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1. SISSEJUHATUS 

 

Käesolev juhend sätestab nõuded üliõpilastööde koostamiseks, vormistamiseks ja kaitsmiseks 

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi (edaspidi: ÜTI) sotsiaalkaitse suunas. Lisaks 

nõuetele antakse soovitusi ning esitatakse näiteid töö ülesehituse ja vormistamise erinevatest 

võimalustest. Nõuded toetuvad tänapäeva sotsiaalteadustes levinud lähenemistele uurimistöö 

sisu ja ülesehituse kohta, millega üliõpilased saavad lähemalt tutvuda TLÜ Akadeemilises 

raamatukogus uurimistöö aluseid ja meetodeid käsitlevate õpikute ja käsiraamatute abil. 

 

Üliõpilaste iseseisev uurimistöö on ülikooliõppe oluline osa ning selle eesmärgiks on nii 

üliõpilaste professionaalse arengu toetamine kui ka uue teadmise loomine. Sageli on üliõpilase 

poolt koostatud ja kaitstud uurimistöö kindla õppetaseme saavutamise tähiseks (bakalaureuse-, 

magistri-, doktoritöö). Mõned üliõpilastööd nagu seminaritööd, referaadid, esseed ja õpimapid 

on ainekursuste raames kasutusel iseseisvate, arvestus- või eksamitöödena. 

 

Sotsiaaltöö kuulub teadusalade klassifikatsioonis ühiskonna ja kultuuri ning tervise ja heaolu 

valdkonda, järgides uurimistöö koostamisel ja vormistamisel neile valdkondadele omast 

traditsiooni. Töö kuulumise sotsiaalteaduslike hulka määrab tema probleemipüstitus. 

Sotsiaalteaduslikes uurimustes analüüsitakse aktuaalset sotsiaalteaduslikku probleemi. 

Sotsiaalteaduslik probleemiseade kujuneb sageli olemasoleva ja soovitava olukorra vahelisest 

vastuolust ning väljendub küsimisena soovitud seisundi järele. Samuti iseloomustatakse 

sotsiaalteaduslikes uurimustes ühe või teise nähtuse esinemisvorme, sellega seonduvaid 

probleeme, tunnusjooni, seisundit või mingi ilmingu põhjuslikke seoseid. 
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2. ÜLIÕPILASTÖÖDE LIIGITUS 

 

2.1. Õppeotstarbelised üliõpilastööd 

 

Õppeotstarbeliste üliõpilastööde eesmärgiks on materjalide kogumine, süstematiseerimine ja 

oskuste omandamine oma seisukohtade kirjalikuks väljendamiseks. 

 

Referaat on suuliselt või kirjalikult esitatav ülevaade loetud tekstidest, artiklitest või 

uurimustest. Referaadis eeldatakse kasutatud tekstide sisu adekvaatset edasiandmist 

omasõnaliselt ja kokkuvõtlikult. Referaadi puhul on oluline, et üliõpilane eristaks selgelt 

refereeritava teksti ja oma mõtted ning oskaks erinevaid tekste analüüsida, tuues välja neid 

ühendava või eristava põhiidee. Referaadil peab olema selge eesmärk ning loogiline ülesehitus. 

Referaadis kasutatud kirjandusallikatele tuleb viidata üliõpilastööde viitamisreeglite üldiste 

nõuete kohaselt. 

 

Essee on üliõpilase poolt koostatud tekst, mille sisuks on mingi teoreetilise või praktilise 

probleemi loogiline, argumenteeritud, selgepiiriline ja soovitatavalt uudne püstitamine ning 

vastuste pakkumine või lahenduste leidmine püstitatud probleemile. Erinevalt referaadist 

sisaldab essee autori isiklikku arusaamist ja suhtumist käsitletavasse ainestikku. Essee on 

referaadist nii sisult, mõttearenduselt kui keelelt ja stiililt nõudlikum. Essee kirjutamine eeldab 

käsitletava ainestiku tundmist, oskust analüüsida ja hinnata erinevaid arusaamu ja seisukohti, 

käsitletavates küsimustes oma seisukohtade omamist, oskust oma seisukohti põhjendatult ja 

loogiliselt esitada, isikupärast väljendusviisi ning esseele omaste stiili- ja sõnastusvõtete 

tundmist. Oma ideede ja seisukohtade esitamisel ja põhjendamisel võib toetuda uurimustele 

ning enda ja teiste igapäevaelu kogemustele. Essee mõttearendus rajaneb mingil kandval ideel 

ning ta lähtub mingist edasiarendamist vajavast probleemist, väitest või käsitlusest. Essee on 

teadusliku ja kunstiloome vahevorm, milles on vajalik oma positsiooni määratlemine käsitletava 

teema osas.  

 

Õpimapp ehk portfoolio on tema koostaja tegevust iseloomustav ülevaatlik näidismaterjalide 

mapp, mille eesmärgiks on enamasti õppija arenemine oma tegevuste analüüsi ja senistest 

kogemustest õppimise kaudu. See on õppija poolt iseendale loodud õpivahend, mille koostamise 
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käigus kogutakse materjale, valitakse, reflekteeritakse ja hinnatakse kogutud ainestikku ning 

analüüsitakse ja reflekteeritakse oma õppimist ja arengut. Õpimappe võib koostamise 

eesmärgist lähtuvalt liigitada järgmiselt: töömapp (kõigi tööde kogumik), arengumapp (perioodi 

tööde kogumik), näidismapp (valitud tööde kogumik). Õpimapp koostatakse individuaalselt või 

rühmatööna. Õpimapi struktuursed osad on järgmised: sissejuhatus (koostamise eesmärgi, 

materjalide valiku ja esitamise põhimõtete avamine), sisukord, läbitud kursuse või aine 

eesmärgid, õppija isiklikud eesmärgid, mitmekesine tõendusmaterjal (märkmed, artiklid, 

kodutööd, esitlused, rühmatööde kokkuvõtted, ettekanded, skeemid, tabelid, tööde näidised, 

mõtted, kontroll-lehed), enesereflektsioon ehk õppija hinnang oma õppimisprotsessile (nt essee 

vormis). 

 

2.2. Uurimuslikud üliõpilastööd 

 

Uurimuslike üliõpilastööde sisuks on iseseisva uurimistöö läbiviimine, järgides 

sotsiaalteadustes väljakujunenud uurimistöö loogikat. Uurimusliku üliõpilastöö esitus järgib 

rahvusvaheliselt tuntud IMRaD (Introduction, Methods, Results and Discussion) formaati, 

arvestades seejuures sotsiaalteaduste eripärasid. Uurimuslike üliõpilastööde üldisteks 

eesmärkideks on: 

- uurida iseseisvalt mõnda olulist sotsiaalteaduslikku probleemi; 

- õppida otsima, analüüsima, refereerima ja hindama erialaseid tekste; 

- saada sotsiaalteaduslike uurimismeetodite (uurimisstrateegia valik, andmekogumine, 

andmeanalüüs) kasutamise kogemusi; 

- kujundada iseseisva uurimistöö oskusi; 

- võimaldada oma seisukohtade esitamist ja arutelu; 

- õppida teadusliku töö vormistamist ning esitlemist. 

Uurimuslikel üliõpilastöödel on üks või kaks autorit ning sama empiirilist materjali võib 

kasutada mitme erineva üliõpilastöö jaoks. 

 

Eesmärgi, sisu ja kasutatud metoodika poolest jagunevad uurimuslikud üliõpilastööd 

teoreetilisteks, empiirilisteks ja arendusuurimusteks. Teoreetilise uurimuse võib läbi viia 

näiteks erinevate teoreetiliste lähenemiste võrdluseks ja nende kriitiliseks hindamiseks, uudse 

lähenemise väljapakkumiseks vms. Teoreetiline uurimus ei sisalda uue empiirilise materjali 
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kogumist. Teoreetiline uurimus eeldab suurt lugemust ja süvenemist mingi nähtuse või 

probleemi käsitlemisse ning iseseisvatele järeldustele jõudmist. Empiiriline uurimus sisaldab 

uute andmete kogumist või olemasolevate andmete kasutamist, töötlemist ja tõlgendamist 

lähtuvalt uurija poolt püstitatud küsimustest. Empiirilised andmekogumismeetodid on 

küsitlusuuring, intervjuu, vaatlus jms. Empiirilised andmekogumis- ja analüüsimeetodid võivad 

olla kas kvantitatiivsed, kvalitatiivsed või segameetodid. Empiirilise uurimuse eesmärgiks on 

uuritavate nähtuste kirjeldamine, võrdlemine, seletamine (seoste ja põhjuslike seoste leidmine), 

ennustamine (prognoosimine) või mõistmine (tõlgendamine). Arendusuurimus on rakenduslik 

uurimus, mis tegeleb mingi eluvaldkonna praktiliste probleemide lahendamisega konkreetsete 

kasutajate vajadusi silmas pidades. Arendusuurimus lähtub mingist vastuolust, vajakajäämisest 

või uuest ideest, vajadusest sotsiaaltöö valdkonnas midagi muuta või parandada. 

 

Lähtuvalt töö kohast õppekavas on uurimuslikeks üliõpilastöödeks seminari-, bakalaureuse-, 

magistri- ja doktoritöö, milles kirjeldatakse üliõpilase poolt läbi viidud teoreetilise, empiirilise 

või arendusuuringu protsessi ja esitatakse selle tulemused. Lõputöö puhul (bakalaureuse-, 

magistri- ja doktoritöö) eeldatakse empiirilise uurimuse läbiviimist, millele lisanduvad 

teoreetilisele ja arendusuurimusele omased elemendid. 

 

Seminaritöö on reeglina üliõpilase esimene iseseisev uurimistöö, mis toimub mingi õppeaine 

raames. Seminaritöö eesmärgiks on esmase kogemuse omandamine iseseisva uurimistöö 

läbiviimiseks ning selle tulemuste esitamiseks. 

 

Bakalaureusetöö on bakalaureuseõppe lõputöö, mis eeldab üliõpilaselt oskust: 

- püstitada erialane uurimisprobleem; 

- võrrelda ja analüüsida erinevaid teoreetilisi lähtekohti ning seniseid uurimistulemusi; 

- formuleerida uurimisküsimused ja/või hüpoteesid; 

- valida sobiv uurimisstrateegia ja -meetodid; 

- viia läbi empiiriline uuring; 

- esitada uurimistulemused ning analüüsida ja tõlgendada neid teoreetiliste lähtekohtade ja 

varasemate uuringute kontekstis 

- teha uurimistulemustel põhinevad iseseisvad järeldused ja ettepanekud. 
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Bakalaureusetöö pikkus (ilma tiitellehe, sisukorra, kasutatud kirjanduse ja lisadeta) on 6 EAP 

mahus uurimistöö puhul 20-25 lehekülge ning 12 EAP mahus uurimistöö puhul 35-40 lehekülge 

(1 lk = 1800 tähemärki tühikuteta). 

 

Magistritöö on magistriõppe lõputöö, mille sisu ja struktuur on sarnane bakalaureusetööga, kuid 

ta erineb sellest teemakäsitluse sügavuse ning valmimiseks kulutatud töömahu poolest. 

Magistritöö eesmärk on luua üliõpilasele võimalus süveneda mõnda kitsamasse 

sotsiaalteaduslikku valdkonda ja tõsta uurimistöö läbiviimisega oma teaduslikku ja kutsealast 

kvalifikatsiooni. Magistritöö pikkus (ilma tiitellehe, sisukorra, kasutatud kirjanduse ja lisadeta) 

on 24 EAP mahus 60-70 lehekülge (1 lk = 1800 tähemärki tühikuteta). Magistri tasemel võib 

lõputöö kaitsta ka avaldatud (või avaldamise kinnituse saanud) eelretsenseeritava artikliga, mis 

kuulub ETISe kategooriatesse 1.1, 1.2 või 3.1. ning vastab teadusartikli standardnõuetele. 

Artikkel peab olema magistrandi ainuautorluses või ta on artikli esimene autor. Mitme autoriga 

artikli puhul tuleb täpselt välja kirjutada magistrandi panus ning juhul, kui artiklil on autoreid 

rohkem kui kaks, tuleb artikliga kaitsmine õppekava kuraatoriga eelnevalt kooskõlastada. 

 

Doktoritöö eesmärgiks on olulise sotsiaalteadusliku probleemi jaoks uudse lahenduse 

pakkumine, kasutades tänapäevaseid uurimismeetodeid ning lähtudes rahvusvahelisest 

teadmistepagasist antud valdkonnas. Nõuded doktoritööde koostamiseks ja vormistamiseks on 

esitatud TLÜ doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas ja TLÜ õppekorralduse 

eeskirjas. 
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3. UURIMUSLIKU ÜLIÕPILASTÖÖ LÄBIVIIMINE LÕPUTÖÖNA 

 

3.1. Lõputöö teema valik ja kinnitamine 

 

Üliõpilane valib lõputöö teema ÜTI sotsiaalkaitse suuna õppejõudude poolt pakutud 

teemavaldkondade hulgast, mis edastatakse üliõpilastele suuna poolt. Teema valikul tuleks 

vältida selliseid teemasid, mille käsitlemiseks üliõpilasel puuduvad võimalused või mis on nii 

ulatuslikud, et eeldavad suurte töögruppide tegevust vms. Lõputööde teemad ja juhendajad 

kooskõlastatakse vastava õppekava kuraatoriga ja need kinnitab ÜTI direktor oma korraldusega. 

 

Lõputööde teemade ja juhendajate kooskõlastamine toimub alljärgnevalt. Üliõpilane alustab 

oma lõputöö ettevalmistamisega juba uurimistööd ettevalmistavates õppeainetes, sh tutvub ÜTI 

sotsiaalkaitse suuna juhendamise teemavaldkondadega, määratleb vastavalt nendele oma 

lõputöö teema ning uurimisprobleemi ja -eesmärgid, tõstatab uurimisküsimused ja/või -

hüpoteesid ning planeerib uurimuse läbiviimise meetodid ja tutvub valimi koostamise 

põhimõtetega. Seejärel teavitab üliõpilane kaitsmisele eelneva õppeaasta lõpus (aprillis-mais) 

vastava õppekava kuraatorit tema poolt soovitava lõputöö teemast ning juhendajast. Õppekava 

kuraator kooskõlastab teema ja juhendaja suunajuhiga.  Üliõpilane esitab kuraatoriga 

kooskõlastatud avalduse teema ja juhendaja osas ÜTI poolt määratud tähtajaks ÕIS-s  (“Muud 

avaldused”, vt. Lisa 7 ). ÜTI direktor kinnitab lõputööde teemad ja juhendajad vastavalt TLÜ 

akadeemilisele kalendrile oktoobrikuus ÜTI poolt täpsustatud tähtajaks. Juhul, kui üliõpilane ei 

ole vastavat teavet saanud, esitab ta selle kohta järelpärimise vastava õppekava õppenõustajale. 

Lõputööde teemade ja juhendajate kinnitus kehtib ühe õppeaasta jooksul. 

 

Üliõpilase põhjendatud avalduse alusel ning kooskõlastatult juhendaja, vastava õppekava 

kuraatori ja õppejuhiga võib erandjuhtudel lõputöö teema valida väljastpoolt ÜTI sotsiaalkaitse 

suuna õppejõudude juhendamise teemavaldkondi ning määrata lõputööle kaasjuhendaja 

väljastpoolt ÜTI sotsiaalkaitse suunda. Avaldusele tuleb lisada kaasjuhendaja CV ja haridust 

tõendava dokumendi koopia. 

 

Töö teema ja/või juhendaja vahetamine on võimalik vaid erandjuhtudel. Selleks esitab 

üliõpilane hiljemalt kolm kuud enne akadeemilises kalendris märgitud lõputööde 



 

10 

 

kaitsmisperioodi algust vastava õppekava kuraatorile kirjaliku avalduse koos põhjenduse ning 

endise ja uue juhendaja kirjaliku nõusolekuga. Teema ja/või juhendaja muutmise kinnitab ÜTI 

direktor. 

