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Magistritöö eest ainepunktide taotlemine  
 

Rahvatervishoiu õppekaval õppiv üliõpilane valib magistritöö teema ja juhendaja II semestri jooksul. 
Infot võimalike magistritöö teemade kohta jagatakse erinevate ainekursuste raames. Magistritööde 
teemade valikut ja kinnitamist koordineerib kaasprofessor Katrin Lang.  

Üliõpilane koostab magistritöö kavandi koostöös juhendajaga ja esitab selle Katrin Langile II semestri 
lõpuks. Kui juhendaja on väljastpoolt Tartu Ülikooli, siis määratakse üliõpilasele teine juhendaja 
instituudi õppejõudude hulgast. Kavand (digi-)allkirjastatakse üliõpilase ja juhendaja(te) poolt.  

Magistritöö maht on 30 EAP. Magistritöö eest on võimalik ainepunkte taotleda 3 osas, mis võimaldab 
õppekoormuse jagamist ühtlaselt kolmele semestrile.  

NB! Magistritöö tegemine arvestatakse üliõpilase nominaalkoormuse sisse. Juhul kui teema valimine, 
andmeanalüüs või magistritöö osade kirjutamine viibib, tuleb see kompenseerida muude õppetegevuste 
arvelt (nt vabaained ja praktika). 

Magistritöö osade eest ainepunktide taotlemine lepitakse juhendajaga eelnevalt kokku (sh töö sisu, 
maht, tähtajad). Kui üliõpilase esitatud magistritöö osa on juhendaja poolt heaks kiidetud (arvestatud), 
vormistab juhendaja protokolli. Protokolli vormistab juhendaja, kel on tööleping ülikooliga. Kaasake 
magistritöö  aruteludesse mõlemad juhendajad. 

NB! Ainele ARTH.00.033 Magistritöö registreeruda ei ole vaja. Instituut registreerib teid ise vahetult 
enne protokolli vormistamist. 

 
Nõuded magistritöö osade eest arvestuse saamiseks  

 
Magistritöö I osa (8 EAP, arvestus)    ⤇ alates II semestrist  

     –   Kirjanduse ülevaate koostamine magistritöö teemal koos kasutatud kirjanduse loeteluga;  
     –   Teksti pikkuseks on vähemalt 2000 sõna (v.a kirjanduse nimistu);  
     –   Põhineb vähemalt 10 teadusartiklil;  
     –   Töö esitatakse kokkulepitud tähtajaks magistritöö juhendajale;  
     –   Töö on vormistatud vastavalt magistritöö koostamise juhendile.  
 
Magistritöö II osa (5 EAP, arvestus)    ⤇ alates III semestrist  

     –   Magistritöö eesmärkide ning materjali ja metoodika kirjelduse koostamine  
     –   Töö esitatakse kokkulepitud tähtajaks magistritöö juhendajale  
     –   Töö on vormistatud vastavalt magistritöö koostamise juhendile.  
 
Magistritöö III osa (17 EAP, hindeline kaitsmine)   ⤇ IV semester 

     –   Õppekava on täidetud 100% (v.a Magistritöö) 
     –   Magistritöö lõplik versioon esitatakse määratud tähtajaks kaitsmiskomisjonile; 
     –   Magistritöö on vormistatud vastavalt juhendile;  
     –   Magistritöö juhendaja on andnud kirjaliku nõusoleku töö esitamiseks;  
     –   Magistritöö on kaitstud avalikul väitlusel kaitsmiskomisjoni ees positiivsele hindele. 


