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EESSÕNA 

 

Käesolev juhend on mõeldud abivahendiks Tartu Ülikooli skandinavistika osakonna 

üliõpilastele, sisaldades nõuandeid ja juhiseid kirjalike tööde koostamiseks ning 

vormistamiseks rootsi, norra ja taani filoloogia erialadel. 

Erineva mahu ja tähtsusega kirjalikud tööd, nt referaadid, esseed, seminari- ja 

kursusetööd moodustavad ülikooliõpingute lahutamatu osa. Iseseisvad uurimused, mida 

üliõpilastel kirjutada tuleb, täiendavad ühelt poolt akadeemilist õppeprotsessi ning 

arendavad teisalt oskust ennast kirjasõnas sisukalt ning korrektselt väljendada. Kuivõrd 

efektiivselt suudab üliõpilane nimetatud kaht momenti omavahel ühendada, seda näitab 

muuhulgas stuudiumi lõpul kirjutatav bakalaureuse-, magistritöö või -projekt, mis ühtlasi 

loob aluse edasiste teadustööde, nt doktoritöö kirjutamiseks.  

Juhendis esitatakse mõned kindlad nõudmised eesmärgiga ühtlustada 

skandinavistika osakonna üliõpilastööde vormistuslikku külge, ent samas on koostajad 

sageli pidanud õigemaks mitte anda täpseid ettekirjutusi, vaid tutvustada erinevaid 

lahendusi ning pakkuda näpunäiteid. Lõplik otsus jääb enamasti töö kirjutaja enda teha. 

Siinkohal tahame rõhutada, et kuigi juhend on eestikeelne ning järgib sellele 

vastavaid vormistusprintsiipe, kirjeldatakse paljudel juhtudel lähemalt eelkõige 

skandinaavia traditsioonile iseloomulikke põhimõtteid, kuna üliõpilastelt eeldatakse, et 

nad kirjutavad oma lõputöö ühes neist kolmest keelest. 

Juhendi taotluseks pole esitada ammendavat ülevaadet kõigist küsimustest, mis 

uurimistööde koostamisel ja vormistamisel tekkida võivad, vaid keskenduda 

olulisematele kriteeriumidele, millest töös kinni pidada. Täiendavate vahenditena võib 

julgesti soovitada kirjanduse loetelus toodud materjale. Siiski on oodatud kõik 

teiepoolsed ettepanekud, kuidas vajadusel juhendit edaspidi täiendada ning parandada. 
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1. TÖÖPROTSESSI ÜLDISELOOMUSTUS 

  

Kirjaliku uurimistöö koostamine algab teema valikuga, mille juures tasub silmas pidada 

nii vastava teema olulisust ja originaalsust, oma huvisid ja võimeid kui ka neid üldiseid 

valdkondi, mida õppetoolides uuritakse ja juhendatakse. Valiku tähtsust ei tohi 

alahinnata, kuna sellest sõltub otseselt kogu tööprotsessi edasine käik. 

Kui töö kirjutamise käigus selgub, et valitud teema siiski mingil põhjusel ei sobi, 

on teemat võimalik vahetada. Seda ei tasu teha kergekäeliselt, aga kui see tundub vajaliku 

ja möödapääsmatuna, siis tasub pigem teemat vahetada kui lõputöö kirjutamine pooleli 

jätta. Enne lõpliku otsuse langetamist tasub kindlasti asja arutada ka juhendajaga. Tihti 

leitakse tekkinud probleemile arutlemise käigus koos hea lahendus. Mõelda tasub ka 

sellele, et teemavahetusega võib kaasneda ka juhendaja vahetamise või kaasjuhendaja 

kaasamise vajadus. 

Pärast temaatika piiritlemist tuleb hakata koguma ning analüüsima uurimis- ja 

taustmaterjali. Siingi on oluline pidada nõu mõne õppejõuga, raamatukogutöötajaga või 

juhendajaga, kes lähtuvalt oma erialastest kogemustest oskab soovitada nii esialgset 

kirjandust kui ka võimalusi edasisteks otsinguteks. Kindlasti tasub tutvuda üliõpilastööde 

arhiividega DSpace’is, erinevates osakondades/instituutides ning eriti nende 

kirjandusnimekirjadega – sageli ilmneb, et mingis küsimuses on juba eelnevalt suur töö 

ära tehtud. Hea moodus on kirjandust otsida märksõnade abil erinevatest teatmeteostest, 

nii tavalistest entsüklopeediatest kui erialaspetsiifilistest koondteatmikest. 

Konsultatsiooni saamiseks võib alati pöörduda teiste osakondade/instituutidevõi ka 

teaduskondade vastavate erialainimeste poole, eriti kui on tegemist interdistsiplinaarse 

teemaga. 

Kui materjali kogumisega on jõutud piisava ülevaate saamiseni, tuleks lähtuvalt 

allikate iseloomust ja esialgsest teemavalikust määratleda töö täpsem eesmärk. Kuna 

teadustöö seisneb teatud probleemi püstitamises ning sellele lahenduse otsimises, siis on 

väga tähtis sõnastada töö eesmärk selgelt ja üheselt mõistetavalt. Alles siis, kui on 

otsustatud, mida konkreetselt uurida tahetakse, saab hakata materjali sisuliselt analüüsima 

– enne seda ju ei teata veel, mida otsida. Probleemipüstitus ning töö uurimiskava 

koostamine on kahetasandiline: esmalt valitakse laiema valdkonna raames mõni kitsam 

aspekt ja seejärel esitatakse põhiküsimus, millele töö peab vastuse andma. Ühe 
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võimalusena saab näiteks luua hüpoteesi, s.t teadusliku oletuse, mis töö käigus saab kas 

kinnituse või lükatakse ümber. Töö põhiküsimusele vastuste otsimisele aitab sageli kaasa 

ka lisaküsimuste (ja abihüpoteeside) püstitamine antud teema ja materjali raames, seda 

isegi siis, kui lõppkokkuvõttes neid käsitlema ei hakatagi. 

Uurimismaterjali ja –eesmärgi olemasolu eeldab, et valitakse vahendid, millega 

loodetud tulemuseni jõuda. Nii teoreetiliste allikate kui metoodika valikul tuleks nõu 

pidada juhendajaga (töö selles faasis peaks üliõpilane kindlasti olema leidnud endale 

juhendaja). Võib eeldada, et ülikooliõpingute lõpuks on üliõpilasel tekkinud ülevaade 

aktuaalsetest erialastest meetoditest ja lähenemisviisidest. Esmast abi saab aga lisaks oma 

loengukonspektidele mitmesugustest ülevaatlikest käsitlustest (näiteks “Mis on 

kirjandusteooria?”, “20. sajandi keeleteadus” jne). Meetodit ja teooriat uurimistöös ei 

tohiks iseenesest automaatselt käsitleda akadeemilisuse ja teaduslikkuse sünonüümidena, 

vaid kui tõhusaid abivahendeid tõsiseltvõetava uurimuseni jõudmiseks. 

Pärast vajalike “tööriistade” valimist võibki alata sisuline töö materjaliga, mis 

muuhulgas seisneb süvendatud töös kirjanduse ja muude oluliste allikatega, saadud 

andmestiku töötlemises ning tulemuste analüüsimises ja tõlgendamises, millega 

paralleelselt käivitub ka töö kirjalik vormistamine. Oluline on, et siinkirjeldatud etapid ei 

järgne üksteisele rangelt kronoloogiliselt, vaid on tihedalt seotud ning võivad autori 

tööstrateegiast sõltuvalt kujuneda väga erinevateks. Kirjutamisprotsessi juurde tuleme 

tagasi edaspidi, ent esialgu võib mainida, et alustada tasub kergematest peatükkidest ja 

küsimustest ning lausa impulsiivselt panna kirja kõik pähetulev. Olles kirjutamisega juba 

algust teinud, toimub üleminek sisulisele analüüsile märkamatult, kuna nii-öelda elatakse 

materjali sisse. 

Igasuguse loomeprotsessi käigus tuleb ette nn surnud punkte, mil tundub, et pea 

on mõtetest tühi, kõik mõtlemist-ütlemist vääriv on juba ära mõeldud ja öeldud. Sellistel 

hetkedel tasub kogu töö mõneks ajaks (mitte liiga pikaks!) kõrvale panna ja võtta aega 

puhkuseks. Värske peaga on kergem mõttejärge üles korjata. Oluline on töö igas järgus 

suhelda juhendajaga, isegi siis, kui pole mingeid tulemusi ette näidata. Juhendaja suudab 

ka mõtteummikusse sattunud üliõpilast aidata. Kindlasti abistab osavõtt seminaridest ning 

suhtlemine oma “saatusekaaslastega” tööst kergelt distantseeruda ja samas uudset 

vaatenurka leida. Enne uurimuse lõplikku viimistlust ja esitamist tasub samuti võtta paar 

“teadusevaba” päeva ning seejärel oma kirjutis hoolega läbi lugeda. 
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Eraldi peatuks üliõpilase suhtlemisel juhendava õppejõuga. Tavapäraselt lepivad 

üliõpilane ja juhendaja kokku lõputöö kirjutamise graafiku. Töö igas etapis ning iga 

probleemi puhul on alati kasulik konsulteerida juhendajaga. Võimaluse korral tuleks 

kokku leppida individuaalne kohtumiskava. Juhendaja on üliõpilase esimene nõuandja, 

lugeja ja kriitik, seega tuleb tihe suhtlemine ja nõupidamine ainult kasuks. Meeles tasub 

pidada aga seda, et lõputöö peab valmima iseseisvalt ning õppejõu roll on ainult suunav 

ja abistav. Juhendaja juhib tähelepanu suurematele puudustele ja nõrkadele kohtadele 

analüüsis või argumentatsioonis, kuid ei ole töö kaasautoriks. 

Juhul kui koostöö üliõpilase ja juhendaja vahel mingil põhjusel ei suju, siis on 

üliõpilasel võimalus juhendajat vahetada. Seda otsust ei tohiks teha kergekäeliselt, seda 

eriti lõputöö kirjutamise lõppfaasis. Samas on ka juhendajal õigus loobuda üliõpilase 

juhendamisest juhul, kui üliõpilane ei pea kinni kokkulepetest (nt. üliõpilane esitab 

lõputöö kaitsmisele ilma, et ta oleks juhendamise perioodil juhendajaga suhelnud ja oma 

tööd talle vastavalt kokkulepitud graafikule esitanud). Eelnimetatud juhtudel on 

üliõpilase kohus leida endale uus juhendaja. Sellisel juhul esitab üliõpilane lõputöö alles 

siis, kui uus juhendaja annab kirjaliku nõusoleku töö kaitsmisele lubamise kohta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. TÖÖ ÜLESEHITUS 

 

Eelmise peatüki kokkuvõtteks ning käesoleva sissejuhatuseks sobib hästi järgnev 

meelespea, mis mõningate kohanduste ja täiendustega on koostatud Arne Dahlø raamatus 

“Slik skriver du hovedfagsavhandling” esitatud juhiste põhjal. Selle järel 

kommenteeritakse töö kõiki osi lähemalt. 

1. Konsulteeri juhendajaga, et selgitada, missugused on sinu uurimistööle esitatavad ootused ja 

nõudmised. 

2. Tutvu paari viimasel ajal kirjutatud tööga, mis on pälvinud hea hinnangu. 

3. Alusta kirjutamisega varakult, sest selleks kulub rohkem aega, kui sa arvad, ning koosta 

kõigepealt uurimistöö üldkavand. 

4. Järgi töö ülesehituses IMRAD-struktuuri (vt punkt 6) ning erista selgelt erinevad osad 

üksteisest. 

5. Pealkiri (tiitelleht) ja sissejuhatus loovad tööst esmamulje, mistõttu neile tuleb pöörata erilist 

tähelepanu. 

6. Jää kindlaks IMRAD-struktuuri põhimõtetele (IMRAD = Introduction, Methods, Results and 

Discussion): 

Sissejuhatus (Introduction) 

Sissejuhatus tutvustab töös vaadeldavat probleemistikku ning eesmärke. Lisada võib taustandmeid 

(nt ülevaateid olulisest kirjandusest) ning märkida, millist metoodikat töös kasutatakse ja miks. 

Materjal ja metoodika (Methods)  

Dahlø selgitab, et siin on tegemist selge andmestikuga uurimistöös rakendatud materjalide ja 

metoodika kohta. Täpsustuseks võib lisada, et näiteks loodusteaduslikes töödes kirjeldatakse 

seeläbi sooritatud eksperimenti, tagades selle korratavuse. Humanitaarteaduslike uurimuste erinev 

laad ei võimalda küll määratleda “eksperimenti” sama ranges tähenduses, kuid ülevaade 

allikmaterjalidest ja metoodiliste võtetest on teadusliku lähenemise alustoena igal juhul vajalik. 