 

3.2. Lõputöö juhendamine 

 

Pärast lõputöö teema ja juhendaja kinnitamist võtab üliõpilane juhendajaga ühendust lõputöö 

koostamise tegevuskava kooskõlastamiseks ja juhendamiskonsultatsioonide kokkuleppimiseks. 

Esimene konsultatsioon on soovitav läbi viia näost-näkku kohtumisena hiljemalt ühe kuu 

jooksul teema ja juhendaja kinnitamisest. Üliõpilase ja juhendaja koostöö soodustamiseks ning 

kokkulepete ja tähtaegade fikseerimiseks on soovituslik koostada lõputöö tegevuskava 

kirjalikult (näidis vt Lisa 1), korrigeerides seda hiljem lõputöö koostamise käigus vastavalt 

vajadusele ja võimalusele. Lõputöö koostamise käigus üliõpilase ja juhendaja vahel tekkinud 

erimeelsuste lahendamiseks on üliõpilasel õigus pöörduda õppejuhi poole, kes vajadusel 

konsulteerib lahenduse leidmiseks vastava õppekava kuraatori ja suunajuhiga. 

 

Üliõpilase ülesanded lõputöö koostamisel on järgmised: 

- töötab läbi üliõpilastööde koostamise ja kaitsmise juhendi ning juhindub sellest; 

- koostab uurimistöö tegevuskava; 

- hoiab juhendajaga aktiivselt kontakti uurimistööga seotud nõustamise, juhendamise ja 

konsultatsioonide saamiseks; 

- otsib ja töötab iseseisvalt läbi teemakohase kirjanduse, märkides korrektselt üles 

läbitöötatud materjalide allikad; 

- viib läbi empiirilise uurimistöö, pidades kinni uurimistööle esitatavatest eetikanõuetest; 

- vormistab uurimistöö tulemused korrektseks lõputööks, sh toimetab teksti keeleliselt ja 

parandab kirjavead; 

- kontrollib plagiaadituvastusprogrammi või muid vahendeid kasutades, et lõputöös ei esineks 

plagiaati; 

- esitab valminud uurimistöö osa(d) juhendajale lugemiseks ja kommenteerimiseks 

kokkulepitud piisava ajavaruga; 

- märgistab juhendajale saadetava uurimistöö uues versioonis selgelt ära muudatused ja 

täiendused, mis on tehtud võrreldes eelneva versiooniga; 
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- esitab uurimistöö lõpliku versiooni juhendajale lugemiseks ja kommenteerimiseks hiljemalt 

kaks nädalat enne selle kaitsmisele esitamise tähtaega; 

- esitab väljakuulutatud tähtajaks nõuetekohaselt vormistatud lõputöö vastava õppekava 

õppenõustajale. 

 

Juhendaja ülesanded lõputöö koostamisel on järgmised: 

- kooskõlastab uurimistöö tegevuskava; 

- abistab üliõpilast teema valikul, uurimisprobleemi sõnastamisel, uurimisstrateegia ja -

meetodite valikul, teemakohase kirjanduse jm allikate valikul, sisu struktureerimisel ning 

teadusliku usaldusväärsuse tagamisel; 

- nõustab, juhendab ja konsulteerib üliõpilast uurimistöö tegemise protsessis selle kõikidel 

etappidel kas elektrooniliselt või kokkulepitud näost-näkku konsultatsioonidel; 

- vastab juhendatava e-kirjadele kolme tööpäeva jooksul ja annab tagasisidet talle saadetud 

materjalile seitsme tööpäeva jooksul; 

- julgustab üliõpilast iseseisvalt töötama ja mõtlema; 

- loeb ja kommenteerib uurimistöö teksti selle valmimise erinevatel etappidel, samuti töö 

lõplikku versiooni; 

- kontrollib uurimistöö vastavust sisulistele ja vormilistele nõuetele; 

- kinnitab oma allkirjaga nõuetele vastava lõputöö kaitsmisele lubamine. 

Juhendaja ei ole kohustatud parandama kirjavigu ega andma tagasisidet vahetult enne töö 

esitamise tähtaega saadetud tööle või selle osadele. 

 

3.3. Uurimusliku üliõpilastöö läbiviimise etapid 

 

Töö erialase kirjandusega. Uurimisprobleemi või analüüsimist vajava sotsiaalteadusliku 

ilminguga teeb üliõpilane end esmalt tuttavaks erialakirjanduse (raamatute, peatükkide, 

artiklite) kaudu. Soovitav on sõnastada 5-7 märksõna, mis iseloomustavad uuritavat probleemi 

lähemalt ning mis aitavad luua teooriaosale loogilise struktuuri. Nende märksõnade järgi saab 

otsida, millist teoreetilist käsitlemist on need ilmingud ja probleemid erinevate autorite poolt 

leidnud ning millised on selles kitsamas valdkonnas senised uurimistulemused teiste autorite 

tööde põhjal. Erialakirjanduse otsimiseks võib kasutada TLÜ akadeemilist raamatukogu, 

elektroonilisi andmebaase, varem lähedastel teemadel kaitstud lõputöid jms. Teooriaosas tuleb 
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erinevaid seisukohti nii analüüsida kui sünteesida, vastandlikke seisukohti kõrvutada ning 

nendega argumenteerida erinevatele allikatele toetudes. Teooriaosa on põhjenduseks ja 

õigustuseks, miks uuritakse just seda ilmingut ning püstitatakse just selline uurimisprobleem. 

Uurimisküsimused ja/või hüpoteesid tulenevad samuti teooriaosas käsitletud seisukohtadest. 

Teooriaosa pole vaid teiste autorite tekstide refereering, vaid selles peavad olema nähtavad 

üliõpilase enda mõttekäigud, mille lähtekohtadeks või põhjenduseks on erinevatest allikatest 

leitud seisukohad. Teooriaosa iga uut peatükki peaks alustama lühikese sissejuhatava lõiguga, 

kus selgitatakse, mis ja millisel eesmärgil on selles peatükis vaatluse alla võetud, ning lõpetada 

kokkuvõttega selle kohta, millistele järeldustele jõuti. 

 

Uurimisprobleemi püstitus. Uurimisprobleem on varasematest uuringutest või praktikast 

johtuv vastuolu või lahendamata küsimus, millele pole triviaalset vastust või lahendit ning mis 

seetõttu eeldab uurimistöö läbiviimist. Uurimisprobleemi võib väljendada vastust nõudva 

küsimusena selle kohta, mida veel ei teata, aga mille teadmine oleks tähtis ja vajalik. 

Uurimisprobleemi püstitamisel lähtub üliõpilane isiklikust huvist ja oma teadmistepagasist, 

kirjanduse ning allikmaterjalide kättesaadavusest, juhendamise võimalikkusest. Inspiratsiooni 

ja ideid uurimisprobleemi püstitamiseks saab loengutest, seminaridest, aktuaalsete 

ühiskonnaprobleemide aruteludest meedias, teaduskirjandusest. Probleemipüstitusel ei tohiks 

segamini ajada uurimisprobleeme ja sotsiaalseid probleeme (nt tööpuudus, kodutus). Soov 

mõnd sotsiaalset probleemi mõista või lahendada võib juhtida mingi uurimisprobleemini, kuid 

sotsiaalne probleem ise on reeglina palju laiem kui konkreetseks uurimistööks sobiv 

uurimisprobleem. Kvantitatiivses uuringus tuleb uurimisprobleem võimalikult kitsalt ja täpselt 

piiritleda. Kvalitatiivse uuringu puhul sobib sageli laiem, kujunevat tüüpi uuringut mitte 

ülemäära piirav uurimisprobleem ning valmis tuleb olla sellekski, et uurimise käigus võib see 

pisut muutuda. Uurimisprobleemi alusel tõstatakse ja formuleeritakse täpsemad 

uurimisküsimused ning uurimisprobleem on aluseks ka uurimistöö eesmärgi sõnastamisele, 

kus näidatakse juba konkreetsemalt, kuidas soovitakse uurimisprobleemile vastust leida. 

 

Hüpoteesi püstitamine. Hüpoteesi püstitamine tähendab uurijapoolse vastuse (teadusliku 

oletuse) pakkumist. Hüpotees on väide, mille kehtivust hakkab uurija oma edasises uurimistöös 

kontrollima. Hüpotees ei ole juhuslik oletus, vaid toetub senistele uuringutele ja teooriatele. 

Hüpoteeside püstitamine on vajalik juhul, kui empiirilises uurimuses tahetakse midagi seletada, 
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võrrelda või prognoosida ning kui selleks kasutatakse kvantitatiivseid meetodeid. Kirjeldavates 

ja kaardistavates uurimustes, kvalitatiivsete meetoditega läbiviidavates uurimustes ja 

arendusuurimustes hüpoteese ei püstitata, neid asendab uuringu eesmärgi formuleerimine ja 

uurimisküsimuste tõstatamine. 

 

Uurimisstrateegia ja meetodi valik. Uurimismeetod tähendab nii andmete kogumise, 

analüüsimise kui ka tõlgendamise viise ja võtteid. Uurimistöö kavandamisel tuleb endale 

selgeks teha, mil viisil on võimalik püstitatud probleeme uurida ja kuidas uurimistulemusi 

analüüsida. Uurimistöö metodoloogilisi valikuid tehakse nii uurimisparadigma (nt kas 

positivistlik või konstruktivistlik paradigma), uurimisstrateegia (kas kvantitatiivne, kvalitatiivne 

või segameetod) kui ka uurimisprotseduuride (nt kas ankeetküsitlus või intervjuu) tasandil. 

Uurimistöös rakendatud metoodiliste lahenduste terviklik kogum – mida sageli nimetatakse 

uurimisstrateegiaks – on uurimismeetodist üldisem mõiste. Kvantitatiivseid 

uurimisstrateegiaid iseloomustab soov saada võimalikult objektiivseid empiirilisi andmeid 

täpselt piiritletud objektide kohta. Empiiriline materjal kogutakse meetoditega, mis 

võimaldavad arvulist mõõtmist (nt standardiseeritud test, ankeet) ning järeldused tehakse 

statistilise analüüsi põhjal (nt sagedusjaotus, aritmeetiline keskmine, korrelatsioon). 

Kvalitatiivsete strateegiate eesmärk on saada terviklik empiiriline materjal, mis hõlmaks ka 

erandeid ja detaile. Selleks kogutakse andmeid meetoditega, mis võimaldavad pikemaid 

isikupäraseid kirjeldusi (nt osavaatlus, intervjuu) ning järelduste tegemiseks kasutatakse nt 

kvalitatiivset sisuanalüüsi, diskursusanalüüsi, narratiivset analüüsi. Statistilisi meetodeid 

enamasti ei kasutata või on need teisesel, allutatud positsioonil. 

 

Valimi moodustamine. Uuringu eesmärgiga määratud valimid võivad olla väga erinevad nii 

oma iseloomu kui ka mahu poolest. Kvantitatiivse uuringu puhul on olulised mõisted 

üldkogum ja valim. Kui üldkogumi maht on suhteliselt väike, on otstarbekas uurida kõiki 

kogumi elemente (üldkogumile toetuv ehk kõikne uuring). Suuremahuliste kogumite puhul 

kujuneks aga kõigi elementide uurimine ülemäära kulukaks ja aeganõudvaks. Sellisel juhul 

uuritakse kogumi mingit osahulka, mille elemendid moodustavad väljavõtukogumi ehk valimi. 

Valimi põhjal saadud tulemused kantakse üle üldkogumile. Selline üldistus sisaldab endas alati 

teatud viga, st üldistus kehtib vaid teatud osa üldkogumi kohta ehk teatud tõenäosusega. 

Sotsiaaluuringutes peetakse minimaalseks tõenäosuseks, mis valimi tulemuste üldkogumile 
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üldistamist õigustab, 95%. Valim peab olema üldkogumit esindav ehk representatiivne nii oma 

mahult kui ka jaotuselt (nt soo, vanuse, rahvusliku vms poolest). Sellistele nõuetele vastav valim 

saadakse kvantitatiivses uuringus kõige sagedamini lihtsa juhuvalikuga. Kvalitatiivses 

uuringus tuleb määratleda valimile esitatavad nõuded ja tingimused ning valimi suurus on sobiv 

siis, kui selle abil saab anda adekvaatse vastuse uurimisküsimusele. Praktikas selgub osaliste 

arv tavaliselt uuringu käigus, kui ei lisandu enam uusi kategooriaid, teemasid või seletusi. Siis 

on materjal „küllastunud“ ning räägitakse andmete saturatsioonist ja teoreetilise saturatsiooni 

kriteeriumi järgimisest. 

 

Andmekogumine. Andmekogumise meetodid ja nende valiku kriteeriumid määrab püstitatud 

uurimisprobleem ja valitud uurimisstrateegia ning juba valimi moodustamisel tehakse ära 

otsustus, kui suurelt hulgalt inimestelt tuleb andmeid koguda ja missugune peab olema 

uuritavate koosseis. Kogutavad empiirilised andmed võivad olla sõnalised (nii verbaalne kui 

kirjalik materjal) või multimodaalsed (nt audio-visuaalsed). Esimesel juhul pakuvad infoandjad 

meile mingit tekstilist materjali nt küsimustike, intervjuude või narratiivide vahendusel. 

Kvantitatiivse uuringu puhul kodeeritakse verbaalsed andmed numbriliseks ning moodustub 

andmebaas, kus iga uuritavat objekti iseloomustab teatud hulk tunnuseid, millel on numbrilised 

väärtused. Kvalitatiivse uuringu puhul lisandub juba intervjuude käigus kogutud verbaalsele 

infole ka visuaalseid tähelepanekuid, mis aitavad teksti tõlgendada. Veelgi enam meeli võib osa 

võtta vaatlusest, mistõttu seda võib pidada multimodaalseks meetodiks. Kvalitatiivses uuringus 

täiendatakse tekstilist teavet sageli pildilise materjaliga, nt fotode või videotega. 

Andmekogumise käigus nähtu, kuuldu ja kogetu tuleb dokumenteerida. Mõnel juhul 

dokumenteerivad andmeid uuritavad ise, nt märgistades küsimustikus sobivaid vastuseid, 

kirjutades uurija palvel mõnel teemal narratiivi või pidades päevikut. Intervjuu ja vaatluse korral 

dokumenteerib kogutavad andmed uurija või uurimisrühma liige. Intervjuu puhul kasutatakse 

enamasti helisalvestust ja helisalvestiste hilisemat transkribeerimist (st kirjaliku protokolli 

koostamist). Kuna vaatluse puhul on inimsilmal raske kõike olulist korraga märgata, on abi 

videosalvestamisest. Kasutatakse ka erinevaid vaatluslehti. 

 

Andmetöötlus ja -analüüs. Andmeanalüüsi eesmärgiks on kas kinnitada või ümber lükata 

püstitatud hüpotees (kvantitatiivse uuringu puhul) või anda teaduslikult põhjendatud vastus 

uurimisküsimus(t)ele (sobib nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse uuringu puhul). Kogutud 
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andmetele tuleb esmalt anda analüüsi hõlbustav kuju. Seda etappi nimetatakse andmetöötluseks. 

Kvantitatiivses uuringus kasutatakse statistilist andmetöötlust. Lihtsamat statistilist 

andmetöötlust võimaldab tabelarvutusprogramm Excel, keerukam analüüs vajab 

spetsialiseeritumat tarkvara (nt SPSS). Statistilise andmetöötluse käigus koostatakse tabeleid, 

leitakse aritmeetilisi keskmisi, korrelatsioone jm arvnäitajaid (statistikuid) ning veendutakse 

leitud näitajate statistilises olulisuses, kasutades mitmesuguseid statistilisi teste (nt hii-ruut test, 

t-test). Tabelid, keskväärtused jm statistilised näitajad iseenesest ei ole veel  uuringu tulemus. 

