
Uurimistöö praktika_2022-2023 
Kursuse maht -   3 EAP, 18 kontakttundi, 60 t iseseisvat tööd 
Kursuse nimi inglise keeles – Training in academic research  
Kursuse õppejõud – Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne   
 
Õpiväljundid. Õppeaine lõpuks üliõpilane... 

• Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia 
vallas;  

• Rakendab teadusliku uurimistöö põhivõtteid ühe uurimisteema raames;  
• Oskab teostada analüüsi erinevaid võtteid, lähtuvalt eesmärgist. On 

allikakriitiline; 
• Vormistab saadud tulemused akadeemilise tekstiloome kriteeriumitele 

vastavalt.  
 
Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid 
 

Hindamismeetodid   Täht-
aeg   

Hindamiskriteeriumid   

Referatiivne 
sünteesitud 
kokkuvõte 
kirjandusest valitud 
teemal 

Okt 
 

• Valitud teema vajalikkust on põhjendatud 
• Töö on loogiliselt üles ehitatud 
• Kasutatud on vähemalt 5 teadustööks 

sobivat allikat 
• Kasutatud on vähemalt ühte statistilist 

materjali 
• Leitud materjale on sünteesitud ning neist 

leitu kajastub kokkuvõttes 
• Allikad on põhjendatult valitud ning 

korrektselt viidatud 
• Pikkus on 800-1000 sõna 
 

Eksegeetiline 
miniuurimus 
etteantud 
uurimisküsimuse 
vastamiseks 
 
 

Jaan • Eksegeetilist uuringut on seotud enda 
lõputöö huviga 

• Uurimus annab vastuse püstitatud 
küsimusele ja võib sisaldada järeldusi, mis 
aitavat teemat mõtestada tänases päevas  

• Piibli enda teksti ja tõlkeid on analüüsis 
kasutatud 

• Kasutatud on 2-3 abimaterjali, neile on 
lähenetud allikakriitiliselt 

• Pikkus on 400 sõna, pluss-miinus 10% 
 
Lõpphinde kujunemine. Õppeaine hinne on mitteeristav. Mõlemad 
hindamismeetodid peavad olema sooritatud vastavalt hindamiskriteeriumidele. 
 
Õppeprotsessi kirjeldus koos sessiaegadega  
 

Eelnev töö Sess Kontakttundide selgitus 



 22.08 
4t 

Uurimistöö analüütiline olemus.  Probleemi 
kirjeldus – teooria ja praktika. Eesmärk.  
Lõputöö ja lõpuprojekti hindamiskriteeriumid ja 
ülesehitus. (2t) EP 
Harjutus: Olemasolevate uurimistööde ja nende 
retsensioonide analüüs. (1t) EP 
Kirjanduse kättesaadavus ja allikakriitika. (1t) HV 
   

Tutvu raamatuga: 
Smith, G. K. 
2016. Writing and 
Research: A Guide 
for Theological 
Students.  
 

15.09 
4t 

Akadeemilise teksti eripära: eesmärk, allikad ja 
stiil. Referatiivse sünteesitud kokkuvõtte 
tegemise õpetus. TP. 
Eesmärgist lähtuv meetodite valik. 
Uurimisküsimuse ja metoodika seos.  
Sotsioloogilise analüüsi põhivõtted ja -meetodid. 
Küsitluse ja intervjuu koostamine.  EP 
 

HM1. Referatiivne 
kokkuvõte 
kirjandusest 
valitud teemal 

14.10 
4t 

Tagasiside referatiivsetele kokkuvõtetele (1t) TP 

Eksegeetilise uurimuse põhivõtted. Eksegeesi ja 
hermenutika seostest. (3t) PT   
 

HM2. 
Eksegeetiline 
miniuurimus   

Jaan 
4t 

 Tagasiside eksegeetilise miniuurimusele (1t) PT 
Kirikuloolise uurimistöö põhivõtted (1,5t) TP  .  
Andmeanalüüsi võtted ja tulemuste vormistamine 
– (1,5t) EP/HV.   

  Veebr 
2t 

Lõputööde ja -projektide arutelu ja ajakava. EP 
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