
LÕPUTÖÖST 
LÕPETAMISENI

Sigrit Ustav  ja Miili Tammeveski

Õppetöö spetsialistid



Olulised tähtajad
(akadeemiline kalender)

05.02 – 18.02 Lõputöö deklareerimine ja andmete sisestamine

Eelkaitsmine (Kui info pole Sinuni jõudnud, võta            

ühendust oma õppekavajuhiga)

28.05 Lõputöö kaitsmisele lubatute käskkirja avalikustamine

30.05 – 01.06 Lõputööde kaitsmiseks esitamise tähtaeg 

11.06 – 14.06 Lõputööde kaitsmise toimumise nädal 

21.06 LÕPUAKTUS Tallinn (Salme Kultuurikeskus)

erineb 
õppekavati



Lõputöö andmete muutmine 
(vajadusel)

Lõputöö andmeid on võimalik korrigeerida 
perioodil 21.05.2018 - 28.05.2018 ehk enne 
lõputöö esitamist kaitsmisele.

1. Selleks tuleb antud perioodil ühendust võtta oma õppetöö 

spetsialistiga (nädalavahetusel me ei vasta)

2. Spetsialist eemaldab ÕISi kontolt lõputöö andmete kinnituse

3. Kinnituse eemaldamise järel on Teil võimalik oma andmeid 
muuta



Mida pidada silmas 
lõputöö andmetes (ÕIS)

• Lõputöö pealkirja järel EI TOHI olla punkti

• Andmed peavad olema sisestatud nii eesti kui ka 
inglise keeles

• Lisatud juhendaja (piisab ees- ja perekonnanimest)

• Pealkirjad peavad klappima 100% ÕISis ja .pdf
variandis

.

21.05.2018 - 28.05.2018



Juhendid

• Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõpueksami ja 
lõputöö korraldamise juhend 2017/2018

• Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise 
juhend

• Video lõputöö esitamisest Moodle keskkonda 
https://www.youtube.com/watch?v=wohdthat74I&f
eature=youtu.be

https://ttk.ee/sites/ttk.ee/files/3 1  L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6 ja -l%C3%B5pu-kutseeksami korraldamise juhend 2018.pdf
http://ttk.ee/et/%C3%BCli%C3%B5pilast%C3%B6%C3%B6de-koostamise-ja-vormistamise-juhend
https://www.youtube.com/watch?v=wohdthat74I&feature=youtu.be


Kuidas leida kodulehel informatsiooni 

lõputööga seoses?









Siia ilmub ka lõputööde kaitsmise 
ajakava 5 päeva enne kaitsmist



Esitamine Moodle keskkonda
*KONTROLLI VARAKULT ID-KAARDI SERTIFIKAATIDE KEHTIVUST VÕI MOBIIL-
ID/SMART-ID OLEMASOLU!

Lõputöö esitatakse digitaalselt allkirjastatud .pdf failina Moodle
keskkonda

*Digitaalse allkirjastamise kohta saad lisainformatsiooni siit: 
https://www.id.ee/index.php?id=30248

30.05.2018 – 01.06.2018

https://www.id.ee/index.php?id=30248


• Üleslaetud lõputöö fail peab olema digitaalselt 
allkirjastatud kõikide autorite ja juhendaja poolt

• Mitme autori puhul peab iga autor ise digi-
allkirjastatud töö oma Moodle keskkonda lisama

• Faili nimeks märkida rühm ja kõikide autorite
perekonnanimed tähestikulises järjekorras

Näide: „Õ43_Maasikas_Mets_Tuha“

30.05.2018 – 01.06.2018



Sinu lõputöö on esitatud kui…

1. Lõputöö andmed on sisestatud ÕIS süsteemi
2. Lõputöö lõplik variant on salvestatud.pdf 

formaati
3. Faili nimi on sisestatud korrektselt

Näide-> Õ43_Maasikas_Mets_Tuha.pdf
4. .pdf fail on digitaalselt allkirjastatud kõikide 

autorite poolt ühe failina
5. Küsitud on juhendajalt digitaalne allkiri samale 

failile
6. Töö on laetud .bdoc failina Moodle keskkonda

Viimane tähtaeg 01.06.2018



Enne lõpetamist

• Too ära kapivõti valvelauda

• Raamatud raamatukokku

• Aja asjad korda üliõpilaskoduga

Veendu, et sul ei ole võlgnevusi kõrgkooli ees.
Likvideeri puudujäägid hiljemalt 14.06.2018, vastasel
juhul puudub kõrgkoolil võimalus lõpudokumendi kätte
andmiseks.



Soovitused lõpetajale

• Palun pea kinni olulistest tähtaegadest

• Soovituslikult hoidu planeerimast puhkust lõputöö esitamise 
ja kaitsmise perioodile ootamatute olukordade vältimiseks

• Säilita rahu

• Vormistust jälgi juhendist ning küsimuste korral pöördu oma 
lõputöö juhendaja poole

• Jälgi oma õppekava täidetust, kas kõik ainepunktid (va 
lõputöö) on enne lõputöö esitamist koos



• Lase oma töö läbi lugeda ka oma tuttavatel (eriti hästi on kui 
tead mõnd filoloogi  )

• Tea oma töö tugevusi ja nõrkusi (valmistu ette)

• Lepi juhendajaga enne esitamist kokku, millal lõputööle 
allkirja võtad

• „juhendajaga tuleb sagedasti kontaktis olla ja oma tekste 
võimalikult varakult talle ette näidata. Võib-olla peaks olema 
rangemalt kehtestatud juhendajaga kohtumised...“

• Harjuta oma esinemist



Kui on küsimusi:

1. Uuri oma kursusekaaslastelt

2. Küsi juhendajalt

3. Täpsusta õppetöö spetsialistilt

Edu! 