Neid tuleb analüüsida ja selle käigus otsustada, millist infot nad  uuringu seisukohalt annavad. 

Seda saab teha nt erinevaid näitajaid võrreldes ja rühmitades, kõrgeimatele ja madalaimatele 

tulemustele viidates, muutustendentse välja tuues jm viisidel olenevalt uuringu eesmärgist. 

Kvalitatiivses uuringus, mida iseloomustab pigem spiraalikujuline kui lineaarne mõtteloogika, 

on andmekogumist, -töötlust ja -analüüsi raskem eri etappidena eristada. Siin algab andmete 

töötlemine ja analüüs juba andmekogumise ajal. Kvalitatiivsete intervjuude salvestised 

transkribeeritakse (seejuures võidakse kasutada mitmesuguseid transkriptsioonimärke), 

kirjalikest protokollidest vm tekstidest leitakse tähendusüksusi, mida varustatakse koodidega. 

Sellise andmetöötluse tulemuseks võib olla mingi kategooriate süsteem, detailne 

juhtumikirjeldus, narratiivide või diskursuste esiletulek vm. Ka siin ei ole nt kategooriate 

süsteem veel töö tulemus, vaid seda tuleb analüüsida otsustamaks, mida see meile uuringu 

eesmärgi seisukohalt ütleb. Saadud andmete mõtestamine eeldab uurijalt põhjalikke teadmisi 

uuritava teema valdkonnas. Kvalitatiivse andmetöötluse hõlbustamiseks on loodud ka 

mitmesugust tarkvara (nt NVivo). 

 

Tulemuste esitamine ja arutelu. Andmeanalüüsi tulemused esitatakse töö tulemuste osas 

võimalikult põhjalikult, selgelt ja läbipaistvalt. Heaks tavaks on tulemuste esitamine 

hüpoteeside ja/või uurimisküsimuste või püstitatud eesmärkide kaupa. Lisaks tulemuste 

esitamisele peab uurija suutma neid tõlgendada ning näidata nende olulisust suuremas 

mõõtkavas. Tulemuste üle arutlemine tähendab suhestada uurimistulemused selgesõnaliselt 

uurimuse taustakirjandusega ja selle põhjal püstitatud uurimisküsimustega ning vaadelda neid 

laiemas kontekstis. Arutelus ei korrata tulemuste osas kirjeldatud informatsiooni, vaid 

mõtestatakse see informatsioon lahti uues kvaliteedis. Hinnatakse tulemuste tähendust, 

usaldusväärsust ja rakendatavust. Uurija kaalub, kuidas õnnestus lahendada püstitatud 

probleem, kuidas rikastas tema uurimus vastavat teadusvaldkonda ning kuidas võiks tema 
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tulemust rakendada. Ta analüüsib sedagi, mida oleks võinud töös teisiti teha, ning annab 

soovitusi uurimissuuna jätkamiseks.  
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4. NÕUDED UURIMUSLIKULE ÜLIÕPILASTÖÖLE 

 

4.1. Üldnõuded 

 

Lõputöö koostamisel peab üliõpilane silmas pidama kõrgharidusstandardiga (RT I 2008, 57, 

322; 31.07.2015, 5) vastava taseme kraadi saamiseks kehtestatud oodatavaid õpiväljundeid.  

 

Lõputöödele kehtivad teadustööde üldtunnustatud kriteeriumid: uudsus ja aktuaalsus, 

objektiivsus, tõestatavus, tulemuste kontrollitavus, täpsus, süsteemsus, selgus, kriitilisus, 

selektiivsus, minimaalsus. 

 

Uudsus ja aktuaalsus. Teadustöö tähtsaimaks peetav kriteerium tähendab, et iga töö peab 

sisaldama midagi uut ja esmakordset, ideid või tulemusi, mida varasemates töödes pole esitatud. 

 

Objektiivsus. Autor peab käsitletavasse teemasse suhtuma võimalikult erapooletult, tegema 

järeldusi vastavuses kogutud empiirilise materjali ja teoreetiliste alustega ning mitte laskma end 

mõjutada üldlevinud arusaamadest ega isiklikest eelistustest, kui need pole kooskõlas saadud 

tulemustega. 

 

Tõestatavus. Kõik töö järeldustena esitatud väited peavad olema argumenteeritud ja toetuma 

faktidele. Subjektiivseid arvamusi ei tohi esitada teaduslike väidetena. 

 

Süsteemsus. Teaduslikuks saab pidada ainult niisugust käsitlust, milles eri väited ja argumendid 

on ühendatud üheks suhteliselt vastuoludeta tervikuks ehk süsteemiks. 

 

Selgus. Töö sisu peab olema üheselt arusaadav. Töös kasutatavad kesksed kontseptsioonid ja 

põhimõisted tuleb avada ning määratleda ja kasutada neid alati samas tähenduses. Tuleb hoiduda 

uute terminite väljamõtlemisest seal, kus need on juba olemas. Selgus tähendab ka ülesehituse 

otstarbekust, arutluse loogilisust ja ratsionaalsust, sõnastuse täpsust ja selgust. 

 

Kriitilisus. Olemasolevaid, nt tsiteeritud autorite seisukohi tuleb vaadelda kriitiliselt. Erinevate 

vastandlike seisukohtade kõrvutamisel peaks järgima väidete loogilisust ning vältima 
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meelevaldseid järeldusi, tõestamata ja puudulikult tõestatud väiteid, tõe pähe pakutavaid oletusi 

jne. 

 

Selektiivsus. Selektiivsus tähendab nõuet valida valdkonnaga seotud probleemide, andmete, 

meetodite seast niisugused, mis aitavad autorit kõige lühemat teed pidi oma hüpoteeside 

kontrollimiseni või eesmärkide saavutamiseni. 

 

4.2. Eetikanõuded 

 

Kõikidele kasutatud allikatele tuleb korrektselt viidata. Lubamatu on kasutada teiste autorite 

andmeid ja tekste algallikale viitamata. Mõne teise uuringu raames kogutud andmestiku, 

materjalide või andmebaaside kasutamisel tuleb järgida nende kasutamise reegleid ja vajadusel 

taotleda luba andmete valdajalt. Teiste autorite ideede, lausete, teksti või andmete esitamine 

oma nime all on plagiaat ehk pettus, mis toob kaasa esitatud töö tagasilükkamise ning üldjuhul 

ka üliõpilase eksmatrikuleerimise. Kõiki uurimistöid kontrollitakse plagiaadituvastussüsteemi 

KRATT (Kraaditööde Autorsuse Tuvastamise Tarkvara) abil. 

 

Kui uurimistöö on seotud mõne asutuse või organisatsiooniga, siis peab üliõpilane 

kooskõlastama uurimistöö läbiviimise vastava asutuse või organisatsiooni juhiga. Selleks esitab 

ta kirjalikult lühikirjelduse oma uurimistöö eesmärkidest ja metoodikast ning palub asutuse või 

organisatsiooni juhilt kirjalikku nõusolekut selle uurimistöö läbiviimiseks. 

 

Uurimistöö autor peab austama uuritavate isikute õigust privaatsusele, järgima isikuandmete 

kaitse seaduse nõudeid ning tagama uuritavate isikute anonüümsuse või kogutud andmete 

konfidentsiaalsuse. Kuna uuringu mõju uuritavale on paratamatu, siis tuleb tagada, et uuringus 

osalemine ei põhjustaks osalejatele mingisugust kahju (ei füüsilist, vaimset, kõlbelist ega 

materiaalset). Uuringus osalemine on vabatahtlik ja selleks on vaja uuritava informeeritud 

nõusolek (alaealise puhul lisaks tema ühe vanema või eestkostja nõusolek), mis peab olema 

antud taasesitamist võimaldavas vormis (nt kirjalikult või audio/video salvestusena). Uuritavate 

isikute nimede, fotode, videosalvestuste, joonistuste jm materjali avaldamiseks peab olema 

vastavate isikute kirjalik nõusolek. Uuritaval on õigus teada andmete kasutamise eesmärki ja ta 

võib igal ajal loobuda uuringus osalemisest ning nõuda enda kohta kogutud isikustatud andmete 
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kustutamist. 

 

Teatud juhtudel (nt kui uuritavad on inimesed arstiteaduslikes ja terviseuuringutes) tuleb 

uurimistöö läbiviimiseks taotleda eetikakomitee kui sõltumatu ekspertorgani nõusolekut. 

Eetikakomitee nõusoleku vajaduse üle otsustavad uurimistöö juhendaja ja selle asutuse või 

organisatsiooni juht, kus uurimistöö läbi viiakse. 

 

4.3. Uurimistöö struktuur ja sisu 

 

Uurimistöö koosneb järgmistest osadest: 

- tiitelleht 

- deklaratsioon 

- resümee  

- abstract 

- sisukord 

- jooniste ja tabelite loetelu 

- eessõna 

- sissejuhatus 

- töö põhiosa 

- teoreetilised lähtekohad ja varasemate uuringute analüüs 

- uurimisprobleemi asetus ja metoodika 

- uurimisprobleem, töö eesmärk, uurimisküsimused ja/või hüpoteesid 

- metoodika (andmekogumis- ja analüüsimeetodid) 

- valimi moodustamine 

- eetikaküsimused 

- andmete analüüsi tulemused ja arutelu 

- kokkuvõte, sh järeldused ja soovitused 

- kasutatud kirjandus 

- lisad 

 

Tiitellehel peavad olema järgmised andmed (vt Lisa 2): õppeasutuse (Tallinna Ülikool) ja 

instituudi (Ühiskonnateaduste instituut) ning suuna (Sotsiaalkaitse suund) nimetus; autori ees- 
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ja perekonnanimi; töö pealkiri (peab selgelt ja sisukalt kajastama töö sisu); töö liik 

(bakalaureuse- või magistritöö); juhendaja ja kaasjuhendaja akadeemiline tiitel, ees- ja 

perekonnanimi ja teaduskraad; töö valmimise koht ja aasta. 

 

Tiitellehe pöördel on deklaratsioon, kus üliõpilane kinnitab allkirjaga töö autorsust ja tasuta 

loa (lihtlitsentsi) andmist Tallinna Ülikoolile ning juhendaja kinnitab allkirjaga, et on tööga 

tutvunud ja lubab kaitsmisele (vt Lisa 3). 

 

Resümee ehk lühikokkuvõte (1 lehekülg) sisaldab uuringu eesmärke, uurimisküsimusi ja/või 

hüpoteese, metoodika lühikirjeldust ja uuringu põhitulemusi. Resümee algab järgmiste 

andmetega: töö autor, pealkiri, lehekülgede, jooniste, tabelite ja kasutatud kirjanduse allikate 

(sh eraldi väljatooduna võõrkeelsete allikate) arv. Resümee lõppu lisatakse 5-7 uurimistööd 

iseloomustavat võtmesõna.  

 

Ingliskeelne resümee (Abstract) on eestikeelse resümee tõlge ja selles peab kindlasti sisalduma 

ka töö korrektne ingliskeelne pealkiri (kantakse hiljem lõpetamisdokumentidele). 

 

Sisukord. Uurimistöö peatükkide pealkirjad numereeritakse alates sissejuhatusest ja esitatakse 

sisukorras koos lehekülje numbriga, millelt vastav peatükk algab. Sisukorras tuuakse välja ka 

alapeatükid.  

 

Tööd illustreerivate jooniste ja tabelite loetelus märgitakse ära ka lehekülje number, kus 

joonis/tabel asub. Nii jooniste kui ka tabelite numereerimisel kasutatakse läbivat numeratsiooni. 

 

Eessõna ei ole kohustuslik, kuid eessõnas saab autor selgitada endapoolset motivatsiooni teema 

uurimiseks, avaldada tänu isikutele või organisatsioonidele, kes on aidanud kaasa töö 

valmimisele jms. 

 

Sissejuhatus peab andma lugejale lühiülevaate uurimisprobleemist ja uurimistöö läbiviimisest. 

Sissejuhatuses põhjendab autor teema valikut, selgitab teema uudsust ja aktuaalsust ning töö 

teoreetilisi lähtekohti, määratleb töö eesmärgi, kirjeldab uurimisstrateegiat, empiirilist materjali 

ning töö struktuuri. Sissejuhatuse lõpus esitatakse põhimõistete definitsioonid koos viidetega. 
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Juhul, kui töös esinevate vähetuntud lühendite rohkus võib muuta töö raskesti jälgitavaks ja 

mõistetavaks, esitatakse pärast põhimõisteid tähestikulises järjestuses lühendid ja nende 

täissõnalised vasted (nt LOV - Linnaosa Valitsus). 

 

Töö põhiosa liigendatakse peatükkideks ja alapeatükkideks. Töö põhiosa liigendamine on 

üliõpilase ülesanne, sõltudes konkreetse uurimistöö iseloomust. Iga peatüki pealkiri peab 

kajastama selle sisu ning peatüki pikkus on soovitatavalt vähemalt 1-1,5 lehekülge. 

Sotsiaalteaduslik uurimus põhineb kindlatel teoreetilistel lähtekohtadel, mis tuleb siduda 

konkreetse uurimisprobleemi ja kasutatavate kontseptsioonidega. 

 

Töö põhiosa teooriaosas kirjeldatakse põhjalikumalt läbiviidava uuringu teoreetilisi lähtekohti, 

antakse ülevaade uurimisprobleemi senistest käsitlustest ja selle uurimisel kasutamist leidnud 

teoreetilistest kontseptsioonidest ning tuuakse välja erinevate autorite lähenemised koos nende 

tugevate ja nõrkade külgedega. Samuti kirjeldatakse varasemate uuringute tulemusi ning 

osutatakse lahendamata küsimustele. Sõltuvalt töö teemast tuleks töö põhiosas lisaks 

teoreetilisele käsitlusele anda eraldi peatükis ülevaade uurimisprobleemiga seonduvast 

praktilisest ja sotsiaalsest korraldusest (nt toimetulekutoetuse maksmise korraldus Eestis). 

Teooriaosa iga peatükk algab sissejuhatava lõiguga ja lõpeb paarilauselise kokkuvõttega. 

 

Töö põhiosa uurimisprobleemi asetuse ja metoodikaosa alguses kirjeldatakse 

uurimisprobleemi, sõnastatakse uurimistöö eesmärk ning formuleeritakse uurimisküsimused 

ja/või püstitatakse hüpoteesid. Metoodikaosas kirjeldatakse ja põhjendatakse kirjandusallikatele 

toetudes valitud uurimisstrateegiat, andmete kogumis- ja analüüsimeetodeid, sh nende 

võimalusi ja piiranguid konkreetse uuringu läbiviimisel, ning uuringu eetilisi aspekte. Uurimuse 

läbiviimise protsessi (nt etapid, ajakava, tööjaotus, kasutatud ressursid) kirjeldatakse sellise 

täpsuse ja detailsusastmega, et lugeja saaks hinnata selle usaldusväärsust. Metoodikaosast peaks 

selguma uuritavate kirjeldus, valimi moodustamise alused ja protseduur, valimi kirjeldus ning 

kasutatud uurimisvahendid (ankeet, küsimustik, test, intervjuu või vaatluse ülesehitus vm). 

Kvantitatiivse uuringu puhul tuleb vajadusel esitada ka uurimisvahendite reliaabluse ja 

valiidsuse analüüs. 

