Bakalaureusetöö nõuded etnoloogia erialal
1. Bakalaureusetöö on etnoloogia eriala bakalaureuseastme lõputöö (6 EAP).
Bakalaureusetöö on iseseisev uurimistöö etnoloogia/antropoloogia teemavaldkonnas, milles
üliõpilane rakendab oma õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi. Töö tehakse erialaõppejõu juhendamisel. Bakalaureusetöö sisu ja vormistus vastab akadeemilise uurimistöö
nõuetele.
2. Bakalaureusetöö vormistus. Bakalaureusetöö koosneb tiitellehest, sisukorrast, sissejuhatusest, peatükkideks ja alapeatükkideks liigendatud töö põhiosast, kokkuvõttest,
kasutatud allikate ja kirjanduse loetelust ning võõrkeelsest resümeest.
Töö maht on (ilma lisadeta) 30–40 tinglehekülge, s.o 54000–72000 tähemärki ühes
tühikutega (Times New Roman, tähesuurus 12, reavahe 1,5), millele võivad järgneda lisad.
Kõigile töös kasutatud allikatele peab olema viidatud vastavalt akadeemilise teksti viitamisreeglitele. Bakalaureusetöös kasutatakse läbivalt ühtset akadeemilist viitamissüsteemi ja
vormistuspõhimõtteid. Vormistamisel pakuvad eeskuju näiteks ajakirjad Eesti Rahva
Muuseumi aastaraamat ja Mäetagused. Soovitav on tutvuda Krista Uibu koostatud õppematerjalidega: „Praktilisi harjutusi õigeks viitamiseks I“, „Praktilisi harjutusi õigeks
viitamiseks II“.
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 (sh 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 etnograafiliste
välitööde materjal) või tugineb juba kogutud ja korrastatud materjalidele (nt arhiivimaterjalidele).
● Töö sissejuhatuses sõnastab üliõpilane selgelt uurimuse eesmärgi ja
uurimisküsimused. Samuti tuleb piiritleda oma uurimisteema selgitades (a) kes ja
kuidas on seda teemat varem uurinud; (b) mida üliõpilane oma töös uurib ja
põhjendab vajadusel, mida ta ei uuri ja miks. Sissejuhatuses on selgitatud uuritava
teema tähtsust ja aktuaalsust (põhjendatakse uuritava teema olulisust antud erialal ja
ühiskonnas laiemalt).
● Töö peab tutvustama uuritavaid allikaid, nende kogumise ja analüüsi meetodeid. Töös
uuritavate allikate analüüs on seostatud töö uurimisküsimustega.
● Üliõpilane tutvustab teoreetilist raamistikku kas töö sissejuhatuses või eraldi
(esimeses) sisupeatükis. Teoreetiliseks raamistikuks võib olla töö põhimõistete
tutvustus või töös kasutatava teoreetilise käsitluse pikem tutvustus. Töö teoreetiline
osa on tasakaalus allikate analüüsiga.

Uuritavat teemat käsitletakse süstemaatiliselt, töö on üles ehitatud selgelt ja
loogiliselt.
● Töö on kirjutatud korrektses eesti keeles.
●

6. Bakalaureusetöö teema ja töö kirjutamisprotsess.
•
•

•
•

Töö teema kooskõlastatakse juhendajaga 3. aasta sügissemestril (hiljemalt novembri
lõpuks) ja kinnitatakse õppekorralduse spetsialisti poolt ametlikult hiljemalt 3. aasta
sügissemestri lõpuks.
Bakalaureusetöö uurimiskava (1–2 lk) sisaldab uurimuse esialgset pealkirja, töö
eesmärki, uurimisküsimust, teema piiritlemist (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.
Uurimiskava esitatakse 3. aasta sügissemestril toimuva aine „Etnoloogia seminar“
lõputööna ja kooskõlastatakse juhendajaga.
Bakalaureusetöö üks peatükk esitatakse juhendajale hiljemalt märtsi viimaseks
nädalaks. Töö terviktekst esitatakse juhendajale hiljemalt 30. aprilliks.

