
Kaku jauramine lõputöö seminaris 04.02.21

Alguseks mõned punktid:
* õigem on alustada teemast, mitte juhendajast
* teema sõnastus tasub hästi läbi mõelda – see mõjutab töö kirjutamist päris kõvasti
* valige midagi, mis endale korda läheb (tehke endale,  mitte koolile)!

Järjekord:
* teema
* juhendaja
* pealkiri
* põhipoint (eesmärk) ja enda panus selle juures
* 2-5 uurimisküsimust (vastatakse töö käigus)
* lahendusviis (metoodika)
* kitsendused (ettevõte kasutab platvormi X, raha pole ja tarkvara eest maksta ei saa jne)
* põhiallikad (vähemalt 3-4 peamist)
* sissejuhatus – ja ... kokkuvõte (mõlemad alfaversioonis)
* põhistruktuur (sisukord 1. ja 2. taseme pealkirjadest)
* kavandi täitmine (sisuliselt kõik eespooltoodud punktid koos)



Astub sisse Vastik Retsensent (olles hommikul voodist vasaku jalaga 
välja astunud ja hommikukohvist kõrvetised saanud):

* „Mis Teie töö MÕTE on?”
* „Kellel seda vaja on?”
* „Kas seda pole juba ammu
tehtud?”
* „Mida Teie ISE tegite?”
* „Kust Te võtate, et seda tuleb
just NII teha?”
* „Miks Te ei kasutanud
Lahendust X?”
* „Mismoodi maailm Teie tööga
paremaks läks?”



Ja nagu sellest veel vähe oleks, laekub ka
eelmise (sama ebameeldiv) onupoeg,
Loru Retsensent. Kodanik on võimatult
laisk ja ei viitsi tööst rohkemat lugeda kui
sissejuhatus ja kokkuvõte. 

https://depositphotos.com/29186745/stock-illustration-man-lying-on-a-sofa.html

Aga kaitsmisel viriseb ikka.

Seega tulebki töö teha nii, et pildi saab kätte ainult sissejuhatust
ja kokkuvõtet lugedes – esimene annab selle, mida teha taheti,
teine aga selle, mis välja tuli.



Veel paar asja:
* Juhe-ndaja on ametiisik, kelle ülesandeks on teie juhe kokku ajada
tegelikult teie sõber – temaga on kasulik suhelda vähemalt iga nädal
* dokumenteerige enda tööd (blogimine on üks võimalus)
* suhelge kaaskannatajatega
* valmis tööd näidake ... vanaemale. Või mõnele muule mittespetsialistile.
Kui ta pealkirjast ja sissejuhatusest muhvigi aru ei saa, siis tuleks parandada
* esinemist tuleb treenida (eriti ajakasutust)
* juhendajale oleks hea näidata ka kaitsmismaterjale
* lõputöö esitamine 30 sekundit enne tähtaega ei pruugi olla hea idee
(eriti, kui on vaja juhendaja allkirja ja tollel on 11 juhendatavat veel)


