LÕPUTÖÖ HINDAMISKRITEERIUMID
Hindamiskriteerium
Oskab sõnastada
uurimis- ja
arendusprobleeme
ning püstitada valitud
probleemi
lahendamiseks
ülesandeid

E
Probleemi sõnastus on
laialivalguv, põhineb
üliõpilase kogemusel
ja tavateadmistel.

D
Probleemi sõnastus on
laialivalguv, põhineb
üliõpilase kogemusel ja
osaliselt kirjandusel.

C
Probleem kajastab
vastuolu
õenduspraktikas,
põhineb
tõenduspõhisel
kirjandusel.

B
Probleem kajastab
selgelt vastuolu
õenduspraktikas,
põhineb
tõenduspõhisel
kirjandusel.

A
Probleem kajastab
selgelt vastuolu
õenduspraktikas,
põhineb
tõenduspõhisel
kirjandusel.

Eesmärk lähtub
probleemist osaliselt,
ülesanded ei võimalda
täielikult lahendada
probleemi ning
kesksete mõistete
seletused tulenevad
osaliselt töö teemast.

Eesmärk lähtub
probleemist, ülesanded
võimaldavad osaliselt
lahendada probleemi
ning kesksete mõistete
seletused tulenevad töö
teemast.

Eesmärk lähtub
probleemist,
ülesanded
võimaldavad
lahendada probleemi
ning kesksete
mõistete seletused
tulenevad töö
teemast.

Eesmärk lähtub
täielikult
probleemist,
ülesanded
võimaldavad
terviklikult
lahendada probleemi
ning kesksete
mõistete seletused
tulenevad töö
teemast.

Eesmärk lähtub
täielikult
probleemist,
ülesanded
võimaldavad
terviklikult
lahendada probleemi
ning kesksete
mõistete seletused
tulenevad töö
teemast.

Teema valiku
põhjendust, uuritavat
nähtust ja tausta,
teema uudsust ja
seotust õendusega on
kirjeldatud kasinalt.

Teema valiku
põhjendust, uuritavat
nähtust ja tausta, teema
uudsust ja seotust
õendusega on
kirjeldatud rahuldavalt.

Teema valiku
põhjendust, uuritavat
nähtust ja tausta,
teema uudsust ja
seotust õendusega on
kirjeldatud hästi.

Teema valiku
põhjendust, uuritavat
nähtust ja tausta,
teema uudsust ja
seotust õendusega on
kirjeldatud väga
hästi.

Teema valiku
põhjendust, uuritavat
nähtust ja tausta,
teema uudsust ja
seotust õendusega on
kirjeldatud
suurepäraselt.

Sissejuhatus on kuni
1/10 töö mahust.

Sissejuhatus on kuni
1/10 töö mahust.

Sissejuhatus on kuni
1/10 töö mahust.

Sissejuhatus on kuni
1/10 töö mahust.

Sissejuhatus on kuni
1/10 töö mahust.

Hindamiskriteerium
Oskab töötada
õendusalase
kirjandusega ja teha
ülevaateid
lahendatava
probleemi
ulatuses

E
Töö sisu ei anna
täpset vastust
uurimisülesannetele.
Töö eri osad on
osaliselt omavahel
seoses.

D
Töö sisu vastab
uurimisülesannetele.
Töö eri osad on
osaliselt omavahel
seoses.

C
Töö sisu vastab
uurimisülesannetele
. Töö eri osad on
omavahel seoses.

B
Töö sisu vastab
uurimisülesannetele
. Töö eri osad on
omavahel üheselt
mõistetavas seoses.

A
Töö sisu vastab
uurimisülesannetele
. Töö eri osad on
omavahel üheselt
mõistetavas seoses.

Olemas töö
usaldusväärsust
kindlustav
kirjandusallikate
hulk, vähemalt 20
kirjandusallikat,
milledest
võõrkeelseid 10 ja
erialaseid
teadusartikleid 6.

Olemas töö
usaldusväärsust
kindlustav
kirjandusallikate hulk,
vähemalt 20
kirjandusallikat,
milledest võõrkeelseid
10 ja erialaseid
teadusartikleid 6.

Olemas töö
usaldusväärsust
kindlustav
kirjandusallikate
hulk, vähemalt 20
kirjandusallikat,
milledest
võõrkeelseid 10 ja
erialaseid
teadusartikleid 6.

Olemas töö
usaldusväärsust
kindlustav
kirjandusallikate
hulk, vähemalt 20
kirjandusallikat,
milledest
võõrkeelseid 10 ja
erialaseid
teadusartikleid 6.

Olemas töö
usaldusväärsust
kindlustav
kirjandusallikate
hulk, vähemalt 20
kirjandusallikat,
milledest
võõrkeelseid 10 ja
erialaseid
teadusartikleid 6.

Vormistus ja
viitamine vastab
kehtivale juhendile,
töö on
terminoloogiliselt ja
keeleliselt korrektne.

Vormistus ja
viitamine vastab
kehtivale juhendile,
töö on
terminoloogiliselt ja
keeleliselt korrektne.

Vormistus ja
viitamine vastab
kehtivale juhendile,
töö on
terminoloogiliselt ja
keeleliselt
korrektne.

Vormistus ja
viitamine vastab
kehtivale juhendile,
töö on
terminoloogiliselt ja
keeleliselt
korrektne.

Vormistus ja
viitamine vastab
kehtivale juhendile,
töö on
terminoloogiliselt ja
keeleliselt
korrektne.

