
Iseseisev töö. 

Luua töö teemal „Kass“ ja vormistada töö Digitaaltehnoloogiate Instituudi nõuetele vastavaks. Kogu 

teema sisu võib kopeerida suvalistest allikatest, välja arvatud mõne kaasüliõpilase töö. (nõutav 

korrektselt allikatele viitamine). Tiitelleht, sisukord ja kokkuvõte peavad olema täies ulatuses enda 

loodud. 

 

Vormistamise reeglid ja juhendid leiab:  

https://www.tlu.ee/sites/default/files/inline-files/DTI_loputoode_nouded.pdf 

https://www.tlu.ee/sites/default/files/inline-files/DTI_loputoode_vormistusjuhend.pdf 

 

Reeglid töö teostamiseks: 

o Panna paika nõuetekohased „lehe parameetrid“.  

o Töö osad peavad olema: 

o Tiitelleht 

o Sisukord 

o Peatükid 

o Kokkuvõte 

o Allikate loetelu 

o Jooniste ja tabelite loetelu 

o Summary 

o Lisa 

o Numereerida pealkirjad 

o Numereerida leheküljed. Tiitelleht on Nr 1; Numereerimist alustatakse 

sissejuhatusest. 

o Defineerida laadid.  

o Redigeerida pealkirja laadid ja Normal vastavaks kõigi reeglitega 

o Võõrkeelsete tekstide tarbeks luua sõnalaad, (kaldkiri ja õigekirja kontroll 

vastavale keelele) 

o Luua vähemalt 3 lõigulaadi, mille kasutamise vajaduse otsustab töö autor. 

o Loodud laadid peavad olema kehtestatavad ka klahvikombinatsioonidega. 

o Töö peab sisaldama 

o Vähemalt 3 pilti (kasutusel peavad olema nii vektor kui rastergraafika) 

o Vähemalt 2 tabelit 

o Korrektseid piltide ja tabelite numeratsioone. 

▪ Pildid numereerida seotuna peatüki numbriga. 

▪ Tabelid numereerida 1;2;3….. 

o Korrektseid tekstisiseseid viiteid tabelitele ja piltidele. 

o Allikate loetelu, peab sisaldama viiteid vähemalt 10-le allikale. Kasutatud peaks olema 

viited  

https://www.tlu.ee/sites/default/files/inline-files/DTI_loputoode_nouded.pdf
https://www.tlu.ee/sites/default/files/inline-files/DTI_loputoode_vormistusjuhend.pdf


o Web’i lehele 

o Raamatule 

o Raamatu peatükile 

o Ajakirjale 

o Filmile 

o Lisada tabelite ja jooniste loetelu (Instituudi reeglid seda ei nõua) 

o Töö lõppu peab kuuluma „lisa“, kus on vähemalt 2 lk. Lisa lehed numereeritakse 

eraldi, ei jätkata töö põhiosa numeratsiooni. 

o Töö esitamise tähtaeg on 10.10 2022, kell 23.00. 

o Töö esitamise ajaks loetakse kivik@tlu.ee aadressile saabumise aega. 

o Nõuetele vastava töö esitamine on eksamile pääsemise eelduseks.  

o Töö esitamisel peale tähtaega, vähendatakse eksami hinnet ühe palli võrra 

o Töö autoril tuleb õppejõule selgitada mida ja miks just nii on tehtud. 

o Töö on nõuetekohane, kui õppejõud on seda kinnitanud. Töö saatmine 

õppejõule ei tähenda, et töö on nõuetekohane. 
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