Planeeritava magistritöö kava sisukirjeldus

Magistritöö esialgses kavas (mahuga 2–5 lk) tutvustab kandidaat probleemi või
uurimisteemat, mida soovib hakata uurima õpingute vältel, koostades õpingute lõpuks
sisejulgeoleku valdkonnas aktuaalse ja rakendatava magistritöö.
Magistritöö kava ülesehitus:
1.

Kavandatava magistritöö pealkiri;
Töö pealkiri on selgesõnaline, konkreetne ja hõlmab kogu kavandatava magistritöö
sisu. Magistritöö pealkirja ei esitata küsimusena nt „Kas riigipiir on ohus?“ ega
loosungitena „Olgu riigipiir turvatud“. Sobiv magistritöö pealkiri näitab töö sisu
tervikuna nt „Isikukaitset teostavate politseiametnike professionaalsuse kasvu
võimalused“.

2.

Kavandatava magistritöö teema avamine
Kava selles alapunktis avatakse kavandatava magistritöö teema. Kirjeldatakse
lühidalt valitud teema teoreetilist tausta, tuginedes loetud teaduskirjandusele ja
teaduslikele artiklitele. Teema avamiseks on sobiv toetuda vähemalt 6 põhiallikale ja
vähemalt 6 lisaallikale.
Nt: Õiguslik alus piirikontrolli kaotamiseks sätestati Ühtse Euroopa akti artiklis 14 (Single
…1986), mis jõustus 1987. aasta juulis. See langes kokku mõnede Euroopa Ühenduse liikmete
püüdlustega arendada Schengeni režiimi, võimaldamaks isikute vaba liikumist. Schengeni
konventsiooni allkirjastamisega 1990. aasta juunis ühines sellega enamik toonaseid Euroopa
Ühenduse liikmeid. Aastal 1999 jõustunud Amsterdami leping (Treaty… 1997) viis Schengeni
režiimi Euroopa Liidu õiguslikku raamistikku ja sai sellega Euroopa Liidu acquis standardseks
osaks. (Kirisci 2005:343).

3.

Aktuaalsuse ja uudsuse põhjendus
varasemalt tehtud uurimistöödest

koos lühiülevaatega

uurimisvaldkonnas

Selles kava alapunktis kirjeldatakse valitud teemaga seotud varasemaid uurimusi
(lõputööd, magistritööd, doktoritööd) ja muid uuringuid, mida antud teemal on Eestis
ja/või rahvusvahelisel tasandil läbi viidud. Lisaks tuuakse välja tulevase magistritöö
võimalik kasutegur sisejulgeoleku valdkonnale Eestis.
Nt: Eesti aktiivset tegevust strateegilise kauba kontrollirežiimide osalisriigina nimetatakse
Riigikogus 12. mail 2010 heaks kiidetud „Julgeolekupoliitika aluste” dokumendis ühe
suunana välispoliitika tegevuste hulgas riigi kui terviku julgeoleku kindlustamisel.
14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu II jaotise artikkel 17 käsitleb tegevusi,
millega lepinguosalised peavad „võtma täiendavaid meetmeid, et tagada sisejulgeolek ja ära
hoida nende riikide kodanike ebaseaduslik sisseränne, kes ei ole Euroopa Ühenduse liikmed“
(The Schengen Acquis … 1985). Viidatud säte näitab, et Schengeni lepingus nähti ette vajadust
täiendavate meetmete rakendamise järele sisejulgeoleku tagamiseks vaba liikumise alal.

Riigikontroll on juhtinud tähelepanu oma 2010. aasta kontrollaruandes sellele, et avalikud
huvid ei ole piisavalt kaitstud omavalitsuse osalusel tegutsevates juriidilistes isikutes, kuna
nõukogude liikmete määramine toimub poliitilise kuuluvuse alusel, arvestamata erialast
pädevust.

Nt: Teema aktuaalsus: Eestis on kõnealust sisejulgeoleku valdkonda akadeemilisel
tasemel seni vähe uuritud. Sisekaitseakadeemia on ainus õppeasutus, kus strateegilise
kauba ekspordikontroll on õppeainena kavas. Sel teemal ei ole kirjutatud ühtegi uurimust
magistritöö tasandil. See on põhjus, miks käesolevas töös on lisaks õiguslikule analüüsile
ülevaatlikult käsitletud valdkonna kujunemislugu ja miks asjakohaste rahvusvaheliste
õigusallikate kaardistamine on läbi viidud sedavõrd põhjalikult.
4.

Keskne uurimisprobleem
Uurimisprobleemiks on püstitatud teoreetiline vastuolu (erinevate teoreetiliste
lähenemiste erisused) või praktiline probleem. Uurimisprobleem sõnastatakse
lühidalt, tavaliselt uurimisküsimuse/küsimustena, mis toetuvad teema avamisel
kasutatud kirjandusallikate ja praktilise probleemi vastuolu väljatoomisele.
Nt: Magistritöö probleem on püstitatud uurimisküsimustena/uurimisküsimusena: kas Eesti
kohaliku omavalitsuse äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmete määramine poliitilise
kuuluvuse alusel on politiseerumine ning kas see on seotud poliitilise korruptsiooni tekkimise
riskiga.

