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UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND  
KIVIÕLI  I  KESKKOOLIS 

Muudetud  Kiviõli I Keskkooli direktori 23.01.2014.a käskkirjaga nr 1-2/25 
 
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 kirjalik töö konkreetse nähtuse või arengu kohta, mille käigus 

peab töö kirjutaja vastama teatud küsimustele: miks (probleemi püstitus), mida 

(valdkond), kuidas (meetodid-analüüs), millised (töö tulemus-järeldused). 

1.2.  Uurimistöö temaatika võib puudutada mis tahes ainevaldkonda: humanitaar-, 

reaal-, loodus-,   sotsiaalainete valdkonda. Õpilane peaks teema valikul lähtuma 

eelkõige isiklikust huvist antud valdkonna vastu.  

1.3.  Uurimistöö kirjutamise eesmärgiks on eelkõige õpilase iseseisva töötamise, 

planeerimise, ning kriitilise, süsteemse ja loogilise mõtlemisvõime ja 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 viiest erinevast allikast, kuid 

allikmaterjali läbitöötamise käigus peab õpilane jõudma omapoolsete järeldusteni. 

1.5.  Uurimistöö peab olema: 

1) võrdlev- vastandav;  

2) nähtuste  vahelisi seoseid uuriv; 

3) probleemi põhjusi  analüüsiv.  
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1.6. Uurimistöö ei tohi piirduda ainult allikate refereerimise ja kirjeldamisega, vaid 

peab sisaldama nende analüüsi ning pakkuma autoripoolseid tõlgendusi ja 

seisukohti.  

 

2. Teema valik 
 

2.1. Uurimistöö aluseks on ühte lausesse mahutatav idee, mille otsimine on 

loominguline protsess. Kuigi teema valikul on õpilane vaba, võiks arvestada 

sobiva teema leidmiseks või sõnastamiseks kolme olulise teguriga: 

1) kas erialast kirjandust on piisavalt; 

2) on enne tehtud analoogseid uurimusi; 

3) pidada nõu juhendajaga. 

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

üldsõnaline, ent töö käigus tuleb seda järk-järgult piiritleda, kuni sõnastatakse 

põhi(uurimis)ülesanne. Teema valik tuleb kinnitada X klassis II poolaastal 

jaanuarikuu jooksul. 

3. Uurimistöö juhendamine ja kirjutamine 
 

3.1. Õpilane valib juhendaja vastavalt teda huvitavale valdkonnale. Juhendaja 

kinnitab oma nõusolekut allkirjaga õpilase uurimistöö avaldusel.  

3.2. Enne avalduse esitamist  (Lisa 1. Uurimistöö avaldus ) on õpilane kohustatud 

juhendajale esitama kasutatud kirjanduse ehk allikate loetelu.  

3.3. Enne avalduse kirjutamist esitatav allikate loetelu tuleb vormistada nagu 

kasutatud kirjanduse loetelu: 

• Wordi dokumendina; 

• vormistatakse tähestikulises järjekorras (perekonnanimi aastaarv 

   pealkiri linn kirjastus: Kallast, Maaja 2010. Käitumise käsiraamat. 

   Kombed ja kommentaarid. Tallinn: TEA.); 

• sisaldab minimaalselt 5 allikat 

• juhendaja kinnitab selle oma allkirjaga.  
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3.4. Kiviõli I Keskkooli uurimistöid juhendavad KIKi õpetajad. Spetsiifilise teema 

või valdkonna puhul võib kasutada antud teema/ valdkonna professionaalset 

juhendajat väljastpoolt kooli või kaasata oma ala konsultanti väljastpoolt kooli.  

3.5. Konsultandi kaasamisel on töö kirjutajal kohustus teavitada tema olemasolust 

ka juhendajat. Konsultandil ei lasu vastutus töö juhendamise eest.  

3.6. Juhendaja ei tohi olla uurimistöö autori lähisugulane. 

3.7. Juhendaja : 

1) aitab vajadusel püstitada töö eesmärki; 

2) aitab koostada uurimistöö kalenderplaani; 

3) annab näpunäiteid-soovitusi teemakohase kirjanduse valikul ja 
 
              algallikate otsimisel; 
 
4) konsulteerib 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.) 

3.8. Töö autor: 

1) valib jõukohase ja huvitava teema; 

2) otsib teemakohase kirjanduse/allikad; 

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 vahe- kui ka kaitsmiskomisjoni ees, kasutades 

   PowerPoint esitlust oma seisukohtade esitamiseks.  
 

