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LTI Rekreatsioonikorralduse eriala  

2019/2020 õa sügissemestri  

lõputöö kaitsmisega seonduvad tähtajad 

 
Lõputöö teema ja juhendaja kinnitamine: 

 17.oktoober 2019 (sessioonõpe 18. oktoober kuni kell 16.00) 

eelnevalt juhendajaga allkirjastatud vormikohane avaldus (Vorm RTO-K01 

paberkandjal) lõputöö teema ja juhendaja kinnitamiseks tuua Rä-212 

(K.Esop). Eelmisel õppeaastal esitatud avaldus on selleks ajaks kehtetu.  

 

Eelkaitsmisele registreerimine: 05.-12. detsember 2019  LTI kodulehel 

www.tlu.ee/lti elektrooniliselt (v.t. õpingud olulised kuupäevad)  

 

Eelkaitsmine: 17. detsember 2019 - bakalaureusetööd kell 10:00 Rä-217, 

magistritööd kell 13:00  Rä-217 (algusaeg täpsustub).  

NB! Eelkaitsmisel (enne ettekannet PowerPoint esitlust) esitada 

kaitsmiskomisjonile paberkandjal korralikus kiirköites lõputöö valminud versioon 

(trükitud, mitte köidetud, juhendaja poolt kinnitatud).  

Eelkaitsmise nõuded* v.t. täpsemalt allpool. 

 

Õppekava täitmine: 8. jaanuar 2020 õppekava 100% täitmise tähtaeg 

(tulemused peavad kajastuma ÕIS-is) 

 

Lõputöö esitamine: 8. jaanuar 2020 esitada 2 köidetud lõputööd  

(üks kõvaköites, teine spiraalköites) – bakalaureusetööd  K.Zilmerile Rä-506, 

magistritööd  M.Reimannile Rä-507 või K.Esopile Rä-212. Samaks päevaks tuleb 

saata lõputöö ka elektrooniliselt pdf-failina karin.esop@tlu.ee, BA kzilmer@tlu.ee, 

MA mart@tlu.ee . 

 

Nõuded esitatavale tööle:  

- Lõputöö tiitellehe järgi lisada sisseköidetult LIHTLITSENTS 

(autorideklaratsioon). 

- EESTI- ja INGLISKEELNE RESÜMEE peab sisaldama pealkirja!   

- Nii eelkaitsmiseks kui põhikaitsmiseks esitatava töö tiitellehel peab 

olema juhendaja allkiri (tõendab lõputöö kaitsmisele lubamist).  



11.10.2019 

Ilma juhendaja allkirjata tööd vastu ei võeta!  

- Bakalaureusetöö kaitsjad REGISTREERIVAD LÕPUTÖÖ TEEMA ÕIS- is 

eesti- ja inglise keeles (pealkiri identne köidetud töö pealkirjaga). 

- Magistritöö kaitsjad ESITAVAD KAITSMISELE SAAMISEKS AVALDUSE ÕIS-

is (sisestatakse töö pealkiri ja juhendaja inglise keeles). 

- Tööd esitatakse tähtajalisel kuupäeval hiljemalt kell 16.00. 

 

Lõputöö kaitsmine: bakalaureusetööd - 22. jaanuar 2020 kell 10:00 Rä-217  

magistritööd - 22. jaanuar 2020 kell 13:00 Rä-217 (algusaeg täpsustub).  

 

Lõputöö peab olema koostatud ja vormistatud vastavalt LTI 

Rekreatsioonikorralduse eriala bakalaureuse-  ja magistritöö juhendile  

(juhend leitav LTI kodulehel). 

 
 
*Eelkaitsmise nõuded: 

 Lõputöö sisuliselt valminud versioon (kiirköites) esitatakse kaitsmiskomisjonile kaitsmisel 
(enne ettekannet).  

 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.  Ettekandest peab 
selgelt nähtuma töö valmidusaste! 

 Ettekanne PowerPoint slaidiesitlusena, illustreerida näitliku materjaliga (skeemid, 
joonised), võtta mälupulgal kaitsmisele kaasa. 

 Eelkaitsmisel osalemine kohustuslik.   
 


