
LISA 1. Bakalaureusetöö hindamiskriteeriumid 

Uurimisülesanne ja meetod (10%) 

A 

Tööl on 

uurimisväärne 

probleemiasetus, 

seda on igakülgselt 

põhjendatud. Töö 

eesmärk on selgelt 

väljendatud ja väga 

hästi põhjendatud. 

Eesmärki on 

võimalik 

saavutada, 

arvestades uurija 

käsutuses olevate 

aja- ja muude 

ressurssidega. 

Meetod(id) on 

valitud lähtuvalt 

eesmärgist ja 

võimaldavad seda 

saavutada. 

B  

Tööl on 

uurimisväärne 

probleemiasetus, 

seda on väga hästi 

põhjendatud. Töö 

eesmärk on selgelt 

väljendatud ja 

põhjendatud. 

Eesmärki on 

võimalik 

saavutada, 

arvestades uurija 

käsutuses olevate 

aja- ja muude 

ressurssidega. 

Meetod(id) on 

valitud lähtuvalt 

eesmärgist ja 

võimaldavad seda 

saavutada. 

C 

Tööl on 

uurimisväärne 

probleemiasetus, 

seda on 

põhjendatud. Töö 

eesmärk on 

põhjendatud. 

Eesmärki on 

võimalik 

saavutada, 

arvestades uurija 

käsutuses olevate 

aja- ja muude 

ressurssidega. 

Meetod(id) on 

üldjoontes valitud 

lähtuvalt 

eesmärgist ja 

võimaldavad seda 

saavutada. 

D 

Tööl on 

uurimisväärne 

probleemiasetus 

ning väljendatud 

eesmärk, kuid neid 

on ebapiisavalt 

põhjendatud. 

Arvestades uurija 

käsutuses olevate 

aja- ja muude 

ressurssidega on 

eesmärki raske 

saavutada. 

Meetod(id) on 

üldjoontes valitud 

lähtuvalt 

eesmärgist. 

E 

Tööl on 

uurimisväärne 

probleemiasetus 

ning eesmärk, kuid 

neid ei ole 

põhjendatud. 

Arvestades uurija 

käsutuses olevate 

aja- ja muude 

ressurssidega on 

eesmärki raske 

saavutada. Esineb 

küsitavusi valitud 

meetod(it)e 

vastavuse osas töö 

eesmärgile. 

 

BAKA Allikate ja kirjanduse kasutamine (20%) 

A 

Allikate ja 

kirjanduse valik on 

töö eesmärgi 

saavutamiseks igati 

sobiv ja vastab töö 

mahule. Allikate 

valik on lai ja 

mitmekülgne. 

Allikate valik 

näitab teema ja 

selle kontekstide 

igakülgset 

tundmist. 

B 

Allikate ja 

kirjanduse valik on 

töö eesmärgi 

saavutamiseks 

piisav ja vastab töö 

mahule. Allikate 

valik on lai ja 

mitmekülgne. 

Allikate valik 

näitab teema ja 

selle kontekstide 

tundmist 

C 

Allikate ja 

kirjanduse valik on 

töö eesmärgi 

saavutamiseks 

piisav ja vastab töö 

mahule. Allikate 

valik on lai ja 

mitmekülgne. 

 

D 

Allikate ja 

kirjanduse valik on 

uurimiseesmärgi 

saavutamiseks 

piisav ja vastab töö 

mahule. 

E 

Allikate ja 

kirjanduse valik on 

ühekülgne ning 

esineb probleeme 

selle vastavuses 

töö mahule 

 



BAKA Uurimisülesande lahendamine (40%) 

A  

Töö eesmärgi 

saavutamisel 

argumenteeritakse 

elegantselt ja 

erudeeritult, töö 

ülesehitus ja sisu 

kajastavad autori 

analüüsi. Autor 

viib ettevõetud 

ülesande 

lahendamise 

lõpule, esitades 

selgelt töö 

tulemused. 

Tulemused ja/või 

nende 

tõlgendamise tase 

on silmapaistvad. 

