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Eristav

Eesmärk eesti keeles
Bakalaureusetöö üldeesmärk on anda võimalus iseseisvaks uurimustööks, andmete analüüsimiseks ning
erialaste teadmistega seotud probleemide suuliseks ja kirjalikuks selgitamiseks. Tulemuste esitamisel
järgitakse teadustööle esitatavaid nõudeid ja analüüsitakse vastavateemalistes allikates toodud
seisukohti.
Eesmärk inglise keeles
The overall objective of the bachelor's thesis is to give students the opportunity to work on a research
subject, and to demonstrate their capacity for independent thought. Students need to be able to write up
the results and present the findings orally, paying close attention to matters of structure and interpreting
relevant bibliographic information.
Õpiväljund eesti keeles
Bakalaureusetöö kaitsnud üliõpilane:
1) tunneb ja oskab kasutada erialaseid põhimõisteid;
2) omab põhjalikke teadmisi eriala- ja toetavatest ainetest;
3) oskab leida ja analüüsida teaduslikku informatsiooni ning kasutada seda oma teadustöö tulemuste
interpreteerimiseks;
4) oskab kogutud andmete põhjal teha järeldusi ning saadud tulemusi kirjalikult ja suuliselt esitada;
5) tunneb ja järgib teaduseetika printsiipe ning oskab hinnata oma valdkonna informatsiooni teaduslikku
taset.
Õpiväljund inglise keeles
A student who has defended a bachelor's thesis will be able to:
1) demonstrate knowledge of the concepts of the subject area;
2) recite in-depth knowledge of the subject area and related areas;
3) obtain and reformulate existing scientific information to interpret his/her research findings;
4) draw conclusions on the basis of data collected, and present the results both orally and in writing;
5) understand ethical issues in science and follow ethical guidelines in regard to the research subject,
and evaluate the quality of scientific information in the subject area.
Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Bakalaureusetöö on uurimus, mis koostatakse praktika raames kogutud andmete või kirjandusest saadud
andmete põhjal.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
Bachelor's thesis is a study, which is written on the basis of data collected in the course of practical
training or found in literature.
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