 

Töö põhiosa tulemuste ja arutelu osa võib esitada kas eraldi peatükkidena või ühes peatükis, 
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kuid igal juhul liigendatuna teemade kaupa (soovitatavalt püstitatud uurimisküsimuste ja/või 

hüpoteeside kaupa). Tulemused esitatakse tekstina, mida illustreerivad sõltuvalt valitud 

uurimisstrateegiast arvandmed, tabelid ja joonised (kvantitatiivse uuringu korral) või 

kirjeldused uuritavast andmestikust ja tsitaadid intervjuudest (kvalitatiivse uuringu korral). 

Hoiduda tuleks informatsiooni põhjendamatust dubleerimisest tekstis, tabelites ja joonistel, 

samas tuleb kõiki tabeleid ja jooniseid tekstis kommenteerida ja viidata. Tulemuste osas 

tutvustatakse ainult antud töö tulemusi, neid ei suhestata veel muude uurimustega ega anta neile 

hinnangut. Arutelu osas suhestatakse saadud tulemused töö teoreetilises osas esitatuga 

(teoreetilised lähtekohad, varasemate uuringute tulemused), analüüsitakse erinevusi ja 

kokkulangevusi ning nende võimalikke põhjusi, esitatakse uurimistulemuste autoripoolne 

interpretatsioon, kirjeldatakse saadud tulemuste üldistatavust ja võimalikke piiranguid. Arutelu 

kaudu sünnib uus teadmine käsitletavast probleemist ja uudne vaatepunkt sellele. Arutelu lõpus 

annab üliõpilane hinnangu oma töö usaldusväärsusele ning toob välja selle võimalikud 

puudused. 

 

Kokkuvõtvas peatükis esitatakse lühiülevaade käsitletud uurimisprobleemist ja tehtud tööst, 

antakse hinnang, millises osas said püstitatud eesmärgid realiseeritud, millise vastuse annab 

saadud tulemus püstitatud uurimisküsimustele ning kas kogutud andmed kinnitavad või 

lükkavad ümber püstitatud hüpoteesid. Samuti esitatakse uurimistulemustest lähtuvad 

põhijäreldused ja soovitused, näidatakse uurimistulemuste rakendusvõimalusi praktikas ja 

teema edasise uurimise võimalusi. Kokkuvõttes ei esitata uusi, tekstis varem esitamata andmeid. 

 

Kasutatud kirjanduse loetelu peab sisaldama kõiki töös viidatud allikaid ning olema 

vormistatud käesolevas juhendis kirjeldatud viitamisreeglite kohaselt. Bakalaureusetöös on 

kasutatud kirjanduse minimaalne maht 20 allikat, magistritöös 40 allikat, seejuures võõrkeelse 

kirjanduse osakaal peab olema vähemalt 1/4. 

 

Uurimistöö lisadesse paigutatakse abimaterjalid ja andmed, mis on vajalikud töös käsitletud 

seisukohtade kinnitamiseks ja illustreerimiseks, kuid on liiga mahukad esitamiseks töö põhiosas 

(nt küsimustikud ja ankeedid, juhendid ja määrused, suuremahulised tabelid ja joonised jms). 

Lisad pealkirjastatakse ja tähistatakse ülemises vasakus servas „Lisa 1“, „Lisa 2“ jne. Iga lisa 

alustatakse uuelt lehelt ning numereeritakse tööd läbivalt. Kõikidele lisadele tuleb töö tekstis 
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viidata, nt (vt Lisa 2).  

 

4.4. Uurimistöö vormistamine 

 

Lõputööna kaitstav uurimistöö kirjutatakse üldjuhul konkreetse õppekava õppekeeles. 

Kokkuleppel töö juhendajaga ja kooskõlastatult ÜTI sotsiaalkaitse suunajuhi ning vastava 

õppekava kuraatoriga võib lõputöö kirjutada ka inglise keeles (kui see ei ole õppekava 

õppekeel). 

 

Uurimistöö stiil ja keelekasutus peab olema akadeemiline, selge, kergesti loetav ja üheselt 

mõistetav. Kui võõrkeelsele terminile ei leita eestikeelset vastet, on soovitatav eestikeelse vaste 

järel sulgudes kursiivkirjas esitada võõrkeelne termin. Vältida tuleb õigekirjavigu. 

 

Akadeemiline ehk teaduskeel on oma põhiolemuselt mitteemotsionaalne, soovitatav on 

olevikuline või minevikuline umbisikuline vorm („töös käsitletakse …“ või „töös on 

käsitletud …“). Kui soovitakse esile tuua isiklikku seisukohta, kasutatakse mina-vormi. 

Kolmanda isiku kasutamist tekstis („uurija tegi …“) on soovitatav pigem vältida. Kvalitatiivses 

uuringus võib kasutada veidi isiklikumat ja väljendusrikkamat stiili, mis paikneb kusagil teadus- 

ja ilukirjanduse vahepeal. Mis tahes valiku puhul peab kõneviis ja -vorm olema kogu töö 

ulatuses ühtlane.  

 

Uurimistöö trükitakse ühepoolselt vertikaalasendis valgele paberile formaadiga A4. Töö 

vormistamisel lähtutakse järgmistest üldnõuetest:  

- kirjatüüp – Times New Roman 

- kirja suurus – 12 punkti (tabelites, joonistes ja tsitaatides võib kasutada ka kirja suurust 10 

või 11 punkti) 

- lehekülje veerised – 2 cm ülalt, 2,5 cm alt, 2 cm paremalt, 3,5 cm vasakult 

- teksti joondus – sirge nii paremast kui vasakust servast 

- reavahe – 1,5 (tabelite pealkirjades, jooniste allkirjades, kasutatud kirjanduse loetelus, 

pikkade tsitaatide ning lisade puhul, samuti resümees võib reavahe olla 1,0) 
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- peatüki ja alapeatüki pealkiri – kirjutatakse rasvaselt (bold) joondusega lehekülje vasakusse 

serva, soovitatav on kasutada pealkirjade (ja selle abil ka sisukorra) automaatset 

vormistamist 

- lehekülje numbrid – paigutatakse lehekülje jalusesse või päisesse paremasse serva  

 

Peatükkide pealkirjad kirjutatakse suurtähtedega, alapeatükkide pealkirjad väiketähtedega suure 

algustähega, kirja suurus 14 punkti. Pealkirjas sõnu ei lühendata ega poolitata, pealkirja järele 

punkti ei panda ning pealkirju alla ei joonita. Allajoonimist ei kasutata ka tekstisiseselt. Kõiki 

peatükke ja töö iseseisvaid struktuuriüksusi (sisukord, sissejuhatus, allikate loetelu jne) 

alustatakse uuelt lehelt, alapeatükke ei alustata uuelt lehelt. Peatüki ja alapeatüki pealkirja ning 

sellele eelneva ja järgneva teksti vahele, samuti teksti lõikude vahele jäetakse põhiteksti ühe 

reaga võrdses suuruses tühi lisaruum. Peatükid ja alapeatükid nummerdatakse araabia 

numbritega järgmiselt: 1., 1.1., 1.1.1. (maksimaalselt kolm alajaotust). 

 

Pealkirjade vormistamise näidis:  

 

2. TERVISEKÄITUMISE TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

2.1. Tervisekäitumine ja seda mõjutavad tegurid 

2.1.1. Individuaalne tasand 

 

Sotsiaalse õppimise teooria kohaselt ... 

 

Töö kõik leheküljed (sh kasutatud kirjandus ja lisad) nummerdatakse. Tiitellehte ei nummerdata, 

kuid arvestatakse ühtsesse numeratsiooni. Lehekülje number märgitakse alates teisest 

leheküljest. 

  

Lühendeid kasutatakse siis, kui see säästab ruumi, nt aasta – a, vaata – vt, ja nii edasi – jne. 

Vahepunktid on vajalikud, kui lühend annab mõne sõnaga sarnaneva tähejärjendi, nt: s.o – see 

on, v.a – välja arvatud. Suurtähtlühendi moodustamisel nime iga sõna järele punkti ei panda, nt: 

LOV – Linnaosa Valitsus. Organisatsioonide esmasel mainimisel lisatakse sulgudes selle 

suurtähtlühend, mida edaspidi kasutatakse. Uurimistöös kasutatakse üldtuntud lühendeid. 
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Loetelu punktid tähistatakse kas araabia numbrite või väiketähtedega, mille järel on ümarsulg, 

või märgistega (mõttekriipsud, tärnid, punktid vms). Loetelu paigutus ja kirjavahemärkide 

kasutamine sõltub loetelu punktis olevate sõnade hulgast. Kui loetelu koosneb üksikutest 

sõnadest või sõnaühenditest, siis kirjutatakse loetelu punktid üksteise järele ja eraldatakse 

komaga. Kui loetelus on pikemad sõnaühendid või laused, milles esineb koma, sulud jms, siis 

kirjutatakse loetelu punktid üksteise alla eraldi ridadena semikooloniga eraldatult. Kui mõni 

loetelu sisaldab omakorda loetelu, siis üldisema loetelu osad nummerdatakse ja alaloetelu osad 

tähistatakse väiketähtedega. 

 

Ühekohalised arvud kirjutatakse tekstis sõnadega. Suuremad arvud ja murrud kirjutatakse 

numbritega. Järgarvu järele pannakse punkt. Protsentide esitamisel on soovitatav piirduda ühe 

kuni kahe komakohaga. 

 

Kõiki illustratsioone (graafikud, skeemid jms) nimetatakse töös joonisteks. Iga joonise all on 

allkiri, mis sõnastab joonisel kujutatu. Tabelil on pealkiri, mis paikneb tabeli kohal. Joonised ja 

tabelid nummerdatakse töös läbivalt (Joonis 1, Tabel 1 jne). Joonised ja tabelid paigutatakse töö 

tekstis vastavaid viiteid sisaldava lõigu järele. Mahukamad joonised ja tabelid esitatakse töö 

lisades. 

 

Joonistele ja tabelitele viidatakse tekstis ümarsulgudes järjekorranumbriga. Kui joonis või tabel 

ei paikne temale viitava tekstilõiguga samal lehel, lisatakse ka lehekülje number (nt Joonis 3, lk 

28). Ühele lehele paigutatakse reeglina üks joonis või tabel, v.a juhul, kui võrreldakse üht tabelit 

teisega. 

 

Jooniste ja tabelite algallikatele ja autoritele tuleb viidata. Kui teise autori joonist või tabelit on 

kohandatud, tuleb märkida originaali autor, kelle joonist või tabelit on kasutatud. 

 

4.5. Viitamine 

 

Uurimistöö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt 

pärinevad tsitaadid, arvandmed, valemid jms tuleb varustada viidetega. Kõik töö lõpus 
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kasutatud kirjanduse loetelus esitatud allikad peavad töös olema kasutatud ja viidatud. 

Üldtuntud seisukohtadele ei viidata. 

 

Kasutusel on mitmeid viitamissüsteeme, kuid sotsiaalteadustes eelistatakse tavaliselt APA 

(American Psychological Association) viitamissüsteemi, mis on aluseks ka käesolevas juhendis 

kirjeldatud nõuetele (American Psychological Association, 2010). 

 

Viidete ja kirjandusallikate korrastamise hõlbustamiseks ja hooletusvigade vältimiseks on 

soovitatav kasutada mõnd viitehaldustarkvara, mis vormindab automaatselt nii tekstisisesed 

viited kui ka kasutatud kirjanduse loetelu ning loob lingid viidete ja allikate vahel (nt Zotero, 

Mendeley, RefWorks, EndNote). Seda tööd hõlbustab ka Word programmis (versioonid alates 

2007) olev kirjandusallikate korrastamise süsteem (menüüs: References, vt Insert Citation ja 

Bibliography). 

 

4.5.1. Tekstisisene viitamine 

 

Töös tuleb viidata kõikidele kasutatud allikatele ning teiste autorite seisukohtadele või 

uurimisandmetele. Teiste autorite seisukohti või andmeid esitatakse tekstis kas refereeringutena 

või tsitaatidena. Refereering kujutab endast teise autori või allika sisu konspekteerivat või 

kommenteerivat omasõnalist esitust. Tsitaat peab kõigis oma osades vastama originaaltekstile. 

Tsiteerimisel esitatakse autori tekst sõna-sõnalt jutumärkides. Kui algallikas tekst jätkub, kuid 

uurimistöö autor seda ei tsiteeri, lõpetatakse lõik kolme punktiga (…). Tsitaadis ei ole lubatud 

liita üheks lauseks mitmest kohast võetud lausekatkendeid. 

 

Viite juures on soovitatav märkida lehekülje number/numbrid, eriti kui tegemist on faktide, 

arvandmete, definitsioonide, loetelude või muu otseselt viidatava autori originaalse panusega 

seostuva infoga. Lehekülje numbreid ei ole vaja märkida artiklite puhul (need on märgitud 

kasutatud kirjanduse loetelus) või juhul, kui viidatakse teosele tervikuna. 

 

Kasutatud allikale viidatakse vahetult vastava lause või lõigu lõpus, kus on kasutatud teiste 

autorite andmeid, mõtteid või järeldusi, põhimõttel: autori perekonnanimi, ilmumisaasta ja 

lehekülje number/numbrid. Kui viide puudutab üht lauset, siis märgitakse viide sulgudesse enne 
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lause lõpu punkti, nt (Liskola, 1994, 25-28). Kui viide puudutab mitut eelnevat lauset, 

märgitakse kõigepealt viimast lauset lõpetav punkt ja siis järgneb sulgudesse paigutatud viide, 

mille järel enne sulgu on samuti punkt, nt Esimene refereeriv lause. Teine refereeriv lause. 

(Liskola, 1994, 25-28.) 

 

Refereeriva tekstilõigu sisesel viitamisel, kui tekstis on esitatud allika autor, esitatakse sulgudes 

ilmumisaasta ja lehekülje number/numbrid, nt Liskola (1994, 25-28) andmetel on …. Kui 

refereeritavas tekstis on tekstisiseselt esitatud nii autor kui ilmumisaasta, pole eraldi viitamine 

vajalik, nt Liskola artikkel aastast 1994 kirjeldab …. 

 

Kahe autoriga allika puhul märgitakse viitamisel mõlema autori nimed, nt (Blake & Laxton, 

1998). Kolme kuni viie autori puhul märgitakse esimesel viitamisel kõik autorid, järgmiste 

viidete puhul märgitakse ainult esimene autor ja lisatakse “et al.”, nt. esmakordsel viitamisel 

(Albrecht, Johnson, & Walther, 1993), edaspidi (Albrecht et al., 1993). Kuue või enama autori 

koostatud allikale märgitakse kohe esmasel viitamisel ainult teksti esimese autori nimi ja 

lisatakse “et al.” 

 

Kui allikmaterjali autor on asutus või organisatsioon (autoreid ei ole välja toodud nimeliselt), 

siis käsitletakse asutust või organisatsiooni autorina, nt (Sotsiaalministeerium, 2012, 13). Kui 

allikmaterjalis pole toodud töö autorit, esitatakse ümarsulus enne aastaarvu allika pealkiri või 

pikema pealkirja puhul selle esimene sõna või sõnaühend, lisades kolm punkti 

(Rahvastiku tervise …, 2008). 

 

Kui käsitletavat probleemi on kajastatud mitmes uurimuses, tuleb neile kõigile viidata, 

järjestades nimed tähestikuliselt ja eristades semikooloniga, nt (Kahm, 1997; Kask, 2001; 

Markson, 2000). Kui viidatakse sama autori erinevatele töödele, siis järjestatakse need 

kronoloogilises järjekorras, nt (Kask, 2001, 2005), või kui need tööd on ilmunud samal aastal, 

siis tähistatakse tööd aastaarvu järgselt väiketähega, nt (Kask, 2001a, 2001b). 

 

Kui soovitakse rõhutada, et mõnes uurimuses on esitatud uurimistöö autori andmetega sarnaseid 

seisukohti või on saadud lähedasi tulemusi, siis lisatakse viitele “vrdl” (võrdle), nt (vrdl Liskola, 

1980, 43-56; Mutka, 1986, 25-27). 
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Kui ühele ja samale allikale viidatakse kahes või mitmes järgnevas lõigus, kasutatakse alates 

teisest lõigust allika märkimiseks lühendit ibid või ibd, ladina keeles ibidem (samas kohas).  