Töö maht kuni 30
lehekülge.

Töö maht kuni 30
lehekülge.

Töö maht kuni 30
lehekülge.

Töö maht kuni 30
lehekülge.

Töö maht kuni 30
lehekülge.

Hindamiskriteerium
Teab erinevaid
uurimismeetodeid
ning oskab valida
enda uurimistöö jaoks
sobiva meetodi

Oskab andmeid
koguda ja neid
analüüsida

E
Nimetatud on
uurimistöö meetod ja
käsitletud
võimalikke
uurimiseetika
probleeme ja töö
usaldusväärsuse
tagamist kasinalt.

D
Kirjeldatud on
uurimistöö meetodit
ja on käsitletud
põhjalikult
võimalikke
uurimiseetika
probleeme ja töö
usaldusväärsuse
tagamist rahuldavalt

C
Kirjeldatud on
uurimistöö meetodit ja
on käsitletud
põhjalikult võimalikke
uurimiseetika
probleeme ja töö
usaldusväärsuse
tagamist hästi

B
Kirjeldatud on
uurimistöö meetodit
ja on käsitletud
põhjalikult
võimalikke
uurimiseetika
probleeme ja töö
usaldusväärsuse
tagamist väga hästi

A
Kirjeldatud on
uurimistöö meetodit ja
on käsitletud
põhjalikult võimalikke
uurimiseetika
probleeme ja töö
usaldusväärsuse
tagamist suurepäraselt

Kirjeldatud on
autorite panust
uurimistöösse.
Osaliselt on
kirjeldatud uuritava
materjali kogumise,
allikate
usaldusväärsuse
hindamise ja
analüüsi protsess.

Kirjeldatud on
autorite panust
uurimistöösse
Rahuldavalt on
kirjeldatud uuritava
materjali kogumise,
allikate
usaldusväärsuse
hindamise ja analüüsi
protsess.

Kirjeldatud on autorite
panust uurimistöösse

Kirjeldatud on
autorite panust
uurimistöösse
Väga hästi on
kirjeldatud uuritava
materjali kogumise,
allikate
usaldusväärsuse
hindamise ja
analüüsi protsess.

Kirjeldatud on autorite
panust uurimistöösse.

Hästi on kirjeldatud
uuritava materjali
kogumise, allikate
usaldusväärsuse
hindamise ja analüüsi
protsess.

Suurepäraselt on
kirjeldatud uuritava
materjali kogumise,
allikate
usaldusväärsuse
hindamise ja analüüsi
protsess.

Käsitleb kasinalt
Käsitleb rahuldavalt
püstitatud uurimistöö püstitatud uurimistöö
ülesandeid.
ülesandeid.

Käsitleb hästi
püstitatud uurimistöö
ülesandeid.

Käsitleb väga hästi
Käsitleb suurepäraselt
püstitatud uurimistöö püstitatud uurimistöö
ülesandeid.
ülesandeid.

Arutelu on
ümberjutustus tööst.

Arutelus esitatud
autori mõtted
eristuvad kirjanduses
käsitletud
seisukohtadest.

Arutelus esitatud
autori mõtted
eristuvad selgelt
kirjanduses
käsitletud
seisukohtadest.

Arutelus esitatud
autori mõtted
eristuvad vähesel
määral kirjanduses
käsitletud
seisukohtadest.

Arutelus esitatud
autori mõtted
eristuvad selgelt
kirjanduses käsitletud
seisukohtadest.

Oskab oma töö
tulemusi ettekandena
esitleda, kaitsta
püstitatud teese ja
anda täiendavaid
selgitusi koostatud
uurimistöö kohta.

Ebamääraselt on
kirjeldatud töö
tulemuste
praktikasse
rakendamise
võimalusi.

Ebamääraselt on
kirjeldatud töö
tulemuste praktikasse
rakendamise
võimalusi.

Järeldused vastavad
uurimisülesannetele
osaliselt

Järeldused vastavad
uurimisülesannetele,
kuid on sõnastatud
ebamääraselt
Ettekanne on ette
valmistatud ja
üliõpilane/üliõpilased
argumenteerib
/argumenteerivad
rahuldavalt oma
esitatud seisukohti.

Ettekanne on ette
valmistatud ja
üliõpilane/üliõpilase
d argumenteerib
/argumenteerivad
kasinalt oma esitatud
seisukohti.

Ettepanekud on
reaalselt praktikasse
rakendatavad

Järeldused vastavad
uurimisülesannetele,
on hästi sõnastatud
Ettekanne on ette
valmistatud ja
üliõpilane/üliõpilased
argumenteerib
/argumenteerivad hästi
oma esitatud
seisukohti.

Ettepanekud on
reaalselt praktikasse
rakendatavad

Järeldused vastavad
uurimisülesannetele,
on sisutihedad ja
hästi sõnastatud
Ettekanne on ette
valmistatud ja
üliõpilane/üliõpilase
d argumenteerib
/argumenteerivad
väga hästi oma
esitatud seisukohti.

Ettepanekud on
reaalselt praktikasse
rakendatavad ja
loovad lisaväärtuse
Järeldused vastavad
täielikult
uurimisülesannetele,
on konstruktiivsed,
sisutihedad ja hästi
sõnastatud
Ettekanne on ette
valmistatud ja
üliõpilane/üliõpilased
argumenteerib
/argumenteerivad
suurepäraselt oma
esitatud seisukohti.

