
X. NOORTEMAGISTRITÖÖDE KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 
 
1. Noorte Kotkaste organisatsiooni Magistrite Liit kooskõlas põhikirja punktiga 46 annab 
oma panuse organisatsioonis toimuva noorsootöö ja koolituse taseme tõstmiseks. 
 
Noortemagistritöödele esitatavad nõuded 
2. Noortemagistritöö (edaspidi: töö) on Noorte Kotkaste või Kodutütarde organisatsioonis 
kaitstud teoreetilist või praktilist laadi noorsootööalane uurimus, mis vastab järgmistele 
kriteeriumitele: 
2.1. originaalsus – töö peab sisaldama midagi uut (olulist uutinformatsiooni,uut teoreetilist 
käsitlust vms); 
2.2. objektiivsus – töö valmistamisel tuleb end mitte lasta mõjutada üldlevinud arusaamadest 
ning lähtuda kogutud andmestikust; 
2.3. tõestatavus – töös esitatud väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma faktidele; 
2.4. kontrollitavus – töös kasutatud arvutus- ja arutluskäigud tuleb esitada kujul, mis 
võimaldab tulemusi kontrollida, teiste isikute seisukohad peavad olema viidatud; 
2.5. täpsus – töö peab olema terminoloogiliselt täpne, arvutuslikult täpne, loogilise, selge, 
ühetähendusliku ülesehitusega; 
2.6. süsteemsus – töös esitatud käsitlus peab moodustama terviku ehk süsteemi. 
  
3. Tööde soovituslikud teemad on igaks kalendriaastaks määratud Noorte Kotkaste 
peavanema ja Kodutütarde peavanema poolt ning neist informeeritakse Noorte Kotkaste 
malevaid ja Kodutütarde ringkondi kirjalikult. 
 
4. Töö teema taotlemiseks peab taotleja: 
4.1. omama vähemalt aastast juhipraktikat Noorte Kotkaste või Kodutütarde organisatsioonis; 
4.2. tundma Kaitseliidu ja Kaitseliidu eriorganisatsioonide ülesehitust ja sisemist korraldust, 
samuti Eesti riigikaitse üldiseid aluseid; 
4.3. tundma noorkotkaste või kodutütarde järgukatsete ja erialakatsete nõudeid; 
4.4. leidma Kaitseliidu noorteorganisatsioonist endale kaks täiskasvanud soovitajat 
  
5. Ettevalmistuse töö teema kinnitamiseks teeb vähemalt 18-aastane töö kirjutaja: 
5.1. paludes Kodutütarde ringkonnavanemate või jaoskonnavanemate, Noorte Kotkaste 
malevavanemate või malevkonnavanemate või noortemagistrite hulgast kaks isikut 
soovitajateks; 
5.2. leides endale teaduskraadi ja noorsootööalaseid kogemusi omava juhendaja; 
5.3. valides punktis 2 nimetatud teemade hulgast sobiva või pakkudes ise võimaliku 
uurimistöö teema; 
5.4. esitades Noorte Kotkaste peavanemale või Kodutütarde peavanemale esildise 
noortemagistritöö teema kinnitamiseks (vt lisa 11 lk 72). 
  
6. Esildis esitatakse hiljemalt 1. novembriks Noorte Kotkaste peavanemale või Kodutütarde 
peavanemale, millele noortemagistri kandidaat lisab oma teenistuskäigu kirjelduse 
(organisatsiooni astumise aeg, katsete sooritamise aeg ja tulemused, üritustest osavõtt ja 
täidetud ülesanded, saadud tunnustused ja karistused) ning juhendaja või soovitajate poolt 
kirjutatud iseloomustuse(d). 
7. Esildisele vastab Noorte Kotkaste peavanem või Kodutütarde peavanem mõistliku aja 
jooksul, kaasates otsuse tegemisele asjatundjatest moodustatud komisjoni (edaspidi – 
komisjon). Vastuses teatatakse, kas töö teema on kinnitatud või mitte. 
 



