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UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND  

KIVIÕLI  I  KESKKOOLIS 

 

Muudetud:  Kiviõli I Keskkooli direktori 23.01.2014.a käskkirjaga nr 1-2/25 

         Kiviõli I Keskkooli direktori 29.02.2016.a käskkirjaga nr 1-2/49 hakkab 

                     kehtima alates 01.03.2016 

 

Alus: Haridus –ja teadusministri 12.10.2011.a määrus nr 62 „ Õpilasuurimuse ja praktilise 

töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord“  

  

1. Mõiste määratlus ja eesmärk 

 

1.1. Uurimistöö on õpilasuurimuse käigus valminud teemaga määratletud teadusliku töö 

kirjalik aruanne sellest, mida, miks ja kuidas uuriti ning millised on järeldused ja tulemused, 

milleni töö käigus jõuti.  

1.2.  Uurimistöö temaatika võib puudutada mistahes ainevaldkonda. 

1.3.  Uurimistöö kirjutamise eesmärgiks on eelkõige õpilase iseseisva töötamise,  

planeerimise, ning kriitilise, süsteemse ja loogilise mõtlemisvõime ning loovuse 

arendamine. 

1.4.  Uurimistöö ei tohi olla plagiaat: teise isiku loodud teose või selle osa avaldamine oma 

nime all, ka võõraste (sh teaduslike) seisukohtade esitamine nende allikaile viitamata, 

loomevargus; plagieeritud töö. Uurimistöö käigus peab kasutama uuritavat probleemi 

käsitlevaid refereeringuid vähemalt kuuest erinevast allikast, millest vähemalt üks peab 

olema võõrkeelne, kuid allikmaterjali läbitöötamise käigus peab õpilane jõudma 

omapoolsete järeldusteni. 

1.5.  Uurimistöö võib olla: 

1) kirjeldav; 

2) võrdlev - vastandav;  

3) nähtuste vahelisi seoseid uuriv; 

4) probleemi põhjusi  analüüsiv.  

Kinnitatud 

Kiviõli I Keskkooli direktori 

26.09.2012.a käskkirjaga nr 1-2 /8 



2 

 

 

1.6. Uurimistöö ei tohi piirduda ainult allikate refereerimise ja kirjeldamisega, vaid peab 

sisaldama nende analüüsi ning pakkuma autori poolseid tõlgendusi ja seisukohti.  

 

2. Teema valik 

 

2.1. Uurimistöö aluseks on selgelt ja lühidalt sõnastatud uurimisprobleem, mis  areneb                  

välja  soovitavalt kirjanduse lugemisest või uurija eelnevast kogemusest.  

2.2. Kuigi teema valikul on õpilane vaba, võiks arvestada sobiva teema leidmiseks või 

sõnastamiseks (soovitavalt koostöös võimaliku juhendajaga) kahe olulise teguriga: 

1) kas erialast kirjandust on piisavalt; 

2) kas antud teemal on läbi viidud analoogseid uurimusi; 

 

2.3.Teema peab olema konkreetne, kuigi algselt, tööd alustades võib see olla üldsõnaline, 

ent töö käigus tuleb seda järk-järgult piiritleda, kuni sõnastatakse lõplik versioon.  

2.4.Avaldus (Lisa 1. Uurimistöö avaldus) koos teema põhjendatud valikuga tuleb esitada 

õppealajuhatajale X klassi II poolaastal 30. aprilliks. 

3. Uurimistöö juhendamine ja kirjutamine 

 

3.1. Õpilane valib juhendaja vastavalt teda huvitavale valdkonnale. Juhendaja kinnitab oma 

nõusolekut allkirjaga õpilase uurimistöö avaldusel.  

3.2. Valiku võimalikest juhendajatest ja nende juhendatavatest ainevaldkondadest ja/või 

teemadest leiab õpilane kooli kodulehelt vastava lingi alt 

(http://www.k1k.ee/dokid/uurimist%C3%B6%C3%B6%20juhendajad.pdf). 