7. Juhendaja roll. Juhendaja aitab üliõpilasel sõnastada teemat ja uurimisküsimusi,
struktureerida ainest, valida kirjandust, rakendada meetodit, avardada tausta, kanda hoolt töö
püsimise eest bakalaureusetöö nõuete 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.
8. Kaitsmisele esitamine ja kaitsmisele lubamine. Juhendaja poolt kirjalikult kaitsmisele
lubatud töö lõppversioon esitatakse komisjonile üks nädal enne välja kuulutatud kaitsmiskuupäeva. Bakalaureusetöö esitatakse kaitsmiseks osakonda kõvas köites väljatrükina ja
elektrooniliselt (PDF-failina) vähemalt üks nädal enne väljakuulutatud
kaitsmiskuupäeva. Enne kaitsmisele lubamist peab õppekava olema täies mahus täidetud.
Õppekava täitmist kontrollib osakonna õppekorralduse spetsialist.
9. Lihtlitsents. Üliõpilane lisab tööle elektroonilise lihtlitsentsi (näidisvorm on kättesaadav
valdkonna kodulehel), millega ta annab loa töö säilitamiseks ja elektroonseks avaldamiseks
ülikooli veebikeskkonnas. Kui bakalaureusetööd ei ole võimalik mingil põhjusel avaldada
(eelkõige andmekaitselised ja eetilised takistused), tuleb enne lõputöö kaitsmisele esitamist
taotleda dekaanilt avaldamispiirangute kehtestamist.
Täidetud lihtlitsentsi tekst peab olema iga lõputöö kõige viimane lehekülg (peale allikate
loetelusid/lisasid) nii kaitsmiseks esitatud köidetud väljatrükis kui ka PDF-failis. Litsentsi ei
pea näitama töö sisukorras, kuna see pole töö sisuline osa. Litsentsi ei ole vaja allkirjastada.
10. Bakalaureusetöö puhul hinnatakse:
●
uurimuse eesmärgi ja uurimisküsimuste selgust, uurimisküsimuste seost analüüsiosaga, teema varasema uurimisloo avamist;

●

töö teoreetilist sisukust (nt uuritava teema avamiseks sobivate teoreetiliste seisukohtade arusaadav ja põhjendatud kirjeldus, kesksete mõistete määratlemine;
varasemate akadeemiliste uurimustega seostamine);

●

teoreetilise ja empiirilise osa seostamist ja tasakaalu;
uurimismeetodite tutvustamist ja kasutamist;
uurimisallikate analüüsi ja allikate vastavust uurimisküsimustele, allikavaliku analüüsi
seostamist teooriaosaga;
üliõpilase omapoolset originaalset panust (s.o oma seisukohtade põhjendatud esitamist
teoreetiliste käsitluste puhul ja tulemuste tõlgendamisel);
uuritava teema süstemaatilist käsitlust ning sellest lähtuvalt töö sisu loogilist ja selget
ülesehitust;
vormistusnõuete täitmist ja keelelist korrektsust (st on järgitud ülal 2. punktis
kirjeldatud vormistusnõudeid);
kaitsmise ajal akadeemilise diskussiooni käigus üliõpilase poolt esitatud põhjenduste
ja selgituste selgust ning piisavust.

●
●
●
●
●
●

11. Kaitsmine. Bakalaureusetööd hindab kaitsmiskomisjon avalikul kaitsmisel, võttes
arvesse ka juhendaja hinnangut. Kaitsmiskomisjon saadab üliõpilasele küsimused tema töö
kohta päev enne kaitsmist.
12. Bakalaureusetöö kaitsmise käik:
● kaitsmiskomisjoni koosseisu, päevakorra ning reeglite tutvustus;
● üliõpilase ettekanne (max 10 min), mille jooksul tuleb tutvustada oma töö
uurimisküsimusi, teoreetilisi lähtekohti ja põhimõisteid, uurimisallikaid, metoodikat,
peamisi tulemusi;
● kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine;
● akadeemiline diskussioon kõigi auditooriumis viibijate osalusel, juhendaja arvamus;
● üliõpilase lühike lõppsõna.
● Kaitsmiskomisjoni kinnine arutelu
●

Hinne tehakse kaitsjatele teatavaks vastavalt üliõpilase soovile avalikult
kaitsmisprotseduuri lõpus või mitteavalikult üksnes kaitsjale.

Heaks kiidetud etnoloogia osakonna koosolekul 12.09.2022.

