
Kinnitatud US nõukogus 11.10.2021 

 
 
 

US PRAKTILISE BAKALAUREUSEPROJEKTI JUHEND 
 

 

1. Üldsätted 

 

Bakalaureuseprojekt on mõeldud alternatiivse lõpetamisvõimalusena klassikalise 6 EAP 

bakalaureusetöö kõrval neile tudengitele, kes soovivad oma akadeemilisele loomingulisusele leida 

rakenduslikku väljundit. See võib muuhulgas tähendada nt erialase arvutitarkvara või -rakenduste 

loomist, näituste korraldamist, filmide, videote ja taskuhäälingute tootmist, suuremates 

tõlkeprojektides osalemist, andmebaaside ja õppematerjalide koostamist, kunstiteoste loomist jne. 

 

Bakalaureuseprojekt koosneb: 

1. iseseisva terviku moodustavast praktilisest osast (nt mingit religiooniuuringulist teemat 

avav publitsistikasari televisioonis, mõne religioosse teksti iseseisev kommenteeritud 

tõlge, mõnda religioosset traditsiooni tutvustava muusika kontsert, Vikipeedia / Wikipedia 

artiklisarjade tootmine-toimetamine, mõne religiooniga seotud probleemi lahendamine 

ettevõtluses, katehheesikursuste ja diakooniatöö läbiviimine kirikus, õppematerjalide 

loomine jms). Praktilise osa maht, kontseptsioon ning tehniline teostus peab olema 

juhendajaga eelnevalt kooskõlastatud. Ühistööliste projektide puhul peab tudengi 

omapoolne panus olema selgelt tuvastatav; 

2. praktilisele tööle kontekstualiseerivat raamistust pakkuvast akadeemilisest  kirjalikust 

osast. Kirjalik osa peab sisaldama: (a) projekti teema- ja ülesandepüstitust ning selle 

põhjendust, (b) projekti teostuse ja menetluse plaani, (c) projekti teostamise 

dokumentatsiooni (mida, millal, kus ja milliste tulemustega tehti), (d) ülevaadet 

tulemustest ja (e) tulemuste kriitilist diskussiooni. 

 

2. Õpiväljundid 

 

Bakalaureuseprojektiga lõpetav üliõpilane: 

1) leiab koostöös juhendajaga oma stuudiumi vältel kogunenud erialasele kompetentsile 

otsese praktilise väljundi ja/või rakenduse; 

2) tuvastab ja kasutab pt 1 mainitud väljundi ja/või rakenduse realiseerimiseks vajalikku 

erialast kirjandust jm asjakohaseid akadeemilisi ressursse;  

3) realiseerib projekti, vallates ja kasutades tööprotsessi akadeemilises osas sobivaid ja 

asjakohaseid erialaseid meetodeid; 

4) reflekteerib projekti kirjalikus osas kriitiliselt selle tulemuste üle; 

5) loob selgelt struktureeritud, keeleliselt korrektset sidusat akadeemilist teksti.  

 

3. Korralduslikud, tehnilised ja sisulised nõuded 

 

Bakalaureuseprojektiga lõpetamiseks valib üliõpilane planeeritud lõpetamisele eelneva 

semestri algul enesele usuteaduskonna akadeemilise personali hulgast teemavaldkonnaga kursis 



oleva juhendaja. Teema valitakse vastavalt oma akadeemilistele ja/või professionaalsetele 

huvidele. Kui projekti teostamine eeldab spetsiifilist mitte-erialast nõustamist, võib 

kaasjuhendajatena kaasata ka inimesi väljastpoolt usuteaduskonda. Projekti teema ja 

ülesandepüstitus kooskõlastatakse juhendaja ja teaduskonna kantseleiga reeglina lõpetamisele 

eelneva sügissemestri 15. oktoobriks. 

Bakalaureuseprojekti lõppkaitsmiseks esitamisele eelneb vähemalt üks kuu varem aset 

leidev eelkaitsmine. Eelkaitsmise edukaks läbimiseks tuleb tudengil komisjonile esitada oma 

projekti kirjaliku osa esialgne versioon ning tutvustada näidete varal projekti rakendusliku ja/või 

praktilise osa vormi. 

Lõppkaitsmisele esitatakse: (a) projekti praktilise osa võimalikult detailne 

dokumentatsioon (tarkvara-arenduse puhul selle demo, kontserdi puhul selle videosalvestus, 

kunstiteose puhul selle [digitaalne] reproduktsioon jne); (b) akadeemiline kirjalik osa. 

Kirjaliku osa komponendid on loetletud käesoleva dokumendi üldsätete all. Kirjutis tuleb 

vormistada vastavalt usuteaduskonnas kehtivale akadeemiliste tööde koostamise, viitamise ja 

vormistamise juhendile (vt usuteaduskonna koduleht > õppimine > juhendid ja avalduste vormid). 

Selle põhiteksti maht (ilma sisukorra ja lisadeta) on 10-15 lehekülge (šrifti suurus 12 pt, reavahe 

1,5, ca 1800 tähemärki lehekülje kohta). Lisandub 1-3 lk võõrkeelne resümee, mis kajastab 

ülevaateliselt nii projekti praktilist kui teoreetilist poolt. 

 

4. Kaitsmine 

 

Kaitsmisprotseduur ja hindamiskriteeriumid on sätestatud dokumendis Nõuded 

lõputöödele ja nende kaitsmise kord usuteaduse alal (vt www.us.ut.ee/et/109528). Kui projekti 

laad nõuab erialase kompetentsi kaasamist väljastpoolt usuteaduskonda, siis võidakse retsensent 

leida ülikooliväliste ekspertide hulgast. Pidades silmas bakalaureuseprojekti rakenduslikku laadi, 

pöörab komisjon hindamisel lisatähelepanu kaitsja oskusele: (a) seostada praktilisi rakendusi 

akadeemilise uurimistöö meetodite ning teoreetilise teadusega; (b) oskusele leida ülesandele nii 

rakenduslikult kui akadeemiliselt sobiv vorm ja esitusviis; (c) võimele reflekteerida kriitiliselt nii 

tööprotsessi kui selle tulemuste üle. 
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