Analüüs ja tulemused (Results) 

Ka selle punkti puhul peame märkima, et erinevate teadusvaldkondade uurimistöödes ilmnevad 

variatsioonid, ent üldjoontes esitatakse siin eelnevalt piiritletud materjalist kindlate meetodite abil 

saadud andmestik töödeldud kujul ning sellise analüüsi teel jõutakse konkreetsete tulemusteni. 

Järeldused ja diskussioon (Discussion) 

Rõhutame, et uurimistulemused on vaja lõpuks paigutada taustsüsteemi, mille kaudu tehakse 

järeldusi üldisemate printsiipide kohta, neid kas osaliselt või täielikult kinnitades või ümber 

lükates. Järelduste kaudu avatakse uurimistulemuste teoreetiline tähendus ning praktiline 

funktsioon laiema teaduskonteksti raames. (Dahlø 1994: 84) 
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Teaduslik uurimistöö koosneb seega kindlatest osadest, millel töö terviklikkuse 

seisukohalt on oma kindel ülesanne ning mis peavad olema nii sisult kui mahult 

üksteisega proportsioonis. Töö osad on järgnevad: 

tiitelleht 

eessõna (pole kohustuslik) 

sisukord 

lühendid (vajadusel) 

sissejuhatus 

töö põhiosa ehk sisuline osa (peatükkideks jaotatuna) 

kokkuvõte 

võõrkeelne resümee (rootsi, norra või taani keeles kirjutatud töödes on resümee eestikeelne) 

kasutatud kirjandus 

registrid (vajadusel) 

lisad (vajadusel) 

lihtlitsents lõputöö avaldamiseks 

 

Akadeemilise töö täpse struktuuri (näiteks sisukorra, eesõna ja resümee järjestuse) kohta 

antakse mõnevõrra erinevaid juhiseid. Kuna ühtselt kehtivaid reegleid pole, siis võib autor 

ise või koos juhendajaga otsustada sobivama variandi kasuks, võttes näiteks eeskujuks 

juba heakskiidetud üliõpilastööd või juhendid. Siin esitatu on vaid üks võimalikest, mitte 

ettekirjutus. 

Eessõna lisatakse üldjuhul mahukamatele töödele, nagu näiteks magistritöö. 

Eessõnas on sobilik tänada inimesi või asutusi, kellelt töö kirjutamise käigus on abi 

saadud (lühemates töödes, nagu bakalaureusetöö, esitatakse tänuavaldused 

sissejuhatuses). Töö valmimisest antakse paarilauseline ülevaade, millel võib olla ka 

kerge huumorivarjund. Eessõna iseloomustab lühidus ja konkreetsus, pikkadel 

“heietustel” pole siin kohta. 

Sisukorra moodustavad töö kõikide osade, peatükkide ja alapeatükkide pealkirjad 

koos jaotusnumbritega, mis annavad koos tiitellehega kontsentreeritud ülevaate töös 

käsitlemisele tulevast teemast ja küsimustikust. Samuti tuleb ära näidata lehekülje 

number, millel peatükk algab. On avalik saladus, et sageli loetakse uurimusest ülevaate 

saamiseks läbi vaid töö eesmärk, sisukord, kokkuvõte ja kirjanduse loetelu, seega tuleb 

eriti algaja teadustöökirjutajana nendele osadele iseäranis suurt tähelepanu pöörata. 

Lubamatu on peatükkide pealkirjade erinevus sisukorras ja töös eneses. 
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Lühendite loendis nimetatakse kõik töös esinevad lühendid, mis pole laialt 

levinud ega üheselt arusaadavad või siis on antud uurimuse piires autori enda poolt 

loodud. Lühendite loetelu koos vastavate tähendustega järgib tähestikulist ülesehitust. 

Väga tähtis osa on kanda sissejuhatusel. Lühemate üliõpilastööde puhul on siia 

võimalik sisse põimida ka eessõna, s.t avaldada tänu olulistele inimestele. Seejärel 

põhjendab autor oma teemavalikut ja selle kaalukust (seni käsitlemata materjal, uudne 

lähenemisviis või lähtematerjal vms), esitades sisulise arutluse lähtuvalt omaenda 

seisukohtadest. Sobimatu on põhjendada teemavalikut kellegi kolmanda arvamusega 

(juhendaja arvas, et see on hea teema) või isiklike emotsioonidega (süda ütles, et sellest 

peab kirjutama). Samuti piiritletakse siin täpselt ära eesmärk, s.t need küsimused, millele 

vastust otsitakse; esitletakse lähte- või uurimismaterjali ning selgitatakse selle eripära ja 

võimalikke puudujääke; antakse lühem ülevaade põhilistest töömeetoditest, teoreetilisest 

tagapõhjast, töös kasutatavast mõistestikust (eriti juhul, kui see erineb tavapärasest) ning 

üldisest ülesehitusest. Sissejuhatuses sobib juhtida tähelepanu asjaoludele, mille teadmine 

aitab lugejal uurimuse sisu paremini mõista, kuid mis otseselt ei puuduta tööd ennast. 

Nendeks võivad olla uurimismaterjalist või -meetodist tulenevad võimalikud probleemid, 

materjali piiritlemisel abiks olnud printsiibid, väljajäetud materjali ebaolulisus 

uurimiseesmärgist lähtuvalt jne. Tõstatatud küsimuste sisuline lahendamine jääb 

sisupeatükkidesse, sissejuhatust ei koormata üle faktide ega arvudega. Sissejuhatuse 

pikkus on umbes sama nagu kokkuvõttel, bakalaureusetöös seega 1-2 lehekülge, 

magistritöös või -projektis pikem, kursuse- ja seminaritöös aga lühem. 

Teadustöö sisuline osa järgneb sissejuhatusele peatükkidena. Probleemi 

käsitlemisel on soovitav liikuda üldisematelt (teoreetilistelt, ülevaatlikelt) sisuosistelt 

empiirilise analüüsi omadele. Peatükkideks jagamise kohta loe lähemalt peatükist “Töö 

liigendamine”. Sisupeatükid võtavad mahult enda alla kõige suurema osa, umbes 80-90% 

töö kogumahust. 

Kokkuvõttes on sobilik viidata sissejuhatuses juba esitatud eesmärgile ning sellest 

lähtuvalt esitleda katsetatud lahendusviisi, selle paikapidavust antud probleemi puhul 

ning järeldusi, millele jõuti. Ka negatiivne tulemus on tulemus, mis väärib esitamist ning 

edasist analüüsi, samuti see, kui võrreldes varasemaga jõuti hoopis teistsugusele 

seisukohale. Kindlasti tuleb silmas pidada, et kõik sissejuhatuses püstitatud küsimused 

saaksid vastatud ning et ei esitataks uurimuse eelmistes osades käsitlemata probleeme, 
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materjale või allikaid. Kokkuvõte pole seejuures uurimistöö erinevate osade mehaaniline 

kokkukleepimine, vaid selle paigutamine olemasolevasse teaduslikku konteksti. 

Lühemate üliõpilastööde puhul võib eeltoodud meelespeas nimetatud diskussiooni osa 

(Discussion) liita kokkuvõttega, pikemates käsitlustes aga on õigem esitada see omaette 

peatükina. Lisaks eesmärgi, protsessi ja tulemuste esitlemisele tuleb kokkuvõttes anda 

tööle hinnang laiemas teaduslikus perspektiivis, tuua välja metoodika, järelduste, 

hinnangute ja ettepanekute edaspidine kasutamisvõimalus. Autor peaks samuti nägema 

oma töös arenguvõimalusi, osutama uutele probleemidele ja uurimist vajavatele 

valdkondadele. Kokkuvõtte pikkus bakalaureusetöös võiks olla 1-3 lehekülge, 

magistritöös või -projektis vastavalt pikem ja seminaritöös lühem. 

Kasutatud kirjanduse loetelu hõlmab - nagu juba nimigi ütleb – kõiki töös 

kasutatud ja nimetatud materjale. Peab olema välistatud olukord, kus kasutatud 

materjalide kohta ei leidu andmeid. Meeles tuleb pidada ka seda, et kirjandusnimekiri 

valmib töös kasutatud keelt ja selle traditsioone järgides.  

Lisade all mõistetakse teadustöödes suuri tabeleid, küsitlusankeete ja nende 

tulemuste statistikat, intervjueeritavate loetelusid ja intervjuude üleskirjutusi, 

illustratsioone, graafikuid, analüüsitud originaaltekste ja nende tõlkeid ning muude 

andmete loendeid. Siin kehtib üldreegel: kogu illustratiivne/ täiendav materjal, mis on 

pikem kui 1 A4-lehekülg, läheb lisana töö lõppu, kuna põhiteksti raames võib see 

takistada mõttekäigu jälgimist. Kui lisasid on rohkem kui üks, tuleb need seada 

numbrilisse järjekorda ning tekstis osutada sellele vastava numbriga. Väiksemad tabelid 

ja graafikud võib paigutada teksti sisse, nende kohta loe lähemalt peatükist “Tabelid ja 

illustratsioonid”. Skandinavistika üliõpilastele tähelepanemiseks: lisade norrakeelne 

nimetus on kas bilag või vedlegg, rootsikeelne bilaga, taanikeelne bilag. Kuna lisad 

asetsevad üldiselt töö lõpus, jäetakse selle markeerimiseks töö ja lisade vahele valge leht 

(vastavakeelse märgistusega “Lisa”). 

Resümee kirjutatakse muust uurimistööst erinevas keeles. Üldise akadeemilise 

tava kohaselt on resümee inglise-, saksa- või venekeelne, kuid võõrkeelse töö puhul on 

resümee eestikeelne. Soovi korral võib eestikeelsele resümeele lisada ka võõrkeelse 

resümee, mis ei ole kirjutatud norra, rootsi või taani keeles. Selle abil antakse keelt 

mittevaldavale lugejale ülevaade uurimistemaatikast, probleemipüstitusest, analüüsist ja 

järeldustest – seega tuleb meeles pidada, et resümee avardab oluliselt töö lugejaskonda. 
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Lisaks eelnimetatule peavad siin kajastuma kõik töö tähtsamad andmed (tiitellehe 

andmestik, lehekülgede ja lisade arv, töö pealkiri nii originaalkeeles kui ka täpses 

võõrkeelses tõlkes) ning samuti uurimuse eripära ja aktuaalsus. Võõrkeelne resümee on 

süntees sissejuhatusest ja kokkuvõttest ning võtab olenevalt uurimistöö kogumahust enda 

alla 1-3 lehekülge, olles järelikult pikem ja põhjalikum kui kokkuvõte. 

Vastavalt rektori korraldusele alates 01.12.2012 tuleb kõik lõputööd säilitada 

Tartu Ülikooli raamatukogu digiarhiivis DSpace. Selleks tuleb lõputöösse lisada 

lihtlitsents lõputöö avaldamiseks - autori lihtlitsents on eelduseks autori kaitsmisele 

lubamisel. Litsents paigutatakse töö lõppu. Paberkandjal esitatud töö litsentsi 

allkirjastavad töö autor ja põhijuhendaja. PDF-failina esitatud töö litsents võib, kuid ei 

pea olema allkirjastatud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.utlib.ee/dspace/
http://www.maailmakeeled.ut.ee/et/kolledz/lihtlitsents
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3. TÖÖ VORMISTAMINE 

  

Kuigi skandinavistika osakonna üliõpilastööd kirjutatakse kas rootsi, norra või taani 

keeles, tuleb töö tehnilisel ja sisulisel vormistamisel arvestada Eestis levinud 

traditsioonide ja Tartu Ülikooli nõuetega. Siinkohal annaksime mõned juhised, millest 

lähtuda. 

Kõik seminari-, bakalaureuse- ja magistritööd või -projektid, referaadid ja 

uurimistööd kirjutatakse arvutil, trükitakse välja A4-formaadis valge paberi peal ning 

esitatakse köidetult ja/ või digitaalselt pdf-formaadis. Vähemtähtsad tööd nagu seminari- 

ja kursusetööd ning referaadid sobib esitada pehmekaanelistes kiirköitjates valge paberi 

peale trükitud kahele poolele ja/ või digitaalselt pdf-formaadis. Bakalaureusetöö 

esitatakse digitaalselt pdf-formaadis ja kahes eksemplaris spiraalköites valge paberi peale 

trükitud kahele poolele. Magistritöö või -projekt esitatakse digitaalselt pdf-formaadis ja 

kahes eksemplaris, millest vähemalt üks eksemplar on kõvas köites. Mõlemad 

eksemplarid on valge paberi peale trükitud ühele poolele. Töö iga lehe vasak äär jäetakse 

4 cm ulatuses vabaks, et ka köidetult oleks seda mugav lugeda. Paremale äärele 

arvestatakse vaba ruumi 2 cm, üla- ja allservale 3 cm. 

