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2012. aasta lõpus ja 2013. aastal
Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse
instituudis eesti keele alal kaitstud lõputööd
Doktoritööd
Filosoofiadoktori kraad (eesti keel)
Tiit Hennoste „Grammatiliste vormide seoseid suhtlustegevustega
eestikeelses suulises vestluses” (kaitstud 20.02.2013), Helena Metslang
„Grammatical Relations in Estonian: Subject, Object and Beyond”
(kaitstud 17.06.2013).
Filosoofiadoktori kraad (üldkeeleteadus)
Jane Klavan „Evidence in Linguistics: Corpus-Linguistic and Experimental Methods for Studying Grammatical Synonymy” (kaitstud
29.11.2012), Krista Mihkels „Keel, keha ja kaardikepp: õpetaja
algatatud parandussekventside multimodaalne analüüs” (kaitstud
19.03.2013), Sirli Parm „Eesti keele ajasõnade omandamine” (kaitstud
17.05.2013).
Magistritööd
Humanitaarteaduste magistri kraad (arvutilingvistika)
Riin Kirt „Tasakaalus korpusel põhinevad sagedusloendid ja korpuse
sõnavara ning „Eesti keele seletava sõnaraamatu” märksõnaloendi
võrdlus”.
Humanitaarteaduste magistri kraad (eesti keel)
Katrin Talvik „Tekstipõhiste liitsubstantiivide moodustusmallid ajalehekeeles”, Helen Türk „Kihnu murraku diftongidest”.
Humanitaarteaduste magistri kraad (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Riina Arunurm „Gümnaasiumiõpilaste ja -õpetajate õppe-eesmärgid
eesti keele ja kirjanduse ainevaldkonnas”, Mai Perillus „Eesti keele ja
kirjanduse õpetajate lugemisharjumused ja tekstide kasutamise tavad”.
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Humanitaarteaduste magistri kraad
(eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)
Ramila Abdullajeva „Grammatilise struktuuri kajastumine teise kooliastme eesti keele teise keelena õpikutes”, Irina Galnykina „Kultuuriteadlikkuse arendamine eesti keele kui teise keele õppes põhikooli teises
kooliastmes”, Saale Kivi „Vene õpilaste vead eesti keele infinitiivide
kasutamisel”, Ljudmilla Limantova „Kinnipeetavate eesti keele õppe
motivatsioon Tartu vanglas”, Maarika Rümmel „Ehitusviimistleja
ametialase eesti keele oskuse arendamine õppematerjalides”.
Humanitaarteaduste magistri kraad (keeletoimetaja)
Kristiina Mänd „Mikroökonoomika õpiku viie esimese peatüki toimetamine”, Katrin Naber „Raamatu „Süüa, et elada” esimese ja kaheksanda
peatüki toimetamine ja analüüs”, Sigrid Pachel „eKooli veebisaidi
tekstide toimetamine”.
Humanitaarteaduste magistri kraad (üldkeeleteadus)
David Paul Ogren „Objekti käändevalik da-infinitiiviga konstruktsioonides”.
Bakalaureusetööd
Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (arvutilingvistika)
Kristian Juha Ismo Kankainen „Leksikograafi abivahend kakskeelse
sõnastiku sõnavastete semantiliseks korrastamiseks paralleelkorpuse
põhjal”.
Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (eesti keel)
Liina Allik „kes-relatiivlaused eesti kirjakeeles”, Rauno Alev „Metafoorid Andrus Ansipi ja Toomas Hendrik Ilvese vabariigi aastapäeva
kõnedes”, Siim Karnö „Eesti normikirjakeele probleemsete verbivormide kasutamine internetikeeles”, Kertu Kirjasto „Inglise keele
sõnavara mõjud eesti tõlkeajakirjanduses”, Jürgen Klemm „Tänapäeva
eesti keele sugulussõnavara”, Laura Komp „Eesti keelt ja kultuuri
muukeelsetele õppivate tudengite suhtlusvõrgustikud ja keelevalik”,
Helen Kukk „1. klassi eesti keele tunni tegevuste analüüs ISI vaatlusja kodeerimissüsteemi järgi”, Kristiine Kurema „Eesti kirjakeele areng
19. sajandi teisel poolel Peetri kihelkonna kohtuprotokollide põhjal”,
Liis Kuusk „Kübersõja ja -julgeoleku sõnavara semantiline analüüs”,

