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Õendusteaduse magistritöö hindamise kriteeriumid 

 

 
Õpiväljundid 

 

 
Hindamiskriteeriumid 

 

E (1) D (2) C (3) B (4) A (5) 

 
1. Uurimisteema valiku 
põhjendamine ja 
uurimisprobleemi 
püstitamine 
 
Näitab teema uurimise 
vajalikkust ja tähtsust teaduse 
ja/või praktika jaoks ning 
piiritleb uurimisprobleemi.  
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
kirjeldab (E) → analüüsib (A) 
 

 
Põhjendus ja 
probleemipüstitus on 
praktilise vajaduse 
kirjeldus, mida 
toetavad vähesed 
teaduslikud 
seisukohad. 

 
– 

 
Põhjendus ja 
probleemipüstitus on 
tuletatud 
uurimisvaldkonna 
rakenduslike ja 
teoreetiliste 
probleemide 
ülevaatest. 

 
– 

 
Põhjendus ja 
probleemipüstitus on 
tuletatud 
uurimisvaldkonna 
rakenduslike ja 
teoreetiliste 
probleemide analüüsist 
. 
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2. Uurimistöö eesmärgi ja 
uurimisküsimuste/-
ülesannete formuleerimine**  
 
Formuleerib uurimistöö 
eemärgi, 
küsimused/ülesanded. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
formuleerib pealiskaudselt (E) 
→ formuleerib analüütiliselt (A) 
 

 

 

 
(** vt dokumendi lõppu) 

 
Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
omavahelises 
kooskõlas, kuid 
formuleeritud 
mõnevõrra 
ebaselgelt.  
 
Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
uurimisprobleemiga 
osaliselt kooskõlas. 
 

 
– 

 
Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
omavahelises kooskõlas 
ja formuleeritud 
selgelt. 
 
Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
uurimisprobleemiga 
osaliselt kooskõlas. 

 
– 

 

Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
omavahelises kooskõlas 
ja formuleeritud selgelt. 
 
Eesmärk ja 
uurimisküsimused/ 
-ülesanded on 
uurimisprobleemiga 
täielikult kooskõlas. 
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3. Teadusliku teabe käsitlemine  
 
Kirjutab allikate põhjal kokku 
uurimistöö teoreetilised, empiirilised 
ja metoodilised ideed ning käsitleb 
neid. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
refereerib (E) → loob integreeritud 
teadusteksti (A) 
 

 
Teaduslik taust on 
teemakohaste allikate 
loogiline kokkuvõtlik 
ülevaade, mis on 
osaliselt kooskõlas 
uurimistöö teema, 
probleemi ja 
eesmärgiga.  

 
Teaduslik taust on 
teemakohaste allikate 
loogiline kokkuvõtlik 
ülevaade, mis on 
osaliselt kooskõlas 
uurimistöö teema, 
probleemi ja eesmärgiga 
ning sisaldab autori 
siduvat ja 
kommenteerivat teksti.  

 
Teaduslik taust on 
teemakohaste allikate 
loogiline kokkuvõtlik 
ülevaade, mis on 
täielikult kooskõlas 
uurimistöö teema, 
probleemi ja eesmärgiga 
ning sisaldab autori 
kommenteerivat teksti ja 
analüüsi. 

 
Teaduslik taust on 
teemakohaste allikate 
loogiline kokkuvõtlik 
ülevaade, mis on 
täielikult kooskõlas 
uurimistöö teema, 
probleemi ja 
eesmärgiga ning 
sisaldab autori tehtud 
analüüsi, 
vahekokkuvõtteid ja 
üldistusi. 
 

