
 

Üliõpilas- ja õpilastööde plagiaadi tuvastamise ja menetlemise kord  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 

1. „Üliõpilas- ja õpilastööde plagiaadi tuvastamise ja menetlemise kord Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkoolis“ reguleerib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi 

kõrgkool) plagiaadi tuvastamise põhimõtteid ning menetlemist, kui üliõpilane või 

õpilane (edaspidi õppur) on esitanud plagiaadikahtlusega  töö.  

2. Vastavalt kõrgkooli õppekorralduseeskirjale (2016) pt 1.2.9 nimetatakse plagiaadiks 

kellegi teise kirjaliku töö või selle osa oma nime all esitamist või 

refereerimist/tsiteerimist nõuetekohase viitamiseta.  

3. Plagiaadi erinevad variandid: 

3.1 teise autori töö esitatakse enda autorlusena (enda nimel); 

3.2 teise autori mõtted või laused esitatakse ilma autori ja/või kasutatud allikat 

viitamata. See on plagiaat ka siis, kui viitamine on puudulik; 

3.3 teise autori täpne tsitaat esitatakse ilma jutumärkideta. Seda ka juhul, kui autor ja 

allikas on viidatud. Tsitaadis ei tohi  liita üheks lauseks mitmest lausest pärit 

tekstiosi, st tsiteerija ei tohi moodustada uut lauset. Kui tekstiosade liitmine on 

vajalik, siis tuleb refereerida; 

3.4 teise autori tekstist esitatakse originaalile lähedane pisimuudatustega tekst, mis on 

plagiaat ka siis, kui autor ja allikas on märgitud. Pisimuudatused, millega 

piirdumine viib plagiaadini: 

3.4.1 mõned grammatilised vormid on asendatud paralleelvormidega; 

3.4.2 mõned sõnad on asendatud sünonüümidega (nt öeldised või sidesõnad); 

3.4.3 mõned sõnad või lauseosad on jäetud refereeritavast tekstist välja; 

3.4.4 on muudetud ainult sõnade järjekorda lausetes või lausete järjekorda; 

3.4.5 laused on liigendatud teisiti (nt on ühendatud kaks lauset koos väheste  

muudatusega). 

4. Plagiaadi tuvastamiseks rakendatakse plagiaadituvastamise programmi URKUND.   
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5. Kui õppeaine õppejõud või lõputöö kaitsmise komisjon on tuvastanud plagiaadi, siis see  

fikseeritakse plagiaadijuhtumite menetlemise registris ning informeeritakse õppurit, 

õppekava- ja struktuuriüksuse juhti ja õppeprorektorit.  

6. Õppeprorektori korraldusel moodustatakse vajadusel komisjon, kuhu kuuluvad õppekava 

juht ja/või mõne teise struktuuriüksuse esindajad.  

7. Komisjon määratleb plagiaadi ulatuse ja teeb juhtumist kokkuvõtte ning edastab otsuse 

õppurile. Plagiaadi esinemise ulatus võib olla tõsine eksimus (nt kellegi teise töö esitatakse 

oma nime all, andmebaasist või mujalt leitud töö esitatakse eesti keelde tõlgituna oma nime 

all), eriti suur eksimus (nt töö koosneb plagieeritud lõikudest suures ulatuses), suur eksimus 

(plagieeritud on mitu lõiku), väike eksimus (plagieeritud on mõni lause kuni üks lõik). 

10. Tõsise rikkumise tuvastamisel võib komisjon teha kõrgkooli rektorile ettepaneku  õppuri 

eksmatrikuleerimiseks. 

11. Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli nõukogu poolt kolmeks aastaks. 

Muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel ning need  kinnitab 

kõrgkooli nõukogu. 
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