
 

 

Motivatsioonikirja kirjutamise juhend Rekreatsioonikorralduse õppekavale kandideerijale 

 

Motivatsioonikirja eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ja motivatsiooni alustatud õpingute 

lõpetamiseks.  

 

Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, Times New Roman, tähesuurus 12, reavahe 1,5, 

joondus “justify”,  kandidaadi nimi pdf faili alguses (“Perenimi Eesnimi motivatsioonikiri”) ja faili 

pealkirjas (“Motivatsioonikiri, Perenimi Eesnimi”) 

 

Motivatsioonikirja sisuosas ootame vastuseid järgmistele küsimustele:  

 Olles tutvunud õppekava ja õppeainetega, miks soovid asuda õppima antud 

magistriõppekavale Tallinna Ülikoolis? Mis on Sinu eesmärk (sh karjäärieesmärk) õppima 

asumisel? (kuni 150 sõna)  

 Kuidas toetab Sinu varasem haridus, töö- ja elukogemus antud magistriõppekaval hakkama 

saamist? (kuni 100 sõna)  

 Millise probleemi lahendamisesse soovid tulevikus panustada ja miks? Millised on 

tuleviku suurimad väljakutsed antud eriala valdkonnas Sinu arvates? Millised on Sinu 

valdkondlikud erihuvid? (kuni 150 sõna)  

 Meie õppekava koondab erineva tausta ja kogemustepagasiga õppijaid, kes aitavad luua 

väärtusliku kontaktivõrgustiku, mille abil saame õpet mitmekesistada. Mida saaksid omalt 

poolt õppekavale pakkuda? (kuni 100 sõna).  

 

Motivatsioonikirja juures hinnatakse kandideerimise põhjuseid/eesmärki, varasemaid teadmisi ja 

kogemusi, intellektuaalset küpsust, laia silmaringi, keele- ja väljendusoskust, analüüsi-, 

argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning valmisolekut pühenduda õppetööle. 

 

 

 

Magistritöö kavandi koostamise juhend Rekreatsioonikorralduse õppekavale kandideerijale 

 

Üldised nõuded: vormistus akadeemilises stiilis, Times New Roman, tähesuurus 12, reavahe 1,5, 

joondus “justify”,  kandidaadi nimi pdf faili alguses (“Perenimi Eesnimi magistritöö kavand”) ja 

faili pealkirjas (“Magistritöö kavand, Perenimi Eesnimi”) 

 

Kavandis kirjeldatakse: 

1. magistritöö teemat, andes lühikese kokkuvõtte probleemi olemusest ja kõige olulisematest 

sellealastest uuringutest; 

2. töö eesmärki ja uurimisküsimusi – millist ülesannet või konkreetset probleemi kavatsetakse 

tööga lahendada; 

3. uurimismetoodikat või - võtteid, mida kavatsetakse rakendada probleemi lahendamiseks ja 

milliseid vahendeid töö tegemine nõuab; 

4. ootusi tulemuste suhtes – nende uudsust, olulisust, erialast panust ; 

5. valmisolekut teemaga tegelemiseks, materjalitundmist, eelneva teadustööga või erialase 

tööga seotust; 

6. asjakohaste teadusallikate (artiklid, monograafiad, kogumikud jms) loetelu, mis on teema 

tutvustamisel aluseks võetud (ca 5 allikat)  



 

 

 

Magistritöö kavandi juures hinnatakse kandidaadi huvi ja valmidust panustada valitud 

uurimisprobleemi lahendamisesse, varasemaid teadmisi ja kogemusi uurimistöö koostamise osas, 

akadeemilist väljendusoskust uurimisteema käsitlemisel, erinevate seisukohtade ja käsitluste 

argumenteerimis- ja sünteesivõimet ning võimet orienteeruda teemakohaste teadusallikates. 
 