3.3. Uurimistöö juhendaja võib olla ka vastava eriala spetsialist väljastpoolt kooli.  

3.4. Juhendaja: 

1) aitab vajadusel püstitada töö eesmärki ja sõnastada uurimisprobleemi ning 

uurimisküsimus(i)t/hüpotees(i)e; 

2) aitab koostada uurimistöö kalenderplaani; 

3) annab näpunäiteid-soovitusi teemakohase kirjanduse valikul ja allikate otsimisel; 

 

http://www.k1k.ee/dokid/uurimist%C3%B6%C3%B6%20juhendajad.pdf
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4) nõustab õpilast töö käigus; 

5) kontrollib töö valmimist osade kaupa; 

6) suunab töö sisulist ja kirjalikku vormistamist; 

7) hindab õpilase tööprotsessi ( Lisa 2: Juhendajapoolne tööprotsessi  

               hindamine.) 

3.5. Töö autor: 

1) valib jõukohase ja huvitava teema; 

2) otsib teemakohast kirjandust/allikaid; 

3) töötab iseseisvalt läbi teoreetilise materjali; 

4) annab kokkulepitud aegadel juhendajale aru töö käigust; 

5) vastutab töös esitatud andmete õigsuse eest; 

6) vormistab töö nõuetekohaselt ja keeleliselt korrektselt; 

7) kaitseb uurimistööd nii eel- kui ka lõppkaitsmisel kaitsmiskomisjoni ees,  

kasutades oma seisukohtade ilmestamiseks esitlust.  

 

3.6. Juhendajal on õigus juhendamisest keelduda juhul, kui õpilane ei pea kokkulepetest ja   

tähtaegadest kinni. Sel juhul on õpilane kohustatud leidma endale uurimistööks uue 

juhendaja ja esitama direktorile juhendajaga kooskõlastatud üksikasjaliku tegevusplaani 

konkreetsete kuupäevadega. 

3.7. Õpilasel on õigus juhendajat vahetada. Juhendaja vahetamiseks tuleb esitada avaldus 

õppealajuhatajale ning selgitada põhjusi. Juhendajat saab vahetada kuni 11. klassi 30. 

septembrini. 

4. Uurimistöö etapid ja ülesehitus 

 

4.1. Uurimistöö koostamise etapid: 

1) teema ja juhendaja valimine, uurimisprobleemi ja eesmärkide ning 

uurimisküsimuste või hüpoteeside sõnastamine;  

2) avalduse (Lisa 1) esitamine õppealajuhatajale; 

3) kalenderplaani koostamine, kirjandusega tutvumine, tööks vajalike               

andmete kogumine ja läbitöötamine; 

4) eelkaitsmine, kus õpilane tutvustab töö teoreetilist osa ja esitab                           
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konkreetse tegevusplaani töö valmimiseks; 

5) eelkaitsmise edukalt läbinud (vähemalt rahuldavalt hinnatud) töö lubatakse samal 

aastal kaitsmisele;  

6) teksti kirjutamine ja töö esimese variandi koostamine; 

7) teksti viimistlemine, lõplik vormistamine, salvestamine PDF formaati kasutades; 

8) töö esitamine kas elektrooniliselt õppevahendite andmebaasi Moodle´s või 

köidetuna paberkandjal õppealajuhatajale (XI klass, hiljemalt jooksva õppeaasta  31. 

märtsiks); 

9) õppealajuhataja ettepanekul määratakse  retsensent (XI klass, kevadvaheajale 

järgneva nädala jooksul), kellele saadetakse PDF-i formaadis töö; 

10)    retsenseeritud töö tagastatakse õppealajuhatajale (XI klass, kahe nädala 

jooksul peale töö esitamist); 

11) kaitsmiskomisjon tutvub saadetud töödega (XI klass, nädal enne kaitsmist); 

12) õpilased kaitsevad uurimistöid komisjoni ees (XI klass, maikuu). 

13) Kõikide kaitsmise edukalt läbinud tööd laetakse PDF formaadis üles 

õppevahendite andmebaasi Moodle´s. 

4.3.Eelkaitsmisele  on esitatud järgmised nõuded: 

       Eelkaitsmise tulemused kantakse ette esitlusprogrammi kasutades, milles peab olema: 

 teema valiku põhjendus ja teema aktuaalsus, 

 eesmärgid, 

 uurimismeetodi tutvustamine ja valimi kirjeldus (keda, kus ja millal uuritakse), 

 läbitöötatud teooriaosa tutvustamine,  

 edasine realistlik tegevuskava. 