Üliõpilastöödes kasutatav kirjasuurus on 12 punkti, reavahe 1.5 Times New 

Roman on soovitatav kirjatüübi valikul, kuid pole kohustuslik. Tsitaatide ja näitelausete 

eristamiseks põhitekstist võib kasutada erinevaid kirjasuurusi, selle kohta loe vastavast 

peatükist. 

Töö kõik lehed (k.a lisad) nummerdatakse. Lehekülgede numeratsioon algab 

tiitellehest, kuid esimene leheküljenumbrit kandev leht on töö teine leht. Numbreid ei 

lisata leheservadele käsitsi, vaid kasutatakse igas tekstitöötlusprogrammis olemasolevaid 

võimalusi (Insert … page number), mille abil on ühtlasi võimalik välistada esimese 

numbri näitamine ja määrata esimese näidatava numbri väärtus. Üldiselt paigutatakse 

leheküljenumbrid lehe alumisele äärele paremasse nurka või keskele, kuid esineb ka muid 

variante (ülemise serva paremas nurgas või keskel). Oluline on jälgida, et kogu töö saaks 

nummerdatud ühtemoodi. 
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 3.1. Tiitelleht 

 

Tiitelleht on töö esimese lehena esmamulje looja, 

mis ühtlasi annab lugejale kogu vajaliku 

üldinformatsiooni. Tiitelleht peab korrektne välja 

nägema, olema keeleliselt veatu ning kajastama 

töö kõiki põhiandmeid: 

 õppeasutus ja osakond  

 peaaine sulgudes (soovi korral) 

 töö pealkiri (ja alapealkiri) 

 töö liik 

 töö autori nimi (ilma laiendita “autor”, “üliõpilane”  

vms)  

 juhendava õppejõu nimi koos akadeemilise tiitliga 

 töö kaitsmise koht ja aasta 

Andmed paigutatakse tiitellehele nagu näidatud 

joonisel: lehe ülaserva kirjutatakse õppeasutuse ja 

osakonna nimi. Pealkiri ja alapealkiri asetsevad lehe keskjoonel või sellest pisut 

kõrgemal. Pealkirja alla kirjutakse töö liik (samuti tsentreeritult). Lehe allosas 

paigutatakse keskjoonest paremale poole autori nimi (magistritööde või -projektide juures 

soovitatakse see ära tuua juba enne töö pealkirja), selle alla juhendaja nimi koos 

ametinimetusega (professor, dotsent, lektor, assistent). Kui juhendaja on väljastpoolt 

akadeemilist struktuuri, võib kirjutada tema teaduskraadi (kasutades ladinakeelseid 

lühendeid PhD, MA, MSc). Kui ka see puudub, siis ainult nimi koos sõnaga “juhendaja”. 

Alati võib küsida juhendajalt, millist varianti tema ise eelistab. 

Kirja suurus, tüüp ja paksus on autori enda ilumeele kujundada. Tiitelleht on 

ainuke koht, kus võib kasutada teistsugust kirjatüüpi kui ülejäänud töös ja lubada teatud 

piirides loomingulisust. Tähtsama info (töö pealkiri ja õppeasutus) puhul saab pidada 

õigustatuks paksema või suurema kirjaga esile tõstmist. 

Tiitelleht peab olema läbivalt ühes keeles. Soovitame ülikooli struktuuriüksuste, 

õppekava ja peaaine kohta kasutada järgmisi nimetusi: rootsi keeles Tartu universitet, 

Humanistiska och konstnärliga fakulteten, Institutionen för främmande språk och 

kulturer, Avdelningen för skandinavistik, (Svenska språket och litteraturen), BA-uppsats 

/ MA-uppsats, norra keeles Det humanistiske og kunstneriske fakultet, Institutt for 

Tartu Ülikool 

Maailma keelte ja kultuuride kolledž 

Skandinavistika osakond 

Skandinaavia keeled ja kultuurid 

 

(Norra/rootsi/taani keel ja kirjandus) 

 

 

MINU TÖÖ 

Subjektiivne uurimus 

Bakalaureusetöö 

 

 

Mari Algaja 

Juhendaja dotsent Üli Tark 

 

Tartu 

2016 

Joonis 1. Tiitellehe näidis 
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fremmedspråk og kulturer, Avdeling for skandinavistikk, (Norsk språk og litteratur), 

Bacheloroppgave / Masteroppgave, taani keeles Tartu Universitet, Fakultetet for Kunst 

og Humaniora, College for fremmedsprog og kulturer, Afdeling for skandinavistik, 

(Dansk sprog og litteratur), Bachelorprojekt / Speciale. 

Peatuksime lühidalt ka pealkirja tähtsusel. Lisaks elementaarsete nõuete 

täitmisele (üheseltmõistetavus ja grammatiline korrektsus) peab pealkiri äratama 

tähelepanu, andma edasi töö temaatika ning olema tabav ja huvitav. Sellepärast soovitame 

pealkirja sõnastamisega rohkem mõttevaeva näha. Kasutada võib samuti mõnd tabavat 

tsitaati või huvitekitavat küsimust, ent sel juhul peaks alapealkiri olema neutraalsemat ja 

informatiivsemat laadi. Ebaloogiline või põhjendamatu pealkiri on töö vormistamisel üks 

suuremaid vigu. 

  

  

3.2. Töö liigendamine 

 

Teksti väiksemateks osadeks jagamise eesmärgiks on lugejasõbralikkuse saavutamine. 

Ka lühemat laadi seminaritöö võidab palju, kui tekst jaotada peatükkideks ja lõikudeks. 

Lugejal on hästi struktureeritud tööd visuaalselt hea haarata ja kerge jälgida autori 

mõttekäiku. Üliõpilastööde suurimaks jaotuseks võib olla osa, seda eriti mahukamate 

tööde puhul. Näiteks markeeritakse mitme suure teema käsitlemist töö jagamisega kaheks 

või enamaks osaks, mis koosnevad peatükkidest, mis omakorda liigenduvad 

alapeatükkideks. Samas võib tööd jaotada ka vaid peatükkideks (ja alapeatükkideks), mis 

on (eriti eesti teadustraditsioonis) levinum variant. 

Peatükkideks ja alapeatükkideks jaotatakse töö teema erinevatest aspektidest 

lähtudes. Nii võib kirjaniku biograafia kuuluda omaette peatüki alla, tema loomingu 

ülevaade jääda aga teise, kuigi samas võib neid teemasid ka ühiselt vaadelda. 

Kirjandusteose või konkreetse grammatilise probleemi analüüs moodustab kindlasti 

eraldi peatüki(d). Hoolimata teemaaspektide erinevustest pole peatükid omaette teosed, 

vaid haakuvad suuremaks tervikuks, mistõttu tuleb jälgida, et üleminek nende vahel oleks 

loogiline ja sujuv. Vastasel juhul on töö mõtet raske jälgida ja kogu tekst tundub hakitud. 

Peatükke alustatakse uuelt leheküljelt, alapeatükke jätkatakse samal lehel. Alapeatüki 
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pealkirja eraldamisel eelnevast ja järgnevast tekstist tuleb pealkiri selgelt siduda selle 

juurde kuuluva tekstiga. Pealkirja ja järgneva teksti vahele peaks jääma vähem tühja 

ruumi kui pealkirja ja eelneva teksti vahele. Tuleb jälgida, et koos pealkirjaga asetuks 

samale lehele vähemalt kaks rida teksti, samamoodi ei tohi lõigu viimane rida jääda 

üksikuna järgmisele lehele. 

Tekstiosi pealkirjastades lähtutakse samadest printsiipidest nagu üldpealkirja 

puhul: lühidus, selgus, konkreetsus. Hea oleks, kui sisukorda vaadates saaks lugeja 

võimalikult kiiresti leida teda huvitavad punktid. Et pealkirjade ülesanne on ka huvi 

tekitada, võib selleks olla küsimus, mis ärgitab tundma huvi vastuse vastu. Stilistiliselt 

halb on kasutada esimese lõigu alguses pealkirjaga identset sõnastust, siin tuleb leida teisi 

lahendeid. Pealkiri asetseb lehe vasakus ääres (võib ka keskel), mitte kunagi ei panda 

selle järele punkti. 

Peatükkide numeratsiooni kohta tuuakse mitmesuguseid näiteid, kuid 

enamlevinud meetod on tarvitada araabia numbreid ühest alates. Esimene sisuosis ehk 

sissejuhatus kannab seega numbrit 1, edaspidised saavad numbri vastavalt järjekorrale 

töös. Alapeatükkide puhul lisatakse põhijaotuse numbrile teise, kolmanda ja neljanda 

taseme jaotise numbrid (1.2., 1.2.4., 2.3.1.4.) Suuremat kui neljaastmelist hierarhiat ei ole 

soovitav kasutada. Eesti teadustraditsioonis pannakse viimase jaotusnumbri järele punkt, 

välja arvatud tekstisisese viitamise puhul (nt: Alapeatükis 3.4.2 leiab see probleem 

lähemat käsitlemist). Skandinaaviamaades viimase jaotusnumbri järgi reeglina punkti ei 

panda. Mõned uurimistöö osad nagu eessõna, sisukord, kirjandusnimekiri, lisad ja 

resümee jäävad numeratsioonist välja (sisukorras esinevad nad vastavalt oma asukohale 

töös). Osade ja peatükkide puhul on võimalik kasutada ka rooma numbreid (I, II, III jne) 

ja alapeatükkide puhul araabia numbreid (kasutusel rohkem skandinaavia 

teadustraditsioonis). Milline süsteem valida, on taas autori otsustada. Tähtis on aga 

jälgida, et numeratsioonid teksti sees ja sisukorras kattuksid. 

Vastavalt töösisesele hierarhiale tuleb erineva taseme pealkirjad tähistada 

teistsuguse kirjaga. Soovitatav on lähtuda viimasest jaotisest: selle pealkiri on sama suure 

ja paksu kirjaga kui tavaline tekst, aste kõrgem pealkiri on kaks punkti suuremas paksus 

kirjas ja peatükkide pealkirjad läbiva suurtähega tavalisest tekstist kaks punkti suuremas 

paksus kirjas. Pealkirjade maksimaalne kõrgus võiks piirduda 24-28 punktiga. Erinevat 

kirjatüüpi pole soovitav kasutada. Võimalusi on palju, nõutakse vaid, et hierarhia oleks 
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selgelt eristatav, kogu töös ühesugune (s.t ühe tasandi pealkirjad oleksid kõik ühesugused) 

ja kajastuks ka sisukorras (alama astme pealkirjad esitatakse seal taandega). 

Teksti kõige väiksemaks jaotiseks on lõik. Uue lõigu abil tutvustame uut mõtet, 

kirjeldame mõne probleemi teist aspekti või anname lugejale muul moel 

hingetõmbepausi. Lõigu pikkuse määrab sisuliselt mõtte kestus, kuid meeles võiks pidada 

asjaolu, et tunduvalt üle poole A4-lehekülje ulatuvad lõigud on isegi infohõreda teksti 

puhul lugejale raskesti jälgitavad. Lõikudeks jaotamisel on kaks võimalust. Ühel juhul 

eraldatakse nad üksteisest tühja rea abil, kusjuures iga lõigu esimene rida algab taandeta. 

Teisel juhul kasutatakse eraldajana lõigu esimeses lauses taandrida, mis võiks olla ca 1 

cm pikkune (arvuti tabulatsiooniklahvi üks vajutus). Tühja rida siis enam ei jäeta (seda 

võib teha ainult siis, kui on vaja tekstis midagi eriliselt esile tõsta). Pealkirjale järgnev 

lõik algab skandinaavia traditsiooni järgi ilma taandreata, kõik järgmised taandega. 

Kumba eraldusviisi valida, on autori enda otsustada, kuid seda tuleks kogu töös läbivalt 

rakendada.   

 

 

3.3. Tsiteerimine ja refereerimine 

 

Teaduslikus töös tuleb alati selgesti näidata, kui tegemist pole iseseisvate mõttekäikude 

või uurimistulemustega, vaid tuginetakse teistele materjalidele. Autoril on seega kohustus 

eristada refereeringut/ tsitaati enda tekstist viisil, millest ka lugeja üheselt aru saab. 

Viitamissüsteemidest tuleb juttu edaspidi, siinkohal vaatleme refereerimise ja tsiteerimise 

üldiseid põhimõtteid ning vormistusviise. 