5.

Kavandatava magistritöö eesmärk
Kavandatava magistritöö eesmärk sõnastatakse lühidalt ja selgelt ning tulenevalt
magistritöö pealkirjast. Eesmärk on alati seotud valitud teema ja probleemiga.
Püstitatud alaeesmärgid või uurimisülesanded on sõnastatud konkreetsete
tegevustena, mis võimaldavad töö eesmärki saavutada.
Nt: Magistritöö eesmärk on selgitada välja pehme normistiku kasutamise võimalik ulatus
ja selle mõjud julgeolekuvaldkonnas strateegilise kauba ekspordikontrolli näitel.
Uurimisülesanded:1) defineerida juriidiliselt mittesiduv normistik; 2) kaardistada juriidiliselt
mittesiduvad aktid strateegilise kauba ekspordikontrolli valdkonnas, et näha nende
kasutamise ulatust; 3) analüüsida mittesiduvate rahvusvaheliste normide mõju Eesti
õigusaktidele.

6.

Kavandatava magistritöö struktuur
Kavandatava magistritöö struktuuris esitatakse võimalikud
alapeatükkide jaotused ehk peatükkide võimalikud pealkirjad.

peatükkide

ja

Nt: Magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk on teoreetiline teemakäsitlus,
milles kolmes alapeatükis keskendutakse uurimisülesannetes püstitatule. Avatakse
kompensatsioonimeetmed Schengeni Acquis mõistes, tuuakse välja Euroopa Liidu nõudmised
Schengeni kompensatsioonimeetmete rakendamiseks, samuti uurijate poolt esiletoodud
probleemikohad. Üldise, Euroopa Liidu tasandi, kompensatsioonimeetmete rakendamisest
ülevaate
saamiseks
analüüsitakse,
kuidas
Schengeni
liikmesriigid
on

kompensatsioonimeetmeid rakendanud. Tuvastamaks piirikontrolli kaotamisega kaasnenud
probleeme ning selgitamaks, millele tuleks kompensatsioonimeetmete rakendamisel
tähelepanu pöörata, analüüsitakse sellekohaseid varasemaid uuringuid ja tehakse järeldusi
Eesti rakenduskontekstis.
7.

Kavandatava magistritöö metodoloogia ja andmekogumise põhimõtted
Selles kava osas kirjeldatakse, milliseid andmekogumismeetodeid planeeritakse
kasutada empiirilise uuringu läbiviimiseks või andmete kogumisel. Heas kavas
esitatakse meetod või meetodid, mille abil saavutatakse magistritöö eesmärk.
Nt: Andmekogumismeetoditena kasutatakse erinevate dokumentide, äriregistris ja
erakonnaregistris olevate andmete kogumist ning ekspertintervjuusid, mida analüüsitakse
kasutades statistilist ja tekstianalüüsi meetodit. Ekspertintervjuud viiakse läbi politsei ja
kaitsepolitsei ametnikega.

8.

Kasutatava kirjanduse esialgne loetelu.
Esitatakse loeteluna kirjandus ja allikad, mida kava koostamisel kasutati ning mis on
eelnevalt kavas juba viidatud. Allikaid, mida kavas eelnevalt viidatud ei ole, loetellu ei
tooda. Kirjanduse valikul jälgida, et magistritöö kava ehitatakse üles ainult
teaduskirjandusele (monograafiad, teadusartiklid) ja ei kasutata populaarteaduslikke
allikaid (nt laiatarbe ajakirjad, päevalehtede artiklid).
Allikate loetelu koostamise näide:
Kennard, A. 2004. Culture Shift on the Future Eastern Border of the EU. Perspectives
onEuropean Politics and Society, 5, 1, 1–28.
Kirisci, K. 2005. A Friendlier Schengen Visa System as a Tool of "Soft Power": The Experience
of Turkey. European Journal of Migration and Law, 7, 343–367.
Sousa, L. 2010. „I Don´t Bribe, I Just Pull Strings“: Assessing the Fluidity of Social
Representations of Corruption in Portuguese Society. In M. Johnston (Eds.), Public sector
corruption 1: Concepts. (pp 219-236). London. SAGE Publications
Sööt, M-L. ja Vajakas, K. 2010. Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma uuring 2010. Tallinn.
Justiitsministeerium

9.

Informatsioon võimaliku juhendaja kohta (olemasolu korral)
Kavas tuuakse välja võimaliku juhendaja nimi, akadeemiline kraad ja töövaldkond.
Magistritöö kava kirjutamisel saate abi:

-

-

Üliõpilastööde
koostamise
ja
vormistamise
juhend,
vt
http://www.sisekaitse.ee/public/Oppeosakond/Yliopilastoode_koostamise_ja_vormi
stamise_juhend_01.11.2010.pdf
Kaitstud magistritööd, vt http://www.sisekaitse.ee/index.php?id=25955

