Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse
instituudis 2013. ja 2014. aastal
kaitstud eesti keele alased lõputööd
Doktoritööd
Filosoofiadoktori kraad (eesti keel)
Annika Küngas „Pragmaatiliste markerite kujunemine ja funktsioonid
eesti keeles lt-sõnade näitel”, Helen Plado „Kausaalsuhete adverbiaallaused
eesti keeles”, Kristel Uiboaed „Verbiühendid eesti murretes”.

Filosoofiadoktori kraad (üldkeeleteadus)
Rene Altrov „The Creation of the Estonian Emotional Speech Corpus
and the Perception of Emotions”, Diana Maisla „Eesti keele mineviku
ajavormid vene emakeelega üliõpilaste kasutuses”.

Magistritööd
Humanitaarteaduste magistri kraad (arvutilingvistika)
Eleri Aedmaa „Sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmise statistilised
meetodid ühendverbide tuvastamisel”.

Humanitaarteaduste magistri kraad (eesti keel)
Kristel Algvere „Puu- ja põõsakategooria, hiiepuu võimaliku liigi ja metsa
kirjeldused tänapäeva eesti keeles”, Kristiina Kask „seisma verbi polüseemia: korpuspõhine käitumisprofiil ja klasteranalüüs”, Liina Lepsalu
„de-mitmuse tulek põhjaeesti keelde”, Maiu Nurka „Eesti keele elatiivi
semantika”, Külli Park „Christoph Blume substantiivi- ja adjektiivimoodustus”, Inger Pürjema „Kokku- ja lahkukirjutamise probleemid
riigieksamitöödes”, Maike-Liis Rebane „Ühe idiolekti analüüs: Ženja
Fokini keelekasutus”, Olga Tarabarova „Eesti keele täiskujuline hüüdlause
kui konstruktsioon 20. sajandi kirjakeeles”.

OMA KEEL 2/2014

95

Humanitaarteaduste magistri kraad
(eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Merike Ennok „Tsitaadi kasutamine argumendina 2011. aasta riigieksamikirjandites”, Kristiina Hunt „9. klassi õpilaste teadlikkus kujundavast
hindamisest”, Joonas Krüger „Lõimingu ja probleemipõhise metoodika
rakendamine 10. klassi eesti keele kursuste näitel”, Gerli Lokk „Diskursuseanalüüsi rakendatavus gümnaasiumi meediaõpetuses K. Aava
ja Ü. Salumäe õpiku „Meedia ja mõjutamine” näitel”, Riina Pauklin
„Õppemeetodid mõistva kuulamisoskuse arendamiseks”, Kadri Remmet
„Mõistemetafoorid abiturientide keeles 2011. aasta riigieksamikirjandite
näitel”, Sirje Soop „9. klassi õpilaste sõnavaratundmine”, Jane Tõnisson
„Uus meedia emakeeleõpetuses: õpetajate ettevalmistuse ja õppekomplektide analüüs”.

Humanitaarteaduste magistri kraad
(eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti koolis)
Marina Pärnpuu „Eesti keele võrdlused eesti ja vene kooliõpilaste keeleteadmistes”, Kadi Salu „Inglise keelt emakeelena kõnelejate arvamused
eesti keelest”, Marina Ventšikova „Eestikeelne muusikaõpetus vene
õppekeelega koolis”.

Humanitaarteaduste magistri kraad (keeletoimetaja)
Heleene Aas „Paber- ja võrguväljaande samasisuliste uudiste
põhipealkirjade võrdlus ajalehe Postimees näitel”, Helen Kirspuu „Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaride keeleline toimetamine”,
Liisa Kongot „Soorollide konstrueerimine eesti uuemas lastekirjanduses.
Kriitiline tekstianalüüs”, Kati Käpp „Ministeeriumite pressiteadete keele
vastavus selge keele põhimõtetele. 2013. aasta novembri näide”, Merit
Pärnpuu „Viivi Luige värvikasutus romaanis „Seitsmes rahukevad”: halli,
musta, valge ja punase poeetiline funktsioon”, Triin Truuvert „Suulise
kõne toimetamine litereeritud tekstide põhjal”.