 

Õigusaktile viitamisel tuuakse ära andmed selle esialgse redaktsiooni avaldamise kohta ja 

viimase paranduse avaldamise kohta, eristades viited erinevatele Riigi Teataja väljaannetele 

semikooloniga. Kui tahetakse viidata õigusakti mingile konkreetsele redaktsioonile, siis tuuakse 

välja selle redaktsiooni andmed. Viites märgitakse Riigi Teataja osa, aasta, väljaande number ja 

artikli number, kus õigusakt on ilmunud, nt lastekaitse küsimusi reguleeritakse mitmete 

seadustega, sh perekonnaseadusega (RT I 2009, 60, 395; 12.03.2015, 99). 

 

Kui autori seisukohad on põhjapanevad ja/või esmaesitatud, kuid originaalne allikmaterjal ei 

ole kättesaadav, võib sellele viidata läbi teise allika (vahendatud viitamine). Näiteks, kui 

Seidenbergi ja McClellandi uuringut on tsiteeritud Colthearti ja tema kaasautorite töös, siis 

vahendatud viitamise puhul viidatakse töö tekstis järgmiselt: Seidenbergi ja McClellandi 

uurimus (vt. Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993 järgi). Vahendatud viitamist tuleb 

võimalusel vältida. 

 

Taastamatu materjali (allikad, mida pole võimalik teistel näha või kuulda – isiklikud kirjad, 

vestlused jms) puhul tuuakse autori seisukohad ära tekstis, kuid mitte kasutatud kirjanduse 

loetelus. Tekstisisesel viitamisel on sel puhul vaja ära tuua lisaks info esitamise viis ja aeg, nt 

(U. Torjus, telefoniintervjuu, 18. mai 2011). Taastamatule materjalile viitamist tuleb võimalusel 

vältida. 

 

Internetiallikate puhul viidatakse autori nimele, nime puudumisel dokumendi pealkirjale või 

kodulehe omanikule. Juhul, kui allika avaldamisaeg puudub, kirjutatakse tekstisiseses viites 

aasta asemel „sine anno“ lühend (s.a.). Internetiaadressi (URL) tohib kasutada tekstis sees vaid 

siis, kui soovitakse suunata lugejat mõnele kindlale kodulehele. 

 

Empiirilise osa kvalitatiivne materjal (nt tsitaadid intervjuudest) esitatakse kursiivis, sh 

viidatakse sulgudes uuritavatele viisil, mis tagab nende konfidentsiaalsuse. 
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4.5.2. Kasutatud kirjanduse loetelu 

 

Kasutatud kirjanduse loetelus tuuakse viide originaalkeeles. Kirillitsa puhul kirjutatakse viide 

teksti sees ladina tähtedega, kirjes (st kirjanduse loetelus) ladina tähtedega, lisades sulgudes 

originaalse kirjapildi kirillitsas. Eraldi tuuakse välja avaldatud ja avaldamata allikad (nt 

üliõpilastööd jm käsikirjalised materjalid). 

 

Iga kirje esimene rida algab ilma taandreata, järgmised taandrealt. Allikad esitatakse autorite 

tähestikulises järjekorras ilma järjekorranumbrita. Kui loetelus on mitu tööd ühelt autorilt, 

järjestatakse need ilmumisaja alusel, alustades varasemast. Kui autorilt on samal aastal mitu 

tööd, siis järjestatakse need pealkirja esitähe alusel ja lisatakse nii tekstisiseses viites kui allikate 

loetelus aastaarvule järjekorda tähistav väiketäht, nt 1999a, 1999b. Kui allika autor on asutus 

või organisatsioon, järjestatakse allikas tähestikuliselt vastavalt asutuse või organisatsiooni 

nimetusele. Allikate puhul, kus pole näidatud autorit, paigutatakse see loetellu tähestikulises 

järjekorras vastavalt pealkirjale.  

 

Kui allikat on loetud internetis, siis lisatakse kirje lõppu „Alla laaditud" ja URL. URL-i ette 

lisatakse materjali internetist lugemise kuupäev ja aasta ainult juhul, kui on alust arvata, et 

internetiallikas võib aja jooksul muutuda. Juhul, kui URL-i on vaja selle pikkuse tõttu poolitada 

mitme rea vahel, tuleb poolitus panna punkti vm kirjavahemärgi või sümboli ette. 

 

Ajakirjas ilmunud artikkel 

- Viidatakse põhimõttel: Autor. (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ajakirja nimetus, nr, lk. 

- Kui artiklil on üle kuue autori, siis loetletakse esimesed kuus autorit ning lisatakse “et al.” 

- Kui artiklil on digitaalobjekti identifikaator (DOI), siis lisatakse kirje lõppu DOI number. 

Sellisel juhul pole vaja internetis loetud artikli kirje lõppu URL-i lisada. 

Näited: 

Luhaste, R. (2003). Perepoliitika kontseptsioon. Sotsiaaltöö, 3, 12-14. 

Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. 

Cohet, C., Cheng, S., MacDonald, C., Baker, M., Foliaki, S., Huntington, N., et al. (2004). 

Infections, medication use, and the prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and 
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eczema in childhood. Journal of Epidemiology & Community Health, 58, 852-857. 

doi:10.1136/jech.2003.019182 

 

Publitseerimisjärgus ajakirja artikkel 

- Publitseerimisjärgus on artikkel, mis on ajakirja poolt avaldamiseks vastu võetud, kuid pole 

veel ilmunud. Sellisel juhul ilmumisaastat, ajakirja numbrit ja lehekülgi ei märgita ning 

autori nime järele sulgudesse kirjutatakse „in press“. 

Näide: 

Alonso, S., Geys, H., Molenberghs, G., & Kenward, M. G. (in press). Validation of surrogate 

markers in multiple randomized clinical trials with repeated measurements. Biometrics. 

 

Ajalehes ilmunud artikkel 

- Viidatakse sarnaselt ajakirja artiklile, kuid ilmumisaasta järel sulgudes märgitakse ka 

kuupäev. 

Näited: 

Männiste, I. (1998, 7. aprill). Tänapäeva sotsiaaltrendid ühiskonnas. Eesti Päevaleht, 13-14.  

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, July 15). The 

Washington Post, p. A12. 

 

Raamatud, brošüürid, raportid 

- Viidatakse põhimõttel: Autor. (Ilmumisaasta). Pealkiri. Ilmumise koht: Kirjastus. 

- Kui raamatul pole mitte autor vaid toimetaja, siis lisatakse nime(de) järel sulgudes ühe 

toimetaja puhul „Ed.“ ja mitme toimetaja puhul „Eds.“ 

- Lõputööde puhul (bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd) lisatakse nurksulgudes töö liik. 

- Brošüüride, buklettide jms puhul lisatakse nurksulgudes väljaande liik. 

- Raamatute puhul, kus tiitellehel pole märgitud autoreid, asetatakse ilmumisaasta pealkirja 

järele, seejärel väljaandmiskoht ja kirjastus. 

Näited: 

Aimre, I. (2013). Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakadeemia. Alla laaditud http://www 

.sisekaitse .ee/public/kirjastus/Sotsioloogia_OK2.pdf 

Cone, J. D., & Foster, S. L. (1993). Dissertations and theses from start to finish: Psychology 

and related fields. Washington, DC: American Psychological Association. 

http://www/
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Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of colour: Psychological interventions 

with minority youth. San Francisco: Jossey-Bass. 

Heidmets, L. (2009). Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumisest. 

[Magistritöö]. Tallinn: Tallinna Ülikool. 

Harju Maavalitsuse Haridusosakond. (1994). Lapse mõttemaa. Minialmanahh. Tallinn: AS 

Infotrükk. 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary. (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

 

Kogumikus ilmunud artikkel või peatükk 

- Viidatakse põhimõttel: Autor. (Ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Kogumiku toimetaja, 

Kogumiku pealkiri (artikli lk-d). Ilmumise koht: Kirjastus. 

Näited: 

Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model of perception. In H. L. 

Pick, Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and 

methodological issues (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological 

Association. 

Tiko, A. (2004). Kodu, kool ja õpilaskodu sotsiaalökoloogilises perspektiivis. Kogumikus 

T. Tulva (Toim.), Lapse kasvukeskkond ja sotsiaalsed oskused (9-23). Tallinn: TPÜ.  

 

Teatmeteoses ilmunud artikkel 

- Viidatakse sarnaselt kogumikus ilmunud artiklile. 

- Ilma autorita märksõna puhul algab viide märksõnaga. 

Näited: 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). 

Chicago: Encyclopedia Britannica. 

Eesti. (1933). Eesti entsüklopeedia. (2. kd., 521-671). Tartu: Loodus.  

 

Õigusaktid 

- Õigusaktidele viidatakse Riigi Teataja (RT) kaudu põhimõttel: Akti nimetus (vastuvõtmise 

aasta). Avaldamismärge (andmed nii esialgse redaktsiooni avaldamise kohta kui viimase 

paranduse avaldamise kohta, eristades viited erinevatele RT väljaannetele semikooloniga). 

URL. 
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Näide: 

Perekonnaseadus (2009). RT I, 2009, 60, 395; RT I, 12.03.2015, 99. Alla laaditud 

https://www.riigiteataja.ee /akt/13330603?leiaKehtiv 

 

Internetiallikad 

- Põhimõtteliselt lähtutakse samadest juhistest, mis kehtivad ka publitseeritud allikate puhul: 

autor, ilmumisaeg (võimalusel kuupäev ja aasta), materjali pealkiri, URL.  

- Ilmumisaja puudumise korral kirjutatakse kuupäeva ja aasta asemel sulgudesse „sine anno“ 

lühend (s.a.) . 

Näide: 

Smith, R. (1999). University Colleges in Gotland. Alla laaditud 10. mail 2008 

http://www.gotland.com  

 

Vahendatud viitamine 

- Näiteks, kui Seidenbergi ja McClellandi uuringut on tsiteeritud Colthearti ja tema 

kaasautorite töös, siis kasutatud kirjanduse loetelusse kirjutatakse see allikas, kust viide 

pärineb: 

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: dual-route 

and parellel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608. 

 

Andmebaasid 

- Andmebaasist võetud andmete puhul viidatakse andmekogule ja andmekogu valdavale 

asutusele, nt Sotsiaalkindlustusamet, riikliku pensionikindlustuse register. 

 

4.6. Sagedamini esinevad vead üliõpilastöödes 

 

Sagedasemad vead üliõpilastööde teooriaosas: 

- Ülevaade asjakohastest teooriatest on napp ja pinnapealne, piirdutud on vaid ühe-kahe kõige 

üldisema ja laialdasema teooriaga. 

- Teooriat ei ole seostatud uurimisprobleemi ega ülejäänud uurimistöö osadega. 

- Teooriad on jäetud avamata, oma uurimistöös kasutatud kontseptsioonid, meetodid ja 

järeldused ei seondu kasutatud teooriatega. 

https://www.riigiteataja.ee/
http://www.gotland.com/
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- Ülevaade teooriatest on suures osas referatiivne ja kirjeldav. 

- Teoreetiliste käsitluste asemel on esitatud vaid ülevaade uurimisprobleemiga seonduvatest 

praktilistest ja sotsiaalsetest korraldustest. 

 

Sagedasemad vead uurimisprobleemi ja -meetodite kirjeldamisel: 

- Uurimisprobleemi püstitus on pealiskaudne, üldsõnaline ja ebatäpne, uurimisprobleemina 

esitatakse üldine teema või sotsiaalne probleem. 

- Uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside püstitamist pole põhjendatud, puudub seos 

uurimisprobleemiga või on need omavahel vastuolus. 

- Uurimisküsimused pole teaduslike meetoditega vastatavad või pole neile võimalik 

adekvaatselt vastata töö mahu piirangute tõttu, esitatud hüpoteesid pole kontrollitavad. 

- Meetodi valiku põhjendamisel on keskendutud üldsõnalisele kvalitatiivse või kvantitatiivse 

meetodi eeliste väljatoomisele, seostamata valitud meetodit oma uurimistööga ning 

käsitlemata teisi võimalikke uurimisstrateegilisi valikuid. 

- Andmete analüüsimetoodika selgitus puudub või on vähene.  

- Valimi moodustamise alust ja protseduuri ning andmekogumise ja -analüüsi meetodeid on 

tutvustatud pealiskaudselt. 

- Kvantitatiivse uurimuse valimi tutvustamise juures pole antud ülevaadet üldkogumist, mille 

hulgast valim on moodustatud. 

- Kvalitatiivse uurimuse puhul pole valimi moodustamist põhjendatud. 

 

Muud sagedasemad probleemid:  

- Laialivalguvus. Töös püütakse esitada kõike, mida autor teab või on lugenud. Hea 

üliõpilastöö seevastu keskendub vaid töös püstitatud uurimisprobleemi lahendamisele, kõik 

sellega mitteseonduv jäetakse välja. 

- Struktureerimatus. Töö ei ole üles ehitatud uurimistöö loogikat järgides, vaid esitatud 

jutustuse, novelli, tähelepanekute vms vormis. Heal üliõpilastööl on selge ja loogiliselt 

jälgitav struktuur, mis avaldub ka töö sisukorras ja peatükkide pealkirjade sõnastuses. 

- Ebaselge sõnastus. Töös esitatu peab olema üheselt mõistetav ja kergelt loetav nii 

juhendajale, retsensendile kui ka lihtsalt huvitatud lugejale. Vältida tuleks sisutühje lauseid, 

mis ei kanna olulist informatsiooni, aga ka liiga keerukaid, rohkete võõrsõnadega 

mõttekonstruktsioone. Kõigest, mida autor töösse kirja paneb, peab ta ise täielikult aru 
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saama ning suutma kirjapandut kaitsmisel lahti seletada. 

- Oma positsioon jääb määratlemata. Üliõpilastöö eeldab mitte ainult varasemate 

uurimistulemuste süstematiseerimist või uute tulemuste kiretut kirjeldust, vaid ka autori 

enda seisukoha väljatoomist. Töö jääb poolikuks, kui lugejale ei selgu, milline autori enda 

seisukohad uuritava probleemi ja selle võimalike lahenduste suhtes. 

- Emotsionaalse argikeele kasutamine akadeemilise teaduskeele asemel. 

- Arutelu pole piisavalt teooriaosaga seostatud, uurimistöö iga osa „elab oma elu“. 

 

5. LÕPUTÖÖ KAITSMINE JA HINDAMINE  

 

Lõputööna kuuluvad kaitsmisele bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööd. Nõuded doktoritööle 

ja selle kaitsmise kord on kehtestatud TLÜ doktoriõpingute ja doktoritöö kaitsmise eeskirjaga. 

Nõuded bakalaureuse- ja magistritööle on kehtestatud käesoleva juhendiga ja need on 

kättesaadavad ÜTI veebilehel. 

 

TLÜ õppekorralduse eeskirjaga reguleeritud lõputöö kaitsmisele lubamine, kaitsmisele 

registreerimine ja registreeringu tühistamine, lõputöö kaitsmiskomisjoni moodustamine ja selle 

töökord, retsensendi määramise tingimused jm kaitsmisega seotud küsimused. Käesolev juhend 

põhineb TLÜ õppekorralduse eeskirjal ning sellega reguleeritakse eelkõige neid küsimusi, mida 

TLÜ õppekorralduse eeskiri ei puuduta. Vastuolu korral kehtib TLÜ õppekorralduse eeskirjas 

sätestatu. 

