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RETSENSENDI HINNANGULEHT 
 

SISU 

 

        

  

punkte 5 

 

punkte 3 punkte 2 punkte 0 punkte 

pealkiri 
Pealkiri kajastab täpselt töö 

sisu 

Pealkiri vastab osaliselt 

töö sisule 

Mitmekordsel 

lugemisel saab aru 

seotusest töö sisuga 

Pealkiri ei vasta 

töö sisule 
 

eesmärgid, 

hüpotees 

Sissejuhatuses püstitatud 

eesmärkidele ja hüpoteesile on 

kokkuvõttes selged ja 

konkreetsed vastused 

Eesmärgid ja hüpotees 

sobivad osaliselt 

kokkuvõttega 

Sissejuhatus ja 

kokkuvõte pole 

kooskõlas 

Sissejuhatus 

ja/või kokkuvõte 

puuduvad 
 

kirjanduse 

valdamine 

Teemast on antud põhjendatud 

hulga eesti- ja võõrkeelsete 

allikate toel väga hea 

ülevaade, kasutatud allikad on 

teema - ja ajakohased, 

teaduslikult usaldusväärsed 

Teemast on antud 

põhjendatud hulga allikate 

toel hea ülevaade,  

kasutatud allikad on 

teema- ja ajakohane ning 

enamasti usaldusväärsed. 

Teemast on antud 

põhjendatud hulga 

allikate toel mõningane 

ülevaade, kasutatud 

allikad on enamasti 

teema- ja ajakohased.  

Teemast ei ole 

antud allikatele 

toetuvat 

ülevaadet või ei 

ole kasutatud 

teema- ja 

ajakohaseid 

allikaid 
 

meetod 

Materjal on kogutud sobivaima 

meetodiga ja selle kogus on 

piisav usaldusväärsete 

järelduste tegemiseks;  

uurimuslik osa (küsitlus, 

katsed, eksperiment vm) on 

hästi koostatud/läbi viidud 

Materjal on kogutud 

ebasobiva meetodiga või 

selle kogus pole piisav 

usaldusväärseteks 

järeldusteks; uurimusliku 

osa 

koostamisel/läbiviimisel 

esineb üksikuid vigu 

Valitud vale meetod ja 

materjali hulk on 

ebapiisav töö eesmärgi 

saavutamiseks; 

uurimuslik osa on 

koostatud/läbi viidud 

küsitavalt 

Ei saa aru, 

millist meetodit 

on kasutatud 

 

tulemuste 

esitamine 

Tulemused on vastavuses töö 

eesmärkidega ja esitatud 

arusaadavalt, loogilises 

järjestuses. Kasutatud 

illustreerivad vahendid aitavad 

mõista saadud tulemusi. 

Tulemused on esitatud 

arusaadavalt ning on 

vastavuses töö 

eesmärkidega. Kasutatud 

on illustreerivaid 

vahendeid, milles esineb 

üksikuid sisulisi 

puudujääke. 

Tulemused on esitatud 

nõrgalt, kuid on 

vastavuses töö 

eesmärkidega. 

Illustreerivas materjalis 

esineb sisulisi 

puudujääke (tulemuste 

liigendus ebaselge, 

tabelid ja/või joonised 

kas puuduvad või on 

üleliigsed). 

Tulemusi ei ole 

esitatud või ei 

ole tulemused 

seotud töö 

eesmärgiga  

 

analüüs ja 

arutelu 

Analüüs on põhjalik, arutelu 

selge, täpne ja süsteemne. 

Hästi on seotud töö teoreetiline 

ja uurimuslik osa.  

Analüüs või arutelu on 

liiga pealiskaudne. teooria 

ja uurimuslik osa on 

seotud. 

Analüüs ja arutelu on 

puudulik. Teoreetiline 

ning uurimuslik osa ei 

ole seotud 

Tegemist on 

referatiivse 

tööga 
 

       max 30p  
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RETSENSENDI HINNANGULEHT       

         

VORM         

  
punkte 5 punkte 3 punkte 2 punkte 1 

punkte 

vastavus 

uurimuse 

mahule 

Uurimistöö sisuline ja 

vormiline maht on täielikus 

kooskõlas nõuetega. 

Uurimistöö vormiline maht 

on sisuliselt põhjendatud ja 

vastab nõuetele. 

