Tallinna Ülikoolis 2007. aastal kaitstud
eesti keele magistri- ja bakalaureusetööd
Magistritööd
Maia Burlaka „Vene õppekeelega koolide osalisele eestikeelsele aineõppele ülemineku kommunikatsioonistrateegia”, Annika Kilgi „Eesti
morfoloogilise mõtte areng Stahlist Ahrensini”, Mare Kitsnik „Õppijakeele uurimise ja arendamise võimalusi eesti vahekeele korpuse
põhjal (eituse väljendamise näitel)”, Merilin Konnapere „Selge ja
eesmärgipärase teksti kirjutamine. Teooria ja harjutustiku näitvara”,
Pirja Kullama „Teaduskeele seisund Eestis. Erialane inglise keel kui
vahend teaduskeele arendamiseks Tallinna Ülikoolis”, Margit Maran
„Filmiterminid ajakirjas Teater. Muusika. Kino”, Maimo-Lii Paloveer
„Liitsõnade moodustamine ja kasutamine Andrei Hvostovi ja Mihkel
Kärmase artiklites (Eesti Ekspress 2002–2005)”, Anne Zimbrot „Ajalehe keeletoimetuse korraldus Äripäeva näitel”, Kairi Tamuri „Pausid
etteloetud ilukirjandustekstis”.
Bakalaureusetööd
Annaliisa Hinnov „Ajakirjade Eesti Naine ja Stiil 1992. ning 2006.
aasta väljaannete võrdlev analüüs”, Irina Jakobson „Rääkimisoskuse
arendamine grammatilisest aspektist lähtudes 9. klassi eesti keele
õppekomplektis”, Jüri Kaugerand „Kuusalu kihelkonna laste nimed
aastatel 1834–1850”, Brit Kerbo „Eestlaste kirjakeeleoskuse olukorrast (Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste näitel)”,
Edward Kess „Funktsionaalne lugemine kui õppeprotsessi osa ning eesti
keele ja kirjanduse põhikooli lõpueksam” (diplomitöö, pedagoogiline
lõputöö), Liina Kivimäe „Metafooridest presidendikõnedes”, Anne
Kostenko „Eesti nimisõnade morfoloogiline integratsioon vene-eesti
koodivahetuses (TLÜ üliõpilaste näitel)”, Anne Loopere „Aabitsad Eesti
koolides ja lasteasutustes aastatel 1990–2006”, Keidi Niitsoo „Sõnavara
Eesti toiduainetootjate reklaamides”, Ly Pajur „Tõrjeväljendid eesti
keeles”, Kristel Pedak „Popmuusikaterminoloogia ajalehe Postimees
muusikaarvustustes”, Pilleriin Podneks „Adjektiivide omandamine
eesti keeles”, Kerli Prass „Pressiteadete süntaksist: infiniittarindid ja
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nominalisatsioonid”, Kairi Rais „E-suhtlus ja selle õpetamine koolis
(äriühingu näitel)” (bakalaureusetöö, pedagoogiline lõputöö), Linda
Raska „Ajakirja Eesti Naine jooni 1927–2000”, Sirje Rattus „Johannes Aaviku keeleuuendid Edgar Allan Poe tõlgetes”, Katrin Rikberg
„Viisakus ja selle tajumine tekstiliigiti”, Jaanika Schneider „Vene gümnaasiumi 11. klassi õpilase eesti keele oskuse, õppeedukuse taseme
ja integreerituse seosed” (bakalaureusetöö, pedagoogiline lõputöö),
Jelena Talisainen „Kellele sina, kellele teie? Eestlaste kõnetlustavadest
(võrdlevalt teiste rahvastega)”, Keteliina Toom „Eesnimekasutus eesti
keele kui võõrkeele õpikutes (1.–6. õpikute näitel aastatel 1921–2005)”
(bakalaureusetöö, pedagoogiline lõputöö).
Siiri Soidro

