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Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord loodusteaduskonnas 

Käesoleva korraga sätestatakse bakalaureuse- ja magistriõppe lõputööde juhendamise, retsenseerimise 
ja kaitsmise põhimõtted loodusteaduskonna õppekavadel õppivatele üliõpilastele. Programmijuhtidel on 
õigus koostada käesolevat korda täpsustavaid juhendmaterjale oma juhitava õppeprogrammi piires. 

1. Lõpetaja 

Lõpetaja peab: 
- lähtuma lõputöö teema valikul õppekavajärgsest peaerialast; 
- kooskõlastama planeeritava lõputöö pealkirja ja teema lõputöö juhendajaga; 
- juhul kui juhendaja on väljastpoolt loodusteaduskonda, esitama enne lõputöö alustamist kirjaliku 
taotluse programmijuhile lõputöö juhendaja ja teema kooskõlastamiseks; 
- lähtuma oma uurimustöö koostamisel eetilistest põhimõtetest. Uurimustöö eetilised põhimõtted on 
sätestatud Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika põhimõtetes. Üks olulisemaid põhimõtteid on, et 
igaüks, kes loob uusi väärtusi, peab austama teiste kirjalikus, digitaalses, sõnalises või muus hoomatavas 
vormis loodut ja sellele vormikohaselt viitama. Hoidumine igasugusest akadeemilisest petturlusest on 
teadus- ja õppetöö oluline nõue. 
- tagama konfidentsiaalsuslepingu sõlmimise enne lõputöö alustamist kui lõputöö tegemisel saadakse 
või kasutatakse konfidentsiaalseid andmeid või juhul kui andmeid haldav asutus/ettevõte nõuab lepingu 
sõlmimist; 
- koostama ja esitama kaitsmiskomisjoni sekretärile juhendaja poolt allkirjastatud taotluse kaitsmise 
kinniseks kuulutamiseks ja/või lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks juhul kui lõputöö 
sisaldab riigisaladust, ärisaladust, isikuandmete kaitse seaduse alusel saladuses hoitavat teavet, 
avaldamata materjale või muud salastatud teavet; 
- järgima lõputöö koostamisel ja vormistamisel ülikoolis kehtestatud nõudeid, sh on programmijuhil 
õigus kehtestada täiendavaid nõudeid oma õppekava lõputööde koostamiseks ja vormistamiseks; 
- esitama valmiva lõputöö osad juhendajale vastavalt juhendajaga kokkulepitud tähtaegadele; 
- esitama lõputöö kaitsmistaotluse akadeemilises kalendris määratud tähtajaks; 
- esitama instituudi poolt määratud tähtajaks lõputöö ühe paberkandjal eksemplari sh selle lõppu 
köidetult lisatud lihtlitsentsiga ning pdf-formaadis lõputöö koos lihtlitsentsi, metaandmete ja pdf-
formaadis lühikokkuvõtte kaitsmiskomisjoni sekretärile; 
- tagama juhendaja nõudmisel lõputöö alusandmete üleandmise juhendajale vastavalt töö spetsiifikale 
ja valdkonna tavadele. 

2. Programmijuht 
Programmijuht peab: 
- koostama vajadusel täiendavaid lõputööga seotud juhendmaterjale ja tagama juhendmaterjalide 
ajakohasuse ja kättesaadavuse; 
- tagama üliõpilastele abi ja nõustamise lõputööde juhendajate leidmisel; 
- nõusolekul kooskõlastama teaduskonnaväliste juhendajate valimisel juhendajate nimed ja lõputöö 
teemad; 
- korraldama lõputööde retsenseerimise; 
- tegema dekaanile ettepaneku kaitsmiskomisjonide moodustamiseks. 

3. Juhendaja 

Lõputööl on kuni kaks juhendajat, kellest vähemalt üks on ülikooli töötaja.  

Juhendaja peab:  
- toetama ja vajadusel suunama üliõpilast lõputöö teema valikul ning töö struktuuri ja mahu 
kavandamisel; 
- kehtestama vajadusel tähtajad lõputööde osade esitamiseks; 
- lugema esitatud lõputöö osi, juhtima lõputöö koostamisel tähelepanu selle tugevustele ja nõrkustele 
ning andma autorile tagasisidet selle parandamiseks; 
- hindama lõputöö sobivust ja valmidust kaitsmisele esitamiseks; 
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- lõputöö sobivuse korral kaitsmiseks kinnitama üliõpilase kaitsmistaotluse akadeemilises kalendris 
määratud tähtajaks. 

4. Retsenseerimine 

Bakalaureuse- ja magistritööd kuuluvad retsenseerimisele. Programmijuht korraldab lõputööde 
retsenseerimise ja kehtestab nõuded retsensioonidele. Retsensent esitab retsensiooni kirjalikult 
hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist kaitsmiskomisjoni sekretärile. Retsensent osaleb võimalusel 
lõputöö kaitsmisel. 

