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 A B C D E 
Teema 
põhjendatus 
ja tähtsus, töö 
eesmärk 
 
 

Töö teema valikut on 
mitmekülgselt põhjendatud 
tõstes esile probleemi 
laiemat tähtsust.  
Eesmärk tuleneb teemast ja 
on täpselt sõnastatud. 

Töö teema valikut on 
piisavalt põhjendatud, tõstes 
esile probleemi laiemat 
tähtsust.  
Eesmärk tuleneb teemast ja 
on täpselt sõnastatud. 

Töö teema valikut on 
põhjendatud, kuid puudub 
probleemi laiem käsitlus. 
 
Eesmärk tuleneb teemast. 
 

Töö teema põhjendatus on 
loogiline kuid vähene.  
 
 
Eesmärk tuleneb teemast 
kuid on ebaselgelt 
sõnastatud. 
 

Töö teema põhjendatus on 
vähene.  
 
 
Eesmärk on ebaselgelt 
sõnastatud ja teemaga 
nõrgalt seotud. 

Kirjanduse 
ülevaade 

Kirjanduse ülevaade  
- jääb teema raamidesse. 
- on süsteemne, põhjalikult 

analüüsitud ja üldistatud.  
- on esitatud sidusa 

tekstina.  
- sisaldab läbivalt 

autoripoolseid seisukohti 
ja kommentaare. 

Kirjanduse ülevaade  
- jääb teema raamidesse. 
- on süsteemne, põhjalikult 

analüüsitud ja üldistatud.  
- on esitatud sidusa 

tekstina.  
- sisaldab autoripoolseid 

seisukohti ja 
kommentaare. 

Kirjanduse ülevaade  
- jääb üldjoontes teema 

raamidesse. 
- on süsteemne, analüüsitud 

ja üldistatud.  
- on esitatud sidusa tekstina.  
- sisaldab väheseid 

autoripoolseid seisukohti 
ja kommentaare. 

Kirjanduse ülevaade  
- on nõrgalt seotud töö 

teemaga. 
- on vähesel määral 

analüüsitud ja üldistatud.  
- on esitatud üldjoontes 

sidusa tekstina.  
- sisaldab üksikuid 

autoripoolseid seisukohti 
ja kommentaare. 
 

Kirjanduse ülevaade  
- on nõrgalt seotud töö 

teemaga. 
- on vähesel määral 

analüüsitud ja üldistatud.  
  
 

Kasutatud 
allikad ja 
viitamine 

Kasutatud kirjandus on 
teemakohane, valdavalt 
teaduslik1 ja valdkondlikult 
oluline, sisaldab valdkonna 
uusimaid seisukohti. 
Kasutatud kirjanduse loend 
on täielik ja süstemaatiline.2 
Viitamises vigu ei esine.3 
 

Kasutatud kirjandus on 
teemakohane, valdavalt 
teaduslik ja valdkondlikult 
oluline, sisaldab valdkonna 
uusimaid seisukohti.  
Kasutatud kirjanduse loend 
on täielik ja süstemaatiline. 
Viitamises esineb üksikuid 
vigu. 

Kasutatud kirjandus on 
teemakohane, valdavalt 
teaduslik ja valdkondlikult 
oluline. 
 
Kasutatud kirjanduse loend 
on täielik ja süstemaatiline.  
Viitamises esineb üksikuid 
vigu. 
 

Kasutatud kirjandus on 
teemakohane ja valdavalt 
teaduslik. 
 
 
Viitamises ja kasutatud 
kirjanduse loendis esineb 
üksikuid vigu. 
 

Kasutatud kirjandus on 
valdavalt teemakohane kuid  
teadusliku kirjanduse 
kasutamine on vähene. 
 
Viitamises ja kasutatud 
kirjanduse loendis esineb 
mitmeid vigu. 

                                                 
1 s.t võib kasutada toetavaid materjale nagu (riiklik) statistika, õigusaktid jms. 
2 Siin hinnatakse kas tekstis kasutatud viited ja kasutatud kirjanduse loend vastavad, ei vaadata vormistamist ega õigekirja.  
3 Siin hinnatakse kas viide on õiges kohas (refereeringu/ viite lõpus), ei vaadata kirjavigu. 
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Töö vastavus 
juhendile, 
vormistus ja 
keelekasutus 

Töö vastab juhendile ja 
vormistusnõuetele. 
Töös kasutatakse korrektset 
oskuskeelt ja järgitakse 
keelereegleid. 
 

Töö vastab juhendile.  
 
Töös kasutatakse korrektset 
oskuskeelt ja järgitakse 
keelereegleid, kuid esineb 
üksikuid vormistus- või 
õigekirjavigu. 

Töö vastab üldjoontes 
juhendile.  
 
Töös kasutatakse korrektset 
oskuskeelt, kuid esineb 
üksikuid vormistusvigu.  
Töös esineb mõningaid 
sõnastus- ja õigekirjavigu. 

Töö vastab üldjoontes 
juhendile.  
 
Töös esineb üksikuid 
eksimusi oskuskeele 
kasutamisel ja töö 
vormistamisel.  
Töös esineb ebaselget 
sõnastust ja mitmeid 
õigekirjavigu. 

Töö vastab üldjoontes 
juhendile, kuid esineb 
mitmeid vormistusvigu ning 
oskuskeele alaseid eksimusi.  
Teksti mõistmine on kohati 
raskendatud. 

Töö 
kaitsmine 

Esitab ette antud aja jooksul 
sisuka ülevaate töö 
olulisematest osadest4.  
Ettekande ülesehitus on 
loogiline, visuaalselt 
ilmestatud.  
Ettekanne ja vastused 
küsimustele püsivad töö 
teema raamides. 
Vastused küsimustele on 
veenvad, mitmekülgselt 
argumenteeritud, 
peegeldades teema laiemat ja 
sügavamat mõistmist. 

Esitab ette antud aja jooksul 
sisuka ülevaate töö 
olulisematest osadest.  
Ettekande ülesehitus on 
loogiline, visuaalselt 
ilmestatud.  
Ettekanne ja vastused 
küsimustele püsivad töö 
teema raamides. 
Vastused küsimustele on 
veenvad, mitmekülgselt 
argumenteeritud. 

Esitab ette antud aja jooksul 
töö olulisemad seisukohad.  
Ettekande ülesehitus on 
loogiline, visuaalselt 
toetatud.  
 
Ettekanne ja vastused 
küsimustele püsivad töö 
teema raamides. 
Vastused küsimustele on 
argumenteeritud. 
 

Ettekanne on vähe 
ülevaatlik, püsib töö teema 
raamides ja mahub ette antud 
ajalimiiti. 
 
 
Ettekanne on visuaalselt 
nõrgalt toetatud. 
 
Vastused küsimustele on 
nõrgalt argumenteeritud. 

 

Ettekanne on laialivalguv 
ja/või ei mahu etteantud 
ajalimiiti.  
 
 
 
Ettekandes kasutatud 
näidismaterjal on vähene. 
 
Vastused küsimustele on 
üldsõnalised ja/või teemaga 
nõrgalt seotud. 
 

 

                                                 
4 Olulisemad osad: eesmärk, olulisemad seisukohad ja kokkuvõte 


