 algusega kell 10:00  

Sügissemestril kaitstava töö lõplik esitamine 5.01.2022, lõputööde kaitsmine 18-20.01.2022 

vahemikus. 
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Kevadsemestri eelkaitmisele tuleb registreerida 11.-15.04.2022 LTI kodulehel: www.tlu.ee/lti 

elektrooniliselt (v.t. õpingud olulised kuupäevad) 

NB! Sisuliselt valminud bakalaureusetöö ja magistritöö versioon pdf-failina esitada 18.04.2022 

elektrooniliselt karin.esop@tlu.ee, ja BA tööd kaarel.zilmer@tlu.ee ning MA tööd 

mart.reimann@tlu.ee 

BAKALAUREUSETÖÖDE EELKAITSMINE toimub 20.-21.04.2022 algusega kell 10:00  

MAGISTRITÖÖDE EELKAITSMINE toimub 22.04.2022 algusega kell 10:00  

 

III Lõputöö esitamine, kaitsmise tingimused ja korraldus: 

 Õppekava 100%  täitmine (tulemused peavad kajastuma ÕIS-is):  

o Sügissemestril 05.01.2022  

o Kevadsemestril 18.05.2022  

 Kevadsemestril kaitstava töö lõplik esitamine 18.05.2022, lõputööde kaitsmine 30.05-

01.06.2022 vahemikus 

 Lõputöö esitamiseks (v.t. regulaarselt infot) saata elektrooniliselt PDF-formaadis 

digitaalselt allkirjastatud lõputöö (töö teostaja ja juhendaja allkirjaga) e-postile 

karin.esop@tlu.ee , lisaks BA töö kzilmer@tlu.ee , MA töö mart.reimann@tlu.ee. 

 Nõuded esitatavale tööle: 

o Lõputöö peab olema koostatud ja vormistatud vastavalt LTI 

rekreatsioonikorralduse 

eriala bakalaureuse- ja magistritöö juhendile (juhend leitav LTI kodulehel) 

o Lõputööle lisada sisseköidetult LIHTLITSENTS (autorideklaratsioon), 

o EESTI- ja INGLISKEELNE RESÜMEE peab sisaldama pealkirja! 

o Samal päeval registreerivad bakalaureusetöö kaitsjad LÕPUTÖÖ TEEMA ja 

juhendaja ÕIS-is eesti- ja inglise keeles (pealkiri identne saadetud töö 

pealkirjaga). Sisestada kirjatähtedega, mitte kopeerida. 

o Samal päeval esitavad magistritöö kaitsjad KAITSMISELE SAAMISEKS AVALDUSE 

ÕIS-is (sisestatakse töö pealkiri ja juhendaja inglise keeles). Pealkiri identne 

saadetud tööga, sisestada kirjatähtedega, mitte kopeerida. 

o Tööd saadetakse tähtajalisel kuupäeval kuni kell 16.00. 

 LÕPUTÖÖ KAITSMISED: 

o Sügissemetril kaitmine 18-20.01.2022 algusega kell 10:00 

o Kevadsemestri kaitsmine 30.05-01.06.2022 algusega kell 10:00  

 Lõputöö kaitsmise esitluse ettekande vormistus:  TLU PowerPoint esitluspõhjal 

(https://www.tlu.ee/lti/opingud/dokumendid-esitluspohjad-ja-juhendid#liikumis--

tervise--ja-sporditeadused) 
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 Lõputöö kaitsmise ettekande ülesehitus (lühidalt ja konkreetselt, vältida üldtuntud 

seisukohti):  

o uurimisobjekti valiku põhjendus; 

o selgitada töö (hüpotees) eesmärk; 

o esitada teoreetilised seisukohad (sh viidetega, näitlikustatud materjalidega),  

o olulisemad tulemused (joonised, tabelid, graafikud, tsitaadid),  

o Olulisemad arutelus esitatud üldistused ja järeldused ning neist tulenevad 

omapoolsed konkreetsed metodoloogilist ja praktilist laadi ettepanekud. 

o Kaitsmise esitluse aeg: 10 min, millele järgneb retsensiooni põhjal väitlus töö 

teostaja ja oponendi vahel,  komisjoni ja kuulajate küsimused ning lõppsõna. 
 