 

Lõputöö esitamise kuupäev määratakse ÜTI nõukogu poolt TLÜ õppekorralduse eeskirjas 

ettenähtud tähtajal. ÜTI teeb lõputöö esitamise ja kaitsmise kuupäeva teatavaks hiljemalt kaks 

kuud enne kaitsmiskuupäeva. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt (pdf-formaadis kas e-posti teel 

vastava õppekava õppenõustajale või laadituna üles elektroonilisse õpikeskkonda (nt moodle 

vm õpikeskkond, millest üliõpilasi teavitatakse koos kaitsmiskuupäeva teatavakstegemisega) ja 

paberkandjal. Üliõpilane vastutab, et nii paberkandjal kui elektrooniliselt esitatud töö täistekstid 

on nõuetekohaselt vormistatud ning identsed. Paberkandjal lõputöö tiitellehe pöördel peab 

olema juhendaja allkiri, mis tõendab lõputöö kaitsmisele lubamist. Juhendaja võib oma allkirja 

kaitsmisele lubamise kohta anda ka digitaalselt. Üliõpilane lubatakse lõputöö kaitsmisele ÜTI 

direktori korraldusega, mis kinnitatakse õppeinfosüsteemis üks nädal enne lõputöö kaitsmise 
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kuupäeva. 

 

Lõputöö retsensendi määrab ÜTI sotsiaalkaitse suunajuht, kooskõlastades selle vastava 

õppekava  kuraatoriga. Lõputööle antakse hinnang kirjaliku vormikohase retsensiooniga (vt Lisa 

4). Retsensioon sisaldab hinnangut lõputöö nõuetele vastavuse kohta. Retsensent ei anna tööle 

hinnet. 

 

Lõputöö avaliku kaitsmisega demonstreerib autor oskust ennast erialases teaduskeeles 

väljendada ning oma seisukohti argumenteerida. Lõputööde kaitsmine toimub akadeemilise 

kalendriga määratud ajaperioodil, ÜTI poolt väljakuulutatud ajal, ruumis ja järjekorras. 

Lõputööde kaitsmise täpse ajakava ja järjekorra otsustab kaitsmiskomisjoni esimees, 

kooskõlastades selle vastava õppekava õppenõustajaga. Teave selle kohta saadetakse 

üliõpilastele, juhendajatele ja retsensentidele vastava õppekava õppenõustaja poolt. 

 

Uurimistöö avalik kaitsmine toimub suulise ettekande ja akadeemilise diskussiooni vormis. 

Üliõpilane alustab kaitsekõnet pöördumisega kaitsmiskomisjoni ja auditooriumi poole (nt 

„Lugupeetud komisjon, austatud kuulajad“) ja end esitledes. Kaitsmisel esitab töö autor suulise 

ettekande vormis kokkuvõtliku ülevaate oma lõputööst. Ettekande kestus bakalaureusetöö puhul 

on kuni 10 minutit ja magistritöö puhul kuni 15 minutit. Kaitsmiskomisjon võib katkestada üle 

aja rääkinud üliõpilase ettekande. Ettekandes esitab autor ülevaate oma uurimistööst ja selle 

tulemustest (teoreetilised lähtekohad, uurimisprobleem, töö eesmärk, uurimisküsimused ja/või 

hüpoteesid, metoodika, tulemused, järeldused, ettepanekud). Ettekande illustreerimiseks 

kasutakse üldjuhul slaide ja dataprojektorit. Ettekande järel esitab retsensent ülevaate 

uurimistöö kohta esitatud kirjaliku retsensiooni olulisematest aspektidest. Kui retsensent ei viibi 

kohal, esitab ülevaate kirjalikust retsensioonist kaitsmiskomisjoni liige. Seejärel vastab töö 

autor retsensendi küsimustele ning nende järel kaitsmiskomisjoni ja kohalviibijate küsimustele. 

Kaitsmine lõpeb üliõpilase lõppsõnaga.  

 

Lõputöö tulemusi hindab kaitsmis- või hindamiskomisjon täheliselt “A – E“; negatiivne tulemus 

on “puudulik” (F). Lõputöö hinne kujuneb kaitsmiskomisjonis toimuva arutelu tulemusena. 

Hindamisel lähtub kaitsmiskomisjon bakalaureusetöö hindamiskriteeriumidest (vt Lisa 5) või 

magistritöö hindamiskriteeriumidest (vt Lisa 6). Lisaks sellele võtab kaitsmiskomisjon 
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hindamisel arvesse töö kaitsmist: tulemuste suulist esitlust ning retsensendi, kaitsmiskomisjoni 

liikmete ja teiste kohalviibijate küsimustele argumenteeritud vastamist. 

 

Kui üliõpilane ei nõustu kaitsmisel saadud õpiväljundite hindamise tulemuse või protseduuriga, 

on tal õigus esitada ÜTI direktorile kirjalik vaie TLÜ õppekorralduse eeskirjas sätestatud korras. 

Positiivselt hinnatud lõputööd laetakse hiljemalt järgmise semestri alguseks TLÜ akadeemilise 

raamatukogu repositooriumisse TLÜ õppekorralduse eeskirjas sätestatud tingimustel. 
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Lisa 1. Lõputöö tegevuskava näidis 

 

TEGEVUS KUUPÄEV, MÄRKUSED 

Teema valik ja kinnitamine  

Uurimisprobleemi, -eesmärkide, -küsimuste ja/või 

hüpoteeside sõnastamine ja uurimistöö kava 

koostamine 

 

Kirjanduse läbitöötamine, teoreetilise raamistiku 

loomine 

 

Uurimuse planeerimine, sh meetodi valik ja valimi 

moodustamine 

 

Andmete kogumine empiirilise osa jaoks  

Andmebaas analüüsi alustamiseks valmis  

Andmeanalüüs (Excel, SPSS, NVivo vm)  

Tagasiside juhendajalt, vajadusel konsultatsioonid  

Andmeanalüüsi esmased tulemused  

Tagasiside juhendajalt, vajadusel konsultatsioonid  

Lõputöö kirjutamine, esialgne versioon  

Kirjanduse ülevaade, teooriaosa  

Metoodika kirjeldus  

Tulemused, empiiriline osa  

Arutelu, tõlgendus  

Kokkuvõte, järeldused  

Kasutatud kirjanduse loetelu  

Tagasiside juhendajalt  

Lõputöö kirjutamine, teine versioon  

Tagasiside juhendajalt  

Lõputöö kirjutamine, lõplik versioon  

Tagasiside juhendajalt, allkiri kaitsmisele esitamiseks  

Töö esitamine kaitsmiseks  

Kaitsmine  
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Lisa 2. Tiitellehe näidis 

TALLINNA ÜLIKOOL 

Ühiskonnateaduste instituut 

  Sotsiaalkaitse suund  

 

 

 

 

 

Eesnimi Perekonnanimi 

 

 

 

 

 

PEALKIRI 

Töö liik (Essee/Referaat/Uurimistöö/Bakalaureusetöö/Magistritöö) 

 

 

 

Juhendaja: 

Kutse või teaduskraad Eesnimi Perekonnanimi 

(Ainetöö puhul: Õppeaine ainekood ja nimetus;  

Õppejõud) 

 

 

 

Töö esitamise koht/ 

Tallinn 

                                                                        Aasta 
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Lisa 3. Deklaratsiooni näidis 

 

Deklaratsioon 

 

 

Mina _________________________________________ (sünnikuupäev: 

______________) 

(autori nimi) 

 

olen koostanud bakalaureusetöö/magistritöö iseseisvalt. Teiste autorite uurimistööd, olulised 

seisukohad kirjandusest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

 

annan Tallinna Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

(lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja on _________________________________________________________, 

(juhendaja nimi) 

 

säilitamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Ülikooli Akadeemilise 

Raamatukogu repositooriumis. 

 

1. olen teadlik, et punktis 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 

 

2. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

 

Töö autor: _________________________________ 

                            (digitaalne) allkiri, kuupäev 

 

 

Töö on kaitsmisele lubatud. 

Juhendaja: (ees- ja perekonnanimi, teaduslik kraad) __________________________________ 

                                                                                 (digitaalne) allkiri, kuupäev 
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Lisa 4. Retsensiooni vormi näidis 

 

[lisame siia uue vormi, kui bakalaureusetööde ja magistritööde hindamiskriteeriumid (lisa 5 ja 

lisa 6) on kinnitatud] 
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Lisa 5. Bakalaureusetööde hindamiskriteeriumid 

BAKALAUREUSETÖÖ (UURIMISTÖÖ) HINDAMISKRITEERIUMID 
F – töö on plagiaat ja/või ei ole seotud õppekavaga. Seotus õppekavaga on üldnõue, mida ei mainita hinnete juures eraldi. 

 A B C D E 
Probleemipüs

titus 
Probleem on 

aktuaalne, 

konkreetse 

valdkonna mõttes 

põhjendatud ja 

oluline, arendab 

edasi varasemaid 

töid või pakub 

rakendusliku 

lahendi. Probleem 

ja 

uurimisküsimused 

on selgelt 

sõnastatud, 

konkreetselt 

piiritletud ning 

vastavad 

suurepäraselt 

uurimistöö 

eesmärgile. 

Probleem on 

aktuaalne ja oluline. 

Probleem ja 

uurimisküsimused 

on loogiliselt 

seostatud ning 

vastavad väga hästi 

uurimistöö 

eesmärgile. 

Probleemi 

aktuaalsus ja 

olulisus on 

sõnastatud. 

Probleem ja 

uurimisküsimu

sed on selged 

ja hästi 

seostatud. 

Probleemi 

aktuaalsus ja 

olulisus pole 

veenvalt esitatud. 

Probleem ja 

uurimisküsimused 

on üldtasandil 

omavahel 

seostatud, kuid 

leidub üksikuid 

küsitavusi.  

 

Probleem ja 

uurimisküsimused 

on laialivalguvad 

ning uurimistöö 

teemaga ainult 

vähesel määral 

seostatud. 

Teoreetiline 

osa 
Kasutatud on 

asjakohast 

akadeemilist 

kirjandust, mis 

katab töö seiskohalt 

olulisi allikaid ning 

loob seoseid eri 

autorite ja käsitluste 

vahel. Autor on töö 

valdkonna olulisi 

allikaid 

sünteesinud. Seos 

probleemi, teooria 

ja empiiria vahel on 

selge ning teooriat 

on empiirilises 

analüüsis 

süsteemselt 

rakendatud. 

Töö pakub 

teoreetilises või 

empiirilises plaanis 

senisesse 

teadmissesse uudset 

panust. Isegi kui see 

panus on 

tagasihoidlik, 

suudab tudeng seda 

töös välja tuua ja 

põhjendada. 

 

Kasutatud on 

asjakohast 

akadeemilist 

kirjandust. Töö 

jaoks olulised ja 

asjakohased 

vaatenurgad on 

kaetud. Autor on 

töö probleemiga 

seotud allikaid 

kriitiliselt 

analüüsinud ja 

sünteesinud.  

Seos teooria, 

empiiria ja 

uurimisküsimuste 

vahel on selge ning 

teoreetilisi teadmisi 

on osatud 

empiirilises 

analüüsis 

rakendada. 

Kasutatud on 

asjakohast 

akadeemilist 

kirjandust ning 

töö jaoks 

olulised ja 

asjakohased 

vaatenurgad 

on kaetud. 

Autor on töö 

probleemiga 

seotud allikaid 

vähesel määral 

kriitiliselt 

analüüsinud ja 

sünteesinud 

ning töö 

sisaldab autori 

loodud 

temaatilisi 

üleminekuteks

te. Seos 

probleemi, 

teooria ja 

empiiria vahel 

on arusaadav, 

teoreetilisi 

teadmisi on 

empiirilises 

analüüsis 

rakendatud, 

kuid seoseid 

on loodud 

vähesel 

määral. 

Kasutatud on 

asjakohast 

akadeemilist 

kirjandust, mis 

katab enamasti töö 

seisukohalt 

asjakohaseid 

teoreetilisi 

käsitlusi. Autor on 

töö probleemiga 

seotud teooriat 

vähesel määral 

kriitiliselt 

analüüsinud ning 

töö sisaldab 

üksikuid autori 

loodud temaatilisi 

üleminekuid. 

Seos probleemi, 

teooria ja empiiria 

vahel on 

tuvastatav, 

teoreetilisi 

teadmisi on püütud 

hiljem empiirilises 

analüüsis 

rakendada, kuid 

seoste loomine on 

kohati ebapiisav.  

Teooriaosa 

põhineb piiratud 

arvul 

akadeemilistel 

allikatel ning katab 

hädapäraselt ära 

töö seisukohalt 

asjakohaseid 

teoreetilisi 

seisukohti. Töö 

teooriaosa on 

referatiivne.  

Teooria, empiiria 

ja 

uurimisküsimused 

on omavahel 

üldsõnaliselt 

seotud. Teooria ja 

empiirilise 

analüüsi seos on 

nõrk. 

Empiiriline 

osa1 
Empiiriliste 

andmete kogumise 

meetod sobib 

Empiiriliste 

andmete kogumise 

meetod sobib 

Empiiriliste 

andmete 

kogumise 

Empiiriliste 

andmete kogumise 

meetod sobib 

Empiiriliste 

andmete kogumise 

meetodi sobivus 
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uurimisküsimustele 

vastamiseks ning 

meetodivalik on 

allikatele toetudes 

hästi põhjendatud ja 

uurimisväli 

piiritletud. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi 

meetodeid on 

rakendatud 

korrektselt kõigis 

töö etappides. Kõik 

andmekogumise 

ja -analüüsi 

võtmemõisted on 

allikate põhjal 

defineeritud. Autor 

mõistab ja kirjeldab 

oma rolli uurijana. 

Valim või 

andmestik sobib 

uurimisküsimustele 

vastamiseks. 

Tulemuste 

esitamine on selge 

ja ülevaatlik ning 

järgib meetodi 

parimaid praktikaid. 

Valimit, uuringu 

läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete analüüsi 

on kirjeldatud 

põhjalikult.  

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

meetodivalik on 

põhjendatud ja 

uurimisväli 

piiritletud. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi 

meetodeid on 

rakendatud 

korrektselt kõigis 

töö etappides. 

Suurem osa 

andmekogumise 

ja -analüüsi 

võtmemõisteid on 

allikate põhjal 

defineeritud. Valim 

või andmestik sobib 

uurimisprobleemile 

vastamiseks. Autor 

mõistab ja on 

maininud enda rolli 

uurijana. Tulemuste 

esitamine on selge 

ja ülevaatlik. 

Valimit, uuringu 

läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete analüüsi 

on kirjeldatud 

põhjalikult. 

meetod sobib 

uurimisküsimu

stele 

vastamiseks ja 

uurimisproble

emi 

lahendamiseks

, kuid meetodi 

valiku 

põhjendus ei 

ole piisav. 

Autor valdab 

kasutatud 

meetodit 

üldjoontes 

hästi, kuigi 

võib leiduda 

väiksemaid 

küsitavusi. 

Suurem osa 

andmekogumi

se ja -analüüsi 

võtmemõisteid 

on allikate 

põhjal 

defineeritud. 

Empiiriliste 

andmete hulk 

ja kvaliteet on 

piisav ja 

võimaldab 

uurimisküsimu

stele vastata. 

Tulemused on 

esitatud 

ülevaatlikult. 

Valimit, 

uuringu 

läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete 

analüüsi on 

kirjeldatud 

piisavalt. 

üldjoontes 

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Meetodi valiku 

põhjendus pole 

piisav. Autor 

valdab valitud 

andmekogumismee

todit mõningate 

probleemidega. 

Kõik esitatud 

empiirilised 

andmed on töö 

jaoks olulised ja 

seostuvad mingil 

moel 

uurimisküsimusteg

a. Samas on 

andmeid, mille 

analüüs on 

puudulik. 