4.4. Uurimistöö ülesehitus sisaldab järgmisi osi: 

 tiitelleht (Lisa 3. Tiitellehe näidis ) 

 sisukord 

 sissejuhatus 

 töö põhiosa (teoreetiline käsitlus ja analüüs peatükkide ja alapeatükkidena) 

 kokkuvõte 

 lühendid (vajadusel; üldkasutatavaid lühendeid siia ei panda) 

 kasutatud kirjandus 
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 resümee ehk võõrkeelne kokkuvõte  

 lisad (vajadusel) 

5. Kasutatud materjal 
 

5.1.  Kuna õpilase uurimistöös kasutatakse üldjuhul rohkem tsitaate, tuleb jälgida 

        allikate korrektset viitamist. (Lisa 5) 

5.2. Kasutatud kirjanduse maht näitab materjali hulka, mida õpilane on uurimistöö käigus 

läbi töötanud. Allikmaterjalina võib kasutada monograafiaid, artiklite kogumikke, 

teaduslikke ajakirju, internetis olevaid usaldusväärseid andmebaase. Kirjanduse valikul 

on soovitatav kasutada uuemaid väljaandeid.  

5.3. Kasutatud kirjanduses tuuakse välja üksnes uurimistöös viidatud väljaanded.  

5.4. Töös tohib kasutada internetiallikaid, teatmeteoseid, artikli-kogumikke, teadusajakirju 

jmt (NB! Vikipeedia, annaabi.com vms pole usaldusväärsed allikad!)  

6. Vormistus- ja esitusnõuded 

 

6.1. Töö põhiosa (teooria ja analüüs) on 10 - 20 lehekülge. Sellele lisanduvad tiitelleht, 

sisukord, sissejuhatus, kokkuvõte, resümee, kasutatud kirjandus ja vajadusel lisad.  

6.2. Vormistusnõuded:  

1) kirjutatakse arvutikirjas A4 formaadis lehe ühele poolele; 

2) kiri Times New Roman, kirjasuurus 12; 

3) reavahe 1,5; 

4) pealkiri tume, suurus 14/16, vasakule joondatud (võib olla ka             

trükitähtedega); 

5) pealkirja järele ei panda punkti (v. a. juhul, kui tegemist on lausega); 

6) pealkirja ja teksti vahele jääb kaks tühja rida; 

7) lõikude proportsioonid paigas, st on ühepikkused (nt ei tohi kaks viimast rida 

minna uuele lehele);  
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8) tekst peab olema joondatud servast servani – jätab tööst korrektse mulje; 

 

9) lõikude eraldamiseks võib kasutada 2 võimalust: taanet või tühja rida; 

10) lehekülje vasakule poole jäetakse 2,5 cm (n-ö köitmisvaru), paremale 2,5 cm 

ning üles ja alla 2,5 cm laiune veeris; 

11) uurimustöö iseseisvad osad (sisukord, sissejuhatus, uus peatükk jne)             

algavad uuelt lehelt (NB! alapeatükid järgnevad kohe); 

12) töö pea- ja alapeatükid nummerdatakse; ( Lisa 4. Uurimistöö ülesehituse 

(peatükkide nummerdamine) näidis). 

13) kursiivkirja tuleb kasutada võõrkeelsete (tsitaat) sõnade-väljendite                  

kasutamisel; 

14) leheküljed nummerdatakse alates tiitellehest ja number muudetakse nähtavaks 

alates teisest leheküljest kuni lisadeni. Lisasid ei nummerdata. 

15) uurimistöö tuleb esitada korrektses eesti keeles (st on järgitud eesti keele 

grammatikareegleid); 

16) töö vormistuses peab säilima ühtne stiil; 

17) viitamisel kasutatakse ühtset süsteemi: nii kirjanduse loetelus,                                   

peatükkide ülesehituses, pildi või diagrammide pealkirjades jne. (Lisa 5. Viitamine 

uurimistöös) heaks tavaks on ka kõigi tööde valmimisele kaasa aidanud isikute             

tänamine sissejuhatuses. 

