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Maht 4 EAP Kursus toimub 

Moodle’i 

keskkonnas. 

Kontakttundide 

maht 

orienteeruvalt 

kuus akadeemilist 

tundi.   

Õppesemester:                                     

S2  

Eksam 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16621 

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on toetada teadmiste kujunemist infokeskkonna eetilistest ja 

õiguslikest aspektidest ning luua eeldused digitaalsete inforessursside hankimise, 

kasutamise ja säilitamisega seotud probleemide oskuslikuks lahendamiseks 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Aine käigus käsitletakse inforessursside loomise ja kasutamise eetilisi probleeme, 

raamatukogu- ja infotöötajate kutse-eetikat; infokasutajate privaatsuse kaitset; 

intellektuaalomandit ja selle kaitset; EL ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide 

tegevust ning kokkuleppeid; tasuliste võrguväljaannete litsentsilepingute olemust 

ja konsortsiumide tegevuse põhimõtteid. Kursus annab digitaalsete inforessursside 

kasutamiseks vajalikud õiguslikud teadmised ning eetilised arusaamad. 

Õppetöö toimub e-keskkonnas Moodle. Kontaktõpe loengu ja seminari formaadis 

(6 akadeemilist tundi). 

Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinud suudavad rakendada oma teadmisi digitaalse infokeskkonna 

eetilistest ja õiguslikest aspektidest; oskavad lahendada digitaalsete 

inforessursside hankimise, kasutamise ja säilitamisega seotud probleeme ning 

infokasutajaid nõustada. 

Hindamismeetodid: 

 

Eksam.  

Õppejõud: Lektor Silvi Metsar, MA (Inf.Sc.) 

Ingliskeelne nimetus: Information Ethics and Legal Aspects of Information Resources 

Eeldusaine: - 
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Õppetöös osalemise ja 

eksamile pääsemise 

nõuded 

Eksami hinne kujuneb iseseisvate tööde (referaat 33%, valikvastustega test 33%, 

essee 34%) tulemuste /hinnete põhjal. 

Iseseisva töö nõuded Referaat, test, essee. Koostamise juhendid on esitatud Moodle kursusel. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

Referaat I mooduli teemadel 

Hindamisvorm: eristav hindamine 

1. kriteerium Kasutatud allikate relevantsus 

A Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, valik on põhjendatud. 

Omatakse väga head ülevaadet ilmunud käsitlustest. 

B Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, valik on põhjendatud. 

Omatakse head ülevaadet ilmunud käsitlustest. 

C Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, kuid valik on tehtud 

pealiskaudselt. 

D Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, kuid valik on tehtud 

pealiskaudselt. 

E Kasutatud allikad on teemakohased; nüüdisaegsete osakaal ebapiisav; valik 

tehtud väga pealiskaudselt. 

2. kriteerium Referaadi struktuur ja sisuesitus 

A Töö ülesehitus on loogiline, alateemad omavahel väga hästi seostatud, tekst on 



terviklik ja annab väga hea ülevaate teema käsitlusest. Seisukohad suurepäraselt 

põhjendatud. Oskuskeele kasutamine veatu. 

B Töö ülesehitus on loogiline, alateemad omavahel hästi seostatud, tekst on 

terviklik ja annab hea ülevaate teema käsitlusest. Seisukohad väga hästi 

põhjendatud. Oskuskeele kasutamisel esineb väikesi ebatäpsusi. 

C Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid seostatus õpituga ja omapoolne 

hinnang jääb väheseks. Seisukohad hästi põhjendatud. Oskuskeele kasutamisel 

esineb mitmeid ebatäpsusi. 

D Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid esitatud pealiskaudselt; seostatus 

õpituga ja omapoolne hinnang puudub. Seisukohad vaid osaliselt põhjendatud. 

Oskuskeele kasutus vähene, esineb mitmeid vigu. 

E Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid esitatud väga pealiskaudselt; 

seostatus õpituga ja omapoolne hinnang puudub. Seisukohad on jäänud 

põhjendamata. Oskuskeele kasutus ebapiisav; kasutab segamini argi- ja 

teaduskeelt. 

3. kriteerium Vormistus ja viitamine 

A Töö vastab TLÜ üliõpilastööde vormistamise juhendile. 

B Töö vastab TLÜ üliõpilastööde vormistamise juhendile; esineb väikesi 

ebatäpsusi. 

C Töö on korrektselt vormistatud, allikad viidatud vastavalt TLÜ üliõpilastööde 

vormistamise juhendile, kuid esineb üksikuid vormistus-, hooletus- ja 

õigekirjavigu. 

D Töö on vormistatud ja allikad viidatud vastavalt TLÜ üliõpilastööde 

vormistamise juhendile, kuid esineb mitmeid vormistus-, hooletus- ja 

õigekirjavigu. 

E Töö on ebaühtlaselt vormistatud, allikate viitamisel kasutatud erinevaid 

viitamissüsteem; esineb rohkelt vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. 

Test II mooduli teemadel 

Hindamisvorm: eristav hindamine. 

Valikvastustega test: 20 küsimust. 

Essee III mooduli teemadel 

Hindamisvorm: eristav hindamine 

1. kriteerium Sisu 

A Sisutekst vastab teemale, toetub olulistele ja sobivatele teoreetilistele 

seisukohtadele ning peegeldab iseseisvat uurimis- ja lugemistööd, tekst on 

üldistav, analüütiline, loov ja originaalne, mõtted on esitatud selgelt ja veenvalt. 

B Sisutekst vastab teemale, toetub olulistele teoreetilistele seisukohtadele ning 



peegeldab iseseisvat uurimis- ja lugemistööd, tekst sisaldab üldistusi, mõtted on 

esitatud selgelt. 

C Sisutekst vastab teemale, olulised teooriad on välja toodud, mõtted on esitatud 

arusaadavalt ja järeldusi on põhjendatud. 

D Sisutekst vastab teemale, kuid teoreetiline alusmaterjal on ebaühtlane ning 

mõtted on kohati seosetud. Järeldusi on nõrgalt põhjendatud. 

2. kriteerium Ülesehitus 

A Tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus. 

B Tekst on tervik, ülesehitus on loogiline. 

C Teksti ülesehitus on loogiline, kohati on üleminekud hüppelised. 

D Teksti ülesehituses on vastuolud, mõni tekstiosa puudub. 

3. kriteerium Sõnastus ja stiil 

A Tekst on esitatud heas akadeemilises stiilis, sõnavara on ulatuslik, lausestus on 

mitmekülgne, tekstis ei ole stiili- ega keelevigu. 

B Sõnavara ja lausestus on ühekülgsed, tekstis on stiili-ja keelevigu. 

C Tekst on üldsõnaline, esineb stiili- ja keelevigu. 

D Kasutab segamini argi- ja teaduskeelt, erinevad stiilid ja sõnavara segatud. 

Informatsioon kursuse sisu 

kohta, kursuse jaotumine 

teemade kaupa sh 

kontakttundide ajad 

I moodul 02.11–17.11.2019 Infoeetika 

Avaloeng 02.11.2019 kl 14.15–15.45 

II moodul 18.11–01.12.2019 Digitaalsete teaberessursside õiguslikud aspektid. 

Õppetöö Moodle keskkonnas. 

III moodul 02.12–14.12.2019. Digitaalsete teaberessursside intellektuaalomandi 

kaitset käsitlevad rahvusvahelised kokkulepped ja organisatsioonid. 

Seminar 14.12.19 kl 14.15–17.45 
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