B 

Töö eesmärgi 

saavutamisel 

argumenteeritakse 

sidusalt, töö 

ülesehitus ja sisu 

kajastavad autori 

analüüsi. Autor 

viib ettevõetud 

ülesande 

lahendamise 

lõpule, esitades 

selgelt töö 

tulemused. 

Tulemused ja/või 

nende 

tõlgendamise tase 

on väga head. 

C 

Töö eesmärgi 

saavutamisel 

argumenteeritakse 

sidusalt, töö 

ülesehitus ja sisu 

kajastavad autori 

analüüsi. Autor 

viib ettevõetud 

ülesande 

lahendamise 

lõpule, esitades 

selgelt töö 

tulemused. 

D 

Töö eesmärgi 

saavutamisel 

esitatav 

argumentatsioon 

on kohati 

katkendlik või 

laialivalguv, töö 

ülesehitus ja sisu 

kajastavad autori 

analüüsi. Autor 

viib ettevõetud 

ülesande 

lahendamise 

lõpule, esitades töö 

tulemused. 

E 

Töö eesmärgi 

saavutamisel 

esitatav 

argumentatsioon 

on katkendlik või 

laialivalguv, töö 

ülesehitus ja sisu 

kajastavad puhuti 

autori analüüsi. 

Autor viib 

ettevõetud 

ülesande 

lahendamise 

lõpule, kuid 

tulemused jäävad 

ebaselgeks. 

 

 

BAKA Töö vormistamine (20%)  

A 

Vormistus vastab 

kehtivale 

juhendile. 

Viitamine on 

korrektne. 

Väljendusviis on 

elegantne, 

stiililiselt ja 

grammatiliselt 

laitmatu. 

B 

Vormistus vastab 

kehtivale 

juhendile, üksikute 

ebaoluliste 

puudustega. 

Viitamine ja 

väljendusviis on 

korrektsed. 

C 

Vormistus vastab 

kehtivale 

juhendile, üksikute 

puudustega. 

Viitamises esineb 

ebatäpsusi, kuid 

viitamissüsteem on 

ühtne. 

D  

Vormistus vastab 

kehtivale 

juhendile, kuid 

esineb ka puudusi. 

Viitamises esineb 

mitmeid 

ebatäpsusi ja 

kohatist 

ebajärjekindlust. 

E  

Vormistus vastab 

üldjoontes 

kehtivale 

juhendile, kuid 

esineb ka 

märkimisväärseid 

puudusi. 

Viitamises esineb 

olulisi ebatäpsusi 

ja ebajärjekindlust. 

 

 

  



 

 BAKA Kaitsmine (10%) 

A  

Annab asjakohase 

ja 

kontekstualiseeriva 

ülevaate töö 

probleemist, 

meetodist ja 

peamistest 

tulemustest. 

Demonstreerib 

suurepärast 

esinemis- ja 

väitlusoskust ning 

eruditsiooni. 

Vastab 

põhjendatult ja 

vajaliku 

üldistusega 

esitatud 

küsimustele. 

B 

Annab asjakohase 

ja 

kontekstualiseeriva 

ülevaate töö 

probleemist, 

meetodist ja 

peamistest 

tulemustest. 

Esineb ja väitleb 

ladusalt. Vastab 

põhjendatult ja 

vajaliku 

üldistusega 

esitatud 

küsimustele. 

C 

Annab asjakohase 

ülevaate töö 

probleemist, 

meetodist ja 

peamistest 

tulemustest. 

Esineb ja väitleb 

ladusalt. Vastab 

põhjendatult 

esitatud 

küsimustele. 

D 

Annab ülevaade 

töö probleemist, 

meetodist ja 

peamistest 

tulemustest. 

Vastab esitatud 

küsimustele. 

E 

Kirjeldab töö 

probleemi, 

meetodit ja 

tulemusi, kuid on 

laialivalguv; 

vastates 

küsimustele 

keskendub 

ebaolulisele. 

 

 


