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Kursuseprogramm 
Ainekood: IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 
Maht 6 EAP Kontakttundide maht: 38 Õppesemester: S Eksam 
Aine koduleht: jaanikameigas.wordpress.com 
Eesmärk Kursuse eesmärk on toetada teadusliku mõtlemise kujundamist, andmete 

analüüsimist ja interpreteerimist, järelduste tegemist andmete põhjal. 
Aine lühikirjeldus 
(sh iseseisva töö sisu 
kirjeldus vastavuses 
iseseisva töö mahule) 

Teemad: 
● Teadusliku mõtteviisi olemus ja rakendusvaldkonnad.  
● Kriitiline mõtlemine ja argumentatsioon. 
● Uuringutüübid ja andmekogumismeetodid. 
● Avatud teadus (Open science) ja avatud juurdepääs (Open access). 

Avaandmed (Open Data). 
● Teaduseetika. Eetika teadustöös.  
● Teaduskommunikatsioon. 
● Struktureeritud andmete ettevalmistus töötluseks. 
● Analüüsimeetodite valik lähtuvalt andmeskaalade tüübist 

(sagedustabelid, diagrammid, kirjeldavad arvnäitajad). 
● Korrelatsioonanalüüs. 

Kursuse korraldus: 
Aine sooritamiseks vajalik töö maht on 156 (6x26) akadeemilist tundi. 
Kontakttunnid (38 tundi) jaotuvad loenguteks (14 tundi) ja praktikumideks (24 
tundi). 
Iseseisvate töödena on aines kavandatud 5 rühmatööd. 

Õpiväljundid Kursuse läbinud üliõpilane: 
● mõistab teadusliku mõtlemise aluseid ja teab valdkonna põhimõisteid; 
● teab teadusliku mõtlemise rakendusvaldkondi; 
● tunneb uuringutüüpe ja andmekogumismeetodeid; 
● mõistab avatud teaduse ja avatud juurdepääsu põhimõtteid; 
● mõistab teaduskommunikatsiooni olulisust; 
● tunneb teaduseetika põhivaldkondi; 
● oskab koguda ja hinnata asjakohaseid teaduslikke andmeid; 
● eristab andmete skaalasid ning valib vastavalt andmete skaalale ning 

andmete kohta esitatud küsimuste sisule sobiva analüüsimeetodi; 
● oskab teha andmete põhjal teaduslikke järeldusi ning neid esitada. 

Hindamismeetodid Eksam. Positiivse hinde saamiseks on vajalik saada tulemuseks vähemalt 51%. 
Õppejõud Lektor Aira Lepik, lektor Kairi Osula, õpetaja Jaanika Meigas 
Ingliskeelne nimetus Scientific thinking 
Eeldusaine Eeldusaine puudub 
Kohustuslik kirjandus Loengutes õppejõudude poolt antud materjal. 

Loengute materjalid: G. Drive (Aira Lepik) 
Praktikumide materjalid: 
jaanikameigas.wordpress.com ja G. Drive (Jaanika Meigas) 
www.tlu.ee/~kairio/6201 (Kairi Osula) 
Prof Katrin Niglase materjalid: www.tlu.ee/~katrin 

Asenduskirjandus Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel. 
Chatfield, T. (2017). Critical Thinking: Your Guide to Effective Argument, 
Successful Analysis and Independent Study. Sage. 
Hiob, K. (1995). Matemaatiline statistika: algkursus koolidele. Tallinn: Avita. 
Levitin, D. J. (2018). Valede välimääraja: kriitilisest mõtlemisest tõejärgsel 
ajastul. Tallinn: Argo. 
Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997). Statistilise andmetöötluse 
algõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

http://www.jaanikameigas.wordpress.com/
http://www.jaanikameigas.wordpress.com/
http://www.tlu.ee/%7Ekairio/6201
http://www.tlu.ee/%7Ekatrin
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Tooding, L.-M. (1999). Andmeanalüüs sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu Ülikooli 
Kirjastus. 
Õunapuu, L. (2014). Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis 
sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

Õppetöös osalemise ja 
eksamile/arvestusele 
pääsemise nõuded 

Eksamieeldused (rühmatööd):  
1. avatud juurdepääs ja teadusandmed 
2. teaduskommunikatsioon 
3. küsitlus 
4. SPSS/Excel 
5. R 

Eksamile pääsemise eelduseks on kõikide tööde õigeaegne esitamine ning 
sooritamine arvestataval tasemel (töö on arvestatud, kui tulemuseks on vähemalt 
51%). Arvestamata töid on vastavalt tagasisidele võimalik parandada uueks 
kokkulepitud tähtajaks. Nii põhi- kui ka järeleksami puhul on parandatud 
iseseisvate tööde esitamise tähtaeg hiljemalt 1 nädal enne eksamit. 
Kui töö jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb see teha individuaalselt. 
Kõik järeleksami raames ümbertegemisele kuuluvad tööd tuleb koostada, 
esitada ja kaitsta individuaalselt. 