Humanitaarteaduste magistri kraad (üldkeeleteadus)
Kärt-Katrin Pere „Koodikopeerimine Pariisi eestlaste suulistes vestlustes”.
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Bakalaureusetööd
Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (arvutilingvistika)
Kristjan Link „Uue meedia tekstide sagedussõnastik ja selle võrdlus kirjakeele sagedussõnastikuga”, Birgitta Ojamaa „Tartu Ülikooli üliõpilaste
tagasiside hoiakute analüüs”, Kristiina Toots „Netikeele metagraafia”.

Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (eesti keel)
Signe Kure-Pohhomov „Ajaloosündmuste nimetuste algustäheortograafia: reeglistus ja kasutus ajakirjanduse näitel”, Minna Kuslap „Ideoloogia
avaldumine presidentide uusaastakõnedes T. H. Ilvese ja T. Haloneni
kõnede põhjal”, Katrin Leppik „Eesti ja hispaania keele vokaalisüsteemide võrdlus ja omandamine”, Kertu Liivamägi „Kaassõna mööda
pre- ja postpositsioonina”, Margit Lillemets „Eesti mõistatuste parallelismi süntaktiline struktuur”, Triin Metsla „Eesti keele fraseoloogia
tõlkimisest Tõnu Õnnepalu „Piiririigi” näitel”, Annika Oselin „6. klassi
emakeeleoskusest”, Merit Pai „Otstarbelause eesti ja soome õppijakeeles”,
Sirli Palmeos „Superlatiivi moodustus ja kasutus suulises eesti keeles”,
Mariann Proos „Eesti keele tajuverbi nägema polüseemia sorteerimiskatse
põhjal”, Elen Pärt „Sõna kusjuures kasutusdünaamika eesti kirjakeele arenguloos”, Mirell Põlma „Põhiemotsioonide väljendamine eesti netikeeles”,
Mirjam Ruutma „Kaassõnade läbi, mööda, vastu, üle ja ümber pre- ja
postpositsioonilisest varieerumisest eesti murretes”, Heili Saia „Subjekti
käändevaheldus Jõhvi, Tõstamaa ja Põlva murrakutes”, Merilin Sarapuu
„Argumentatsioon ja rollid meditsiinitöötajate streigi diskursuses”, Jana
Smidt „Uued verbid 2006. ja 2013. aasta õigekeelsussõnaraamatus”, Teele
Liisi Szava-Kovats „Vahetusõpilane eesti keele ja kirjanduse tundides:
Tartumaa õpetajate kogemuse analüüs”, Silvia Süda „Täheortograafiavead Vikerraadio e-etteütlustekstides aastatel 2011–2014”, Merlin Tiit
„meie-nemad vastanduse konstrueerimine 1992. aasta poliitiliste programmide näitel”, Kairit Tomson „panema-verb ja selle grammatilised
konstruktsioonid 16.–18. sajandi eesti kirjakeeles”, Tiina Tsõtsin „Lühipuhkuste reklaamtekstid: struktuur ja keelelised jooned”, Triin Tõnurist
„Kohaväljendite kasutamine 2-4aastaste laste seas”, Tiia Vainula „Perekonnanimed Ambla kirikumõisas, Käravete ja Raka rüütlimõisas 1935.
aastal”, Triin Ärm „Eesti muukeelse kooli kakskeelsele õppele ülemineku
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arvamusavalduste analüüs: sõnasaajate ja -võtjate erakondlik kuuluvus ja
meie-nemad vastandus”.

Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (eesti keel ja kultuur
muukeelsetele)
Irina Antonova „Vene laenud eesti kirjakeeles ja murretes”, Julia Lokteva
„Arvutipõhine keeleõpe ja eesti keele veebikursused algajatele”, Ksenija
Špakovskaja „Lihtlause sõnajärg eesti ja vene keeles”.

Humanitaarteaduste bakalaureuse kraad (üldkeeleteadus ja
foneetika)
Anton Malmi „Intervokaalse /l/-i kvaliteet ja kvantiteet”, Kristiina Vaik
„Eesti keele muutemorfoloogia omandamisest WUG katse põhjal”.
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