18) iga kahe sõna vahele käib 1 (ÜKS) tühik; 

19) kirjavahemärk (koma, punkt, jmt) pannakse KOHE pärast sõna, siis alles tuleb 

tühik; 

20) erandiks on sulud ja jutumärgid, mis trükitakse mõlemalt poolt kokku             

sisse jäävate sõnadega (tühikut vahele ei jäeta); 

21) pead eristama SIDE- ja MÕTTEKRIIPSU: esimese ümber tühikuid ei             

käi, teise ümber aga küll. 

 

6.3. Korrektselt vormistatud elektrooniline PDF-formaadis  uurimistöö tuleb nõutud ajaks 

üles laadida õppevahendite andmebaasi Moodle´s või esitada paberkandjal ja köidetuna 

õppealajuhatajale.  

6.4. Seejärel saab retsensent töö retsenseerimiseks. 
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7. Retsensent ja uurimistöö kaitsmine 

 

7.1. Uurimistööde komisjon määrab kevadvaheajale järgneva nädala jooksul (XI klass) igale 

uurimistööle retsensendi. 

7.2.  Retsensent annab hinnangu: 

1) töö vastavus püstitatud eesmärgile; 

2) sissejuhatuse ja kokkuvõtte sobivus; 

3) kasutatud metoodika otstarbekus; 

4) kasutatud allikmaterjali piisavus ja asjakohasus; 

5) probleemi käsitlemise põhjalikkus; 

6) iseseisev töö (loogilisus-originaalsus); 

7) töö tulemuste kasutamine - töö edasiarendamise võimalus. (Lisa 7: 

     Retsensendi hinnanguleht.) 

7.3. Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks esitatud ja korrektselt vormistatud uurimistöö. 

7.4. Enne kaitsmist on õpilasele antud  vaba päev kaitsmiseks valmistumiseks.  

7.5. Uurimistööde avalik kaitsmine toimub viieminutilise suulise ettekandena ning seda on 

soovitatav illustreerida näitliku-visuaalse abimaterjaliga. 

7.6. Kaitsekõne peab sisaldama : 

1) töö teema, eesmärk ja valiku põhjendus; 

2) probleemi kirjeldus; 

3) töös kasutatud meetodid; 

4) ülevaade uuringu tulemustest; 

5) järeldused, milleni autor jõudis; 

6) vastus retsensendi hinnangule; 

7) autoripoolseid ettepanekuid probleemi lahendamiseks või edaspidiseks 

    käsitlemiseks. 

7.7. Juhendaja esitab omapoolse hinnangulehe. (Lisa 8. Juhendaja hinnanguleht) 

7.8. Kaitsmiskomisjon tutvub töödega (XI klass, nädal enne kaitsmist) 
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7.9. Uurimistöö kaitsmiskomisjon lepib kokku täpse(d) kaitsmise kuupäev(ad) ja esitab 

õppealajuhatajale direktori käskkirjaga kinnitamiseks (kaitsmise kuupäev, alguse 

kellaaeg, ruum, töö autor, teema, juhendaja, retsensent). 

7.10. Õpilas(t)ele, kes mõjuval põhjusel ei esitanud tööd õigeks tähtajaks, määrab 

komisjon uue tähtaja.  

8. Järelkaitsmine 

 

8.1. Õpilane, kes pole tähtajaks oma uurimistööd esitanud või pole eelkaitsmise järel 

kaitsmisele pääsenud,  teeb Kiviõli I Keskkooli direktorile avalduse, mis sisaldab 

mõjuvat põhjendust pikenduse saamiseks. Ühtlasi lisab uurimistöö autor avaldusele töö 

käigu konkreetse kuupäevalise ajagraafiku. Ajagraafikul peab olema ka juhendaja 

allkiri. Otsuse põhjuse mõjuvuse üle langetab direktor koos töö juhendajaga. 

1) Tuginedes Kiviõli I Keskkooli hindamisjuhendile 2.1.3. (4), saab uurimistöö 

tegemiseks pikendust üks kord. 

2) Uurimistöö mõjuva põhjuseta tähtajaks esitamata jätmisel on töö hindeks „1“ 

(nõrk) ning komisjon määrab uue kaitsmistähtaja. 