Iseseisva töö nõuded Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada 5 rühmatööd. 
Praktilised rühmatööd koosnevad valitud ja kooskõlastatud teemadel analüüsi 
läbiviimisest ning tulemuste tõlgendamisest.  

Eksami 
hindamiskriteeriumid 
või arvestuse 
sooritamiseks vajalik 
miinimumtase 

Eksam. Hinne kujuneb eksami tulemusena järgmiselt: 
„A“ - suurepärane 91-100% 
„B“ - väga hea 81- 90% 
„C“ - hea 71- 80% 
„D“ - rahuldav 61-70% 
„E“ - kasin 51- 60%  
„F“ - puudulik 0 – 50% 

Kontakttundide ajad Läbitavad teemad nädalate kaupa. 
1. loeng 
5. september 2019 
Aira Lepik 

Sissejuhatus ainesse (aine eesmärk, ülesanded, ajakava, iseseisvate ja 
rühmatööde ülesanded, e-õppe tugi, hindamine). 
Teadusliku mõtteviisi olemus ja rakendusvaldkonnad. Teaduslik ja 
tavamõtleminne. 

2. loeng 
12. september 
Aira Lepik 

Teadusfilosoofia. Teadusfilosoofia põhiküsimused. Kriitiline mõtlemine ja 
argumentatsioon. Teaduse eesmärgid ja komponendid. 

3. loeng 
19. september 
Aira Lepik 

Avaandmed (Open Data). Avatud teadus (Open science) ja avatud juurdepääs 
(Open access). 

4. loeng 
26. september 
Aira Lepik 

Teadusliku uurimistöö olemus. Uuringutüübid ja uurimisparadigmad. 
Uuringustrateegiad ja –meetodid. 

29. september Rühmatöö nr 1 (õpijuhis vahendatakse 19.09.2019) esitamine aira@tlu.ee. 
5. loeng 
3. oktoober 
Aira Lepik 

Teaduseetika. Eetika teadustöös. Euroopa teaduseetika koodeks. Loomevargus. 
Variautorlus. Hea teadustava. 

6. loeng 
10. oktoober 
Aira Lepik 

Teaduskommunikatsiooni olemus, kanalid, formaadid, vahendid. 
Teadusajakirjandus ja teaduse populariseerimine. 

7. loeng 
17. oktoober 
Jaanika Meigas 

Küsitluste koostamine. Rühmatöö nr 3. 

mailto:aira@tlu.ee
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20. oktoober 
 

Rühmatöö nr 2 (õpijuhis vahendatakse 10.10.2019) esitamine aira@tlu.ee. 

ISESEISVA TÖÖ NÄDAL, LOENGUID JA PRAKTIKUME EI TOIMU. 
24. oktoober Rühmatöö nr 3 esitamine jmeigas@tlu.ee. 
1. praktikum 
1. november 
Jaanika Meigas 

Küsitluste tagasiside. 
SPSS: tunnuste defineerimine, andmestiku sisestamine ja import, põhilised 
andme- ja failiteisendused, analüüsimeetodite valik, sagedus- ja risttabelid. 

2. praktikum 
8. november 
Jaanika Meigas 

SPSS: sagedus- ja risttabelid, diagrammid. 

3. praktikum 
15. november 
Jaanika Meigas 

SPSS: diagrammid, kirjeldavad arvnäitajad, korrelatsioonanalüüs. 

4. praktikum 
22. november 
Jaanika Meigas 

Excel: andmetabeli loomine, andmete sisestamine, kokkuvõtted andmetest. 

5. praktikum 
29. november 
Jaanika Meigas 

Excel: andmete graafiline kirjeldamine, korrelatsioonanalüüs. 
Rühmatöö nr 4 (SPSS/Excel). 

6. praktikum 
6. detsember 
Kairi Osula 

Ülevaade programmist R. Sisestatud andmete analüüs ja kirjeldamine. 
Andmestiku import, kokkuvõtted andmetest. Diagrammide koostamine, 
kirjeldavad arvnäitajad. Korrelatsioonanalüüs. 
Rühmatöö nr 5: praktilise andmeanalüüsi läbiviimine programmis R. 
Praktikumist puudujad lahendavad ja esitavad ülesanded individuaalselt. 

13. detsember Rühmatöö nr 4 esitamine jmeigas@tlu.ee. 
Rühmatöö nr 5 esitamine kairio@tlu.ee. 

Jaanuar 2020 Põhieksamid ja järeleksam – kirjalik eksam 
 
Õppeainet kureeriv üksus: Digitehnoloogiate instituut 
Kursuseprogrammi koostaja: Jaanika Meigas 
Kuupäev: 22.08.2019 
 
Kursuseprogramm registreeritud akadeemilises üksuses 
Õppenõustaja ja -spetsialist: Merily Müürsepp 
Kuupäev: 23.08.2019 
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