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Tartu ülikoolis 2009. aastal kaitstud eesti keele ja
soome-ugri keelte alased magistri- ja bakalaureusetööd
Magistritööd
Humanitaarteaduse magistri kraad (eesti keel)
Anni Jürine „Kaassõna- ja verbiühendite ümbertõlgendamine eesti kirjakeeles”, Mervi Kalmus „Isikuühildumine eesti murretes”, Anneliis Klaus
„Eitus eesti murretes”, Kristina Koppel „Denominaalsed kausatiivid ja
nende analüütilised vasted ajavahemikul 1890.–1990. aastad”.
Humanitaarteaduse magistri kraad (eesti keel võõrkeelena)
Olga Borissenko „Eesti keele õppe motivatsioon Tartu vene õppekeelega koolides”, Julia Blinova „Venekeelsete gümnaasiumiõpilaste etnokultuuriline päritolu ja selle teadvustamine”, Julia Kuzjomkina „Keelevead
tõlkimisel vene keelest eesti keelde”.
Humanitaarteaduse magistri kraad (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Nele Reimann-Truija „Ainekava „Võru keel ja kultuur” I kooliastmele ja
metoodiline abivahend „Tiijuht' ABC kiräoppusõ manoq” õpetajale”, Ann
Steinberg „Põhikoolilõpetajate funktsionaalse lugemisoskuse tasemest
ilukirjanduslike tekstide põhjal viie Eesti kooli näitel”.

Bakalaureusetööd
Humanitaarteaduse bakalaureuse kraad (eesti keel)
Heleene Humal „Paatsa mõisa 1816. aasta ja 1826. aasta hingeloenduste
võrdlus ning priinimede analüüs”, Marit Ilves „Sünesteetilised metafoorid eesti keeles”, Kerli Kask „Eesti keele etnolingvistiline vitaalsus Tartu
Ülikooli üliõpilaste hulgas”, Kaisa Kesküla „Postpositsioon peal ja adessiiv
eesti keele koha- ja abstraktsete suhete väljendamisel”, Annaliisa Köss
„Eesti keele häälduse piirkondlikud erinevused”, Triin Laan „Eitus Räpina
murrakus”, Vaike Leola „Suhtlusvõrgustike mõjust slängi kasutusele MSNi
vestlustes”, Vivian Lepp „Eesti koha- ja isikunimed ning muu eesti keeleaines Henriku Liivimaa kroonikas”, Gerli Lokk „Eesti muutusverbide
jääma, saama ja minema kasutamine ning tajumine soomlasest keeleõppijal”, Helle-Mari Märtson „Verbi tõotama abiverbistumisest eesti kirjakeeles
viimase sajandi jooksul”, Laura Ojava „Produktsioonikatse adessiivi ja
kaassõna peal kasutusest kohasuhete väljendamisel”, Merike Piisang „Adessiivargumendi funktsioonid ja tähendused katses”, Pille Saar „Vastemõisa
talunimed 1850 – tänapäev”, Laura Salumets „ohtlik-tüüpi sõnade kasutus Lääne-Virumaa õpilaste seas”, Hedy Tammeleht „Adekvaatne tõlge”,
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Anni Tammemägi „Etnolingvistiline vitaalsus: koolinoorte keelehoiakud
ühe Eesti linnakooli näitel”, Ragne Teravä „Terminatiivsuse väljendamine
eesti ja soome keeles”, Edith-Helian Thomson „Sõnade järele, järel ja
järgi kasutus 1890.–1990. aastate eesti kirjakeeles”, Merli Toome „Verbi
ähvardama abiverbistumisest eesti kirjakeeles viimase sajandi jooksul”,
Jane Tõnisson „Emotsioonide väljendamiseks kasutatavad keelevahendid
internetiportaalis rate.ee”.
Humanitaarteaduse bakalaureuse kraad (arvutilingvistika)
Riin Kirt „Inimesega seotud hierarhiapuu eesti wordnetis”, Raul Sirel
„Kohaldatava teadmusbaasiga eestikeelne dialoogsüsteem”, Olga-Annikki
Villem „ILI-kirjete lisamine Eesti wordnetti ja selle käigus ilmnenud automaatselt genereeritud sünohulkade probleemkohad”.
Humanitaarteaduse bakalaureuse kraad (üldkeeleteadus ja foneetika)
Martin Eessalu „Muusikariistade põhisõnavara eesti keeles”, Helen Kirsipuu „Noomenifraaside referentsiaalsed omadused argivestlustes”, Eva
Patune „Orientatsioonimetafoorid eesti kirjakeele korpuse 1990-ndate
aastate ajakirjandustekstides”.
Humanitaarteaduse bakalaureuse kraad
(eesti keel ja kultuur muukeelsetele)
Viktoria Alekseeva „Illatiiv ja allatiiv Eesti kohanimedes”, Olga Boikova „Eesti ja vene keele liitsõnad. Võrdlev analüüs”, Jana Burlakova
„Lapse simultaanne keeleomandamine”, Irina Ivanova „Eesti-vene koodivahetusuuringute tänane seis eesti keeleteaduses”, Galina Jamštšikova
„Diskursuspartiklid eesti keeles”, Lidia Kazatšok „Tervitamine eesti ja vene
vestluskäitumises”, Julia Kozlova „Keeleoskus, keeleõpe ja kultuuriteadmised”, Maria Pant enko „Lõimitud aine- ja keeleõpe Eestis ja Itaalias”,
Ksenia Sakir „Kaassõnad Kaur Kenderi romaanis „Iseseisvuspäev” ja nende
tõlkevasted vene keeles”, Karina Salumets „Eesti keele variaablid”, Jelena
Speževa „Võõrsõna eesti keeles. Uuemad laenud inglise keelest”, Jevgeni
Štšerbakov „Reklaamteksti tõlke spetsiifika”.
Mare Valge