3) Tuginedes Kiviõli I Keskkooli hindamisjuhendile  2.1.3. Järelvastamise ja 

järeltööde hindamise korraldus gümnaasiumis. (4) Järele vastatud tööd ei hinnata 

kõrgemalt kui hindega „4” („hea”). 

9. Hindamine 

 

9.1. Uurimistöö hindamisel tuleb arvestada töö sisu, vormistamist, õpilase suhtumist 

tööprotsessi ning esinemist kaitsmisel. Täpsem hindamisskaala on välja kirjutatud 

uurimistöö hindamisjuhendis.  

9.2. Uurimistöö lõpliku hinde annab kaitsmiskomisjon, kuhu kuulub vähemalt 5 inimest. 

Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja rohkem kui pool sama hinde toetajaist.  

9.3. Uurimistöö kaitsmine ja hinne protokollitakse.   
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10.  Hinde apelleerimine 

 

10.1. Õpilasel on pärast töö kaitsmise tulemuse teadasaamist õigus soovi korral hinne 

          vaidlustada.  

10.2.  Õpilane saab kooli direktorile esitada kirjaliku avalduse koos põhjendusega, 

          miks soovib uurimistöö hinde muutmist kuni viie tööpäeva jooksul. 

10.3. Hinnet saab vaidlustada üks kord. 

10.4. Vaide vaatab läbi kooli direktori kinnitatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon   kuni 

         kolme tööpäeva jooksul alates vaide esitamisest. 

10.5. Komisjon kontrollib uurimistöö hindamise vastavust hindamisjuhendile. 

10.6. Tulenevalt otsusest komisjon kas tõstab, langetab või jätab hinde muutmata. 

10.7. Komisjoni otsuse teatab kooli direktor avalduse esitajale kirjalikult kolme 

         tööpäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmise päevast. 

11. Tööde säilitamine 

 

11.1. Kõik  Kiviõli I Keskkoolis tehtud uurimistööd säilitatakse elektroonilises 

         andmebaasis.  

11.2. Hindamisprotokolle säilitatakse sarnaselt eksamiprotokollidega. 

 

12. Juhendi koostamisel on kasutatud: 

 

1) Ehala, Martin 2000. Kirjutamise kunst. Tekstiõpetuse õpik. 

2) Hirsijärvi, Sirkka, Pirkko Remes, Paula Sajavaara 2005. Uuri ja kirjuta.  

3) Vija, Maigi, Kadri Sõrmus, Irene Artma 2012. Uurimistöö kirjutajale. 
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Lisa  1: Uurimistöö avaldus 

KIVIÕLI I KESKKOOLI ÕPPEALAJUHATAJALE 

Nimi: ____________________________ 

Klass: ____________________________ 

Meiliaadress: ______________________ 

avaldus uurimistöö teema valiku ja juhendaja kohta 

TÖÖ (esialgne) TEEMA ja UURIMISPROBLEEM:  

 

 

 

EESMÄRGID:  

1) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 HÜPOTEES(ID) VÕI UURIMISKÜSIMUS(ED) (mida uut saab teada): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Olen tutvunud Kiviõli I Keskkooli 

uurimistööde koostamise juhendiga: 

ÕPILANE (nimi, kuupäev, allkiri) 

__________________________________ 

 

JUHENDAJA (nimi, kuupäev, allkiri) 

__________________________________



 

Lisa 2: Juhendajapoolne tööprotsessi hindamine 

 

JUHENDAJAPOOLNE TÖÖPROTSESSI HINDAMINE 

 

Töö etapid Tähtaeg  Juhendaja märkused 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Lisa 3: Uurimustöö tiitelleht 

Kiviõli I Keskkool 

Gümnaasiumiaste  

 

 

 

 

Mari Maasikas 

XI klass 

 

 

 

UURIMUSTÖÖ VORMISTUSJUHEND 

Uurimistöö  

 

 

 

Juhendaja õp Anna Minna 

 

 

 

 

Kiviõli 2015 



 

Lisa 4. Uurimustöö ülesehituse (peatükkide nummerdamine) näidis. 

