
Uurimistööde hindamisjuhend  

1. Töö sisu ja teaduslikkus ning selle väljendumine 30 p.  

5 p.  Töö vastab teemale  

10 p. Sissejuhatuse ja kokkuvõtte täpsus  

Töö põhiidee väljendamine sissejuhatuses ja tulemuste esitamine kokkuvõttes eeldab 

õpilase selget ülevaadet uurimusest, seetõttu hindab komisjon sissejuhatust ning 

kokkuvõtet erilise põhjalikkusega. 

Samuti vaadeldakse resümee asjakohasust ning ülevaatlikkust.  

10 p. Töö teaduslikkus — lähtumine objektiivsetest andmetest, omapoolse panuse olemasolu, 

ebatäpsuste ja vigade puudumine.  

5 p. Kogu uurimistöö struktuursust, terviklikkust ja proportsionaalsust   

 

2. Teemavalik 10 p.  

Maksimumpunktid võib saada, kui kasvõi üks alltoodud kriteeriumidest on korrektselt 

täidetud:  

2.1. Teema raskusaste — kas teema on piisavalt jõukohane, huvitav, päevakajaline… 

Liiga raske teema puhul võib teaduslikkus kannatada  

2.2. Mängulisus — kui teema pole tõsiteaduslik, kuid võimaldab ausalt kõik 

uurimistöö elemendid läbi teha  

2.3. Praktilisust — tööl on praktiline väljund, n. ülesandekogu, trükis, õppevahend… 

või hea seos igapäevaeluga  

 

3. Korrektne viitamisaparatuur 10 p.  

Korrektset viitamisaparatuuri ei hinnata vormistuslikult, vaid sisuliselt. Oluline on viitamise 

olemasolu, mitte viitamise viis. Hindamisel arvestatakse:  

3.1 Tsitaatide hulga mõõdukust, nende esitamise põhjendatust ning nende pärinevust 

usaldusväärsest ning kontrollitavast allikast.  

NB! Tsiteerimine pole kohustuslik!  

3.2 Töö referatiivses osas kõikidele kasutatud allikatest saadud mõtetele, ideedele, 

andmetele jmt allikale viitamist.  

NB! Kasutatud materjalide nimekirja pikkus ei mõjuta hinnet!  

3.3 Õpilase originaalteksti rohkust ja head keelekasutust (viidatud tekst ühildub 

originaaltekstiga)  

3.3 Kogu töö ulatuses ühtse viitamissüsteemi kasutamist.  

Märkus: Viitamisreeglite eiramise avastamisel ei saa tööd kui plagiaati positiivselt 

hinnata ning antakse autorile paranduste tegemiseks tagasi. 



 

4. Vormistus 20 p.  

5 p. Töö üldilme (korrektne väljatrükk, trüki- ja keelevigade puudumine)  

2 p. Tiitelleht  

3 p. Joonised, diagrammid, fotod, graafikud (selgus ja korrektsete allkirjade olemasolu)  

2 p. Tabelid (loetavus ning korrektsete pealkirjade olemasolu)  

5 p. Sisukord ja töö liigendatus (sisukorra vastavus tööle, töö peatükkideks ja 

alapeatükkideks liigendatuse selgus)  

3 p. Lisad  

 

5. Kaitsmine (hindab kaitsmiskomisjon) 20 p.  

5 p. Esinemisoskus (selge ja artikuleeritud kõne, soovitavalt peast)  

5 p. Kompetentsus küsimustele vastamisel  

5 p. Kaitsekõne (selgus, arusaadavus, ammendavus)  

5 p. Abivahendite (tehniliste) kasutamine 

 

6. Töö protsess (hindab juhendaja) 10 p.  

Hinnatakse negatiivselt, kui tähtaegadest pole kinni peetud; arvestatakse hilinemise 

põhjendatust.  

Soodsalt võetakse arvesse õpilase aktiivsust juhendajaga suhtlemisel, mis võimaldab ühtlasi 

hinnata õpilase panust töösse.  

Kompensatsiooni saab võimaluse korral anda tööle, kus ootamatult esilekerkinud probleemid 

takistasid hea lõpptulemuse saavutamist. 



 