3.9.  Juhendajal on õigus juhendamisest keelduda kolmel juhul: 

1) õpilane ei pea tähtaegadest kinni; 

2) õpilane pole tööd juhendajale näidanud; 

3) õpilane pole korduvalt ilmunud kokkulepitud kohtumistele. 
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Ääremärkus: Õpilane on kohustatud leidma endale uue uurimistöö juhendaja, kellega koos 

esitab direktorile üksikasjaliku tegevusplaani konkreetsete kuupäevadega. 

3.10. Õpilasel on õigus juhendajat vahetada. Juhendaja vahetamiseks tuleb esitada 

avaldus õppealajuhatajale ning selgitada põhjusi. Juhendajat saab vahetada kuni 

11. klassi 31. septembrini. 

4. Uurimistöö etapid ja ülesehitus 
 

4.1. Uurimistöö põhietapid on: 

1) teema esmane valik; 
 
2) allikmaterjali valik-otsing ja läbitöötamine; 

3) tegevusplaani koostamine; 

4) andmete kogumine, uuringute-vaatluste läbiviimine; 

5) andmetöötlus; 

6) vahekaitsmine X klassi kevadel; 

7) töö teksti kirjutamine; 

8) töö vormistamine-korrektuur; 

9) töö esitamine-kaitsmine. 

4.2. Uurimistöö koostamise etapid: 

1) teema ja juhendaja valimine (X klass, november);  

2) õpilane esitab avalduse ja registreerib töö teema ja juhendaja (koos 

               temapoolse nõusolekuga) õppealajuhataja juures (X klass, jaanuar);  

3) kalenderplaani koostamine, kirjandusega tutvumine, tööks vajalike  

              andmete kogumine ja läbitöötamine (X klass, märts-aprill); 

4) vahekaitsmine komisjoni ees, kus õpilane tutvustab töö teoreetilist osa 

              ja esitab konkreetse tegevusplaani edaspidiseks (X klass, mai);  

5) teksti kirjutamine ja töö esimese variandi esitamine (XI klass, kuni 

              31.jaanuarini k.a ); 

6) teksti viimistlemine, lõplik vormistamine, köitmine (XI klass,  hiljemalt 

               31.märts); 

7) töö esitamine kooli kantseleisse (XI klass, hiljemalt 31. märts); 
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8) kool määrab retsensendi (XI klass, kevadvaheajale järgneva nädala 

               jooksul); 

9) retsenseeritud töö tagastatakse koolile (XI klass, kahe nädala jooksul 

              peale töö esitamist); 

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

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

4.3. Vahekaitsmisele on esitatud järgmised nõuded: 

4.3.1. vahekaitsmise tulemused esitatakse PowerPointil, kus peab olema 

• teema valiku põhjendus ja aktuaalsus 

• eesmärgid 

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

• läbitöötatud teooriaosa tutvustamine  

• edasine tegevuskava 

4.4. Uurimistöö ülesehitus nõuab 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 

• resümee ehk võõrkeelne kokkuvõte (vene emakeelega õpilasel eesti keeles,  

     eesti emakeelega õpilasel vene, inglise või saksa keeles) 

• lisad (vajadusel) 
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5. Kasutatud materjal 
 

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

 allikate korrektset viitamist.  

 MÕELDAMATU on copy and paste süsteemi kasutamine! 

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 andmebaase (v.a. 

Vikipeedia). Kirjanduse valikul on soovitatav kasutada uuemaid väljaandeid.  

5.3. Kasutatud kirjanduses esitatakse üksnes uurimistöös viidatud väljaanded.  

5.4. Töös tohib kasutada internetiallikaid, õpikuid, teatmeteostel, artikli-kogumikel, 

teadusajakirjadel jmt (NB! Vikipeedia, annaabi.com 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);  

8) tekst peab olema joondatud servast servani – jätab tööst korrektse 
            mulje; 
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9) lõikude eraldamiseks võib kasutada 2 võimalust: taanet või tühja rida; 
 
10) lehekülje vasakule poole jäetakse 3-4 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. Uurimustöö 

           ülesehituse (peatükkide nummerdamine) näidis. 

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

                 kasutamisel; 

14) kõik lehed, k.a. tiitelleht, tuleb nummerdada, numbrid kirjutatakse  

            lehekülgedele alates sissejuhatuse teisest leheküljest paremale alla 

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

            keele grammatikareegleid); 

16) töö vormistuses peab säilima ühtne stiil; 

17) töö taga peab olema n-ö puhas köiteleht; 

18) viitamisel kasutatakse ühtset süsteemi: nii kirjanduse loetelus, 

            peatükkide ülesehituses, pildi või diagrammide pealkirjades jne. 

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

            tänamine sissejuhatuses. 

