Kinnitatud magistritöö teemad 2015
1. Jevgenia Jakobson „Korrakaitsepolitseinike hoiakud ja ettevalmistus lähisuhtevägivalla
juhtumitega tegelemisel“
2. Triin Lõhmus „Alaealistele erinevate õigusrikkumiste puhul kohaldatavad alternatiivsed
mõjutusvahendid“
3. Anna-Liisa Lukk „Kohalike omavalitsuste fiskaalpoliitika kuritegevuse ennetamine Eestis“
4. Margarita Šatunova „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“
5. Janek Pedask „Kriminaalpolitsei tööaja optimeerimine läbi paindliku tööajaarvestuse“
6. Janek Vares „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“
7. Mari-Liis Kirs „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös
ning nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“
8. Evelin Adamson „Riigi oluliste julgeolekuhuvide kaitse riigihangete seaduses“
9. Hannes Haav „Elektrišokirelvade alane koolituse kava politseiametnikele“
10. Laura Laan „Heli-ja videosalvestuse kasutamine tõendite kogumisel kvaliteedi ja tõhususe
tagamiseks vastavalt Väärteomenetluse seadustikule Politsei- ja Piirivalveametis“
11. Taavi Jürimäe „Multikultuursus Eesti vanglates kui julgeolekuoht täna ja tulevikus“
12. Daisi Käger „Vedelgaasi maanteetranspordi riskide kaardistamine Ida regioonis“
13. Andrus Tamberg „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade
julgeoleku-poliitiline analüüs“
14. Agnes Salujärv „Andmesubjekti põhiõigusi ohustavad andmeturberiskid ning riskimaandamise
ettepanekud Eesti siseturvalisuse valdkonnas“
15. Sandra Mägi „Terviseedenduse kontseptsiooni rakendamine vangla keskkonnas“
16. Marek Väljari „Kogukonna võimalused siseturvalisuse suurendamiseks“
17. Knut Hanga „Sõjategevuse tagajärgede likvideerimine demineerimistöödel Eestis“
18. Andrus Tamberg „Venemaa online-meedias 2014. aastal ilmunud Eestit puudutavate teemade
julgeoleku-poliitiline analüüs“
19. Erko Iljin „Eesti naiste hoiakud ja võimalused osaleda laiapõhjalise riigikaitse teostamisel läbi
relvata asendusteenistuse“
20. Janno Ruus „Kogukonna turvalisuse tagamine kaasamise kaudu Raplamaa näitel“
21. Janek Vares „Piiriülese salasigarettide leviku tõkestamise meetmete tõhusus“
22. Karin Limbak „Radikaliseerumise peamised põhjused ja ennetamise võimalused“
23. Tanel Tiks „DNA teisene ülekandumine ja ristsaastus raskete isikuvastaste kuritegude menetluses“
24. Anna-Liisa Lukk „Kohalike omavalitsuste fiskaalpoliitika kuritegevuse ennetamisel Eestis“
25. Margarita Šatunova „Politsei vastutusala ja ülesanded uimastinõudluse vähendamisel“
26. Aleksandr Pligunov „Korruptsioonioht erakondade rahastamisel ja selle maandamine“
27. Lii Mahlberg „Turvaabinõude kasutamine väljasaatmismenetluses“
28. Jelena Roos-Metsma „Asutuste ja erasektori vaheline koostöö lähisuhte vägivalla juhtumite
lahendamisel Ida-Virumaa näitel“
29. Ege-Lii Luik „Eestis seadusliku aluseta viibiva välismaalase suhtes järelvalvemeetmete
kohaldamine“
30. Erik Mesikäpp „Kaitseliidu vabatahtlike värbamismetoodika üliõpilaste kaasamise näitel“
31. Liia Koemets „Maksu- ja Tolliameti meetmed maksukuulekuse parandamiseks aastatel 2012-2014“
32. Kirsika Hanimägi „Tulemusüksuse juhtide poolt rakendatav ja töötajate poolt tajutav juhtimisstiil
vanglateenistuses“
33. Kaarel väli „Meessoost kinnipeetavate subkultuuri ilmingud tänapäeva Eesti vanglates“
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34. Mari-Liis Kirs „Lissaboni lepingust tulenevad muudatused liikmesriikide vahelises politseikoostöös
ning nende mõju Eesti õigusele ja praktikale“
35. Andre Tammik „Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna mõjude hindamine päästetöö juhtimise
õpiväljundite saavutamise näitel“
36. Laura Nõmmsalu „Sisekaitseakadeemia sisekaitselistele erialadele õppima asumist mõjutavad
tegurid“
37. Samuli Oskari Siikarla „Inmate interface – IT solution for Inmates in Finnish prisons”
38. Tago Trei „Alaealiste tapjate kriminaalne profiil“
39. Kaarel Kender „Lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud vägivalla karistusseadustiku § 121
koosseisulise rakendava asjaoluna määratlemise mõju lähisuhtevägivalla juhtumite retsidiivsusele
Tartu linna näitel“
40. Anders Süvari „Ohud Eesti julgeolekule Ukraina kriisi näitel“
41. Taavi Narits „Psühholoogiline kaitse Eesti julgeolekupoliitika kujundajate käsitluses“