 
Teaduslik taust on 
teemakohaste allikate 
analüüsi, üldistuse ja 
süstematiseerimise 
tulem, mis on täielikult 
kooskõlas uurimistöö 
teema, probleemi ja 
eesmärgiga. Kirjapandus 
väljendub selgelt autori 
allikakriitilisus. 
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4. Uurimismetoodika 
kavandamine  
 
Määrab kindlaks uuritavad/uuritava 
materjali, valib uurimismeetodid, 
kirjeldab andmete kogumise ja 
analüüsi meetodeid ning protsessi. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
metoodika kirjeldus on 
lihtsakoeline, integreerimata (E) → 
metoodika on integreeritud 
teadusliku teabega (A) 
 

 
Uurimismetoodika on 
uurimismeetodite ja  
-protsessi kirjeldus.  
 
Meetodite 
usaldusväärsust on 
mainitud  

 
Uurimismetoodika on 
uurimismeetodite ja  
-protsessi kirjeldus.  
 
Metoodika valikut on 
põhjendatud ning 
meetodite 
usaldusväärsust 
mainitud 

 
Uurimismetoodika on 
uurimistöö eesmärgi ja 
teoreetilis-metoodilise 
teabega kooskõlas. 
 
Metoodika valikut on 
põhjendatud ning 
meetodite 
usaldusväärsust 
selgitatud 

 
Uurimismetoodika on 
uurimisprobleemi, 
uurimistöö eesmärgi ja 
teoreetilis-metoodilise 
teabega kooskõlas. 
 
Metoodika valikut on 
põhjendatud ning 
meetodite 
usaldusväärsust 
selgitatud 

 
Uurimismetoodika 
moodustab 
uurimisprobleemi, 
uurimistöö eesmärgi ja 
teoreetilis-metoodilise 
teabega terviku. 
 
Metoodika valikut on 
põhjendatud ja 
kriitiliselt hinnatud ning 
meetodite 
usaldusväärsust 
selgitatud 
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5. Tulemuste esitamine** 
 
Esitab ülevaate uurimistöö 
põhitulemustest. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
tulemuste osaline kooskõla 
eesmärgi, uurimisülesannete/-
küsimustega (E) → tulemuste 
täielik kooskõla (A) 

 

(** vt dokumendi lõppu) 

 
Tulemused on 
uurimistöö eesmärgiga 
osaliselt kooskõlas ja 
annavad vastuse 
osale 
uurimisküsimustest/ -
ülesannetest  

 
– 

 
Tulemused on 
uurimistöö eesmärgiga 
valdavalt kooskõlas ja 
annavad vastuse 
kõikidele 
uurimisküsimustele/ 
ülesannetele  

 
– 

 
 

 
Tulemused on 
uurimistöö eesmärgiga 
täielikult kooskõlas ja 
annavad vastuse 
kõikidele 
uurimisküsimustele/ -
ülesannetele 
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6. Arutelu  
 
Arutleb uurimistöö 
põhitulemuste üle. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
kirjeldab tulemusi üldsõnaliselt  
(E) → hindab tulemusi kriitiliselt, 
näitab uurimisperspektiivi (A) 
 

 
Arutelu on olulisemate 
tulemuste 
seostamine 
teadusliku teabega. 
 
Uurimistöö eetilisi 
aspekte, 
usaldusväärsuse 
tagamise abinõusid ja 
uurimistöö kitsaskohti 
on kirjeldatud. 
 
Tulemuste 
rakendatavust on 
selgitatud 

 
 

– 
 
 
 

 
Arutelu on olulisemate 
tulemuste ja teadusliku 
teabe analüüs. 
 
Uurimistöö eetilisi 
aspekte, 
usaldusväärsuse 
tagamise abinõusid ja 
uurimistöö kitsaskohti 
on põhjalikult 
selgitatud. 
 
Tulemuste 
rakendatavust on 
selgitatud  
  

 
– 

 
Arutelu on olulisemate 
tulemuste ja teadusliku 
teabe analüüs ning 
kriitiline hindamine.  
 
Uurimistöö eetilisi 
aspekte, 
usaldusväärsuse 
tagamise abinõusid ja 
uurimistöö kitsaskohti on 
põhjalikult selgitatud ja 
kriitiliselt hinnatud. 
 