 

Sissejuhatus 

1. Sport 

1.1. Spordi mõiste 

1.2. Spordi ajalugu 

2. Kehaline kasvatus Eesti haridussüsteemis 

2.1. Kehalise kasvatuse õppe-eesmärgid põhikoolis 

2.2. Kehalise kasvatuse õppe-eesmärgid keskkoolis 

3. Noorte vaba aeg ja huvitegevus 

4. Uurimistulemuste analüüs 

4.1. Uuringu objekt 

4.2. Uurimismeetodi ja valimi kirjeldus 

4.3. Uurimistulemuste analüüs 

Lühendid 

Kokkuvõte 

Summary 

Kasutatud kirjandus 

Lisad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 5. Uurimustööde viitamine 

Perioodilised väljaanded 
 

Artikkel ajakirjas 

Kuusk, A. (2006). Loodusõpetuse õpetamisest põhikoolis. Haridus, 4, 10–18. 

Artikkel ajalehes 

Garner, R. (2007, April 5). British parents spend least time with children. The Independent, 

p.21. 

Mitteperioodilised väljaanded 
 

Raamat 

Kui teosel on autor: 

Tamm, A. (2003). Kooliharidus Eestis. Tartu: TÜ Kirjastus. 

Kui teosel on koostaja või toimetaja: 

Toimetaja, A., & Toimetaja, B. (Toim). (aasta). Pealkiri. Koht: Kirjastus. 

Peatükk raamatust 

Tamm, E. (2005). Ajaloo õpetamisest algklassides. H. Kuusk (Toim), Algõpetuse didaktika 

probleeme (lk 23–34). Tartu: TÜ Kirjastus. 

 

Elektroonilised dokumendid 
 

Perioodiline väljaanne 

Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and 

well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved from 

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html.  

Dokument, autor ja aasta olemas 

Autor, A. A. (aasta). Teksti pealkiri. Külastatud aadressil … . 

Dokument ilma autorita 

Koolivägivald (s.a.). Külastatud aadressil http://www.koolielu.ee. 

Tekstisisese viitamise näiteid 

Tamm ja Lill (2003) märkisid, et ..... 

Sarnast efekti on näidatud mitmetes töödes (Kass, 1996; Lilov, 2000; Tamm & Lill, 2000) 

Täpsed tsitaadid. Tsitaat pannakse jutumärkidesse ja viitamisel näidatakse ka täpne 

lehekülg. Kui osa teksti on välja jäetud, asendatakse see kolme punktiga. 

On huvipakkuv, et “kuigi infotehnoloogia on tohutult arenenud ... eelistasid just 

nooremad õpetajad endiselt traditsioonilise õpetamise meetodeid” (Tamm, 2007, lk 18). 

Tsitaat elektroonilisest dokumendist, kus puuduvad lehekülje numbrid. Tsitaat 

pannakse jutumärkidesse ja viitamisel näidatakse lõigu number 

Sturt (2003) on väitnud, et „ .............“ (para 4). 

 

http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
http://www.koolielu.ee/


 

Lisa 6. Tabelite ja jooniste näiteid 

Tabelite ja jooniste näiteid 
 

Tabelite pealkirjad ning jooniste allkirjad peavad olema niivõrd infotihedad ja ammendavad, et 

selle järgi on aru saada, mida on tabelis esitatud või joonisel kujutatud. 

 
Tabel 1. Uurimuses osalenud õpilaste jagunemine klassiti ja sooti 

 2. klass 3. klass 

Poisid 45 97 

Tüdrukud 49 91 

Kokku  94 188 

 

 

 

Joonis 1. Uurimuses osalenud õpilaste jagunemine klassiti ja sooti 
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Lisa 7: Retsensendi hinnanguleht 

RETSENSENDI HINNANG UURIMUSTÖÖLE  

ÜLDANDMED 

Uurimustöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 

Uurimustöö pealkiri: ______________________________________________________ 

Uurimustöö maht: ________ lk, sellest põhisisu ________ lk 

Hindamis-

kriteeriumid 

punkte 9 punkte 8-7 punkte 6 punktid 

Uurimisprobleem, 

pealkiri, 

eesmärgid, 

hüpoteesid, 

uurimisküsimused 

Sisu vastab pealkirjale, 

töös on selgelt sõnastatud 

probleem, eesmärk, 

hüpoteesid või 

uurimisküsimused. 