Võib öelda, et teatud mahus on refereerimine/ tsiteerimine teadustöö loomulikuks 

osaks: sel viisil näidatakse, et kasutatud on erinevat kirjandust, mis võib näiteks otseselt 

toetada teostatava uurimuse eesmärke ja metoodikat või siis illustreerida vaadeldavat 

küsimust erinevatest – muuhulgas teadusajaloolistest – perspektiividest. Laiemas plaanis 

saame sel moel luua üldise konteksti, millesse konkreetne töö paigutada. Samas peab 

rõhutama, et vältida tuleb liialdamist – liiga sageli või õigustamatult pikal kujul esinev 

refereerimine/ tsiteerimine võib esiteks kahjustada töö proportsioone ning teiseks 

kahtluse alla seada uurimuse iseseisva laadi. Selles küsimuses on vaja leida tasakaal kahe 
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olulise momendi vahel. Ühelt poolt õppida usaldama oma võimet sõltumatult 

argumenteerida, ent teisalt, kui kirjanduse lugemise käigus selgub, et “originaalne” 

tähelepanek on juba kellegi poolt nii-öelda avastatud (mida algajate 

teadustöökirjutajatega ikka juhtub), tuleb loomulikult vastavale allikale viidata. Vaid sel 

moel saab garanteerida, et uurimusest ei kujune plagiaat. 

Kuidas refereerimist ja tsiteerimist täpsemalt määratleda? Toome ära seletavad 

kirjeldused, alustades refereeringust: 

Tavaliselt seletab uurimuse kirjutaja oma sõnadega, s.o refereerib, mis on kirjanduses uuritava 

nähtuse kohta olulist või millised on varasemad uurimistulemused. Autor võib seejuures 

refereeringu sisu kommenteerida ja lisada omapoolseid seisukohti. Nii sulatab autor 

kirjandusallikaist saadu oma teksti, sõnastades selle ümber vastavalt oma sõnastusstiilile. Kuid töö 

autori seisukohtadest tuleb kirjandusest saadu selgesti eristada. (Uuspõld 2000: 32) 
 

Tsiteerimist iseloomustatakse aga nõnda: 

Tsiteerimine on allikteksti sõnasõnaline, ühtlasi tähttäheline esitamine. Tsitaati kasutatakse ainult 

neil juhtudel, kui on oluline edasi anda eeskätt sõnastust, näiteks kui see on eriti tabav või kui see 

on tähtis diskussiooni seisukohalt […] Tsitaadina võidakse kasutada lauseosa, terviklikku lauset 

või lausest pikemaid tekstiosi. (Op.cit: 33) 
 

Just tsiteerimisega tekivad algajatel autoritel tihti probleemid, kuna nad kalduvad pikki 

tsitaate üksteise otsa kuhjama. Mõningast abi saaks sel juhul soovitusest kasutada pigem 

rohkem lühitsitaate kui üksikuid ülipikki. Samuti peab autor kaaluma, millistel juhtudel 

üldse tsiteerida, millal aga eelistada pikale ja väsitavale sõnasõnalisele esitusele 

kokkuvõtlikku refereerimist. Nagu juba öeldud – liialdada ei maksa ei ühe ega teisega. 

Lisaks ei tohi ükski tsitaat ega refereering seista uurimuses vaid sel põhjusel, et nn 

teaduslikkuse poole püüeldes oli lihtsalt vaja midagi tsiteerida või refereerida. 

Kõige sellega tuleb pidevalt arvestada nii kirjutamisprotsessi käigus kui 

viimistlevas faasis, analüüsides iga kasutatava tsitaadi ja refereeringu sisulist tähtsust 

ning funktsiooni töö kui terviku seisukohast. 

 

 

3.3.1. Tsiteerimine 

  

Tsitaatide pikkus varieerub oluliselt, tingides erinevaid vormistuslikke lahendusi. Nõnda 

tuuakse kuni kaherealised tsitaadid (osades juhistes võetakse aluseks 50 sõna piir) 
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jutumärkide abil ära põhiteksti sees, lisades loomulikult tsitaadile ka viite.1 Kui tsitaat on 

pikem kui kaks rida (või 50 sõna) eristatakse see muust tekstist, jättes näiteks nii tsitaadi 

ette kui järele tühja rea ja/ või kasutades kogu lõigu taanet. Muudeks võimalusteks on 

tsitaadis reavahe või ka kirjasuuruse vähendamine. Niisuguse vormistuse korral tsitaadile 

enam jutumärke ei lisata. Nii pikemate kui lühemate tsitaatide seas eristame kaht 

põhitüüpi. Esimesel juhul on tsitaat sulatatud põhiteksti, olles sellest otseselt sõltuv ning 

moodustades lühema tsitaadi puhul näiteks lause ühe osa. Sellise tsitaadi puhul tuleb oma 

tekstis lauseehitus kohandada tsitaadile vastavaks. Teisel juhul on meil aga tegemist 

koolonile järgneva nii-öelda iseseisva tsitaadiga. Tsitaadis ette tulevate jutumärkide 

asemel võetakse kasutusele ülakomad. 

Tsiteerimise põhireegli kohaselt järgib tsitaat originaalteksti muutmata kujul. 

Pikema tsitaadi puhul võib tekkida vajadus tsitaadist mõni osa välja jätta, mida saame 

teha nurksulgude või kaldkriipsude vahele jääva kolme punkti abil: […] või /…/ (vt 

eespool toodud tsitaati). Leidub variante, kuidas teha vahet lühemate ja pikemate 

tekstiosade välja jätmisel, viimasel juhul on märgistuseks [---], kuid üldise lihtsuse mõttes 

soovitatakse läbivalt kasutada nurksulge ja kolme punkti. Tsitaadi alguses või lõpus ei 

pruugi väljajätmist tähistada juhul, kui on tegemist põhitekstiga ühendatud ning sellest 

sõltuva tsitaadiga. Seevastu iseseisva tsitaadi korral, mis asub tekstis näiteks kooloni järel 

või eraldi lõiguna, tuleb kindlasti ära näidata, kui algusest, keskelt või lõpust midagi 

puudub. 

Tsitaadis esinevatele vigadele või vasturääkivustele saab tähelepanu juhtida 

nurksulgudes hüüumärgi [!] või ladinakeelse tähistuse [sic] abil (sic tähendab “nõnda, 

nii” ning kinnitab, et tsiteeritavas tekstis on tõesti kõik just niimoodi). 

Teatud määral võime tsitaadile lisada selgitavaid märkusi või selle raames midagi 

esile tõsta, kuid igasugustele muudatustele tuleb täpselt osutada. Enamasti saame just 

nurksulgude abil lugejaid teavitada faktist, et originaaliga võrreldes on midagi teistmoodi. 

Nii näitame kaldkirja, sõrenduse või allajoonimise korral tsitaadi lõpul ära, et oleme seda 

ise teinud. Norra keeles võib siis näiteks kirjutada min kursivering või kursivering her, 

rootsi keeles min kursivering, taani keeles min fremhævelse. 

                                                
1 Mõnikord kasutatakse lisaks kaldkirja. Soovitame seda siiski mitte teha, kuna teksti kaldkirjas esitamisel 

võivad olla muud eesmärgid. Näiteks võidakse niimoodi tuua näiteid või midagi rõhutada. 
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Tsitaatide puhul tekitab probleeme neid lõpetav interpunktsioon, näiteks küsimus, 

kas punkt peab asuma enne või pärast jutumärke. Kirjeldame mõningaid reegleid 

Skandinaaviamaade praktikast (Johannesson ja Skuncke 1991). Pikemad tsitaadid 

lõpetame originaali interpunktsiooni järgides. Lühemate tsitaatide juures tuleb vaadata, 

kas nad sõltuvad muust tekstist või on iseseisvad. Esimesel juhul pannakse punkt 

jutumärkide järele ehk teisisõnu kasutatakse oma teksti interpunktsiooni. Muidu 

lõpetatakse tsitaat aga vastavalt originaalteksti interpunktsioonile, mistõttu punkt (või 

muu kirjavahemärk) asub enne jutumärke. 

Tsiteerides võõrkeeles, millest lugejaskonna enamik aru ei saa, on võimalikud 

erinevad lahendused. Võime kasutada tsitaati tõlgitult, jälgides samas, et tähtsaimad 

sõnad ning väljendid oleks esitatud ka originaalkeeles. Teiseks variandiks on jätta tsitaat 

originaalkeelde, ent lisada olulisimate osade tõlge. Loomulikult on mõeldav ka täies 

mahus tsiteerimine nii originaalkeeles kui tõlkes. Konkreetsemad nõuded näevad siis ette, 

et põhitekstis seisaks tõlgitud tsitaat ning originaal jäetaks joonealusesse märkusesse (või 

sulgudesse) või vastupidi. 

Üldjuhul ei peeta teadustöödes sobilikuks tsiteerida üht allikat teise vahendusel, 

sest niimoodi võivad teksti sigineda kontrollimatud vead. Originaaltekstiga 

mittetutvumist vabandab vaid asjaolu, et see on raskesti kättesaadav või kirjutatud keeles, 

mida valdav enamik ei mõista – kuid just nende samade aspektide tõttu tuleb silmas 

pidada, et suureneb oht eksimusteks või koguni tsitaadi vääraks tõlgendamiseks. 

Tsitaatide puhul peame ühtaegu jälgima, et nad sobituksid muu tekstiga nii 

sisulises plaanis kui lauseehituse ja interpunktsiooni osas. Sõnastus ei tohi kaotada oma 

mõtet ega muutuda keeleliselt kunstlikuks või arusaamatuks. 

 

 

3.3.2. Refereerimine 

 

Eelpool toodud lühikirjeldusest refereeringu kohta ilmnevad põhilised juhised, millest 

lähtuda. Lisame mõned täiendavad märkused, mis aitavad paremini mõista refereerimise 

funktsiooni. Näiteks Beyer (1967: 38) loeb refereeringu puhul oluliseks selle lühidust ja 

kontsentreeritust, kuid toonitab samas, et siiski peab tekkima ülevaatlik ettekujutus 
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refereeritavast originaalist, mis ei jäta kahe silma vahele midagi olulist. Samuti tuleb 

viidata asjaolule, kui referaadile lisanduvad autoripoolsed tõlgendused ning 

kommentaarid. 

Ka refereeringu juures saame vahet teha lühematel ja pikematel vormidel – 

“ulatuslikum refereering algab autori nime mainimisega ja lõpeb viitega kasutatud 

kirjandusallikale” (Uuspõld: 32). Samamoodi nagu tsiteerides tuleb siingi rõhutada, et 

refereering peab loomulikul viisil ühilduma põhitekstiga ning teenima selle üldeesmärke. 

 

 

3.3.3. Mis on lubamatu? 

 

Järgnevalt nimetame eraldi ära mõned rängemad eksimused refereerimise ja tsiteerimise 

heade tavade vastu. Nii ei tohi refereeringu pähe esitada sisuliselt tsitaati, ainult üksikuid 

sõnu välja vahetades, sünonüüme või osalist parafraseerimist kasutades (vt eespool 

toodud tsiteerimise ja refereerimise põhimõtteid). Jämedaks eksimuseks on vigane 

tsiteerimine või muudatuste sisseviimine tsitaati (see kehtib ka interpunktsiooni osas!) 

ilma märkusteta. Keelekasutuse muutmine tsitaadis vastavalt moodsatele nõuetele pole 

samuti aktsepteeritav, seda võib vajalikuks pidada vaid erandjuhtudel, mida tuleks täpselt 

määratleda. 

Täiesti lubamatu on anda tsitaadile teistsugust tähendust kui originaalallikas ja 

muuta tsitaadi põhisisu. Tasub ka meeles pidada, et loomevargus ehk plagiaat on 

karistatav eksmatrikuleerimisega. Määratluse kohaselt on plagiaat võõraste teoste või ka 

nende osade avaldamine enda omadena või nende ulatuslik kasutamine allikale viitamata 

(loe lähemalt: http://humanitaarteadused.ut.ee/et/loomevargus ). Lõpetuseks aga veelkord 

meeldetuletus: mõtle alati hästi järele, mida üldse tsiteerida või refereerida ning kuidas 

seda kõige otstarbekamalt ja põhjendatumalt teha. 

  

  

 

http://humanitaarteadused.ut.ee/et/loomevargus
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3.4. Viitamissüsteemid 

 

Refereerides, tsiteerides või muul viisil teistest materjalidest pärinevaid andmeid 

kasutades on teadustöös kohustuslik esitada korrektsed viited kasutatud kirjandusele. 