Uurimistöö sisuline ja 

vormiline maht vastab 

üldiselt nõuetele. 

Uurimistöö  

sisuline ja 

vormiline maht 

ei vasta 

 

teksti 

vormistus  
 

Teksti suurus, reavahe, 

pealkirjad, lk nummerdus jne 

on korrektne 

Esineb paar läbivat viga Esineb palju 

vormistusvigu 

Vormistusele ei 

ole pööratud 

mingisugust 

tähelepanu  

jooniste 

vormistus  
 

Illustratsioonid vormistatud 

korrektselt - joonistel, tabelitel, 

fotodel allkirjad, vajadusel 

viited algallikatele 

Illustratsioonide 

vormistusel esineb paar 

puudust 

Illustratsioonide 

vormistus vale  

Illustratsioonidel 

puuduvad 

allkirjad ja viited 

 

lisade 

vormistus  

Lisade olemasolu või 

puudumine vastab töö 

iseloomule 

Lisade olemasolu või 

puudumine vastab töö 

iseloomule osaliselt __ 

Lisade 

olemasolu või 

puudumine ei 

vasta töö 

iseloomule  

uuringu 

maht 

Referatiivne ja uurimuslik osa 

on tasakaalus 

Referatiivne osa töös liiga 

väike 

Referatiivne osa töös 

liiga suur ning 

uurimuslik väike  

Töö on 

referatiivne, 

uurimuslik osa 

puudub  

liigendus 

Töö liigendus ja pealkirjad on 

selged ja põhjendatud 

Liigenduse ja/või 

pealkirjade osas esineb 

üksikuid puudujääke 

Töö on liiga palju või 

liiga vähe liigendatud 

või pealkirjad ei sobi 

sisuga või liiga pikad 

Töö 

liigendamata või 

liigendatud 

ebaotstarbekalt  
 

illustratiivsus 

Töös on kasutatud sobival 

hulgal illustratsioone (joonised, 

fotod, diagrammid, kaardid 

vms) 

Illustratsioone võiks olla 

rohkem 

Illustratsioone võiks 

olla vähem 

Illustratsioone 

pole kasutatud, 

kuigi teema seda 

võimaldaks  

kasutatud 

materjalid  

Kasutatud materjalide nimekiri 

korrektne, reastatud 

alfabeetiliselt 

Kasutatud materjalide 

vormistuses esineb 

mõningaid vigu 

Vormistamisel on vigu 

olulisel määral 

Kasutatud 

materjalide 

nimekiri puudub 
 

viitamine 

Tekstis on viidatud ühtse 

süsteemi järgi kõikidele 

kasutatud allikatele, joonistele, 

tabelitele, lisadele jne. 

Tekstisiseses viitamises 

esineb üksikuid vigu 

Tekstisisene viitamine 

süsteemitu 

Tekstisisene 

viitamine 

puudub  

 

enese-

väljendus 

Sõnavara mitmekesine, 

väljendid hästi mõistetavad, 

lausestus lihtne ja loogiline, 

õigekirjavead puuduvad, 

puudub slängi ja võõrkeelte 

mõju 

Esineb mõni tööd läbiv 

viga 

Esineb kuni 15 tööd 

läbivat viga 

Esineb 

hulgaliselt 

lausestus- ja 

õigekirjavigu 

 

       max 30 p  

    Retsensendi koondhinnang (max 60 p):  
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RETSENSENDI HINNANGULEHT 
 

UURIMISTÖÖ AUTOR: 
 

UURIMISTÖÖ PEALKIRI: 

 

 
 

RETSENSENT: 
 

 

     SISU 

 Punktid  

Pealkiri   

Eesmärgid, 

hüpotees 

 

Kirjanduse 

valdamine 

 

Meetod  

Tulemuste 

esitamine 

 

Analüüs ja 

arutelu 

 

KOKKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

VORM 

 Punktid  

Vastavus 

uurimuse mahule 

 

Teksti vormistus   

Jooniste 

vormistus  

 

Lisade vormistus   

Uuringu maht  

Liigendus  

Illustratiivsus  

Kasutatud 

materjalid  

 

Viitamine  

Eneseväljendus  

KOKKU 
 

KOMMENTAARID: 

 

 

 
 

RETSENSENDI KÜSIMUSED TÖÖ AUTORILE: 

 

 

 
 

Kuupäev:      Allkiri: 


