
TÜ arheoloogia osakonna nõuded  2021. aastal kaitstavatele 
bakalaureusetöödele 
 

Tähtsad kuupäevad 

10. dets 2020 – juhendaja ja teema kinnitamiseks esitatava avalduse tähtaeg. Avaldus tuleb 
esitada arheoloogia õppekorralduse spetsialistile Aasa Saavastele aasa.saavaste@ut.ee. 

25. jaan 2021 – bakalaureusetööde kavandite esitamise tähtaeg 

Kavandid saata marge.konsa@ut.ee  

27. jaan 2021 – bakalaureusetööde kavandite arutelu algusega kell 14.15 Teamsis 

17. mai 2021 - bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.  

2. juuni 2021 algusega kell 10.15 bakalaureusetööde kaitsmine Jakobi 2-213.  

22. juuni 2021 kell 15.00 bakalaureuseõppe lõpuaktus.  
 

 

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi üldised nõuded 

https://www.flaj.ut.ee/sites/default/files/www_ut/ajaloo_ja_arheoloogia_instituudi_bakalaureuseto
o_nouded_ja_kaitsmise_kord.pdf 

Bakalaureusetööde puhul juhinduge instituudi üldistest nõuetest, välja arvatud järgnevates 
punktides:  

Viitamine 

Viitamisel on soovitav juhinduda Estonian Journal of Archaeology viitamissüsteemist. 

http://www.kirj.ee/11369/ 

Maht 

Teadusliku suunaga bakalaureusetöö (12 EAP) teksti normaalne pikkus on 60 000–70 000 
tähemärki koos tühikutega. TÜ arheoloogia osakonnas kaitsmisele lubatava bakalaureusetöö 
teksti minimaalne pikkus on 45 000 tähemärki koos tühikutega ja maksimaalne pikkus on 85 
000 tähemärki koos tühikutega (sh joonealused viited, teksti sees olevad tabelid ja 
illustratsioonide allkirjad, kuid välja arvatud bibliograafia, võõrkeelne kokkuvõte ja lisad).   
 

Rakendusliku suunaga bakalaureusetöö koosneb praktilisest osast  ja seda toetavast 
kirjalikust uurimistööst. Praktiline osa on iseseisev tervik, mis on korrektselt vormistatud ja 
teistele uurijatele kasutatav või vaadeldav. Näiteks võib andmekogu koos metaandmetega 
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avaldada TÜ teadusandmete repositooriumis https://utlib.ut.ee/tu-teadusandmete-
repositoorium-datadoi Praktilise osa maht ei ole määratud. Praktilist osa toetav kirjalik 
uurimistöö peab olema vormistatud sarnaselt bakalaureusetööle. Selle teksti normaalne 
pikkus on 30 000–35 000 tähemärki koos tühikutega ning minimaalne pikkus on 23 000 
tähemärki koos tühikutega ja maksimaalne pikkus on 43 000 tähemärki koos tühikutega (sh 
joonealused viited, teksti sees olevad tabelid ja illustratsioonide allkirjad, kuid välja arvatud 
bibliograafia, võõrkeelne kokkuvõte ja lisad).    

Töö ingliskeelne kokkuvõte  

Summary peab sisaldama töö ingliskeelset pealkirja. 

 

Töö esitamine  

Bakalaureusetöö esitatakse arheoloogia õppekorralduse spetsialistile.  Esitamiskäik on 
järgmine: 

1. Töö kaitsmisele esitamiseks peab olema juhendaja kirjalik arvamus töö kohta, mis sisaldab 
nõusolekut töö kaitsmisele esitamise kohta. Arvamuse võib juhendaja saata e-meiliga 
arheoloogia õppetooli (marge.konsa@ut.ee).    

2. Tudeng saadab 17. maiks arheoloogia õppetooli (marge.konsa@ut.ee) töö pdf faili. Samuti 
tuleb saata tekstifail (selle juures ei pea olema lisasid), so fail enne pdf’ks tegemist. See on 
vajalik tähemärkide arvu kontrollimiseks, kuna pdf failiks tehes tähemärkide arv muutub.  

NB! Kogu töö, sh lisad tuleb kokku panna ühte pdf faili.  

Kui failide suurus on üle 2 Mb, siis palun need saata lingiga, mitte kirja manusena. 

pdf fail peab  olema varustatud litsentsiga elektroonilise avaldamise kohta 
http://www.ut.ee/et/oppimine/juhend-uliopilasele-loputoode-avaldamise-korra-kohta 

3. Arheoloogia õppetool saadab tudengi meilile teate otsuse kohta, kas töö vastab nõuetele 
ja on lubatud kaitsmisele. 

4. Kaitsmisele lubamise korral teeb tudeng paari päeva jooksul tööst ühe kõvas köites 
eksemplari, mille viib õppekorralduse spetsialistile. 

NB! Pdf fail ja köidetud töö peavad olema identsed. 

5. Kaitsmiskomisjoni esimees määrab tööle retsensendi. 

6. Arheoloogia õppetool saadab kirjaliku retsensiooni tudengile edasi hiljemalt  päev enne 
kaitsmist.  
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Hindamine 

Hindamiskriteeriumid on leitavad lehelt: 
http://www.arheo.ut.ee/docs/BA-hindamiskriteeriumid1.pdf 

 

Tööde avalikustamine 

Kaitstud tööde kõvas köites eksemplarid säilitatakse TÜ arheoloogia osakonna raamatukogus 

ning pdf failid Tartu ülikooli raamatukogu DSpaces. Viited neile on ka TÜs kaitstud 

arheoloogiliste tööde andmebaasis http://www.arheo.ut.ee/thesis-list/ 
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