Seega tuleb tekstis selgelt välja tuua kõik juhud, millal pole tegemist ei autori 

originaalmõttekäikudega ega üldiste põhitõdedega. Elementaarseks nõudeks on, et viidete 

abil peab olema võimalik identifitseerida andmete tegelikku päritolu. 

Selle nõude täitmiseks leidub erinevaid viise. Üldjuhul tehakse vahet kahe keskse 

viitamismooduse vahel, milleks on tekstisisene viitamine (Harvardi süsteem) ja 

joonealune viitamine (Oxfordi süsteem). Mõlemale põhivariandile leidub erikujusid. 

Mõnedes juhendites osutatakse veidi spetsiifilisemale jaotusele, kirjeldades näiteks 

viitamist autori nime ja aastaarvuga, joonealust viitamist ja numbriga viitamist (Uuspõld: 

34) või siis nime/ aastaarvu abil viitamist, numbrilist viitamist, kus viitekirjed 

järjestatakse tähestikuliselt, ning numbrilist viitamist, kus viitekirjed järjestatakse 

vastavalt viitamise järjekorrale (Roomets 2000: 36-38). 

Peatume lähemalt tekstisisese ja joonealuse viitamise tavatüüpidel, kuid meeles 

tuleks pidada, et kui töö vormistusliku külje ja viitamise osas pole ette antud konkreetseid 

raame, võib valida väga mitmesuguste lahenduste vahel. Käesolev juhend ei määratle 

ühtegi neist kohustuslikuna, eesmärgiks on esitada ülevaade, juhtides tähelepanu 

olemasolevate alternatiivide tugevamatele ja nõrgematele külgedele ning pakkudes 

soovitusliku iseloomuga kommentaare. 

 

 

3.4.1. Tekstisisene viitamine 

 

Harvardi süsteemi kohaselt esitatakse viited sulgude abil põhiteksti sees. Viite koostisesse 

kuuluvad autori perekonnanimi, raamatu/ publikatsiooni ilmumisaasta ning 

leheküljenumber (kui tegemist pole üldise viitega teosele, vaid selle konkreetsetele 

lehekülgedele). Kui tekstis on autori nime juba mainitud, pole seda viites enam vaja 

korrata, piisab aastaarvust ning leheküljenumbri(te)st, sulud võib paigutada näiteks kohe 

autori nime või sobiva osalause järele. Aastaarvu peetakse mõnede käsitluste järgi 
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vajalikuks ainult siis, kui uurimuses on kasutatud ka teisi sama autori teoseid (nt Ejvegård 

1993: 100). Ent teiste seisukohtade järgi (nt Dalland 1998: 148) on allika esmakordsel 

nimetamisel igal juhul vaja ära märkida ka ilmumisaasta, samas kui edaspidi võib viidata 

vaid nimele ja leheküljele – seda küll loomulikult eeldusel, et uurimuses ei tugineta ühe 

ja sama autori mitmele teosele (vastavat põhimõtet järgib ka käesolev juhend). Osutades 

mitu korda järjest autori ühele tööle, võibki piirduda nime ja leheküljenumbri 

märkimisega, samas kui mitut samal aastal ilmunud tööd kasutades lisatakse aastaarvule 

täht, nt 1980a, 1980b jne. 

Kahe autori korral nimetatakse ära mõlemad, rohkemate puhul aga mainitakse 

tavaliselt vaid esimest ning lisatakse lühend et al. Viidates korraga mitmele autorile ning 

teosele, soovitatakse nad teineteisest eraldada semikooloniga. Autorita teoste puhul 

tuuakse viites ära pealkirja lühend või selle esimene sõna. 

Kõik ülejäänud andmed jäävad töö lõpus asuvasse kirjanduse loetelusse, kus 

bibliograafiakirjed järjestatakse tähestikuliselt (vt vastavat alapeatükki). 

Vormistamise variandid 

Käesolevas juhendis toodud viited järgivad üldkuju: 

(Ibsen 1890) – kui viidatakse autori teosele üldisemalt  

(Ibsen 1890: 25) – kui viidatakse kindlale leheküljele 

(Ibsen 1890: 25-30) – kui viidatakse mitmele leheküljele;  

andmete esitusviis on järgnev: 

autori nimi (+ tühik), 

publikatsiooni/ teose ilmumisaasta (selle esmasel nimetamisel) + koolon aastaarvu järel (+ 

tühik),2 

lehekülg/ leheküljed. 

Vastavat viitamist võib mitmel põhjusel pidada üheks kõige ökonoomsemaks – näiteks 

juba selle tõttu, et sulgudes tuuakse ära vaid kõige olulisemad andmed, mis samas omavad 

visuaalselt selget kuju.3 

Üliõpilased, kes kirjutavad töid nii rootsi, norra kui taani keeles, võivad märgata 

tähistuse varieerumist, mida illustreerib järgmine näide, kus viidatakse autorile ja 

leheküljele/ lehekülgedele: Strindberg 56, Strindberg s 56, Strindberg s. 56, Strindberg 

                                                
2 Kooloni järele võidakse ka mitte tühimikku jätta. 

3 Niisugusel viitamisel ei peeta vajalikuks kasutada leheküljenumbri(te) ees vastavat lühendit, piisab 

koolonist (Uuspõld: 35). 
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56-59, Strindberg s 56-59, Strindberg s. 56-59, Strindberg ss 56-59, Strindberg ss. 56-59, 

Strindberg 56 f, Strindberg 56 ff. (Ejvegård: 100).4 Lühend s märgib lehekülge, f järgnevat 

lehekülge, ss või ff osutab mitmusele, see tähendab mitmele leheküljele.5 Üldiselt 

rõhutavad paljud, et kõige paremaks lahendiks on mitmeti mõistetavate lühendite asemel 

alati esitada täpsed leheküljenumbrid. 

Viidete vormistuse osas tekib küsimusi interpunktsiooni kohta. Näiteks tuleb 

tsitaatide lõpus asuvate viidete juures tähelepanu pöörata punkti asukohale, mida antud 

juhend selgitab skandinaavia praktikast lähtuvalt. Pikemad tsitaadid lõpetatakse (nagu 

eelnevalt kirjeldatud) originaalteksti interpunktsiooni abil, millele lisatakse sulgudes 

viide. Lühemates, ent iseseisvat laadi tsitaatides tulevad sulud pärast punkti ja jutumärke, 

lisaks soovitatakse ka sulgudes toodud andmed lõpetada punktiga. Lühikestes ja 

sõltuvates tsitaatides paigutatakse sulud aga enne punkti. 

Kõigi esitatud alternatiivide kohta leidub vastakaid arvamusi. Üldjuhul peab autor 

langetama iseseisva valiku, mida tema antud juhul kõige sobivamaks peab, ning seda siis 

läbivalt järgima. 

Harvardi süsteemi viitamistehnika on pälvinud laialdase tunnustuse paljudes 

maades ning erinevates teadusringkondades. Muuhulgas võib öelda, et keeleteaduse 

valdkonnas on see rahvusvaheliselt aktsepteeritud ning ühtlasi kasutusel suuremas osas 

Tartu Ülikooli väljaannetes (Uuspõld: 34). 

 

 

3.4.2. Joonealune viitamine 

 

Oxfordi süsteemi järgi paigutatakse põhiteksti number, mis viitab samal leheküljel joone 

all asuvale märkusele, kus esitatakse allikat identifitseerivad andmed.6 Põhitekstis 

märgitakse viide niisiis jooksvast reast veidi kõrgemal asuva numbriga nagu siin 

näidatud, kuigi mõnel juhul võidakse see panna samale reale sulgudesse, näiteks (1). Kui 

                                                
4 Siinsetes näidetes ei panda autori nime järel koolonit, mida eelistatakse kasutada antud juhendis. 
5 Selgitatakse, et ff tähendab viidet kolmele järjestikusele leheküljele, nt 56-58, ning öeldakse, et 

rohkemate lehekülgede puhul on otstarbekas need konkreetselt välja tuua, nt 56-59 (Ejvegård: 100). 

Selleski küsimuses leidub erinevaid arvamusi, millele vastavalt osutab ff maksimaalselt viiele leheküljele 

(Johannesson ja Skuncke: 34). 
6 Teiseks võimaluseks on viited jätta teksti(osa) lõppu. 
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viitekiri jääb samale leheküljele, võidakse numbri asemel kasutada ka näiteks märki *. 

Soovitame siiski eelistada numbritega viitamist, kuna teatud juhtudel võib tähistus * 

omada muud tähendust. 

Tavaliselt kasutatakse viidete pidevat numeratsiooni, ent mahukamate uurimuste 

puhul võib kõne alla tulla ka numeratsioon peatükkide/ osade või lehekülgede kaupa, 

alustades näiteks iga peatüki viiteid uuesti number ühest. 

Erinevalt autori nime ja aastaarvuga viitamisest esitatakse joonealuses viites 

täiendavaid andmeid. Sellest tulenevalt võidakse mõnedes lühemates teadusartiklites jms 

loobuda eraldi kirjanduse loetelust. Niisuguseid viiteid võib nimetada ka iseseisvateks 

bibliograafiakirjeteks, mida demonstreerivad järgmised näited: 

1 Per Sveaas Andersen, Samlingen av Norge og kristningen av landet. 800-1130, Oslo 1977. 

2 Peter Halberg, "Hermeneutik", Samlaren 99, 1978, 122-139. 

Vormistamise variandid 

Joonealuse kirje ülesehitus järgib kindlaid põhimõtteid, eristada võib pikemaid ja 

lühemaid variante. Esitame kõigepealt pikema: 

kirje algab põhitekstis toodud viitenumbriga; 

sellele järgnevad autori eesnimi (või initsiaalid) ning perekonnanimi (perekonnanimega ei alustata 

sel põhjusel, et tähestikulisel järjestusel pole antud juhul tähendust); 

järgnevalt esitatakse andmed teose/ publikatsiooni kohta – esiteks teose/ artikli pealkiri, artiklile 

või koguteoses ilmunud tööle järgneb täpsustusena ajakirja/ koguteose pealkiri; 

vajaduse korral lisatakse andmed koostaja/ väljaandja kohta; 

edasi tuuakse ära ilmumisandmed (nt ilmumiskoht ja -aasta, soovi korral kirjastus); 

vajaduse korral märgitakse lõpuks ära leheküljenumbrid.7 

Korduval viitamisel kasutatakse lühendatud bibliokirjet, mis koosneb autori 

perekonnanimest, raamatu või artikli pealkirjast ja leheküljenumbrist või siis lihtsalt 

autori perekonnanimest ja leheküljenumbrist. 

Samas aga võib ka kohe algusest peale kasutada veidi lühemat varianti, mille 

põhikomponendid on järgnevad: 

viitenumber; 

autori eesnimi/ initsiaal ja perekonnanimi; 

teose/ publikatsiooni pealkiri (lisada võib aastaarvu); 

leheküljenumber/ -numbrid. 

                                                
7 Kirje komponentide järjestuses on võimalikud ka teistsugused lahendused. 
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Võimalik on kasutada ka teistsuguseid vormistamisviise.8 

Eraldi tähelepanu nõuab viitenumbri paigutus põhitekstis. Viidet ei soovitata 

kunagi paigutada peatükkide pealkirjadesse või vaherubriikidesse. Eesti traditsioon 

selgitab, et lause lõpus asuvas tsitaadis on viitenumbri koht jutumärkide järel ning punkti 

ees, lause alguses või keskel esitatavas tsitaadis aga vahetult pärast jutumärke – seda ka 

siis, kui neile järgneb koma (Uuspõld: 47). Skandinaavia juhendites ollakse teistsugusel 

seisukohal ning viitenumbrit eelistatakse paigutada kõigi kirjavahemärkide järele, niisiis 

nii koma kui punkti järele. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ka joonealune viitamine on rahvusvaheliselt 

laialdaselt kasutusel. Tihti seostatakse vastavat süsteemi humanitaarteadustega, ent selle 

erikujusid rakendatakse ka muudes valdkondades. 

 

 

3.4.3. Kasutatavad lühendid 

 

Viidates mitu korda ühele ja samale teosele, võib kasutada lühendit op.cit. (opere citato) 

või norra keeles n.v. (nevnte verk), rootsi keeles a.a. (anfört arbete), taani keeles anf.v 

(anførte værk), kuid seejuures tuleb jälgida, et ei tekiks segadust. Viidates mitu korda 

järjest ühele ja samale leheküljele, on võimalik asendada viitekiri lühendiga ibid. (ibidem) 

või norra keeles sst. (samme sted), rootsi keeles sst. (på samma ställe), taani keeles smst. 

(sammesteds). Lehekülje tähistamiseks on nii rootsi, norra kui taani keeles tavaliseks 

lühendiks s. (side), teiseks võimaluseks aga p. (pagina). 

