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Bakalaureusetöö nõuded etnoloogia erialal 
 
1. Bakalaureusetöö on etnoloogia eriala bakalaureuseastme lõputöö (6 EAP). 
Bakalaureusetöö on iseseisev uurimistöö etnoloogia/antropoloogia teemavaldkonnas, mis 
tehakse erialaõppejõu juhendamisel.  
 
2. Bakalaureusetöö vormistus. Bakalaureusetöö on analüütiline või üldistav tervik, mille 
sisu ja vormistus vastab akadeemilise töö nõuetele. Bakalaureusetöö koosneb tiitellehest, 
sisukorrast, sissejuhatusest, peatükkideks ja alapeatükkideks liigendatud töö põhiosast, 
kokkuvõttest, kasutatud allikate ja kirjanduse loetelust ning võõrkeelsest resümeest. 
Bakalaureusetöö maht on (ilma lisadeta) 30–40 arvutitrükis lehekülge (Times New Roman, 
tähesuurus 12, reavahe 1,5), millele võivad järgneda lisad. Kõigile töös kasutatud allikatele 
peab olema viidatud vastavalt akadeemilise teksti viitamisreeglitele. Bakalaureusetöö 
vormistamisel soovitatakse võtta eeskujuks: Ellen Uuspõld, Üliõpilastööde vormistamise 
juhend. Tartu: Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti keele õppetool, 2000. 
 
3. Bakalaureusetöö eesmärk on õpetada kultuuri analüüsiga seotud teemade teaduslikku 
käsitlemist etnoloogia/antropoloogia perspektiivist lähtudes.  
 
4. 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 selge esitamine. 
 
5. Nõuded bakalaureusetöö sisule.  
 
Etnoloogias kaitstav bakalaureusetöö peab põhinema mõne kultuurinähtuse analüüsil, milleks 
üliõpilane kogub materjali kas ise (nt etnograafilised välitööd) või tugineb juba kogutud 
materjalidele (nt arhiivimaterjalidele). 
 

• Töö uurimisprobleem on püstitatud arusaadavalt ja põhjendatult. Töös on selgelt välja 
toodud uurimisprobleem ja sõnastatud uurimuse eesmärk, uurimisülesanded tulenevad 
uurimiseesmärgist). 

• Töö uurimisvaldkond on selgelt ja põhjendatult piiritletud (autor selgitab töö 
sissejuhatuses, mida ta uurib ja vajadusel põhjendab mida ei uuri). Sissejuhatuses on 
selgitatud uuritava teema tähtsust ja aktuaalsust (põhjendatakse uuritava teema 
olulisust antud erialal ja ühiskonnas laiemalt; teema seostatakse töö teoreetilise ja 
empiirise analüüsi osadega). 

• Bakalaureusetöö peab tutvustama uuritavaid allikaid, nende kogumise ja analüüsi 
meetodeid. 

• Bakalaureusetöö esimeses peatükis antakse teoreetiline raamistik töö põhiosa 
moodustavale analüüsile. Teoreetilise raamistiku moodustavad töös kasutatavate 
põhimõistete ning uurimuse põhiprobleeme selgitavate teoreetiliste kontseptsioonide 
tutvustus. Bakalaureusetöös kasutatud kirjanduse ülevaade (uurimislugu, teoreetiline 
raamistik) on temaatiliselt struktureeritud ehitatud ja tutvustab olulisemaid antud 
teemaga seotud käsitlusi (s.h viimase kümne aasta jooksul ilmunud uurimusi). 
Üliõpilane põhjendab, kuidas seostuvad tutvustatavate autorite ideed tema töös 
analüüsitud empiirilise materjaliga. Töö teoreetiline osa on tasakaalus empiiriliste 
andmete analüüsiga. 
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• Bakalaureusetöö ei eelda tingimata teaduslikku poleemikat ega uudset teaduslikku 
panust, kuid töö autor peab valdama uuritava teema olulisemaid aspekte ning oskama 
seostada varasemad käsitlused oma töö temaatikaga. 

• Bakalaureusetöös analüüsitud empiirilise materjali puhul on tutvustatud andmete 
kogumise ja analüüsi meetodeid ning põhjendatud nende rakendamise kohasust antud 
töö uurimisprobleemist ja eesmärkidest lähtuvalt 

• Töös uuritava empiirilise materjali analüüs on seostatud uurimisprobleemi, eesmärgi ja 
uurimisküsimustega. Töös kasutatud teoreetilisi käsitlusi kasutatakse uurimistulemuste 
tõlgendamisel. Töös tuleb selgelt välja üliõpilase oma panus uurimisprobleemi 
käsitlemisel ning uurimistulemuste analüüsimisel. 

• Uuritavat teemat käsitletakse süstemaatiliselt, töö on üles ehitatud selgelt ja loogiliselt. 
 