5. Kaitsmisele eelnevad tegevused 

Programmijuht teeb ettepaneku dekaanile kaitsmiskomisjonide moodustamiseks. Kaitsmiskomisjonid 
moodustatakse õppekava või õppekava peaeriala järgselt. Programmijuhil on õigus pöörduda 
instituutide direktorite poole kaitsmiskomisjonide liikmete määramiseks. Dekaani korralduses 
määratakse kaitsmiskomisjoni esimees, kaitsmiskomisjoni aseesimees vajadusel ja kaitsmiskomisjoni 
sekretär. Lõputööde esitamise tähtajale järgneval tööpäeval edastab kaitsmiskomisjoni sekretär 
dekanaadi vastava õppekava õppespetsialistile kaitsmiseks esitatud lõputööde nimekirja. 

Kõik kaitsmisele esitatud lõputööd läbivad plagiaadikontrolli. Plagiaadituvastuse tehnilise töö teostab 
kaitsmiskomisjoni sekretär, kes edastab tulemuse kaitsmiskomisjoni esimehele. Kaitsmiskomisjoni 
esimees või tema määratud isikud otsustavad, kas lõputöös esineb plagieerimist. Vajadusel edastatakse 
plagiaadikontrolli raport lõputöö juhendajale. Kui lõputöös on esinenud plagieerimist, on 
kaitsmiskomisjoni esimehel õigus üliõpilast kaitsmisele mitte lubada. Tõsisest akadeemilise tava 
rikkumisest informeerib kaitsmiskomisjoni esimees dekaani 

Kaitsmiskomisjoni esimees otsustab lõputööde kaitsmisele lubamise ning kinnitab seda allkirjaga 
lõputöö paberkandja tiitellehe pöördel. Lõputöö kaitsmisele mittelubamisel esitab kaitsmiskomisjoni 
esimees lõpetajale kirjalikus vormis põhjenduse töö kaitsmisele mittelubamise kohta ning informeerib 
oma otsusest koheselt kaitsmiskomisjoni sekretäri ning dekanaadi õppespetsialisti. 
 
Kaitsmiskomisjoni esimees võib tööd kaitsmisele mitte lubada kui: 
- lõputöö ei vasta lõputöödele esitatud nõuetele; 
- lõputöö on kirjutatud väljaspool teaduskonda ning lõputöö juhendaja ja teema pole kooskõlastatud 
programmijuhiga; 
- lõputöös käsitletud inimeste ja/või äriühingute andmete või intellektuaalomandi kaitse pole tagatud; 
- lõputöö sisaldab plagiaati. 

Hiljemalt kolm tööpäeva enne kaitsmist edastab kaitsmiskomisjoni sekretär lõputööde kaitsjatele ja 
õppespetsialistidele lõpliku kaitsmisgraafiku. Kaitsmisgraafik avalikustatakse kaitsmisi läbiviiva instituudi 
kodulehel. 

6. Kaitsmine 

Lõputööde kaitsmist korraldab kaitsmiskomisjoni esimees. Korralised kaitsmised viiakse läbi 
akadeemilises kalendris määratud tähtajaks. Kaitsmine on avalik va kui dekaani otsusel on kaitsmine 
määratud kinniseks. Dekaan võib põhjendatud taotluse alusel lubada kaitsmisel osalemist ka reaalajas 
toimuva kahesuunalise pilti ja heli võimaldava sidevahendi abil.  

Kaitsmiskomisjoni esimees lähtub kaitsmise korraldamisel järgnevast: 
- bakalaureuse ja magistriõpe lõputööde kaitsmisel peab kohal olema vähemalt kolm magistrikraadiga 
kaitsmiskomisjoni liiget sh kaitsmiskomisjoni esimees; 
- kaitsmise keel on üldjuhul lõputöö kirjutamise keel; 
- vähemalt üks kaitsmisel viibiv kaitsmiskomisjoni liige on töö põhjalikult läbi lugenud; 
- lõputööde ja nende kaitsmiste hindamisel kasutatakse eristavat hindamisviisi. Kõik positiivsed hinded 
tähendavad lõputöö edukat kaitsmist. 

Kaitsmisprotseduuri põhietapid on: 
- kaitsmisele esitatud dokumentide tutvustamine; 
- lõputöö autori ettekanne, bakalaureuseõppe lõputööl 10 min, magistriõppe lõputööl 15 min.; 
- retsensiooni ära kuulamine ja retsensendi küsimustele vastamine; 
- kaitsmiskomisjoni liikmete küsimustele vastamine; 
- ülddiskussioon; 
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- juhendaja arvamuse ära kuulamine. 

Kaitsmistulemused tehakse suuliselt teatavaks kaitsmise päeval peale kõigi lõputööde kaitsmist. Lõputöö 
kaitsmise tulemus kantakse ÕISi hiljemalt järgmisel tööpäeval peale kaitsmise toimumist. Lõputöö 
hindamisel hindega „0“ on lõputööd võimalik uuesti kaitsta kaitsmiskomisjoni määratud tingimustel 
(nõuda olemasoleva lõputöö täiendamist, uue lõputöö esitamist jm). 
 
 
 


