Kinnitatud magistritöö teemad 2017
1. Katre Tamp „Kohtuotsusega Maarjamaa hariduskolleegiumisse suunatud õpilaste retsidiivsuse
vähendamine“
2. Käthlin Pukk „Elanikkonna vastuvõtlikkus Päästeameti sõnumitele“
3. Henrik Volmer „Avaliku korra vastaste süütegude menetluslikud küsimused“
4. Sandra Tammiksaar „II kooliastme aineõpetajate valmisolek ohutuse teemade käsitlemiseks
õppeprotsessis“
5. Margus Kukkur „Küberkaitse korraldamine finantssektoris“
6. Rainer Koor „Politseikooli lõpetanute töölerakendamise võimalused Politsei- ja Piirivalveametis“
7. Diana Erikson „Korrakaitsepolitseinike hoiakud vahetu sunni kohaldamise ja politseivägivalla
ilmingute suhtes Jõgeva ja Viljandi politseijaoskondade näitel“
8. Krista Korobova „Lennureisijate broneeringuinfosüsteemi: rakendamine ja efektiivsus teiste riikide
näitel“
9. Sven Sargma „Mereolukorrateadlikkus ja selle arendussuunad mereseirega tegelevate
ametkondade näitel“
10. Maret Voore „Siseriiklik tervishoiualane koostöö hädaolukorra või sõjaajal“
11. Krista Randvere „Finantskontode automaatse teabevahetuse mõju maksuresidentide käitumisele
ja maksulaekumisele Eestis (Balti riikide praktika teabe käsitlemisel)“
12. Indrek Teras „Tuleohutuse valdkonna haldusülesannete ja teenuste korraldamine“
13. Raido Pruul „Eesti uimasti- ja karistuspoliitika arengusuunad Portugali mudeli rakendamise näitel“
14. Kalev Õiger „Eesti elanikkonna valmisolek elutähtsate teenuste katkestuseks ja võimalikud
meetmed negatiivse mõju vähendamiseks“
15. Maia Suviste „Privaatsuse eeldatus jälitustegevuse kontekstis ning selle reguleeritus Eesti
õigusruumis“
16. Kerstin-Hedvig Martmaa „Sisejulgeoleku positsioneerimine Eesti julgeolekupoliitika strateegiates“
17. Kristina Lauri „Politsei- ja Piirivalveameti võimekuse tõstmine eel- ja järelkontrolli osas
kodakondsuse ja välismaalaste menetlustes“
18. Mari Kolga „Eesti üldhariduskoolide personali valmisolek hädaolukordadele reageerimiseks ja
nende lahendamiseks“
19. Saskia Kiisel „Küberheidutus Eesti kaitsepoliitikas“
20. Liis Vihmar „Lähisuhtevägivalla kujutamine Eesti kirjutavas online-meedias“
21. Kelly Nevolihhin „Lähisuhtevägivalla esinemine politseiametnike peredes“
22. Mihkel Sildnik „Kohalike omavalitsuste hädaolukorra lahendamise plaanide vastavus kohalike
elanike vajadustele kriisiolukorras Jõgeva maakonna näitel“
23. Guido Ulejev „Päästeameti integreeritud riskihalduse mudel“
24. Riko Roos „Pikaajalistel tsiviilmissioonidel osalenud ametnike kogemuste rakendamine
Siseministeeriumi valitsemisala asutustes“
25. Priit Sepp „Digitaalsete tõendite käitlemine Politsei- ja Piirivalveametis“
26. Jaana Karsanov „Kütuseterminalide riskianalüüsides sisalduvate leevendusmeetmete piisavuse
hindamine“
27. Aili Ehamaa „Maakondade turvalisuse nõukogude roll siseturvalisuse tõstmisel“
28. Maarja Liisa Lindre „Naiste osalemine ajateenistuses: naisabiturentide motivatsioon ja seda
mõjutavad tegurid“
29. Jaana Palusaar „Sidusrühmade koostöö praktilise õppe korraldamisel (SKA kolledžite tööpraktika
näitel)“
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30. Anti Kaprei „Eesti erakondade käsitlus hübriidsõjast ja selle ohu teadvustamisest sisejulgeoleku
kontekstis“
31. Elena Palm „Praktikajuhendajate ja praktikantide hoiakud ning selle seos õppepraktika kvaliteediga
sisejulgeoleku erialade näitel“
32. Janika Kirt „Juhtumikorraldus Viru Vanglas 2010 kuni 2015 aasta näitel“, juhendaja Piret Liba
33. Maia Suviste „Venemaa Eesti-suunalise mõjutustegevuse dünaamika aastatel 2013-2017“
34. Janno Ruus „Kogukonna turvalisuse tagamine kaasamise kaudu Raplamaa näitel“
35. Kerstin-Hevig Martmaa „NATO liikmesriikide ohutunnetus Venemaa mittesõjalise ohu osas ja selle
mõju Eesti julgeolekule“