6. Bakalaureusetöö teema kooskõlastatakse juhendajaga 3. aasta sügissemestril (hiljemalt 
novembri lõpuks) ja kinnitatakse ametlikult hiljemalt 3. aasta sügissemestri lõpuks, 
uurimiskava ja kirjanduse lähteloetelu esitatakse juhendajale hiljemalt kevadsemestri esimese 
kahe nädala jooksul, bakalaureusetöö üks peatükk esitatakse juhendajale hiljemalt märtsi 
viimaseks nädalaks. Töö terviktekst esitatakse juhendajale hiljemalt 30. aprilliks. Juhendaja 
poolt kaitsmisele lubatud töö lõppversioon esitatakse komisjonile üks nädal enne välja 
kuulutatud kaitsmiskuupäeva. Enne kaitsmist peab õppekava olema täies mahus täidetud. 
 
7. Bakalaureusetöö uurimiskava (1–2 lk) sisaldab uurimuse esialgset pealkirja, töö eesmärki, 
uurimisküsimust, teema piiritlust (mida uurin, mida ei uuri), andmete kogumise ja analüüsi 
meetodite tutvustust ja sisututvustust. Allikaloetelu osutab kirjandusele, millega on juba 
tutvutud ning mis tuleb järgnevalt läbi töötada.  
 
8. Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiseks õppetooli köidetud väljatrükina kahes eksemplaris 
(neist 1 kõvas köites) ja ka elektrooniliselt (pdf-failina) vähemalt üks nädal enne 
väljakuulutatud kaitsmiskuupäeva. Kaitsmisele lubamine toimub juhendaja kirjaliku 
arvamuse alusel. 
 
9. Bakalaureusetöö puhul hinnatakse: 
 

- uuritava teema olulisust ja aktuaalsust (põhjendatud on uuritava teema olulisust antud 
erialal ja ühiskonnas laiemalt; teemat seostatakse töö teoreetilise ja empiirise analüüsi 
osadega). 

- uurimisprobleemi, eesmärgi ja ülesannete omavahelist seostatust (töös on selgelt välja 
toodud uurimisprobleem ja sõnastatud uurimuse eesmärk, uurimisülesanded tulenevad 
uurimiseesmärgist). 

- teema varasema uurimisloo avamist. 
- töö teoreetilist sisukust (on arusaadavalt ja põhjendatult kirjeldatud uuritava teema 

avamiseks sobivaid teoreetilisi seisukohti, mida seostatakse põhjendatult oma tööga; 
on välja toodud ja määratletud töö kesksed mõisted; töös on kasutatud akadeemilisi 
allikaid). 

- teoreetilise ja empiirilise osa tasakaalu töös (kirjandusallikad on valitud asjakohaselt 
ning need on seostatud töös uuritava empiirilise materjaliga.) 

- uurimismetoodika sobivust (tutvustatud on andmete kogumise ja analüüsi meetodeid 
ning põhjendatud nende rakendamise kohastust antud töö uurimisprobleemist ja 
eesmärkidest lähtuvalt.) 

- uurimistulemuste analüüsi ja andmete tõlgendamist (uurimistulemuste seostatus 
uurimisprobleemi, eesmärgi ja uurimisküsimustega; kasutatud teoreetiliste käsitluste 
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kasutamine uurimistulemuste tõlgendamisel; oma seisukoha väljendamine 
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 ka teemakohase kirjanduse läbitöötamises. 

- uuritava teema süstemaatilist käsitlust ja sellest lähtuvalt töö sisu loogilist ja selget 
ülesehitust. 

- vormistusnõuete täitmist ja keelelist korrektsust (on järgitud punktis 2. tutvustatud 
vormistusnõudeid). 

- bakalaureusetöö kaitsmise ajal akadeemilise diskussiooni käigus üliõpilase poolt 
esitatud põhjenduste ja selgituste selgust ja piisavust. 

 
10. Bakalaureusetööd hindab eksamikomisjon avalikul kaitsmisel, tuginedes oponendi ja 
juhendaja hinnangule. Hinded otsustatakse kinnisel koosolekul, misjärel tehakse need 
kaitsjatele teatavaks. 
 
11. Bakalaureusetöö kaitsmise käik: 
 

• Kaitsmiskomisjoni esimees tutvustab komisjoni koosseisu, päevakorda ning reegleid.  
• Töö tutvustamiseks antakse sõna üliõpilasele (10 min). 
• Üliõpilane vastab oponendi suulisele või kirjalikule retsensioonile. 
• Järgneb akadeemiline diskussioon komisjoni liikmete ja auditooriumis viibijate 

osalusel.  
• Üliõpilane saab võimaluse lühikeseks lõppsõnaks. 

 
NB ! Alates 1. detsembrist 2012 peab lõputöö autor esitama lõputöö kaitsmisele koos 
elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö avaldamiseks internetis. Lõputöö esitatakse PDF-
vormingus failina, mille lõppu on lihtlitsents lisatud. Autori lihtlitsents lõputöö avaldamiseks 
on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Positiivsele hindele kaitstud lõputöö salvestatakse 
raamatukogu digitaalarhiivi DSpace kolme kuu jooksul pärast kaitsmist. 
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