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

21) kirjavahemärk (koma, punkt, jmt) pannakse KOHE pärast sõna, siis 

            alles tuleb tühik; 

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

            sisse jäävate sõnadega (tühikut vahele ei jäeta); 

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

            käi, teise ümber aga küll. 
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6.3. Korrektselt vormistatud ja köidetud uurimistöö tuleb esitada nõutud ajaks kooli 

kantseleisse. (Lisa 5. Uurimistööde esitamise protokoll.)  

6.4. Seejärel saab retsensent töö retsenseerimiseks (paberkandjal ja elektrooniliselt). 

7. Retsensent ja uurimisöö kaitsmine 
 

7.1. Uurimistööde komisjon määrab kevadvaheajale järgneva nädala jooksul (XI 

klass) igale uurimistöö autorile retsensendi. 

7.2.  Retsensent annab hinnangu: 

1) töö vastavus püstitatud eesmärgile; 

2) sissejuhatuse ja kokkuvõtte sobivus; 

3) kasutatud metoodika otstarbekus; 

4) kasutatud allikmaterjali piisavus sõna ammendavus asemel; 

5) probleemi käsitlemise põhjalikkus; 

6) iseseisev töö (loogilisus-originaalsus); 

7) töö tulemuste kasutamine-edasiarendamise võimalus. (Lisa 6: 

            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; 
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7) autoripoolseid ettepanekuid probleemi lahendamiseks või edaspidiseks 

            käsitlemiseks. 

7.7. Juhendaja esitab omapoolse hinnangulehe. (Lisa 7. Juhendaja hinnanguleht) 

7.8. Kaitsmiskomisjon tutvub töödega (XI klass, nädal enne kaitsmist) 

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 jõudnud vormistada tööd õigeks tähtajaks, 

määrab komisjon uue tähtaja.  

8. Järelkaitsmine 
 

8.1. Õpilane, kes pole tähtajaks oma uurimistööd esitanud, 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 juhendaja ja õpilase klassijuhatajaga. 

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

uurimistöö tegemiseks pikendust üks kord (st üks kord järele vastata) . 

(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”). 
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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. Uurimistööd hindab uurimistööde kaitsmiskomisjon, kuhu kuulub vähemalt 5 

inimest. Hindamisotsuse vastuvõtmiseks on vaja rohkem kui pool sama hinde 

toetajaist.  

9.3. Uurimistöö kaitsmine ja hinne protokollitakse.   

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 kooli raamatukogus. 

11.2. Hindamisprotokolle säilitatakse sarnaselt eksamiprotokollidega. 
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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. 

4) Jõgeva Ühisgümnaasiumi uurimistöö juhend. 

5) Kääpa Põhikooli uurimistöö juhend. 

6) Pärnu Koidula Gümnaasiumi uurimistöö juhend. 

7) Tallinna Kristiine Gümnaasiumi uurimistöö juhend. 
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Lisa  1: Uurimistöö avaldus 

KIVIÕLI I KESKKOOLI ÕPPEALAJUHATAJALE 

Nimi: ____________________________ 

Klass: ____________________________ 

Meiliaadress: ______________________ 

avaldus uurimistöö teema ja juhendaja valiku kohta 

 

TEEMA ja PÕHJENDUS (või selgitav pealkiri):  

 

 

 

 

EESMÄRGID või HÜPOTEES(ID) (mida uut saab teada): 

1) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ÕPILANE (nimi, kuupäev, allkiri) 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

JUHENDAJA (nimi, kuupäev, allkiri) 

__________________________________ 

__________________________________ 



 

Lisa 2: Juhendajapoolne tööprotsessi hindamine 

JUHENDAJAPOOLNE TÖÖPROTSESSI HINDAMINE 

 

Töö etapid Tähtaeg  Juhendaja märkused 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Lisa 3: Uurimistöö tiitelleht 

Kiviõli I Keskkool 

Gümnaasiumiaste  

 

 

 

 

Mari Maasikas 

XI klass 

 

 

 

UURIMISTÖÖ VORMISTUSJUHEND 

Uurimistöö  

 

 

 

Juhendaja õp Anna Minna 

 

 

 

 

Kiviõli 2013 



 

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. Uurimistööde esitamise protokoll 

UURIMISTÖÖ ESITAMISE PROTOKOLL 

Mina, Kiviõli I Keskkooli XI klassi õpilane, kinnitan, et käesolev uurimustöö on minu iseseisva 

uurimistöö tulemus ja antud tööd pole varem kaitsmisele esitatud. 

Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite põhimõttelised seisukohad, kirjanduslikud allikad ja 

mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

Jrk. 
nr 

Õpilase nimi Uurimustöö pealkiri Kuupäev Allkiri 

1.  

 

 

 

  

2.  