Empiiriliste 

andmete hulk ja 

kvaliteet ei pruugi 

olla piisav, aga 

võimaldab siiski 

teatud ulatuses 

uurimisküsimustele 

vastata. Tulemuste 

esitamine on 

konarlik. Valimi, 

uuringu läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete analüüsi 

kirjeldus on kohati 

puudulik.  

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

selle valiku 

põhjendus on 

küsitavad. 

Valitud 

uurimismeetodit 

kirjeldatakse väga 

üldises plaanis, 

selle rakendamisel 

on tehtud vigu. 

Töös esitatud 

empiirilised 

andmed ei ole kõik 

asjakohased ehk ei 

seostu piisavalt 

uurimisküsimusteg

a. Tulemuste 

esitamine, valimi, 

uuringu läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete analüüsi 

kirjeldus on 

puudulik.  

 

Järeldused ja 

soovitused 
Kõik 

uurimisküsimused 

on saanud põhjaliku 

ja argumenteeritud 

vastuse. Järeldused, 

mis on seotud 

empiiria ja 

teoreetilise osaga, 

on selged ja esitatud 

analüütiliselt 

ladusalt. Järeldustes 

on uudseid 

lähenemisnurki või 

seoseid, mida on 

asetatud laiemasse 

teoreetilisse/ühisko

ndlikku konteksti. 

Töös on selgelt 

välja toodud 

soovitused ja 

Kõik 

uurimisküsimused 

on saanud 

argumenteeritud 

vastuse. Töö 

järeldused on 

seotud empiiria ja 

teoreetilise osaga.  

Tulemuste üle on 

arutletud 

analüütiliselt, eri 

probleeme avavalt 

ning tulemusi 

laiemasse 

teoreetilisse/ühisko

ndlikku konteksti 

asetades. Töös on 

välja toodud 

soovitused ja 

Kõik 

uurimisküsimu

sed on saanud 

selge vastuse. 

Järeldustes 

arutletakse 

tulemuste üle, 

kuid arutelu 

jääb 

pealiskaudseks 

ning 

analüütiliselt 

keskpäraseks. 

Järeldused on 

asetatud 

laiemasse 

konteksti, kuid 

arutelu jääb 

analüütiliselt 

nõrgaks. Töös 

Kõik 

uurimisküsimused 

on saanud vastuse, 

kuid erineva 

argumenteerituse 

astmega. 

Arutluskäik, kuidas 

tulemusteni jõuti, 

on tuvastatav. 

Järeldused jäävad 

üldiseks ning 

empiiriliselt/analüü

tiliselt nõrgalt 

põhjendatuks. 

Järelduste üle 

arutlemine ja 

nende laiemasse 

konteksti 

asetamine jääb 

napiks ning 

Põhilisele 

uurimisküsimusele 

on vastatud, kuigi 

sellest tulenevad 

järeldused on 

üldised ning 

empiiriliselt/analüü

tiliselt nõrgalt 

põhjendatud.  

Järeldused 

tulenevad 

eelnevast 

analüüsist, kuid on 

esitatud 

lihtsustatult ning 

tulemustest on 

tehtud mehaaniline 

ja pelgalt nentiv 

kokkuvõte. Töös 

puuduvad 
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edasised 

uurimisvõimalused 

ning valitud 

lähenemise 

uurimuslikud 

piirangud. 

 

edasised 

uurimisvõimalused. 

on välja 

toodud 

üksikud 

soovitused või 

edasised 

uurimisvõimal

used. 

analüütiliselt 

nõrgaks.  

Töös on välja 

toodud üksikud 

soovitused või 

viited edasistele 

uurimisvõimalustel

e. 

soovitused ja 

edasised 

uurimisvõimalused

. 

Vormistus Töö vormistus 

vastab nõuetele. 

Tekst on 

akadeemilises 

stiilis, keeleliselt ja 

grammatiliselt igati 

korrektne.  

Viitamine on 

korrektne. 

Töö vormistus 

vastab nõuetele.  

Tekst on 

akadeemilises 

stiilis, keeleliselt ja 

grammatiliselt 

korrektne. Leidub 

üksikuid trükivigu. 

Viitamine on 

korrektne.  

Töö vormistus 

vastab suures 

osas nõuetele.  

Viitamises ei 

ole 

põhimõttelisi 

vigu. 

Viitekirjete 

vormistamises 

on üksikuid 

vigu.  

Töö on 

valdavalt 

akadeemilises 

keeles, kuigi 

õigekirjas võib 

olla üksikuid 

ebakorrektsusi 

ja/või leidub 

trükivigu. 

Töö vastab 

osaliselt 

vormistamise 

nõuetele.  

Viitamises on vigu, 

mis ei ole 

põhimõttelised.*  

Keelekasutuses 

leidub 

ajakirjanduslikku 

või kõnekeelset 

keelekasutust ning 

õigekeelsus- ja/või 

trükivigu.  

Töö vastab 

osaliselt 

vormistamise 

nõuetele. 

Hoolimata 

viitamisvigadest on 

allikad siiski 

tuvastatavad.  

Autori mõtte 

jälgitavus on 

raskendatud, võib 

olla keelelisi 

ebakorrektsusi  

Viitamises võib 

leiduda mitmeid 

vormistuslikke 

**ja ka mõni 

põhimõtteline viga, 

kuid mitte 

plagiaati.  

Akadeemiline 

keelekasutus ei ole 

töös valdav: töö 

mitmes osas on 

ajakirjanduslikku 

ja kõnekeelset 

keelepruuki. 

Leidub mitmeid 

õigekeelsus- ja/või 

trükivigu, mis 

siiski ei takista 

teksti mõistmist.  
Kaitsmine Eeskujulikult 

vormistatud, 

näitlikustatud ja aja 

piires ette kantud 

esitlus. 

Silmapaistev 

kaitsekõne (s.o huvi 

loomine töö teema 

ja sisu vastu). 

Suurepärane 

teoreetilise materjali 

valdamine ja 

ülevaade töö 

tulemustest. Oma 

arvamuse esitamisel 

väga head 

argumendid ja 

oskus ennast 

väljendada. 

Sissejuhatuse ja 

kokkuvõtte sidusus. 

Küsimustele 

vastamine on täpne 

ja ammendav. 

Korrektselt 

vormistatud 

ettekande esitlus. 

Pädev kaitsekõne 

esitus. Küsimustele 

vastates oskab 

üliõpilane vastuseid 

põhjendada ja 

argumenteerida. 

Selge 

struktuuriga 

ettekanne, kus 

leidub 

mõningaid 

ebatäpsusi. 

Pädev 

kaitsekõne. 

Küsimustele 

vastused on 

osaliselt 

argumenteerit

ud.  

Ettekande esitluses 

leidub mõningaid 

ebatäpsusi. 

Kaitsekõne on 

pädev, aga on 

puudusi kõne 

struktuuris ja 

esitamisviisis. 

Tekib raskusi oma 

seisukohtade 

põhjendamisel.  

Ettekande esitluses 

leidub vastuolusid, 

vigu ja ebatäpsusi. 

Kaitsekõne jääb 

kohati 

arusaamatuks. 

Materjali 

mittevaldamine või 

ajast 

mittekinnipidamine

. Küsimuste 

vastused ei ole 

argumenteeritud 

ja/või on kohati 

arusaamatud. 
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*Põhimõtteline viga viitamisel: allikas on viitamata; allika kasutamine on töö seisukohast mittevajalik või on 

lahknevusi tekstisiseste viidete ja kasutatud kirjanduse vahel; viitekirjete osad on esitatud valesti ja segadust 

tekitavas järjekorras; allikas ei ole tuvastatav. 

**Vormistuslik viga viitamisel: lõputöö eeskirjaga kehtestatud viitamissüsteemide ebapiisav ja korrapäratu 

järgimine; vormistuslikud ebakorrektsused viitekirjetes ja tekstisisestes viidetes. 

___________________________________________________________________________________________

_ 
1. Õigusteaduse suunal ei ole empiiriline osa kohustuslik, seetõttu ei kohaldu ilma empiirilise osata töödele need 

kriteeriumid. 
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Lisa 6. Magistritööde hindamiskriteeriumid 

 

MAGISTRITÖÖ (UURIMISTÖÖ) HINDAMISKRITEERIUMID 
F – töö on plagiaat ja/või ei ole seotud õppekavaga/eriala uurimisdistsipliiniga. 

  A B C D E 

Probleemi-

püstitus 

Autor on toetunud 

probleemi käsitlemisel 

teiste autorite 

seisukohtadele ning 

uurimisvaldkonna 

varasematele töödele. 

Autor on esitanud 

diskussiooni, mis 

käsitleb probleemi 

uudsest vaatenurgast. 

Uurimisprobleem 

ja -küsimused on 

selgelt sõnastatud ning 

peegeldavad seatud 

probleemi 

mitmetahuliselt, sh 

ilmneb autori panus 

probleemi 

põhjalikumasse 

lahendamisse. 

Autor suudab 

positsioneerida ja 

põhjendada oma 

lähenemist valdkonna 

uurimistraditsiooni 

kontekstis ning valida 

metodoloogilise 

paradigma. 

Uurimisküsimused 

peegeldavad seatud 

probleemi 

mitmetahuliselt. Autor 

on toetunud probleemi 

käsitlemisel teiste 

autorite 

seisukohtadele ning 

uurimisvaldkonna 

varasematele töödele 

ning 

probleemipüstitust 

ja -käsitlust toetab 

diskussioon. 

Autor suudab 

positsioneerida oma 

lähenemist valdkonna 

uurimistraditsiooni 

kontekstis ning valida 

metodoloogilise 

paradigma. 

  

Autor on tõestanud 

probleemi aktuaalsust. 

Uurimisküsimused 

peegeldavad 

uurimisprobleemi 

mitmetahulisust ja 

tahkude vastastikuseid 

seoseid. 

Autor on toetanud 

probleemi teiste autorite 

seisukohtadega ning 

uurimisvaldkonna 

varasemate töödega, 

kuid diskussioon on 

vähene. Autor suudab 

määrata oma lähenemist 

valdkonna 

uurimistraditsiooni 

kontekstis ning valida 

metodoloogilise 

paradigma. 

Probleem on seotud 

erialaga, kuid autor on 

tõestanud probleemi 

aktuaalsust vähesel 

määral. 

Uurimisprobleem on 

trafaretne ja 

vähemõõtmeline. 

Uurimisprobleem 

ja -küsimused on 

omavahel seostatud. 

Autor on toetanud 

probleemi teiste autorite 

seisukohtadega ning 

uurimisvaldkonna 

varasemate töödega, 

kuid puudub 

diskussioon. Autor 

suudab määrata oma 

lähenemist valdkonna 

uurimistraditsiooni 

kontekstis ning nimetab 

metodoloogilise 

paradigma. 

Probleem on 

seotud erialaga, 

kuid autor ei ole 

tõestanud 

probleemi 

aktuaalsust. Autor 

on toetanud 

probleemi eri 

autorite 

seisukohtadega, 

kuid puudub 

diskussioon. 

Probleemipüstitust 

toetab 

uurimisvaldkonna 

varasemate tööde 

ülevaade, kuid 

probleem ei ole 

uudne. 

Uurimisprobleem 

ja 

uurimisküsimused 

on vähesel määral 

seotud. 

Uurimisküsimuse

d on 

laialivalguvad. 

Autor nimetab 

metodoloogilise 

paradigma. 

 

Teoreetilin

e osa 

Teoreetiline lähtekoht 

katab arvukaid 

uurimisprobleemiga 

seostuvaid käsitlusi, 

mille hulgast on 

tehtud 

argumenteeritud valik. 

Autor näitab laialdasi 

teadmisi 

distsiplinaarsest 

uurimisprobleemist, 

mis asetub laiemasse 

diskussioonikonteksti. 

Teooriate esitus on 

analüüsiv, 

allikakriitiline ja 

sünteesiv. 

Teoreetilisi teadmisi 

on empiirilises 

analüüsis rakendatud 

süsteemselt ja loovalt. 

Teoreetilise osa 

jaotamine 

peatükkideks ja 

Teoreetiline lähtekoht 

katab mitmeid 

uurimisprobleemiga 

seostuvaid käsitlusi, 

tuues nende hulgast 

välja kõige 

olulisemad. Kasutatud 

on teemaga seotud 

kirjandust. Autor 

näitab oma teadmisi 

ka uurimisprobleemi 

laiemast 

distsiplinaarsest 

paiknemisest. 

Teooriate esitus on 

analüüsiv ja 

allikakriitiline. 

Teoreetilisi teadmisi 

on empiirilises 

analüüsis süsteemselt 

rakendatud. 

Teoreetilise osa 

jaotamine 

peatükkideks ja 

Teoreetiline lähtekoht 

katab piisavalt 

uurimisprobleemiga 

seostuvaid käsitlusi, 

tuues nende hulgast 

välja kõige olulisemad. 

Kasutatud on teemaga 

seotud kirjandust. Autor 

demonstreerib 

tagasihoidlikult oma 

teadmisi 

uurimisprobleemi 

laiemast 

distsiplinaarsest 

paiknemisest. 

Teooriate esitus on 

analüüsiv ning autor on 

esitanud ka oma 

seisukohad. 

Teoreetiline raamistik 

on seotud töö empiirilise 

osaga. Teoreetilise osa 

ülesehitus on mõistetav, 

kuid mõned aspektid on 

Tööl on teoreetiline 

lähtekoht, mis avab töö 

kesksed mõisted ja 

annab 

uurimisküsimustele 

sobiva 

analüüsiraamistiku, 

kattes töö seisukohalt 

kõige tähtsamad 

teoreetilised käsitlused. 

Autor on loonud seoseid 

eri käsitluste vahel ning 

esitanud oma 

seisukohad. Kasutatud 

on teemaga seotud 

kirjandust. 

Seos teooria ja empiiria 

vahel on selgelt 

tuvastatav: teoreetilisi 

teadmisi on empiirilises 

analüüsis rakendatud, 

kuigi ebajärjekindlalt. 

Teoreetilise osa 

ülesehitus on mõistetav, 

Kasutatud on 

teemaga seotud 

kirjandust, mis 

jätab töö 

teoreetilise 

raamistiku liiga 

kitsaks, kuid autor 

on loonud 

üksikuid seoseid 

eri käsitluste vahel 

ning esitanud ka 

oma seisukohad, 

mille 

argumenteeritus 

jääb 

tagasihoidlikuks. 

Seos probleemi, 

teooria ja empiiria 

vahel on raskesti 

mõistetav. 

Teoreetiline osa 

jääb ülejäänud 

uuringu osadest 

eraldiseisvaks 



 

46 

 

alapeatükkideks on 

hästi põhjendatud ja 

loogiline. Teoreetilise 

osa peatükid ja 

alapeatükid on seotud 

uurimisprobleemi/ -kü

simustega ning 

kannavad sisulisi 

nimetusi. Kasutatavad 

mõisteid ja 

nendevahelised 

seoseid on selgitatud. 

 

 

alapeatükkideks on 

põhjendatud ja 

loogiline. Peatükid ja 

alapeatükid on seotud 

uurimisprobleemi/ -kü

simustega ning 

kannavad sisulisi 

nimetusi. Suuremat 

osa kasutatavaid 

mõisteid ja 

nendevahelisi seoseid 

on selgitatud. 

kajastamata; mõned 

(ala)peatükid on 

põhjendamatult pikad 

või lühikesed ja/või 

kannavad nimetusi, mis 

ei ole piisavalt selgelt 

või sobivalt 

formuleeritud. 

  

kuid mõned aspektid on 

kajastamata; mõned 

(ala)peatükid on 

põhjendamatult pikad 

või lühikesed ja/või 

kannavad nimetusi, mis 

ei ole piisavalt selgelt 

või sobivalt 

formuleeritud. 

ning selle 

jaotumine 

peatükkideks ja 

alapeatükkideks 

on halvasti 

põhjendatud. 