 

 

3.4.4. Kommentaarid ja soovitused 

 

Eelneva põhjal tekib ilmselt küsimus, millist viitamissüsteemi ikkagi kasutada. Ühest 

vastust pole võimalik anda, kuid loodetavasti aitavad siinsed kommentaarid üliõpilasel 

oma valikut langetada. 

                                                
8 Täpsemaid skandinaavia variante esitavad Johannesson ja Skuncke (30-37). Uuspõld tutvustab aga eesti 

traditsiooni (47-49). 
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Ühe momendina võiks nimetada vajadust esitada viiteid võimalikult lühidal kujul, 

olles samas süstemaatiline ning järgides loogikat, mille kohaselt lugeja peab neist saama 

vajalikku informatsiooni. Tavaliseks võtteks oleks siis kasutada tekstisisest viitamist. Mis 

on seejuures põhilisteks eelisteks? Tähtis on see, et lugejal pole vaja tekstilt silmi tõsta 

märkamaks, et tegemist on viitega muule allikale ning saamaks selle kohta andmeid, 

millest üldjuhul esialgu piisab. Võiks ju väita, et puuduseks on asjaolu, et lisaandmete 

saamiseks tuleb otsida töö lõpust kirjanduse loetelu, kuid reeglina tekib vajadus esitatut 

kontrollida või vastava temaatika kohta rohkem lugeda alles hiljem. 

Siin võib kohe vastukaaluks tuua soovituse, miks kasutada Oxfordi süsteemi – kui 

töös nagunii leidub joonealuseid selgitusi, mida autor ei pea otstarbekaks teha põhiteksti 

raames, võiks teksti ühtluse mõttes ka viitekirjad sinna viia. Niimoodi kiireneb samuti 

teksti läbitöötamine, sest sisuliselt on lugejal endal võimalus otsustada, milliste viidetega 

ta vahetult tutvuda soovib. Teisalt aga võib kohustust vaadata pidevalt lehekülje allserva 

(või halvimal juhul koguni teksti lõppu) pidada omajagu tülikaks, mis lõpuks sunnib 

lugejat enamikku viidetest lihtsalt ignoreerima. Vastuargumendina saaksime esitada ka 

väite, mille järgi tasuks nimetatud kaht funktsiooni selgesti lahus hoida, esitades viiteid 

põhiteksti sees ning jättes joone alla lisamärkused (seda varianti rakendab käesolev 

juhend). 

Veel märgime ära soovituse kasutada joonealuseid viiteid suuremates ja 

mahukamates teadustöödes, kuna viidete rohkuse tõttu võivad põhiteksti paigutatud sulud 

muutuda häirivaks teguriks. Viited oleks siis samuti võimalik paigutada vastava peatüki 

lõppu, sellist lahendit näeme paljudes teaduslikes raamatutes (mõnikord eelistatakse seda 

rakendada populaarteaduslikes kirjutistes just selle eesmärgiga, et viited lugejat nii-öelda 

liigselt ei häiriks). Viimasele võib vastanduda mujal sõnastatud kindel nõue esitada isegi 

lühemates artiklites viitekirjed numbriga kindlasti samal leheküljel. 

Teisalt on ilmne, et joonealune viitamine oma traditsioonilisel kujul osutub 

tunduvalt ruuminõudvamaks kui sulgude abil viitamine. Erilist kokkuhoidu ei tooks kaasa 

ka kirjanduse loetelust loobumine, mida pealegi saaks rakendada vaid lühemate 

teadusartiklite juures. Mahukate uurimistööde (k.a bakalaureuse- ja magistritööd) puhul 

on kirjanduse loetelu vajalik kasutatud allikatest täieliku ülevaate omandamiseks. 
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Erinevate maade ja teadustraditsioonide lõikes tulevad esile omad eelistused, 

mistõttu võõrkeelse teadustöö kirjutamisel tasub tutvuda muude samas keeles ning 

sarnase valdkonna raames kirjutatud uurimuste vormistusliku küljega. 

Reeglina otsustab iga autor vastavalt situatsioonile ise, milline on kõige 

otstarbekam alternatiiv. Ükskõik, millist süsteemi ei järgitaks, on oluline jääda 

järjekindlaks ning rakendada kergestijälgitavaid ja arusaadavaid põhimõtteid. Nagu 

öeldud, leidub põhisüsteemidele mitmeid erikujusid, ent sellest hoolimata ei tohiks me 

erinevaid võtteid omavahel päris meelevaldselt segada, kuna nii võib tööst jääda korratu 

ning süsteemitu mulje. 

 

 

3.5. Kirjanduse loetelu 

 

Igas teaduslikus töös tuleb esitada täpne ülevaade kasutatud kirjandusest. Süstemaatiliselt 

ülesehitatud kirjanduse loetelu, kus nimetatakse ära kõik allikad, millel uurimus põhineb 

(k.a empiiriline materjal), moodustavad teadustöö lahutamatu osa. Toonitame siin sõna 

“kasutatud”, osutamaks asjaolule, et loetelu peab sisaldama tõesti vaid niisugust 

kirjandust, millele töös konkreetselt viidatakse. Muid taustamaterjale, mille otsest 

kasutamist töö ei tõesta, nimekirja ei kaasata. 

Kirjandusnimekiri peab sarnaselt tiitellehega olema piinliku täpsusega üle 

kontrollitud. Kirjanduse loetelu vormistamisel kehtivad kindlad põhimõtted, kuigi siingi 

leidub erinevaid lahendeid. Esmase juhisena rõhutame vajadust reastada nimekirjas kõik 

allikad tähestikulises järjekorras autori perekonnanime järgi, ent reeglina ainuüksi sellest 

printsiibist ei piisa.  

Laiemas plaanis on nimelt vajalik otsustada, kas kirjanduse loetelus tuuakse välja 

täpsemad alajaotused või mitte. Varem nõuti väga rangelt nn primaarsete materjalide 

(allikate) ja sekundaarkirjanduse eristamist, mis aga paljudel juhtudel võib osutuda 

komplitseerituks ning isegi mõttetuks. Nüüd on niisugusest nõudest taganetud. Mõlemad 

allikaliigid saab paigutada ühisesse loetelusse, millele on tark osutada juba pealkirja abil, 

näiteks rootsi käll- och litteraturförteckning, norra referanseliste (litteraturliste), taani 

litteratur(liste). Seevastu soovitatakse aga jätkuvalt eristada ilmunud ja ilmumata allikaid 
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ning arhiivimaterjale, kasutades erinevaid alarubriike (rootsi keeles publicerat material 

/opublicerat material, norra keeles publisert/upublisert ja taani keeles 

publiceret/upubliceret). Samuti võib teatud töödes osutuda vajalikuks struktureerida 

loetelu vastavalt perioodikaks, kirjadeks ja päevikuteks ning statistikaks jms. Taas peab 

autor ise otsustama, kui põhjalikult liigendatud loetelu tema töös tarvilik on. 

Tähelepanu tuleb pöörata bibliograafiakirje ülesehitusele. Sealt peame nimelt 

leidma kogu vajaliku info, milleks üldjuhul on autori/ koostaja nimi, teose/ artikli pealkiri 

ning ilmumisandmed. Vormistamisviiside üheks näiteks on käesoleva juhendi lõpus 

toodud kirjanduse loetelu. Siinkohal esitame mõned juhised bibliograafiakirje 

komponentide kohta skandinaavia traditsioonidele tuginedes.9 Raamatute ja 

monograafiate puhul sisalduvad kirjes järgmised andmed: 

autori (või koostaja) perekonnanimi ja eesnimi/ eesnimed või initsiaalid; 

teise autori (kui autoreid on mitu) eesnimi ja perekonnanimi;10 

esimese väljaande aastaarv sulgudes ning kasutatud väljaande ilmumisaasta (kui ühel autoril 

on mitu ühel ja samal aastal ilmunud tööd, lisatakse aastaarvudele täht);11 

teose täielik pealkiri (kaldkirjas); 

ilmumiskoht (enne ilmumiskohta või selle järel võib ära nimetada ka kirjastuse);12 

vajaduse korral leheküljenumbrid (soovi korral ka lehekülgede arv). 

Artiklite osas vaatleme kirje ülesehitust vastavalt kogumikteose või perioodika puhul: 

autori perekonnanimi ja eesnimi/ eesnimed või initsiaalid; 

teise autori (kui autoreid on mitu) eesnimi ja perekonnanimi; 

ilmumisaasta (kui ühelt ja samalt autorilt on mitu ühel ja samal aastal ilmunud tööd, lisatakse 

aastaarvudele täht); 

artikli täielik pealkiri (jutumärkides), millele norra, rootsi või taani keeles järgneb sõna i 

(inglise keeles in) + 

a) ajakirja nimetus, number, aastakäik, leheküljenumbrid 

b) ajalehe nimetus, kuupäev, aastakäik, leheküljenumbrid 

c) kogumiku täielik pealkiri (kaldkirjas), koostaja/ väljaandja nimi ja teose/ 

kogumiku ilmumiskoht, (enne ilmumiskohta või selle järel võib ära nimetada ka 

kirjastuse), vajaduse korral leheküljenumbrid. 

                                                
9 Esitame ühe võimaliku variandi, kuid näiteks komponentide järjestuse osas leidub ka teistsuguseid 

vormistusviise. 
10 Kui autoreid on rohkem kui kolm, nimetatakse ära esimene või kaks esimest, millele lisatakse lühend et 

al. 
11 Teiseks võimaluseks on reastada need teosed pealkirja esimese sõna abil. 
12 Mõnikord väidetakse, et andmed kirjastuse kohta on bibliograafiakirje kohustuslikuks elemendiks, kuid 

selleski küsimuses leidub erinevaid tõekspidamisi. 
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Mis puutub erinevate kirjavahemärkide (sulgude, komade ja punktide) kasutamisele 

bibliograafiakirjes, siis variante on mitmeid. Niisuguste nüansside osas on raske anda 

selgeid ettekirjutusi, iga autor teeb oma valiku, ehk n-ö omandab ühe konkreetse (ja 

arusaadava) süsteemi, millest kinni pidada. Loomulikult tuleb kasuks tutvumine teiste 

teadustöödega ning juhendaja arvamuse küsimine. Nagu töö muude osade puhul saab 

lõppkokkuvõttes määravaks järjepidevus ja ühtlustatus. 

Peatuksime lühidalt ka kirjandusloetelu puudutavatel tähtsamatel erijuhtudel. 

Autorita teoste korral rakendatakse nimekirjas tähestikulist printsiipi vastavalt allika 

tähistusele või mõnele muule märksõnale, milleks pealkirjaga teoste puhul on tavaliselt 

esimene sõna. Teatmeteoste juures lähtutakse nende originaalnimetusest. Kasutada võib 

samuti erinevaid lühendeid, millele tuleb loomulikult lisada selgitus. Ühe ja sama tähise 

all toodud erinevad teosed järjestatakse aga kronoloogiliselt. Trükisõnas ilmumata 

allikatele, näiteks arhiivimaterjalidele, viidatakse põhimõtteliselt samamoodi nagu 

kirjandusele ning tuuakse ära andmed, mis kindlustavad, et lugeja vastavad materjalid 

soovi korral üles leiab. Kindlaid juhtnööre siinkohal ei tutvustata, näidetega võib tutvuda 

rohketes käsitlustes (nt Uuspõld: 41, 45-46; Johannesson ja Skuncke: 41-45).  

Veebiallikatele viidates märgitakse bibliograafiakirjes ära autori nimi, aastaarv (ja 

kuupäev), artikli pealkiri, allika elektrooniline aadress ning soovitavalt ka kasutamise 

kuupäev. Nt: Põldoja, Hans 2015. APA6 viitamissüsteemi lühikokkuvõte. Loetud 7. 

märtsil 2016 aadressil http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf. Kui 

veebileheküljel avaldamiskuupäeva märgitud ei ole, kirjutatakse autori nime järele 

sulgudesse aastaarvu asemel “kuupäev puudub”.  

Suurt viidete hulka aitab hõlpsamini hallatavaks teha selleks mõeldud tarkvara 

kasutamine. Kahest viitekirjeid haldavast tasuta tarkvarast Zotero ja Mendeley saab 

lühida ülevaate HITSA Innovatsioonikeskuse kodulehel asuvast artiklist Viitekirjete 

vormistamine, samast tasub lugeda ka teadusartiklite elektrooniliste andmebaaside kohta: 

http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/autorioigus-ja-viitamine/viitekirjete-

vormistamine/  

Mainida tuleb samuti, et ladinatähestikulist kirjandust esitatakse kirjanduse 

loetelus enne muutähestikulist, andmed venekeelsete allikate kohta antakse 

translitereeritult (võib ka kirillitsas). Kirje lõppu lisatakse märkus allika keele kohta. 

