
Kursuseprogrammi vorm 

IFI7009.DT ERIALASEMINAR 

Maht 6 EAP Orienteeriv 

kontakttundide 

maht:  12 

Õppesemester:   K A 

Eesmärk: Teostada üliõpilaste magistritöö teema aktuaalsuse, fookuste/eesmärkide, 

probleemide käsitlusviiside, aga ka tulemuste rakendusvõimaluste analüüs. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Üliõpilane koostab ja esitleb ülevaate (mahuga 20 000-25 000 tähemärki) 

magistritöö eesmärkidest, tema poolt magistritöös käsitletavate 

probleemide olemusest, käsitlustest ajaloolises perspektiivis, aktuaalsusest 

(rakendustest momendil ja rakendusvõimalustest tulevikus), põhilistest 

momendi uurimis/diskussiooniküsimustest, probleemide kohta käivatest 

olulisematest teabeallikatest ja regulatsioonidest, kompetentsikeskustest ja 

olulistest isikutest, uurimismetoodikast, magistritöö põhitulemustest ja 

järeldustest. 

Iseseisev töö: 1) arvestustöö/ülevaateartikli ja esitluse koostamine 

(arvestuslik töö maht 124 tundi); 2) Viie kaasüliõpilase ettekande analüüsi 

koostamine (20 tundi). 

Õpiväljundid: 

 

Üliõpilane oskab koostada ülevaateartiklit, mis põhjendab mingi uurimis-

probleemi aktuaalsust (sh rakendusi momendil ja rakendusvõimalusi 

tulevikus), annab ülevaate probleemi käsitlustest ajaloolises perspektiivis, 

esitab uurimisprobleemide käsitlemise metoodika, põhilistest momendi 

uurimis/diskussiooniküsimustest; üliõpilane oskab läbi viia mingi 

uurimisprobleemi aktuaalsust, eesmärke ning uurimismeetodeid 

põhjendavat seminari. 

Hindamismeetodid: 

 

Arvestuseks on vaja esitada ülevaateartikkel, esitleda see seminaril, osaleda 

vähemalt 9 ettekande kuulamisel ja esitada 5 kaasüliõpilase töö 

(ülevaateartikli, ettekande ja sellele järgnenud diskussiooni põhjal) 

analüüsid. 

Õppejõud: Peeter Normak 

Ingliskeelne nimetus: Master Seminar 

Eeldusaine: puudub 

Kohustuslik kirjandus: Erialaseminari eesmärk ja korraldus. Digitehnoloogiate instituut, 2016. 

Asenduskirjandus: Määratletakse magistritöö juhendaja poolt vastavalt magistritöö teemale. 

  



Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Üliõpilane peab osalema kahel õppusel kokku vähemalt 9 ettekande 

kuulamisel ja arutelul. 

Iseseisva töö nõuded Ülevaateartikkel tuleb saata aadressile ingrid.sander@tlu.ee hiljemalt 

ettekandele eelnevaks kolmapäevaks. Kaasüliõpilaste seminariettekannete 

analüüsid tuleb esitada hiljemalt 17. maiks. Kui üliõpilasel on plaanis 

ülikool lõpetada samal semestril, siis peab seminariettekanne olema tehtud 

26. märtsil ning lühianalüüsid olema saadetud hiljemalt 30. aprilliks. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid või 

arvestuse sooritamiseks 

vajalik miinimumtase  

Arvestuse sooritamiseks peab üliõpilane: 

1) Koostama ülevaateartikli mahuga 20 000 – 25 000 tähemärki; 

2) Viima oma magistritöö teemal läbi 35-minutilise seminari; 

3) Koostama 5 kaasüliõpilase ülevaateartikli ja seminariettekande 

analüüsi (igaüks mahuga vähemalt 2000 tähemärki). 

Täiendav informatsioon 

kursuse sisu kohta, 

kursuse jaotumine 

teemade kaupa sh 

seminarivormis 

toimuvate 

kontakttundide ajad 

Auditoorne õppetöö toimub järgmistel kuupäevadel: 26.03 kell 10.00-17.15 

ruumis S-233 ning 13.05 kell 14.00-17.15 ruumis S-233. 

 

 

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja  

Peeter Normak 

Kuupäev: 1.01.2017 

Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses  

Kuupäev 2.01.2017 

Õppenõustaja ja 

–spetsialisti nimi 

Ingrid Sander 

 


