
Bakalaureusetööde teemad 2022/2023

Juhendaja nimi,

ruum Deltas
Bakalaureusetöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Ettevõtluse õppetool

Anneli Lorenz

4041

Praktikajuhendaja tagasiside - kas ja milleks? Juhendajate tagasiside on olemas

Tulevikuoskused kui üks oluline komponent õppes -
praktika näitel

Kirjanduse analüüs+üliõpilaste
aruanded

Mervi Raudsaar

4042

Sotsiaalse ettevõtluse ärimudelid

Ettevõtlusharidus kõrgkoolis

Erivajadusega inimeste kaasamine sotsiaalses
ettevõtluses

Merike Kaseorg 4048,

Kaire Vahejõe 4044

Õpilaste hinnangud oma finantskirjaoskuse
tasemele

Finantskirjaoskuse kujundamise
võimaluste analüüs Eesti üldharidus-
ja kutsekoolides, võib teha kahe peale

Merike Kaseorg

4048

Erivajadustega töötajatega seotud hoiakud X
ettevõtte näitel

Ettevõte tuleb üliõpilasel leida

Puudega isik ettevõtjana Lõuna-Eesti näitel

Kaire Vahejõe

4044

Ettevõtlusõpe Eesti ülikoolides ja võrdlus teiste
ülikoolidega

Juhtimise õppetool

Krista Jaakson

4049

Ettevõtte tulemuslikkuse seos kasutatavate
juhtimismeetoditega

Eesti juhtimisuuring 2021

Veiko Valkiainen

4049

Autoetnograafilise uuringumeetodi rakendamine
organisatsiooni- ja juhtimisuuringutes

Kirjanduse ülevaade / analüüs

Õppejõud ei osale teemamessil. Huvi
korral kirjutage palun
veiko.valkiainen@ut.ee

Kristjan Pulk 4052 Info raamistamise mõju investeerimisotsusele

Majanduse modelleerimise õppetool

Helen Poltimäe

4018

Liikumisviiside (transpordi) valikuid selgitavad
tegurid

Ringmajandusele ülemineku probleemid ja
väljakutsed ettevõtte X näitel

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Ettev%C3%B5tluse%20%C3%B5ppetool
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Juhtimise%20%C3%B5ppetool
mailto:veiko.valkiainen@ut.ee
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Modelleerimine


Juhendaja nimi,

ruum Deltas
Bakalaureusetöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Majandusteooria õppetool

Eve Parts

4039

Palgaootuste ja tegeliku palga erinevus ja selle
muutumine ajas

Eesti Palgainfo agentuuri andmetel
(https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-
agentuur/agentuuri-uuringud

Raul Omel

4047

Toidujulgeolek tänapäeva maailmas

Toidutootmise rahvusvaheline konkurentsivõime

Rahanduse ja majandusarvestuse õppetool

Toomas Haldma

4024

Tulemuslikkuse hindamise (performance
measurement) arendamine avaliku sektori
organisatsioonides (näit. ülikoolides, muuseumides,
kohalikes omavalitsustes jt), sh COVID-19
tingimustes

Tulemuslikkuse hindamise arendamine
äriettevõtetes

Kestlikkuse (jätkusuutlikkuse, ingl.k. sustainability)
juhtimine ja aruandlus organisatsiooni
juhtimissüsteemis

Controllingu arendamine äriettevõttes või avaliku
sektori organisatsioonis

Kertu Lääts

4023

Ettevõtete jätkusuutlikkuse info kajastamise
praktikate võrdlus

Ettevõtete jätkusuutlikkuse ja majanduslikku
edukuse seosed

Mark Kantšukov

4026

Kullainvesteeringute kulukus - Eesti eraisikust
investori vaade

Õppejõud ei osale teemamessil. Huvi
korral mõne teema vastu kirjutage
palun ecomark@ut.ee

Süstemaatilise riski hindamise võimalused
börsiväliste ettevõtete puhul

Priit Sander

4025

Kinnisvarainvesteeringud: põllumajandusmaa

priit.sander@ut.ee

Tooraineinvesteeringud: vesi

Tooraineinvesteeringud: haruldased muldmetallid

Võlakirjainvesteeringud: inflatsiooniga
indekseeritud võlakirjad

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Majandusteooria
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://www.palgainfo.ee/palgalinfo-agentuur/agentuuri-uuringud
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Rahandus
mailto:ecomark@ut.ee
mailto:priit.sander@ut.ee


Juhendaja nimi,

ruum Deltas
Bakalaureusetöö teema (või teemavaldkond) Märkused

Maire Nurmet

4022

Kapitalimahuka ettevõtte põhivarainvesteeringute
kavandamine ja analüüs

Ulvi Sloog

4022

Finantsaruannete audit

Finantsarvestus ja aruandlus

Rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetool

Tiia Vissak

4031

Rahvusvahelistuvate ettevõtete probleemid ja
nende lahendamise võimalused: kaasusanalüüs

ettevõtted tuleb ise leida,

NB! olen 15. sept. välismaal, minuga
saab ühendust aadressil
tiia.vissak@ut.ee

Covid-19 ja Ukraina sõja mõju ettevõtete
rahvusvahelistumisele: kaasusanalüüs

Riigimajanduse ja majanduspoliitika õppetool

Diana Eerma

4014

Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamine
jätkusuutlikuks arenguks

Ettevõtlusega alustamisel kaasnevad tõkked ja
nende ületamise võimalused

Kadi Timpmann

4015

Müksamise (nügimise) kasutamine X
valdkonnas (nt tervis, keskkond, finants vm)

Kohalike omavalitsuste omavaheline koostöö
Eestis – senine praktika ja arenguvõimalused

Rohepööre Eesti kohalikes omavalitsustes –
senine praktika ja arenguvõimalused

Tudengi pakutud teema kohalike omavalitsuste
rahanduse, kohalike omavalitsuste teenuste
valdkondadest

Turunduse õppetool

Kristian Pentus

4032

Kuidas reklaamis kuvatud inimese emotsioonid
mõjutavad kliendi emotsioone ja tagasisidet
reklaamile

Kliendi keskendumise ja/või kognitiivse-koormuse
mõõtmine kasutajamugavuse testides

Välireklaamide testimise võimalused pilgujälgimise
prillidega labori keskkonnas

https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Rahvusvaheline%20ettev%C3%B5tlus
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Riigimajandus
https://majandus.ut.ee/et/teaduskonnast/majandusteaduskonna-tootajate-kontaktid#Riigimajandus:~:text=dorokhov%40ut.ee-,Turunduse%20%C3%B5ppetool,-Kristian%20Pentus%0A%C3%B5ppetooli


Juhendaja nimi,

ruum Deltas
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Tanel Mehine 4032 Hinnapsühholoogia rakendamine e-kaubanduses


