
 
Psühholoogia ja käitumisteaduste akadeemiline suund 

Juhendatavad teemad 2019/2020 

 

Arno 

Baltin 

 

 Kultuurierinevused läbirääkimistel 

 Läbirääkimised üle kultuuripiiride 

 Lepitamine konflikti lahendamise vahendina 

 Perelepitus Eestis (nõudlus, tõhusus) 

 Töökohalepituse (work place mediation) vajadus Eestis 

 Ajajuhtimine (ajajuhtimise oskusteave ja võtted; ajajuhtimise raskused, probleemid) 

 Lapsed ja relvad - laste arusaamine relvadest ja nendega seonduvast, isiklikud kogemused 

(nii otsesed kui virtuaalsed).Liitvate läbirääkimiste oskusteabe areng 

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: arno.baltin@tlu.ee 

 

 

Jaanus  

Harro 

 

 Neuropeptiidide neuropsühhofarmakoloogia  

 Psühhiaatriliste häirete loomkatsemudelid  

 Alkoholi ja keelatud uimastite tarbimist soodustavad tegurid  

 Tervise ja tervistmõjustava käitumise longituuduuringud  

 Personaalmeditsiin psühhiaatrias: molekulaargeneetika ja biomarkerid 

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: jaanus.harro@ut.ee 

 

 

Mati 

Heidmets 

 

 Koolikultuur ning õpilaste ja õpetajate hoiakud selle suhtes 

 

Seminaritööd valmivad rühmatöödena, rühmas osalemiseks võtta kontakti õppejõuga. 

Kontakt: mati.heidmets@tlu.ee 

 

 

Piret 

Jamnes 

 

 Karjääri planeerimise ja -nõustamisega seotud teemad (karjääriga rahulolu, 

lahkumiskavatsus, karjääriplatoo, tunnetatud konkurentsivõime jne)  

 Coachingu ja mentorlusega seonduvad teemad 

 

Kontakt: piret.jamnes@fontes.ee 

 

 

Antek 

Kasemaa 

 

 Organisatsioonikultuuri muutumine ajas ja seosed isiksuse omadustega 

 Perspektiivse-pragmaatilise eestvedamiskäitumise seosed: meeskonna sidususega: autentse 

eestvedamisega; individuaalse, meeskonna ja/või organisatsiooni sooritusega 

 Soolised erinevused autentses eestvedamiskäitumises 

 Militaarmoraal ja selle seosed: juhtide eestvedamiskäitumisega; väikeste üksuste sidususega 

 Grupi/meeskonna sidusus ja selle muutumine ajas 

 Personali valikuga seotud teemad militaarvaldkonnas. 

 

Vastuvõtt kokkuleppel; Kontakt: antek.kasemaa@tlu.ee 
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Kristjan 

Kask 

 

 

 Teemad õiguspsühholoogia valdkonnast - alateemad tunnistajate küsitlemine või inimeste 

äratundmine (konkreetsem teemapüstitus selgub kokkuleppel) 

 

Vastuvõtuaeg (eelneval kokkuleppel) esmaspäeviti kell 14-18 

Kontakt: kristjan.kask@tlu.ee 

 

 

Eve 

Kikas 

 

 

 Põhikooli õpilaste õpioskuste hindamine ja arendamine. Täpsem teema kokkuleppel.  

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: eve.kikas@tlu.ee 

 

 

Katrin 

Kullasepp 

 

 

 Paarisuhted (lühi -ja pikaajalised suhted) ning seosed enesehinnangu, kiindumusstiiliga, 

ärevusega, armuakdedusega. Näiteks: suhetega rahuloluga erinevate kiindmusstiilide korral  

 Enesehinnangu, tunnetatud kontrolli jm isiksuslike näitajate seosed stressiga (sh suhetega, 

eluga rahuloluga), pingeallikad (näiteks tudengi v kooliõpilase uurimuse korral), toimetulek 

pingetega. (Võimalus viia läbi longitudinaalne uurimus üliõpilaste hulgas) 

 Inimeseõpetuse suuna tudengitel soovitatav uurida stressi, pingeallikaid, toimetulekut kooli 

(ka edasi õppimise) kontekstis  

 Alkoholi tarbimise seosed, näiteks suhetega rahuloluga, tööstressi, eneseefektiivsus, 

optimismiga. 

 Professionaalse identiteedi kujunemine (kvalitatiivne uurimus) 

 Tööstress, tööga rahulolu, tajutud juhipoolne toetus, eneseefektiivsus, (töö-) kontrollikese 

 Organisatsioonipõhine enesehinnang 

 

Vastuvõtuaeg (eelneval kokkuleppel) teisipäeviti 

Kontakt: katrin.kullasepp@tlu.ee 

 

 

Kadi 

Liik 

 

 

 Keskkonnapsühholoogia (paigakiindumusega, keskkonnaga seotud hoiakud jms) 

valdkonnast kokkuleppel 

 Organisatsioonipsühholoogia valdkonnast kokkuleppel 

 Kontrollikeskme konstruktiga seonduvad teemad 

 Kokkuleppel ka teised teemad 

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: kadi.liik@tlu.ee 

 

 

Aleksander 

Pulver 

 

 

 Liikluspsühholoogia teemad: mootorsõidukijuhtide agressiivsuse, juhtimisvigade, 

juhtimisstiilide seosed impulsiivsuse, isiksuse omaduste, väärtuste ja stressile 

vastupanuvõimega 

 Emotsioonide regulatsiooni teemad: emotsionaalse intelligentsuse seosed enesekontrolli, 

isiksuse omaduste, stressi, stressiga toimetuleku ja psühholoogilise heaoluga 

 Usuline orientatsioon, selle seosed sotsiaalse domineerimise ja õiglase maailma 

kontseptsiooniga 

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: apulver@tlu.ee 
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Avo-Rein 

Tereping 

 

 Kõne parameetrite seos tajutava sotsiaalse staatuse, usaldusväärsuse jt isikule omistatavate 

tunnustega (eksperimentaalne uuring) 

 Emotsioonide väljendumine inimese hääles. Häälitsustes väljendatud emotsioonide taju 

(eksperimentaalne uuring) 

 Kuulmisteravuse langus kõrgematel helisagedustel ja muusika kuulamise harjumused 

(eksperimentaalne uuring) 

 Organisatsioonilise usalduse seosed teiste organisatsioonikäitumise konstruktidega 

 Subjektiivse õnnelikkuse seosed teiste organisatsioonikäitumise konstruktidega 

 

Vastuvõtuaeg eelregistreerimisega teisipäeviti kell 10:30-12:30 

Kontakt: avorein@tlu.ee 

 

 

Aaro 

Toomela 

 

 

 Erinevate psüühiliste protsesside idiograafilised uuringud raskesti kättesaadavatel valimitel 

 

Täpsem teema kokkuleppel 

Kontakt: aaro.toomela@tlu.ee 

 

 

Kristiina  

Treial 

 

 

 Koolipsühholoogia - kiusamine ja selle vähendamine koolis 

 Laste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamine 

 

Täpsem teema ja vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: kristiina.treial@tlu.ee  

 

 

Kristiina 

Uriko 

 

 

 Tervisepsühholoogia valdkond (nt. tajutud stress, tööstress, söömiskäitumine, 

tervisekontrollikese, tervisekäitumine, riskikäitumine) 

 Perepsühholoogia valdkond (nt. paarisuhtega rahulolu, vanemlik stress, töö-pere konflikt). 

 Reproduktiivtervise psühholoogia valdkond 

 

Vastuvõtt kokkuleppel 

Kontakt: kristiina.uriko@tlu.ee 
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