Komponendid 

moodustavad ühise 

terviku. 

Esineb 1-2 vastuolu 

töö komponentide 

vahel. 

Esineb olulisi 

vajakajäämisi töö 

komponentides, 

seetõttu ei teki 

tervikut. 

 

Analüüs (valim ja 

instrument) 

Sobiv valim ja 

instrument; analüüs on 

põhjalik ja süsteemne, 

selge sõnastus 

Analüüs ja arutelu on 

pealiskaudne 

Valim pole sobilik 

analüüsi 

läbiviimiseks, 

instrument ei toeta 

töö eesmärkide 

saavutamist, 

domineerib 

referatiivne sisu. 

 

Viitamine Sisaldab allikmaterjali 

korrektset nimekirja ja 

kõikidele allikatele on 

viidatud 

Sisaldab allik-

materjali nimekirja, 

kuid see pole tähes-

tikuline või viitamis-

süsteem ühtne 

Töö ei sisalda 

allikmaterjali 

nimekirja või 50% 

ulatuses pole töös 

viidatud 

 

Õigekiri, sõnastus  Puuduvad keele- ja trüki-

vead, selge oskuskeel 

(ametlik keelekasutus) 

Esineb sõnavääratusi, 

trüki- ja kirjavahe-

märkide vigu kuni 6 

Keel ja stiil ei vas-

ta nõuetele, puu-

dub vajalik oskus-

keel, vigu üle 10 

 

maksimaalne punktiarv 36 

RETSENSENDI KOMMENTAARID-KÜSIMUSED: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

RETSENSENDI HINNANG PUNKTIDES: ______________ 

RETSENSENT : _______________________________________________________________________ 

   (nimi, kuupäev, allkiri)  



 

Lisa 8. Juhendaja hinnanguleht 

JUHENDAJA  HINNANG  UURIMUSTÖÖLE  

ÜLDANDMED 

Uurimustöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 

Uurimustöö pealkiri: ______________________________________________________ 

Uurimustöö juhendaja ees- ja perekonnanimi: __________________________________ 

hindamis-

kriteeriumid 

punkte 12 punkte 11 punkte 10 punkte 0 punktid 

iseseisev töö leiab iseseisvalt 

allikmaterjali, 

näitab üles 

initsiatiivi, 

oskab eristada 

olulist ebaolu-

lisest, on töö 

sisuga iseseis-

valt hakkama 

saanud 

vajab mõningast 

abi allikmaterjali 

leidmisel, oskab 

eristada olulist 

ebaolulisest, on 

töö sisuga 

peaaegu 

iseseisvalt 

hakkama saanud 

vajab pidevalt 

juhendajapoolset 

abi töö sisu osas: 

analüüs, 

järelduste 

tegemine jne 

autor ei ole 

töö sisulist 

osa ise 

teinud, 

tähtaegadest 

pole kinni 

pidanud või 

töö on 

esitamata 

 

probleemide 

lahendamine 

arvestab juhen-

dajapoolseid 

ettepanekuid, 

oskab pakkuda 

omapoolseid 

lahendusi 

esilekerkinud 

probleemidele 

vajab tuge 

formuleerimisel 

ega suuda pak-

kuda omapool-

seid lahendusi 

esilekerkinud 

probleemidele 

vajab pidevat 

juhendajapoolset 

abi, kontrollimist 

ja suunamist, 

lahenduste 

leidmist 

  

tähtaegadest 

kinni-

pidamine 

peab koostöös 

juhendajaga 

kehtestatud 

tähtaegadest 

kinni, tööd on 

esitatud 

õigeaegselt 

tähtaegadest 

kinnipidamisel on 

esinenud takistusi, 

millel puuduvad 

arvestatavad 

põhjendused 

tähtaegadest 

kinnipidamisel on 

esinenud takistusi, 

millel puuduvad 

arvestatavad 

põhjendused; 

juhendajal 

puudub ülevaade 

töö käigust   
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JUHENDAJA HINNANG: _______________ punkti ning (luban, ei luba) ______________ oma 

juhendatava(t) käesoleva uurimuse kaitsmisele.  
JUHENDAJA ________________________________________________________________________ 

                                       ( nimi, kuupäev, allkiri) 