 

http://www.hanspoldoja.net/apa6/apa6_lyhikokkuvote.pdf
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/autorioigus-ja-viitamine/viitekirjete-vormistamine/
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/autorioigus-ja-viitamine/viitekirjete-vormistamine/
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3.6. Tabelid ja illustratsioonid 

 

Töö teemast olenevalt võib autoril tekkida vajadus kasutada illustratiivset materjali 

(tabelid, pildid, diagrammid, graafikud), et aidata kaasa tekstist, empiirilisest materjalist 

või üldanalüüsist arusaamisele. Kõige olulisem on seejuures lähtuda funktsionaalsuse 

printsiibist: kõikidele tööle lisatud materjalidele tuleb viidata ning ühtegi täiendust ei 

kaasata töö mahu suurendamiseks või “lihtsalt niisama” ehk teisisõnu – materjalide 

otstarbekus peab olema töö seisukohalt põhjendatud. Lugemise hõlbustamiseks võib aga 

meeles pidada lihtsat reeglit, mille järgi tabelid, diagrammid, pildid jms, mis oma 

suuruselt ületavad üht A4-lehekülge, paigutatakse lisadena töö lõppu, väiksemad võivad 

jääda teksti sisse. Illustratiivne materjal peab paiknema vahetult sissejuhatava osutuse 

järel, mitte tekstis allpool või hoopis järgmisel leheküljel, kuna see raskendaks oluliselt 

andmetest arusaamist. 

Väga tähtis on tabelite mõistetavus. Kirjutaja, kes ise on analüüsi ja selle 

tulemustega kursis, ei pruugi märgatagi, et tabeli tähendus ja andmed jäävad lugejale 

raskesti arusaadavaks. Seetõttu võib julgesti kasutada vastutulelike sõprade abi – nemad 

peavad veenduma tabelite arusaadavuses ilma autoripoolsete täiendusteta. Lugejal peab 

olema tabelit ja selgitavat teksti kõrvutades võimalik aru saada, millised andmed on töö 

eesmärgi suhtes esmatähtsad, nii et neile tuleb rohkem tähelepanu pöörata. 

Tabelid nummerdatakse kas kogu töö piires (lihtnumeratsioon, tabel 3 tähendab 

sel juhul konkreetse töö kolmandat tabelit) või peatükkide piires (liitnumeratsioon, tabel 

2.4 tähendab teise peatüki neljandat tabelit). Number paigutatakse tabeli alla ja tabel 

varustatakse pealkirjaga (nt Illustratsioon 5 Kõrvallausete kasutamise sagedus 

kolmeaastaste laste kõnes). Siinkohal on vajalik märkida, et skandinaavia traditsioonis 

nummerdatakse eri liiki illustratiivne materjal eraldi (Ejvegård: 91). Vastupidiselt eesti 

teadustraditsioonile ei panda seal numbri järele punkti. Kui tabelid paigutatakse töö lõppu 

lisasse, siis nummerdatakse nad järjekorra alusel ning neile osutatakse koos vastava 

numbriga (lisade kohta loe peatükist “Töö ülesehitus”). 

Tabeleid, diagramme ega graafikuid ei tehta käsitsi tühikute või 

tabulatsiooniklahvi abil. Hilisemal teksti või andmete muutmisel võib kogu tabel paigast 

nihkuda. Tekstitöötlusprogrammides on olemas tabeli lisamise ja muutmise funktsioonid 
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(Table…Insert Table), mida saab vastavalt andmetele kujundada ja hiljem hõlpsasti 

muuta. Kõikidel tabeli veergudel ja ridadel on nimetused. 

Kui töö käigus tekib vajadus kasutada kellegi teise poolt välja töötatud 

illustratsioonimaterjali, siis tuleb kindlasti anda viide allikale. Selleks võib kasutada 

moodust, mida soovitab käsiraamat “Politikens håndbog i nudansk” – tabeli pealkirja 

järgi kirjutatakse sulgudesse “Efter” ja allikas, kust informatsioon pärineb (Jacobsen ja 

Jørgensen 2000: 92). 
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4. KIRJUTAMINE KUI PROTSESS 

 

Loomingulise tööga seostub palju individuaalseid momente – see, mis ühe jaoks võib 

tunduda ületamatu probleemina, ei valmista teisele olulist vaeva. Teoreetiliselt võime küll 

ette kujutada nii-öelda ideaalilähedast tööprotsessi ülesehitust, ent reaalsuses kujuneb 

situatsioon üldjuhul siiski suuremal või vähemal määral teistsuguseks kui “ideaal”. 

Ühtlasi on erinevatel autoritel ideaalist kindlasti omad arusaamad. 

Probleem, millega siiski paljud kokku puutuvad, on kirjutamisprotsessi algus. 

Üldiselt rõhutatakse, et kirjutamisega tuleks alustada võimalikult varakult – see aitab 

selgitada konkreetseid eesmärke ning välja arendada analüüsioskust. Samas näeme, et 

sageli peetakse esmatähtsaks kõige relevantsematest allikatest ülevaate omandamist, 

mistõttu kirjutamiseni jõutakse hiljem. Selles küsimuses peab igaüks taas ise otsustama, 

mis tema arvates kõige õigustatum on, ent seejuures ei tohi unustada, et tööd kirjutades 

tuleb lõpuks alati paar päeva puudu! 

Samuti tasub aru pidada kahe nn baasreegli üle, mis väidavad järgmist: esiteks, 

kirjutama tuleb hakata enne, kui kogu allikmaterjal on koos, ning teiseks – enne kui autor 

asub esimestele peatükkidele lõplikku lihvi andma, peab ta omama ettekujutust selle 

kohta, millest räägib töö viimane osa (Seip 1996: 44). 

Kuidas aga ületada reaalseid barjääre, mis mingil põhjusel ei lase kirjutamisega 

algust teha või teatud faasis seda jätkata? Kõige kergem on siis keskenduda töö nendele 

osadele, mis ei nõua palju iseseisvat mõtlemist. Peatükid, mis käsitlevad varasemaid 

uurimusi antud valdkonnas või esitavad näiteks ülevaate mõne kirjaniku eluloost või 

loomingust, on oma olemuselt refereerivad ning neile saab hiljemgi kriitilisi märkusi 

lisada. Suhteliselt lihtne on alustada sissejuhatusest, põhjendada oma teemavalikut, 

eesmärki ja selle saavutamiseks valitud vahendeid, kirjeldada materjali, selle 

piiritlemiseks rakendatud kriteeriume ja võimalikke puudujääke. Samuti on mõttekas 

tegeleda juba olemasoleva materjali põhjal kirjanduse loetelu koostamisega. Peale 

sisupeatükkide valmimist tuleks aga kirjandusnimekiri hoolikalt üle kontrollida, et sinna 

ei jääks materjale, mida tegelikus töös lõpuks ei kasutatudki. 

Ühe abivahendina võiks kirjeldada ka järgmist strateegiat: sea endale eesmärgiks 

kirjutada lahti kas üks või mitu vaatlusalust küsimust, mille kohta eeltööd on tehtud – s.t 

hetkeseisuga on piisav kogus kirjandust läbi töötatud ning tekkinud oma ettekujutus. 
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Kirjuta vabalt, laskmata vormilistel nõuetel ennast selles faasis segada. Esialgu pole isegi 

vaja pingsalt püüelda seostatud mõttekäikude poole, pigem võiks kirjutada spontaanselt 

kõigest, mis antud teema kohta pähe tuleb. Olles küsimuse nii-öelda ammendanud, tasub 

toorik mõneks ajaks kõrvale panna ning tegeleda muude osadega. Hiljem selle versiooni 

juurde tagasi pöördudes osutub edasine täiustamine, muutmine ja parandamine hoopis 

efektiivsemaks kui muidu. (Seip: 43) 
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5. KEELEKASUTUS JA STIIL 

  

Igasuguse kirjutamisprotsessi hõlbustamise ning stilistiliste eksimuste vältimiseks tuleb 

endale teadvustada, missuguse žanriga on tegemist (nt referaat, essee, artikkel, 

bakalaureuse-, magistritöö või -projekt) ning millised on vastava žanri põhilised 

tunnusjooned. Üliõpilastööde juures peab lisaks arvestama teiste etteantud raamidega, 

mis dikteerivad töö mahu ning näitavad sisuliselt ära, kuivõrd süvitsi minevat iseseisvat 

analüüsi töölt oodatakse – on ju näiteks seminari- ja lõputöödele esitatavad nõudmised 

erinevad. Samas leidub üldiseid põhimõtteid, mida töö mahust ja määratlusest sõltumata 

meeles pidada – siia kuuluvad järgnevad keelekasutuse ning stiili alased näpunäited.  

Üldtuntud on nõue, mis eeldab teaduslikult tekstilt selgust, ühetähenduslikkust ja 

konkreetsust, samuti objektiivset ja neutraalset tooni. Loomulikult peab teadustekst 

olema ka grammatiliselt korrektne ning lubamatud on trükivead. Kõik need momendid 

kujutavad endast tegelikult elementaarseid kriteeriume, mis lisaks keeleliste 

funktsioonide täitmisele kindlustavad, et töö eesmärk saab hästi defineeritud ja piiritletud 

ning et läbimõeldud analüüsi teel jõutakse põhjendatud resultaatideni. Tuleb aga tõdeda, 

et paljud algajad autorid kipuvad ühe või teise põhimõtte vastu patustama – eriti sageli 

tekib probleeme teksti selguse osas. Näiteks võib kergesti juhtuda, et rohketele erinevatele 

allikatele viidates hakkab tekst nii-öelda detailidest kubisema ning lugejal on raske 

omandada ülevaadet olulisima kohta. Seetõttu peame endalt küsima, kas iga esitatud 

mõttekäik ja andmestik on asjakohane. Abiks võib olla katse kirjutada 

problemaatilisemaid lõike mitu korda ümber, seejuures varasemaid variante mitte 

vaadates. Oskus argumenteerida selgelt ja täpselt on omadus, milleni reeglina jõutakse 

pärast pikemaajalist praktikat. 

Stiili ja grammatikaga võrdselt oluline on teadustöödes ka sõnaseadmisoskus. 

Jõudnud teoreetiliste teadmiste omandamisel lõpusirgele, peab üliõpilane tõestama, et 

õpitu pole lihtsalt “mööda külgi maha jooksnud”. Bakalaureusetööga saab veenvalt 

näidata, et teooria ning analüüsivõime kõrval on omandatud oskus keelt ja selle 

väljendusvõimalusi praktikas kasutada. Sõltumata uurimisobjektist ja analüüsi tasemest 

võib kehvas keelelises esituses töö teenimatult varju jääda. Seetõttu tuleks vältida 

sõnakordusi ja primitiivseks jäävat lauseehitust või väljendusviisi (viimast ei tohi 

siinkohal tõlgendada õigustusena võõrsõnadega liialdamisele või ülikeerukate 
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lausekonstruktsioonide vormimisele). Appi tulevad sünonüümi- ja väljendisõnastikud 

ning erialase terminoloogia kasutamine. Võõrsõnade puhul tuleks aga järgida põhimõtet 

“topelt ei kärise” ning piinlike väärkasutuste vältimise nimel kontrollida isegi tuntud 

sõnade tähendust leksikoni abil. 

Eelnevast rohkem tuleb aga toonitada sõnastuse lühidust ja konkreetsust. Alati kui 

võimalik peaks pikema sõnastuse asemel kasutama lühemat ning asendama abstraktseid 

väljendusviise konkreetsematega. Hoiduda tuleb äärmustest, lühiduse ja selguse nõue ei 

tähenda kaugeltki mitte nn telegrammistiili viljelemist, teisalt aga ei tohi tekst muutuda 

paljusõnaliseks ja ülevoolavaks. Teadustekstist tuleb eemaldada kõik üleliigsed, sisulise 

tähenduseta sõnad; näiteks on igal autoril kindlasti mõned parasiitsõnad, mille suhtes 

valvas olla. Erilist tähelepanu tuleb pöörata omadussõnade kasutamisele ehk teisisõnu 

vältida emotsionaalseid või väärtushinnanguid sisaldavaid sõnu, enamikel juhtudel on 

parem piirduda vaid nimisõnaga. Kuidagi ei saa õigustatuks pidada klišeedeks muutunud 

väljenditele tuginemist. Ettevaatlik peab samuti olema metafooride ning muude 

keelekujundite kasutamisega, kuna liialdavalt isikupärane väljenduslaad tõmbab esiteks 

lugeja tähelepanu töö sisult eemale ning teiseks ei haaku teadusstiili üldnõuetega. Siiski 

võib julgustada, et vähesed hästivalitud ja -paigutatud värvikad fraasid teevad 

lugemisprotsessi nauditavamaks. 

