
UURIMISTÖÖ RETSENSIOON 

Retsensioon on põhjendatud hinnang töö kohta, maht on 1-2 lehekülge. Retsensioonis tuleb välja tuua nii negatiivne 

kui ka positiivne. Retsensioon sisaldab küsimusi töö kaitsjale. Retsensioon peab sisaldama järgmisi osi: 

1. Töö autori nimi ja uurimistöö teema 

2. Uurimistöö lühikirjeldus 

 

Peatükkide arv, jooniste ja tabelite arv, kasutatud kirjanduse nimetuste arv, lisade arv. 

3.Töö sisu analüüs 

 

Selles osas on soovitav esile tuua vastused järgmistele küsimustele: 

• Kas pealkiri kajastab töö sisu? 

• Kas on olemas eesmärk ja hüpotees? 

• Kas töö teoreetilist tausta on piisavalt avatud? 

• Kas referatiivne ja uurimuslik osa on tasakaalus? 

• Millised on töös kasutatud uurimismeetodid? 

• Kas kogutud materjal on piisavalt läbi töötatud? 

• Kas tulemusi on võrreldud varasemate analoogiliste uurimustega? 

• Kas arutelu on loogiline ja järeldused põhjendatud? 

• Kas uurimistöös leidub terminoloogilisi või sisulisi eksimisi? 

• Kas kokkuvõttes on lühidalt välja toodud töö tulemused? 

• Kas kasutatud kirjandus on esinduslik ja autoriteetne? Kas kõik teiste autorite 

seisukohad kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed, joonised, tabelid on 

viidatud? 

4. Kokkuvõttev hinnang uurimistööle 

 

• Mida loeb retsensent uurimistöö peamiseks väärtuseks? 

• Milliseid uudseid momente uurimistöö sisaldab? 

• Kas töös esitatud seisukohtadel on praktilist väärtust? 

• Punktide andmine. 

Punkte saab retsensent anda kuni 35. Retsensent annab punkte järgmistel alustel: 

a) töö sisu (kuni 20 punkti) 

 uurimistöö vastavus teemale      3 punkti 

 sissejuhatuse ja kokkuvõtte täpsus      5 punkti 

 uurimismeetodi sobivus       3 punkti 

 analüüsi põhjalikkus, arutelu selgus, täpsus ja süsteemsus, järelduste tegemine 5 punkti 

 töö terviklikkus, struktuur ja tasakaal     4 punkti 

b) töö vormi (kuni 15 punkti) 

 vormistamise üldnõuete järgimine      4 punkti 

 korrektne keelekasutus       4 punkti 

 viitamine ja allikate autoriteetsus      4 punkti 

 illustratiivse materjali kasutamine ja asjakohasus    3 punkti 

5. Täpsustavad küsimused 

 

Küsimusi võiks püstitada 3 – 5. Küsimused peavad lähtuma uurimistööst ja olema uuritava teemaga seotud. 

 

Kuupäev, retsensendi nimi ja allkiri. 


