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Bakalaureusetöö nõuded folkloristika erialal 
 
1. Bakalaureusetöö on folkloristika eriala bakalaureuseastme lõputöö (6 EAP). 
Bakalaureusetöö on iseseisev uurimistöö rahvaluule teemavaldkonnas, mis võtab kokku 
õpingute vältel omandatu. Bakalaureusetöö tehakse erialaõppejõu juhendamisel.  
 
2. Bakalaureusetöö vormistus  
 
Bakalaureusetöö on iseseisev terviklik uurimus, mille sisu ja vormistus vastavad akadeemilise 
töö nõuetele. Bakalaureusetöö koosneb tiitellehest, sisukorrast, sissejuhatusest, peatükkideks 
ja alapeatükkideks liigendatud töö põhiosast, kokkuvõttest, arhiivallikate ja kirjanduse 
loetelust ning võõrkeelsest kokkuvõttest (tõlkida tuleb ka töö pealkiri!). Bakalaureusetöö 
põhiosa maht on  orienteeruvalt 30–40 arvutitrükis lehekülge (Times New Roman, tähesuurus 
12, reavahe 1,5), millele võivad järgneda lisad.  
 
Töös kasutatakse läbivalt ühtset akadeemilist viitamissüsteemi ja vormistuspõhimõtteid. 
Bakalaureusetöö vormistamisel pakuvad eeskuju ajakirjad Mäetagused, Akadeemia, Keel ja 
Kirjandus. Soovitav on tutvuda Krista Uibu koostatud õppematerjaliga Praktilisi harjutusi 
õigeks viitamiseks I-II: 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/10073/index.html, 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/10074/index.html. 
 
3. Õpieesmärgid (õpiväljundid).  
 
Bakalaureusetööd kirjutades omandab üliõpilane järgmised oskused: uurimisprobleemi 
püstitamine, uurimisvaldkonna piiritlemine (s.h oma töö suhestamine antud teemal varem 
uurituga), uuritavas empiirilises materjalis orienteerumine, uuritava materjali süstemaatiline 
käsitlemine ja tulemuste korrastatud esitamine. 
 
4. Nõuded bakalaureusetöö sisule  
 
Folkloristika erialal kaitstav bakalaureusetöö peab põhinema mõne kultuurinähtuse analüüsil, 
milleks üliõpilane kogub materjali kas ise (nt folkloristlikud välitööd) või tugineb juba 
kogutud materjalidele (nt arhiivimaterjalid). 
 

• Töö sissejuhatuses sõnastatakse uurimisprobleem ja uurimuse eesmärk 
(uurimisülesanded tulenevad uurimiseesmärgist). Töö uurimisvaldkond piiritletakse 
põhjendatult. Sissejuhatuses selgitatakse ka uuritava teema tähtsust ja aktuaalsust 
(põhjendatakse uuritava teema olulisust antud erialal ja ühiskonnas laiemalt), 
seostatakse teema töö teoreetilise ja empiirise analüüsi osadega ning kirjeldatakse töö 
ülesehitust. 

• Bakalaureusetöös antakse täpne ülevaade empiirilistest allikatest (materjalidest), sh 
materjali  hulgast ja piiritlemisest ning allikakriitikast (sh allikmaterjali 
kogumismeetodist). 

• Töös antakse teoreetiline raamistik empiirilise ainese analüüsile. Selleks tutvustaakse 
töös kasutatavaid põhimõisteid, uurimisprobleemi teoreetilisi lähtekohti ning 
materjalide analüüsimiseks rakendatavaid meetodeid. Bakalaureusetöös kasutatud 
kirjanduse ülevaade (uurimislugu, teoreetiline raamistik) on temaatiliselt 
struktureeritud ja tutvustab olulisemaid antud teemaga seotud käsitlusi. Üliõpilane 
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põhjendab, kuidas seostuvad tutvustatavate autorite ideed tema töös analüüsitud 
empiirilise materjaliga.  

• Bakalaureusetöö kokkuvõttes sõnastab autor lahendused töö sissejuhatuses püstitatud 
uurimisülesannetele, lähtudes uurimisprobleemist ja töö eesmärgist. 

 
5. Bakalaureusetöö teema kooskõlastatakse juhendajaga ja kinnitatakse osakonnas hiljemalt 
3. aasta sügissemestri lõpuks. Üliõpilane teeb koostöös juhendajaga töö koostamise ajakava.  
 
6. Juhendaja aitab üliõpilasel sõnastada teemat ja uurimisküsimusi, struktureerida ainet, 
valida kirjandust, rakendada meetodit, avardada tausta, kanda hoolt töö püsimise eest 
kindlates raamides. Juhendaja juhib tähelepanu fakti- ja loogikavigadele, analüüsi ja 
järelduste puudustele ning muudele sisulistele või vormilistele probleemidele. Juhendaja osutab 
käsikirja tüüpilistele õigekirja- ja stiilieksimustele, kuid ei ole töö toimetaja ega kaasautor.  
 
7. Bakalaureusetöö kaitsmiseks esitamine  
 
Kaitsmisele lubatud bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiseks osakonda nii köidetud 
väljatrükina kui ka avalikustatava PDF-vormingus failina vähemalt üks nädal enne 
väljakuulutatud kaitsmiskuupäeva. Enne kaitsmisele lubamist peab õppekava olema täies 
mahus täidetud. Õppekava täitmist kontrollib osakonna referent.  
 