Kõiki kasutatavaid 

mõisteid ning 

nendevahelisi 

seoseid ei ole 

selgitatud. 

Empiiriline 

osa 1 

Andmete kogumise 

meetod sobib 

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Andmekogumise  

ja -analüüsi meetodit 

ning valimit on 

veenvalt põhjendatud, 

toetudes eri autoritele 

ning arutledes ka 

teiste metodoloogiliste 

võimaluste üle. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi protsessi 

on selgelt kirjeldatud.  

Kvantitatiivse uuringu 

puhul on kasutatud 

mitut andmeanalüüsi 

meetodit, sh 

mitmemõõtmelist 

analüüsi; kajastatud 

on iga meetodi 

eeliseid ja piiranguid; 

eri tüüpi analüüside 

tulemused on esitatud 

sisuliselt seostatult; 

empiiriline analüüs ja 

tulemuste esitamine 

on laitmatu ning 

pakub uudset ja 

mitmekülgset teavet 

valdkonna 

uurimisvõimaluste 

kohta; valim ja 

kasutatud andmestik 

on võimaldanud teha 

sisukaid üldistusi ja 

anda põhjalikke 

osahinnanguid 

uuritava objekti või 

nähtuse eri tahkude 

kohta. 

Kvalitatiivse uuringu 

puhul: andmete 

Andmete kogumise 

meetod sobib 

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Andmekogumise 

meetodit ja valimit on 

põhjendatud, toetudes 

eri autoritele ning 

nimetades ka teisi 

metodoloogilisi 

võimalusi. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi protsessi 

on kirjeldatud. 

Kvantitatiivse uuringu 

puhul on kasutatud 

mitut andmeanalüüsi 

meetodit, sh 

mitmemõõtmelist 

analüüsi; eri tüüpi 

analüüside tulemused 

on esitatud sisuliselt 

seostatult; empiiriline 

analüüs ja tulemuste 

esitamine on põhjalik 

ja pakub  

mitmekülgset teavet 

valdkonna 

uurimisvõimaluste 

kohta. 

Kvalitatiivse uuringu 

puhul: empiiriline 

analüüs ja tulemuste 

esitamine pakub  

uudset teavet 

valdkonna 

uurimisvõimaluste 

kohta; valim ja 

kasutatud andmestik 

on võimaldanud teha 

sisukaid üldistusi ja 

anda põhjalikke 

osahinnanguid 

Andmete kogumise 

meetod sobib 

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Andmekogumise 

meetodit ja valimit on 

veenvalt põhjendatud, 

toetudes eri autoritele. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi protsessi on 

kirjeldatud. 

Kvantitatiivse uuringu 

puhul on kasutatud kas 

üht meetodit keerukal 

tasandil või mitut 

analüüsiviisi, nende 

kooskasutamine on 

argumenteeritud; 

meetodi(te) 

rakendamisel on 

üksikuid vigu. 

Kvalitatiivse uuringu 

puhul: andmete 

kogumise ja 

analüüsimise meetodid 

on valitud lähtuvalt 

uurimisküsimustest, 

valikuid on töös 

selgitatud; analüüs on 

süstemaatiline, analüüsi 

käiku on kirjeldatud; 

tulemused on 

tõlgendatud lähtuvalt , 

uurimisküsimusest; töö 

autor mõistab ja 

kirjeldab oma rolli 

uurijana ning analüüsib 

oma rolli tulemuste 

mõjutajana.  

Valimi, uuringu 

läbiviimise protseduuri 

ja andmete analüüsi 

kirjeldus on piisav. 

Tulemuste esitamine on 

korrektne ning pakub 

uudset teavet valdkonna 

Andmete kogumise 

meetod sobib 

uurimisküsimustele 

vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Andmekogumise 

meetodit ja valimit on 

üldjoontes põhjendatud, 

toetudes eri autoritele.  

Andmekogumise 

ja -analüüsi protsessi on 

kirjeldatud, kuid mitte 

piisavalt. 

Kvantitatiivse uuringu 

puhul on kasutatud üht 

analüüsiviisi ja üht 

andmestikku 

vähekeerukal tasandil ja 

nende rakendamisel ei 

ole vigu. 

Töö autor mõistab ja 

kirjeldab oma rolli 

uurijana ning analüüsib 

oma rolli tulemuste 

mõjutajana. Valimi, 

uuringu läbiviimise 

protseduuri ja andmete 

analüüsi kirjeldus on 

küllaldane peamistele 

uurimisküsimustele 

vastamiseks. Tulemuste 

esitamine on üldjoontes 

korrektne ning pakub 

teavet valdkonna 

uurimisvõimaluste 

kohta. 

 

Kvalitatiivsete ja 

segameetodite puhul 

võib tudengi iseseisev, 

mahukas ja kvaliteetne 

töö andmete kogumisel 

ja/või 

uurimisinstrumendi 

iseseisval kujundamisel 

kompenseerida töö 

empiirilises analüüsis 

Andmete 

kogumise meetod 

sobib 

uurimisküsimustel

e vastamiseks ja 

uurimisprobleemi 

lahendamiseks. 

Kasutatud 

andmestik 

võimaldab anda 

üksikuid, 

fragmenteeritud 

hinnanguid 

uuritavale 

probleemile. 

Andmekogumise 

ja -analüüsi 

protsessi on 

püütud kirjeldada. 

Analüüsi meetod 

on lihtne.  

Töö autor mõistab 

ja kirjeldab oma 

rolli uurijana. 

Kõik töös esitatud 

empiirilised 

andmed ei ole töö 

jaoks olulised ehk 

ei seostu piisavalt 

uurimisküsimuste

ga. Tulemuste 

esitamine, valimi, 

uuringu 

läbiviimise 

protseduuri ja 

andmete analüüsi 

kirjeldus töös on 

küllaldane töös 

püstitatud 

põhilistele 

uurimisküsimustel

e vastamiseks. 

 

Kvalitatiivsete ja 

segameetodite 

puhul võib 

tudengi iseseisev, 

mahukas ja 
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kogumise ja 

analüüsimise 

meetodid on valitud 

lähtuvalt 

uurimisküsimustest, 

valikuid on töös 

selgitatud; analüüs on 

põhjalik ja 

süstemaatiline, 

analüüsi käiku on 

põhjalikult 

kirjeldatud. 

Tulemused on 

tõlgendatud, nende 

esitus on loogiliselt 

struktureeritud ja 

järgib valitud 

meetodile omast 
esitlusviisi.  

 

uuritava objekti või 

nähtuse kohta. 

Kvalitatiivse uuringu 

puhul: andmete 

kogumise ja 

analüüsimise 

meetodid on valitud 

lähtuvalt 

uurimisküsimustest, 

valikuid on töös 

selgitatud; analüüs on 

põhjalik ja 

süstemaatiline, 

analüüsi käiku on 

põhjalikult 

kirjeldatud. 

Tulemused on 

tõlgendatud, nende 

esitus on loogiliselt 

struktureeritud ja 

järgib valitud 

meetodile omast 
esitlusviisi.  

 

uurimisvõimaluste 

kohta. Teoreetilisi 

teadmisi on empiirilises 

analüüsis korduvalt 

rakendatud.  

või teoreetilises osas 

olevaid puudujääke. 

 

kvaliteetne töö 

andmete 

kogumisel ja/või 

uurimisinstrumen

di iseseisval 

kujundamisel 

kompenseerida 

töö empiirilises 

analüüsis või 

teoreetilises osas 

olevaid 

puudujääke. 

 

Järeldused 

ja 

diskussioon 

Järeldused on seotud 

töö empiirilise ja 

teoreetilise osaga. 

Kõik 

uurimisküsimused on 

saanud põhjaliku 

argumenteeritud 

vastuse. 

Töö järeldused on 

uudsed ning avavad 

uusi 

uurimisvõimalusi. 

Järeldused on 

arutlevad, need 

sisaldavad autori 

hinnangut 

varasematele 

uuringutele, oma 

metodoloogilisele 

valikule ja töö 

piirangutele.  

Järeldused on seotud 

töö empiirilise ja 

teoreetilise osaga. 

Kõik 

uurimisküsimused on 

saanud põhjaliku 

argumenteeritud 

vastuse. 

Järeldused on 

arutlevad, need 

peegeldavad autori 

positsiooni 

varasemate uuringute 

ja teooriate suhtes. On 

selgelt ja 

argumenteeritult välja 

toodud autori panus 

probleemi 

põhjalikumasse 

lahendamisse. Selgelt 

on välja toodud 

soovitused, edasised 

uurimisvõimalused, 

töö piirangud ja 

panused. 

Järeldused on arutlevad, 

need peegeldavad 

uurimisprobleemi 

mitmetahulisust ja ning 

seovad tulemusi 

varasemate uuringute 

või teooriatega.  

Kõik uurimisküsimused 

on saanud põhjaliku 

vastuse. Soovitusi ja 

edasisi 

uurimisvõimalusi ning 

töö piiranguid ja 

panuseid on esitatud 

piisavalt. 

Järeldused tulenevad 

eelnenud analüüsist, ent 

jäävad suhteliselt 

mehaanilisteks. 

Uurimisküsimused on 

saanud vastuse, ent 

erineva põhjalikkusega. 

Arutelu seob 

uurimisküsimuste 

vastuseid omavahel, ent 

tulemusi ei asetata 

laiemasse konteksti. 

Soovitused, edasised 

uurimisvõimalused, töö 

piirangud ja panused on 

välja toodud, kuid 

vähesel määral. 

Järeldused 

tulenevad 

eelnevast 

analüüsist. 

Uurimisküsimuse

d on saanud 

vastuse, ent 

arutelu nende üle 

on minimaalne ja 

nentiv. Soovitusi 

ja edasisi 

uurimisvõimalusi 

ning töö 

piiranguid ja 

panuseid on 

käsitletud 

minimaalselt. 

Vormistus Töö vormistus vastab 

nõuetele. Tekst on 

akadeemilises stiilis, 

keeleliselt ja 

grammatiliselt igati 

korrektne. 

Viitamine on 

korrektne. 

Töö vormistus vastab 

nõuetele. 

Tekst on 

akadeemilises stiilis, 

keeleliselt ja 

grammatiliselt igati 

korrektne. Leidub 

üksikuid trükivigu. 

Viitamine on 

Töö vormistus vastab 

suures osas nõuetele. 

Viitamises ei ole 

põhimõttelisi* vigu. 

Viitekirjete 

vormistamises on 

üksikuid vigu. 

Töö on valdavalt 

akadeemilises keeles, 

Töö vastab osaliselt 

vormistamise nõuetele. 

Viitamises on vigu, mis 

ei ole põhimõttelised.  

Töö keel on üldiselt 

akadeemiline, kuigi 

üksikutes kohtades võib 

olla ning 

ajakirjanduslikku või 

Töö vastab 

osaliselt 

vormistamise 

nõuetele. 

Kasutatud allikad 

on viidatud. Tekst 

on arusaadav, võib 

olla keelelisi 

ebakorrektsusi. 
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korrektne. kuigi õigekirjas võib 

olla üksikuid 

ebakorrektsusi ja/või 

trükivigu. 

kõnekeelset 

keelekasutust ning 

õigekeelsus- ja/või 

trükivigu. 

Viitamises võib 

olla 

vormistuslikke** 

ja ka mõni 

põhimõtteline 

viga, kuid mitte 

plagiaati.  

Akadeemiline 

keelekasutus on 

töös valdav, kuid 

töö mitmes osades 

leidub 

ajakirjanduslikku 

või kõnekeelset 

keelekasutust 

ja/või kantseliiti. 

Leidub mitmeid 

õigekeelsus- ja/või 

trükivigu, mis 

siiski ei takista 

teksti mõistmist. 

Kaitsmine Kaitsmiseks on ette 

valmistatud korrektne 

ja sisukas esitlus. 

Üliõpilane toob 

kaitsmisel välja kõige 

olulisema oma töö 

kohta ning oskab 

ajalimiidist kinni 

pidada. Esinemine on 

kaasahaarav, 

informatiivne ning 

akadeemilisse 

konteksti sobilikus 

stiilis. Üliõpilane 

valdab teemat ning 

oskab pädevalt vastata 

ka otseselt töö piirest 

väljajäävatele 

küsimustele. 

Kaitsmiseks on ette 

valmistatud korrektne 

ja sisukas esitlus. 

Üliõpilane toob 

kaitsmisel välja kõige 

olulisema oma töö 

kohta ning oskab 

ajalimiidist kinni 

pidada. Esinemine on 

kaasahaarav, 

informatiivne ning 

akadeemilisse 

konteksti sobilikus 

stiilis. Üliõpilane 

valdab teemat ning 

oskab pädevalt vastata 

töö valdkonda 

puudutavatele 

küsimustele. 

Töö kaitsmine on 

läbimõeldud ja ette 

valmistatud. Üliõpilane 

esitab kaitsmisel hea 

ülevaate oma tööst, kuid 

ei keskendu kõige 

olulisemale ja/või ületab 

etteantud ajalimiidi. 

Esinemine on pisut 

ebalev, kuid vastab 

akadeemilisele stiilile. 

Üliõpilane on 

temaatikaga piisavalt 

tuttav, kuid oskab 

asjakohaselt vastata vaid 

tööga otseselt seotud 

küsimustele. 

Töö kaitsmine on ette 

valmistatud, kuid ei 

keskendu kõige 

olulisemale ja/või ületab 

etteantud ajalimiidi. 

Esinemine on pisut 

ebalev või ei vasta 

kohati akadeemilisele 

stiilile. Üliõpilane on 

temaatikaga tuttav, kuid 

oskab asjakohaselt 

vastata vaid tööga 

otseselt seotud 

küsimustele. 

  

Töö kaitsmine on 

ette valmistatud, 

kuid esitlus on 

laialivalguv ega 

anna tööst ja selle 

tulemustest selget 

pilti. Esinemine 

on ebalev. Leidub 

akadeemilisse 

konteksti 

sobimatut stiili. 

Üliõpilane on 

temaatikaga 

üldjoontes tuttav, 

kuid kõikidele 

küsimustele ei 

suuda adekvaatselt 

vastata. 

  

  

  

⃰  Põhimõtteline viga viitamisel: allikas on viitamata; allika kasutamine on töö seisukohast mittevajalik või on lahknevusi 

tekstisiseste viidete ja kasutatud kirjanduse vahel; viitekirjete osad on esitatud valesti ja segadust tekitavas järjekorras; allikas 

ei ole tuvastatav. 

 

**Vormistuslik viga viitamisel: lõputöö eeskirjaga kehtestatud viitamissüsteemide ebapiisav ja korrapäratu järgimine; 

vormistuslikud ebakorrektsused viitekirjetes ja tekstisisestes viidetes. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Õigusteaduse suunal ei ole empiiriline osa kohustuslik, seetõttu ei kohaldu ilma empiirilise osata töödele need 

hindamiskriteeriumid. 
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Lisa 7.  
 

ÕIS avaldus 

avalduse liik: muud avaldused 

kellele: Ühiskonnateaduste instituut 

pealkiri:  Bakalaureusetöö /magistritöö (valida õige) teema ja juhendaja kinnitamine 

    

 

Üliõpilane:…………………………………….. 

Üliõpilaskood: ………………………………… 

 

sisu:  

AVALDUS 

Palun kinnitada minu bakalaureusetöö/magistritöö  teema 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………..........….…(eesti ja  inglise keeles) 

 

ja juhendaja (juhendaja ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress) …………….................……..………..…  

 

Kinnitan, et olen teema ja juhendamise juhendajaga kokku leppinud. Tean, et teema ja juhendaja 

kinnitatakse lõplikult ÜTI direktori korraldusega.  

 

Lugupidamisega      

……………………………………..……   

Üliõpilase nimi ja  kuupäev   