8. Komisjon moodustatakse Noorte Kotkaste ja Kodutütarde peavanemate kokkuleppel 
määramata tähtajaks. Komisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib komisjoni tööd 
ja allkirjastab komisjoni otsused. Komisjoni asjaajamist korraldavad noorte 
eriorganisatsioonide esindused koostöös. 
  
9. Komisjon koosneb kahest Magistrite Liidu esindajast ja teaduskraadi omavatest ja 
noorsootööalaste kogemustega isikutest ning on kuni 7-liikmeline. Komisjon: 
9.1. töötab välja ning kinnitab soovituslikud tööde teemad; 
9.2. hindab laekunud esildisi ja valib välja uurimisväärsed tööde teemad; 
9.3. hindab tööde kaitsmistaotlusi; 
9.4. teeb ettepanekud Noorte Kotkaste peavanemale või Kodutütarde peavanemale 
kaitsmiskomisjoni koosseisu kohta; 
9.5. võib magistrikandidaadile anda soovitusi retsensentide ja oponentide valikuks. 
  
10. Töö koostamisel järgitakse Kaitseliidu eriorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred 
noortemagistritööde vormistamise korda. 
 
11. Töö kaitsmisele lubamiseks esitatakse taotlus (vt lisa 12 lk 73). Taotluses esitatakse 
ülevaade tööst ning sellele järgnevas märkuste lahtris antakse kinnitus uudsusest (märkides, 
et tööd ei ole sellisel kujul esitatud mõnele õppeasutusele ega muule organisatsioonile või 
esitatakse seos mõne valminud uurimusega). Taotlusele lisatakse: 
11.1. nõuetekohaselt vormistatud töö paberkandjal ja digitaalkujul; 
11.2. retsensendi ja oponentide kirjalik arvamus töö kohta vähemalt ühe lehekülje ulatuses. 
  
12. Töö kaitsmisele mittelubamisel saadab komisjoni esimees taotlejale põhjendatud vastuse, 
mis võimaldab tööd muuta, täiendada või vormistusnõuetega vastavusse viia. Töö kaitsmisele 
lubamisel määratakse kaitsmise aeg ja koht kokkuleppel. 
 
13. Töö esitamine peab toimuma kahe aasta jooksul, arvates töö teema kinnitamise päevast. 
 
14. Kaitsmiskomisjoni koosseisu kinnitab Noorte Kotkaste peavanem või Kodutütarde 
peavanem käskkirjaga. Vähemalt üks komisjoni liikmetest peab olema Magistrite Liidust. 
Kaitsmisest teavitatakse aegsasti noorkotkaste malevaid ja kodutütarde ringkondi. Tööga on 
võimalik nädala jooksul enne kaitsmist tutvuda. 
 
15. Kaitsmine on avalik. Töö kaitsja saab töö tutvustamiseks sõna 10 minutiks, järgnevad 
retsensentide, juhendaja, oponentide sõnavõtud ja arutelu. Kaitsmiskomisjon teeb otsuse 
kinnisel istungil ja selle teeb teatavaks komisjoni esimees. 
 
16. Käesoleva korra kohaselt kaitstud tööde kohta avaldatakse andmed Noorte Kotkaste või 
Kodutütarde kodulehekülgedel internetis. 
17. Eduka kaitsmise korral tunnistatakse kandidaat noortemagistriks, ta saab kaitsmise kohta 
tunnistuse ja noortemagistri märgi. 
  
Noortemagistritööde vormistamise kord 
18. Tööl on järgmised alajaotused: 
18.1. tiitelleht; 
18.2. võõrkeelne resümee; 
18.3. sisukord; 
18.4. lühendite loetelu (vajadusel); 



18.5. sissejuhatus; 
18.6. töö põhiosa (jaotatakse peatükkideks ja nende alajaotusteks); 
18.7. kokkuvõte; 
18.8. kasutatud allikate loetelu; 
18.9. registrid (vajadusel); 
18.10. lisad (vajadusel). 
  
19. Noortemagistritöö vormistamise nõuded, sh täpsemad materjali liigendamise nõuded 
 