Üliõpilane lisab tööle elektroonilise lihtlitsentsi (näidisvorm on kättesaadav valdkonna 
kodulehel https://humanitaarteadused.ut.ee/et/avalduste-vormid, kust valida “Lihtlitsents 
lõputöö elektroonseks avaldamiseks (tavaline)), millega autor annab loa töö säilitamiseks ja 
elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu. Kui lõputööd ei ole võimalik 
mingil põhjusel avaldada, tuleb enne lõputöö kaitsmisele esitamist taotleda dekaanilt 
avaldamispiirangute kehtestamist (täpsemalt vt ülikooli kodulehelt  
https://www.ut.ee/et/oppimine/juhend-uliopilasele-loputoode-avaldamise-korra-kohta). 
 
Täidetud lihtlitsentsi tekst peab olema iga lõputöö kõige viimane lehekülg (peale allikate 
loetelusid/lisasid) nii kaitsmiseks esitatud köidetud väljatrükis kui ka PDF-vormingus failis. 
Litsentsi ei pea näitama töö sisukorras, kuna see ei ole töö sisuline osa. Litsentsi ei ole vaja 
allkirjastada. 
 
Rahvaluule osakonna raamatukogu spetsialist salvestab osakonnas positiivsele hindele 
kaitstud lõputööd TÜ digitaalarhiivi DSpace (http://dspace.utlib.ee/dspace/) kolme kuu 
jooksul pärast kaitsmist. 
 
8. Bakalaureusetöö hindamisel arvestatakse: 
 

- uuritava teema aktuaalsust (põhjendatud on uuritava teema olulisust antud erialal ja 
ühiskonnas laiemalt; teemat seostatakse töö teoreetilise ja empiirilise analüüsiga); 

- uurimisprobleemi, eesmärgi ja ülesannete omavahelist seostatust (kompaktselt on 
sõnastatud uurimisprobleem ja uurimuse eesmärk, uurimisülesanded tulenevad 
uurimiseesmärgist); 

- teema ja/või lähenemisviisi varasema uurimisloo avamist ning oma töö ja lähenemisviisi 
seostamist senise uurimislooga; 

- töö teoreetilist sisukust ja teoreetilise osa seostatust empiirilise osaga (on kirjeldatud 
uuritava teema avamiseks sobivaid teoreetilisi seisukohti ning seostatud neid töös 
käsitletavate küsimuste ja ainesega; on välja toodud ja määratletud töö kesksed mõisted); 
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- uurimismetoodika sobivust (tutvustatud on andmete kogumise ja analüüsi meetodeid 
ning põhjendatud nende rakendamist töö uurimisprobleemist ja eesmärkidest lähtuvalt); 

- uurimistulemuste analüüsi ja andmete tõlgendamist (uurimistulemuste seostatus 
uurimisprobleemi, eesmärgi ja uurimisküsimustega; kasutatud teoreetiliste käsitluste 
kasutamine uurimistulemuste tõlgendamisel); 

- üliõpilase omapoolset originaalset panust (autoripoolsed seisukohad seoses uuritava 
teemaga; põhjendatult esitatud järeldused); 

- uurimistöö planeerimise ja läbiviimise oskusi, mis väljenduvad nii empiirilise materjali 
kogumises kui teemakohase kirjanduse läbitöötamises; 

- töö loogilist ülesehitust; 
- vormistusnõuete täitmist ja keelelist korrektsust (on järgitud punktis 2 tutvustatud 

vormistusnõudeid); 
- bakalaureusetöö kaitsmisel esitatavat töö tutvustust (oskus esitleda 10 minuti vältel oma 

töö kõige olulisemad pidepunktid); 
- bakalaureusetöö kaitsmise ajal akadeemilise diskussiooni käigus üliõpilase poolt esitatud 

põhjendusi ja selgitusi. 
 
9. Bakalaureusetööd hindab kaitsmiskomisjon võttes arvesse kirjalikult esitatud tööd, 
oponendi ja  juhendaja hinnangut sellele ning kaitsmise käiku. Hinne otsustatakse kinnisel 
koosolekul, misjärel tehakse see kaitsjale teatavaks. 
 
10. Bakalaureusetöö kaitsmise käik: 
 

• Kaitsmisistungit juhatab kaitsmiskomisjoni esimees. 
• Töö tutvustamiseks antakse sõna üliõpilasele (10 min). Kaitsekõnes tutvustab 

üliõpilane uurimisprobleemi, töö eesmärki ja uurimisülesandeid, põhjendab töö 
teemat, oma empiirilisi, metodoloogilisi ja teoreetilisi valikuid ning tutvustab peamisi 
tulemusi. 

• Seejärel saab sõna oponent; oponendi sõnavõtu raames või selle järel toimub 
diskussioon kaitsja ja oponendi vahel; järgneb juhendaja sõnavõtt.  

• Järgneb akadeemiline diskussioon komisjoni liikmete ja auditooriumis viibijate 
osalusel.  

• Üliõpilane saab võimaluse lühikeseks lõppsõnaks. 
 
 
Heaks kiidetud TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna koosolekul mais 2013. 
Internetiviiteid kaasajastatud 1. novembril 2018. 


