Lisa 5

NVRK uurimistöö retsensendi hindamise kord. Max 20 punkti.
Hindamiskriteerium
Sissejuhatus

Sisuline osa

Tabelid, fotod, joonised

Kokkuvõte

Keel ja stiil

2
teema valiku põhjendus,
probleem, mida soovitakse
töö käigus lahedada, töö
ülesehituse selgitamine,
kasutavate andmete ja
meetodite lühitutvustus
liigendatud peatükkideks
(alapeatükkideks), vastab
teemale (sh pealkiri, lõigu
sisu), probleemile on leitud
vastus, seisukohad on
põhjendatud, töö maht on
optimaalne antud probleemi
lahendamiseks
illustreerivad teksti, aidates
selle sisu paremini edasi anda
(sh nummerdatud,
pealkirjastatud), seostatud
tekstiga ning tekstis on neile
viidatud (arv on optimaalne)
töö eesmärk on saavutatud ja
kuidas on lahendatud töö
sissejuhatuses püstitatud
probleem
Kirjakeele nõuetele vastav,
sõnastus korrektne ja
loogiline, selge ja täpne
oskuskeel, üldtunnustatud
terminoloogia ja lühendid,
kõneviis- ja vorm ühtne töö

1
üks nõuetest täitmata

0,5
kaks või rohkem nõuetest
tätmata

0
puudub

osaliselt liigendatud, vastab
üldjoones teemale,
probleemile on leitud vastus,
seisukohad on osaliselt
põhjendatud

osaliselt liigendatud, vastab
üldjoonetes teemale, kuid
seisukohad on põhjendamata
ja/või probleemile puudub
vastus

töö ei vasta temale

illustreerivad teksti, aidates
selle sisu paremini edasi
anda, leidub üksikuid vigu
nummerdamisel ja/või
pealkirjastamisel, seostatud
tekstiga ning tekstis on neile
viidatud
töö eesmärk on välja toodud,
sissejuhatuses püstitatud
problee on osaliselt
lahendatud
Esineb üksikuid eksimusi
nõuetele, keele- ja
kirjavahemärkide vigu kuni
12

illustreerivad teksti kuid ei
toeta selle sisu mõistmisel,
leidub läbivalt vigu
nummerdamisel ja/või
pealkirjastamisel, puuduvad
viited tekstis

puuduvad või ei ole seotud
tekstiga

töö eesmärk on välja toodud, ei vasta nõuetele
puudub sissejuhatuses
püstitatud probleemi lahendus
Esineb hulgaliselt eksimusi
nõuetele, keele- ja
kirjavahemärkide vigu kuni
17

Töö ei vasta nõuetele, keeleja kirjavahemärkide vigu üle
17

Vormistamise üldnõuded

Tiiteleht

Sisukord

Kasutatud allikad ja
kirjandus
Viitamine

Punkte kokku:

ulatuses, arvude esitamine
tekstis vastavalt juhendile
arvutil A4 formadis, kiri
Times New Roman 12pt,
reavahe 1,5, rööpjoondus;
pealkirjad vormistatud
ühtlaselt, leheküljed
nummerdatud
tiitelehel kajastuvad
õppeastuse nimetus, töö
koostaja ja klass, töö pealkiri,
töö liik, juhendaja nimi, töö
tegemise koht ja aasta
Sisukorras on esitatud
uurimistöö osade loetelu koos
algusleheküljedega töös (va
nummerdamata osad vastavalt
juhendile)
loetelu hõlmab kõiki töös
viidatud allikaid vastavalt
juhedile
tekstis on viidatud ühtse
süsteemi järgi kõikidele
kasutatud allikatele,
joonistele, tabelitele, lisadele,
fotodele jne

esineb töös läbivalt üks
vormistuvigu

esineb töös läbivalt üle kahe
vormistusvea

esineb mitmeid vormistusvigu

vormistus esineb 1 puudus

vormistus esineb 2 puudust

vormistus ei vasta nõuetele

vormistus esineb 1 puudus

vormistus esineb 2 puudust

vormistus ei vasta nõuetele

kasutatud allikate vormistuses kasutatud allikate vormistuses kasutatud allikate vormistus
esineb üksikuid vigu
esineb rohkelt vigu
ei vasta nõuetele
üksikud seisukohad või
andmed on viitamata või
vormistatud valesti

töös on kasutata õigeid
viitamisõtteid

töös ei kasuta viitamist