 

 

 

  

3.   
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Lisa 6: Retsensendi hinnanguleht 

RETSENSENDI  HINNANG  UURIMISTÖÖLE  

ÜLDANDMED 

Uurimistöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________ 

Uurimistöö pealkiri: ______________________________________________________ 

Uurimistöö maht: ________ lk, sellest põhisisu ________ lk, ________ joonist ja tabelit. 

Hindamis-
kriteeriumid 

punkte 5 punkte 3 punkte 0 punktid 

pealkiri sisu vastab pealkirjale sisu vastab osaliselt 
pealkirjale 

sisu ei vasta 
pealkirjale 

 

eesmärgid/ 
hüpoteesid 

sissejuhatuses esitatud 
eesmärkidele või 
hüpoteesi(de)le on 
kokkuvõttes vastatud 

sissejuhatuses esitatud 
eesmärkidele või 
hüpoteesi(de)le on 
kokkuvõttes vastatud 
osaliselt 

eesmärgid , 
hüpotees(id) ei ole  
kokkuvõttega 
kooskõlas või 
puuduvad üldse 

 

uurimus uurimuslik osa (analüüs: 
võrdlemine, järeldamine 
jm) on koostatud 
korrektselt 

uurimuslik osa 
(analüüs: võrdlemine, 
järeldamine jm) on 
läbi viidud küsitavalt  

uurimusliku ja töö 
esimese osa vahel 
puudub seos 

 

analüüs analüüs on põhjalik, 
süsteemne, selge sõnastus 

analüüs ja arutelu on 
pealiskaudne 

domineerib 
referatiivne sisu 

 

meetod  uurimismaterjal on kogutud 
sobiva meetodiga ja 
koguarv on piisav 
usaldusväärseks järelduseks  

uurimismaterjal on 
kogutud ebasobiva 
meetodiga või koguarv 
pole piisav 
usaldusväärseks 
järeldamiseks 

pole aru saada, 
millist meetodit on 
uurimistöös 
kasutatud 

 

viitamine sisaldab allikmaterjali 
korrektset nimekirja ja 
kõikidele allikatele on 
viidatud 

sisaldab allikmaterjali 
nimekirja, kuid see 
pole tähestikuline või 
viitamissüsteem ühtne 

töö ei sisalda 
allikmaterjali 
nimekirja või 50% 
ulatuses pole töös 
viidatud 

 

õigekiri, 
sõnastus  

puuduvad keele- ja 
trükivead, selge oskuskeel 

esineb sõnavääratusi, 
trüki- ja 
kirjavahemärkide vigu 
kuni 6 

keel  ja stiil ei vasta 
nõuetele, puudub 
vajalik oskuskeel, 
vigu üle 10 

 

maksimaalne punktiarv 35 

RETSENSENDI KOMMENTAARID ja KÜSIMUSED: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

RETSENSENDI HINNANG PUNKTIDES: _________________________________________ 

RETSENSENT (nimi, kuupäev, allkiri)______________________________________________ 



 

Lisa 7. Juhendaja hinnanguleht 

JUHENDAJA  HINNANG  UURIMISTÖÖLE  

ÜLDANDMED 

Uurimistöö autori ees- ja perekonnanimi: _____________________________________________ 

Uurimistöö pealkiri: ______________________________________________________________ 

Uurimistöö juhendaja ees- ja perekonnanimi: __________________________________________ 

Hindamis-
kriteeriumid 

punkte 5 punkte 3 punkte 2 punkte 0 punktid 

iseseisev töö leiab iseseisvalt 
allikmaterjali, 
näitab üles 
initsiatiivi, oskab 
eristada olulist 
ebaolulisest, on 
töö sisuga 
iseseisvalt 
hakkama saanud 

vajab mõningast 
abi allikmaterjali 
leidmisel, oskab 
eristada olulist 
ebaolulisest, on 
töö sisuga 
peaaegu 
iseseisvalt 
hakkama saanud 

vajab regulaarset 
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 
juhendajapoolseid 
ettepanekuid, 
oskab pakkuda 
omapoolseid 
lahendusi 
esilekerkinud 
probleemidele 

vajab tuge 
formuleerimisel 
ega suuda 
pakkuda 
omapoolseid 
lahendusi 
esilekerkinud 
probleemidele 

vajab pidevat 
juhendajapoolset 
abi, kontrollimist 
ja suunamist, 
lahenduste 
leidmist 

  

tähtaegadest 
kinni-
pidamine 

suhtleb aktiivselt 
töö juhendajaga, 
peab tähtaegadest 
kinni, tööd on 
esitatud 
õigeaegselt 

tööde 
tähtaegadest 
kinnipidamisel on 
esinenud takistusi, 
millel puuduvad 
arvestatavad 
põhjendused 

tööde 
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) 

_______________________________________________________________________________ 