Rõhutades teadusliku teksti täpsuse nõuet, tuleb ühtlasi tegeleda terminoloogiliste 

küsimustega. Muidugi on enesestmõistetav, et autor peab konkreetsete mõistete sisust ise 

aru saama ning termineid kasutama õigesti ja järjekindlalt, lähtudes vastavas erialases 

ringkonnas aktsepteeritavatest põhimõtetest. Kui töös kasutatakse vähemlevinud mõisteid 

või mõisteid nende mittetavapärases tähenduses, siis tuleks sissejuhatavas osas kindlasti 

anda nende definitsioonid. Selgust aitab suurendada ka sagedamini esinevate mõistete 

tähenduse määratlemine. Näiteks võib sõnal “kirjandus” olla mitu tähendust sõltuvalt 

sellest, kas selle all mõeldakse kogu trükisõna või ainult selle ilukirjandusena defineeritud 

osa, kas ainult raamatuna ilmunud kirjandust või ka virtuaalselt eksisteerivat. Lubamatu 

on terminite tähendustasandite muutmine ühe töö piires. 

Kirjutades teadustööd kas rootsi, norra või taani keeles on vaja palju vaeva näha 

lauseehitusega ning “unustada” tuleks mitmedki eesti ja teisi keeli puudutavad 

seisukohad. Esiteks peab jälgima, et lauseliikmete järjestusse ei sugeneks eesti keele 

mõjutusel grammatilisi vigu. Teiseks tuleb mõnevõrra muuta oma harjumusi lause 
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tervikliku ülesehituse osas, millekohased põhimõtted ilmnevad järgmisest soovitusest: 

“Si helst én ting om gangen. Et utsagn som inneholder flere momenter bør om mulig 

oppløses i flere setninger” (Seip: 45). Seega võiksime parema stiili nimel hoiduda liigselt 

keerukaist lausekonstruktsioonidest ning valida lühemaid väljendusviise, mis samas 

muidugi ei tähenda keele ülelihtsustamist. Niisugune taktika leiab skandinaavia keeltes 

üldiselt rohkem viljelemist, kuigi eesti keele puhul kinnitatakse samamoodi, et “teksti 

loetavust kahjustavad ka keerukad mitmeastmelised sõltuvustarindid” (Uuspõld: 15). 

Võimaluse korral soovitatakse nimisõnade asemel kasutada tegusõnu. Niimoodi 

saame hoiduda fenomenist, mida norra keeles kutsutakse “substantiivihaiguseks” 

(substantivsjuke) ja mille tagajärjeks on raskepärane keel. Skandinaaviamaade 

teadustraditsioonis soovitatakse samuti eelistada aktiivi passiivile, mis liigsagedasel 

esinemisel muudab teksti rõhutatult abstraktseks. Tasakaalu leidmine erinevate 

väljendusviiside vahel on keerukas, kõige parem võimalus stiilitunde arendamiseks on 

artiklite lugemine vastavas keeles. 

Erinevates keeltes teadustöid kirjutades tuleb teha valikuid ka isikulise või 

umbisikulise kõneviisi vahel. Tegelikult leidub selles küsimuses erinevaid seisukohti, ent 

üldiselt tasub meeles pidada, et traditsioonilistes eesti teadustekstides kasutatakse 

“mina”-vormi harva ning eelistatakse umbisikulist sõnastust või üldisikulises tähenduses 

“meie”-vormi. Impersonaalset väljendust klassifitseeritakse üheks teadusliku teksti 

sõnastuse põhinõudeks: 

Teadusliku teksti üldkehtivaks nõudeks on impersonaalsus, s.t autori mina-isiku tahaplaanile 

jäämine. Impersonaalsus ei tähenda ainuüksi umbisikulise tegumoe vormide kasutamist. 

Impersonaalsuse teenistuses on igasugune üldisikuline väljenduslaad. (Uuspõld: 16) 

Skandinaavia traditsioonis leiame aga teistsuguseid seisukohti, kuna tihti soovitatakse 

vältida just liiga umbmääraseid ja üldisikulisi väljendusvorme ning pigem selgelt viidata 

töö autori olemasolule, kasutades näiteks norra keeles sõna jeg ja rootsi keeles jag. 

Loomulikult tuleb neiski keeltes hoiduda mina-vormiga liialdamisest, et tekst ei 

muutuks liialt subjektiivseks. Üldeesmärgiks on ju siiski demonstreerida tulemusi, mis 

omaksid laiemat teaduslikku kandepinda, mitte niivõrd ei esitaks autori isiklikke 

veendumusi. Kui otsustame erinevaid variante vahelduvalt kasutada, peame hoolikalt 

jälgima, et stiil ei muutuks kohmakaks. Samas tuleks ühtlustada viisi, kuidas uurimusele 

endale osutame, näiteks rootsi keeles on võimalik öelda detta arbete/ denna uppsats 

(sobivas kontekstis ka min uppsats), norra keeles den(ne) oppgave(n) (min oppgave) või 
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ka dette arbeidet ja taani keeles den(ne) opgave (min opgave), magistritööde või -

projektide puhul det(te) speciale. 

Eelnevast käsitlustest selguvad juba mõned aspektid, millega tuleb arvestada 

skandinaaviakeelse uurimuse lõppu eesti-, inglise-, saksa-, vene- või prantsusekeelse 

resümee lisamisel. Nimelt ei tohiks autor võõrkeeles kirjutatud kokkuvõtet lihtsalt 

automaatselt teise keelde ümber tõlkida, vaid peaks aru pidama erinevuste üle stiilis ja 

väljenduslaadis. 

Kogu kirjutamisprotsessi vältel tuleks samuti pidevalt oma uurimuse esialgseid 

versioone kriitilisel pilgul hinnata, käsitledes neid kui toorikut, millega enne lõpliku 

resultaadini jõudmist tuleb veel nii keelelises kui sisulises mõttes palju tööd teha. 

Hinnangu andmisel võivad abiks olla kümme keelekasutusreeglit, mille toome 

meie tõlkes lühendatud kujul ära raamatu “Metode og oppgaveskriving for studenter” 

põhjal: 

1. Pole häbiasi panna punkti – lugejasõbralikus lauses on harva üle 20-25 sõna. 

2. Kui sul on mitu küsimust südamel, nimeta nad ära ükshaaval. 

3. Ole lugeja vastu viisakas – arvesta temaga kirjutades ja sõnastust valides. 

4. Ära nakatu substantiivihaigusesse. 

5. Kalluta lause kirjutades paremale – jälgi, et põhitegusõna saaks esitatud võimalikult varakult 

ning muu info paigutuks paremale. 

6. Ära kaunista end sõnadega. 

7. Ära karda konkreetset väljendusviisi. 

8. Ära raiska sõnu ning tähti. 

9. Ära karda personaalset tooni – kirjasõnas on lubatud kasutada ka “mina”-vormi [skandinaavia 

keeltes]. 

10. Kasuta kuulmiskontrolli – loe kirjutatu endale valjusti ette. (Dalland: 170-171) 13 

Viimase nõuandena soovitame, et töö valmides lastaks kellelgi teisel lugeda keelelist 

korrektuuri, kuna paljusid vigu ei panda enam ise tähele. Samuti ei pruugi autor taibata, 

et teiste jaoks võib tema sõnastus tunduda mitmetähenduslik, raskepärane või koguni 

arusaamatu. 

 

 

                                                
13 Dalland tsiteerib Finn Erik Vinje poolt väljatöötatud põhimõtteid (vt Vinje 1996: tagakaas). 

https://d.docs.live.net/5513ce169dccbf87/Bakt%C3%B6%C3%B6de%20kirjutamise%20juhend.doc#_ftn13
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6. KAITSMINE 

 

Lõpetuseks paar sõna kaitsmise kohta. Akadeemilisele stuudiumile paneb särava punkti 

esimese iseseisvalt kirjutatud uurimistöö avalik kaitsmine. Nii bakalaureuse- kui 

magistritöö kaitsmine toimub skandinavistika osakonnas ja selleks on oma reeglid ning 

traditsioonid. Siinkohal anname paar soovitust lõputöö kaitsmisele esitanud üliõpilasele. 

Vastupidiselt üliõpilaste seas levinud arvamusele pole avalik kaitsmine keskaegsete 

piinapinkide järeltulija, vaid eelharjutus järgnevaks teadustegevuseks. Sisuliselt kujutab 

see endast akadeemilist diskussiooni: üliõpilasest kogenum oponent ja komisjoniliikmed 

esitavad küsimusi töö kõikide aspektide kohta ja autor põhjendab oma valikuid ning 

eelistusi. Ühise arutelu käigus tehakse kindlaks uurimuse nõrgad ja tugevad küljed, 

lõpliku hinnangu tasemele annab kaitsmiskomisjoni otsus. Selle langetamisel võetakse 

arvesse nii sisu kui vormistust, autori esinemist kaitsmisel (suutlikkust asjalikult 

argumenteerida ja küsimustele vastata) ning oponendi arvamust. Väga oluline on meeles 

pidada, et enesekindel, piisavalt enesekriitiline ja vaimukas kaitsmine võib lõplikku 

hinnangut uurimistööle tunduvalt parandada. Seetõttu tasub hoolitseda selle eest, et 

kaitsmisele saabudes on autor välja puhanud, pingevaba, hästi ette valmistunud ning 

sobivalt löögivalmis. (Väike meeldetuletus ka riietuse kohta: kaitsmisele ei saabuta 

suvalises riietuses, vaid puhta hoolitsetud välimusega, korrektselt ja soliidselt riietatuna.) 

Ettevalmistatuse all peame silmas üliõpilase ettekannet kaitsmisel, mida 

akadeemilises folklooris ka kaitsekõneks kutsutakse. Ettekande pikkus on 

bakalaureusetöö puhul orienteeruvalt 10 minutit, magistriöö või -projekti puhul 15 

minutit. Alustatakse alati lugupidava pöördumisega oponendi, komisjoniliikmete, 

juhendaja ja kuulajate poole. Pöördumises sobib avaldada tänu kuulajatele 

kohaletulemise ja töö valmimisele kaasa aidanud isikutele nende abi eest. Järgneb 

lühiülevaade uurimistööst, millest peab selgelt välja tulema üliõpilase enda panus 

käsitlemist leidnud probleemide lahendamisel. Kui vajalik, nimetatakse ära ka suuremad 

vead, mida enne töö esitamist tähele ei pandud. Kõiki kirjavigu pole kindlasti mõtet üles 

lugema hakata (midagi peab oponendile ka teha jääma!), kuid kasulik on näidata, et autor 

on iseseisvalt aru saanud oma töö suurematest sisulistest puudustest. Ettekanne ei pea 

olema nii surmtõsine, et ühelegi heale naljale kohta ei leia – huumor on laialt kasutatav 

nipp komisjoni positiivse suhtumise võitmiseks. Loomulikult tuleb aga siingi säilitada 
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head tooni. Ettekande lõpetamisest antakse selgelt teada, milleks sobivad levinud fraasid, 

nagu rootsi keeles det är allt för min del; nu ger jag ordet över till …või tack för er 

uppmärksamhet, norra keeles takk for oppmerksomheten, taani keeles tak for 

opmærksomhed. 

Kaitsmistulle mineva üliõpilase kõige suurem mure on teada saada, milliseid 

etteheiteid leidub oponendil tema töö kohta. Hea tava kohaselt võib oponent võimaldada 

üliõpilasel enne kaitsmist tutvuda oma küsimustega (ent ta pole kohustatud seda tegema). 

Suhtlemine oma oponendiga on “vaenlase” tundmaõppimine ja tuleb kindlasti kasuks, 

samuti saab nõnda kokku leppida eelneva kohtumise osas. Küsimusi ette teades on 

võimalik teha eeltööd – veel kord lugeda töös kasutatud materjale, “relvastada” ennast 

tsitaatide ja faktidega, et esitatud kriitikat ümber lükata. Põhjalikult ettevalmistatuna pole 

küll põhjust kaitsmist peljata. 

Üliõpilastööde kaitsmine ei ole tavaliselt eriti pikk, olenevalt arutluste 

intensiivsusest kestab see bakalaureusetöö puhul 30 minutit ja magistritöö või -projekti 

puhul 45 minutit. Lõputööde hinded saab reeglina teada pärast viimast kaitsmist ning 

komisjonipoolset arupidamist (kui kaitsmised toimuvad mitmel järjestikusel päeval, siis 

hiljemalt peale viimase päeva viimast kaitsmist).  
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