91

-------------------------------------------------------

Lii Laanemets „Sõna ette tähendusvaldkonnad eesti kirjakeeles”,
Oskar Laasik „Eesti vanasõnade süntaktiline analüüs”, Kriste Lauk
„Sõnajärg hoidjakeeles suulise kõnega võrrelduna”, Hannelore Markson „Soomemõjulised uudiskeelendid eesti argikeeles”, Merle Must
„Muutuvad keelenormingud ja nende rakendamine ajalehekeeles“,
Mari-Liis Müürsepp „Eesti keele modaaladverbid nähtavasti, nähtavalt,
kuuldavasti ja kuuldavalt”, Annika Oper „Keelekasutus Facebookis”,
Maarja Pariis „Subjekti- ja objektirelatiivid lapsekeeles imiteerimiskatse
põhjal”, Reana Parve „Keelelised valikud Õhtulehe kuriteouudistes”,
Kätlin Plakso „Eestlaste suhtumisi vene keele kasutamisse ja õppimisse
ning nende teadmisi kakskeelsuse kohta”, Berit Puidet „kus-küsimused
suulises argivestluses”, Anna Põld „Vanglasläng Tartu vanglas kahe
kinnipeetava suulise kõne näitel”, Liina Pärimaa „Christoph Blumele
omistatava proovijutluse autorsusest keelekasutuse põhjal”, Aveli Pärn
„Perekonnanimede eestistamine Tormas aastatel 1935–1940”, Eliise
Reineberg „Vahetusõpilased eesti keele käändesüsteemi omandamas”,
Andra Rumm „mis-küsimustega tehtavad suhtlustegevused suulises
argivestluses”, Kadriliis Rämmann „Sõnavara tundmine 10. ja 11. klasside õpilaste seas”, Margareth Sengbusch „Abstraktsete verbide suund
katse põhjal”, Teele Siska „Imperatiivi kasutusest ühe lapse kõnearengu
varasel perioodil”, Olle Sokk „Osalausete rinnastamine konjunktsiooniga kuid”, Liis Zovo „Murdesõnad Gustav Suitsu hilisluules”, Kaja
Teder „Idasetu sõnavara”, Maarja-Liisa Vokksepp „kas-küsimuste
grammatilised vormid, suhtlustegevused ja vastused MSN-vestlustes”.
Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad
(eesti keel ja kultuur muukeelsetele)
Ekaterina Grigarevich „Küsilaused hoidjakeeles”, Ksenia Hartova
„Õpilaste hinnangud eestikeelsele aineõppele Narva Kreenholmi
Gümnaasiumi õpilaste näitel. SWOT-analüüs”, Alesja Kazatšenko
„Keskkonna mõju teise keele õppimisele ja õpetamisele”, Anastassia
Kolossova „Eesti keele võõrkeelena olümpiaadid: teemad ja ülesandetüübid”, Viktoria Platonova „Keelekümbluse mõju teise keele õppele
alushariduses”, Valentina Shevina „Setu ja vene pulmatraditsioonidest”,
Jelena Sutenkova „Algtaseme testi ja B1-taseme testi võrdlus ja anakooli 7.–9. klassi eesti keele õppevahendites”.
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Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (üldkeeleteadus ja foneetika)
Kätlin Aare „Kärin eesti keele spontaanses kõnes”, Agu Bleive „Uurali
keelepuu arutelud hiina ja uurali keelte ühiste etümoloogiate võtmes”,
Margot Möller „Korpuspõhine viha metafooride uurimine”, Anette
Ross „Eesti romade mitmekeelsus: keeleoskus, keelekasutus ja keelekasutuse mõjutajad”, Saara-Nette Tõugjas „Sünonüümsed asendiverbid
lamama ja lebama eesti keeles”.