Tulemuste 
rakendatavust on 
põhjalikult selgitatud  
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7. Järeldused** 
 
Teeb järeldused. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
kordab tulemusi (E) → järeldab 
arutelu põhjal (A) 
 
 

 

 
(** vt dokumendi lõppu) 

 
Järeldused sisaldavad 
tulemuste ja arutelu 
asjakohast 
kokkuvõtet, annavad 
vastuse osale 
uurimisküsimustest/ 
-ülesannetest ning 
täidavad osaliselt 
uurimistöö eesmärgi 
 
 

 
– 

 
Järeldused sisaldavad 
tulemuste ja arutelu 
asjakohast kokkuvõtet, 
annavad vastuse 
kõikidele 
uurimisküsimustele/ 
-ülesannetele ning 
täidavad uurimistöö 
eesmärgi 
 

 
– 

 
Järeldused põhinevad 
arutelus sisalduva 
analüüsi tulemustel, 
annavad vastuse 
kõikidele 
uurimisküsimustele/ 
-ülesannetele ning 
täidavad uurimistöö 
eesmärgi 
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8. Teadusteksti kirjutamine  
 
Väljendab end kirjalikult. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
kasutab kõnekeelt (E) → 
kasutab teaduskeelt (A) 
 

 
Põhimõisted on 
defineeritud, kuid 
esineb 
ebajärjekindlust 
terminite kasutamises.  
 
Tekst on kohati 
ebaloogilise 
ülesehitusega, esineb 
ebaselge mõttega 
lauseid/lõike ja 
kõnekeelseid 
väljendeid 
 

 

– 

 
Põhimõisted on 
defineeritud. Termineid 
on kasutatud õiges 
tähenduses ja 
kontekstis.  
 
Tekst on loogilise 
ülesehitusega, 
grammatiliselt 
korrektne, kuid esineb 
üksikuid 
kõrvalekaldeid 
teaduskeele tavadest 

 
– 

 
Põhimõisted on 
defineeritud. Termineid 
on kasutatud õiges 
tähenduses ja 
kontekstis.  
 
Tekst on loogilise 
ülesehitusega, 
grammatiliselt korrektne, 
teaduskeelne, 
mõtteliselt selge ja 
sidus tervik. 
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9. Vormistamine 
 
Vormistab magistritöö vastavalt 
magistritöö kaitsmise korrale ja 
kirjalike tööde vormistamise 
juhendile. 
 

 
Magistritöö struktuur 
vastab nõuetele. 
 
Esineb korduvalt 
lohakusvigu ja olulisi 
kõrvalekaldeid 
kirjalike tööde 
vormistamise 
juhendist. 
 
 

 
- 

 
Magistritöö struktuur 
vastab nõuetele. 
 
Esineb vähesel määral 
kõrvalekaldeid kirjalike 
tööde vormistamise 
juhendist.  

 
- 

 
Magistritöö struktuur 
vastab nõuetele. 
 
Vastab kirjalike tööde 
vormistamise 
juhendile. 
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10. Suuline kaitsmine 
 
Väljendab end suuliselt. 
 
Õpiväljundi kvalitatiivne telg: 
kaitseb ebamääraselt (E) → 
kaitseb argumenteeritult (A) 
 

 
Kaitsekõne ja vastused 
küsimustele on 
ebamäärased. 

 
Kaitsekõnes ja vastustes 
küsimustele esineb 
mõningast 
ebamäärasust. 
 

 
Kaitsekõne ja vastused 
küsimustele on 
asjakohased ja selged. 
 

 
Kaitsekõne ja vastused 
küsimustele on 
asjakohased, osaliselt 
argumenteeritud. 
 

 
Kaitsekõne ja vastused 
küsimustele on 
suurepärased, 
asjakohased ja 
argumenteeritud. 

 
______________________________ 

 
** Kvalitatiivse uurimismeetodi puhul ei ole uurimisküsimused/-ülesanded alati vajalikud. 


