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Eesmärk: Arendada teadmisi ja analüütilisi oskusi info- ja teadmusjuhtimise põhimõtetest, 
protsessidest, meetoditest ja tehnoloogiatest soodustamaks organisatsiooni 
tasandil info- ja teadmusjuhtimise korraldamist. Süvendada arusaamist 
mõistetest, teooriatest, käsitlusviisidest, kontseptuaalsetest mudelitest, 
uurimismeetoditest ning praktikatest, nende vajalikkusest organisatsioonile, 
kogukonnale ja üksikisikule. Analüüsida info- ja teadmusjuhtimise 
arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja nende lahendusvõimalusi. 

Aine 
lühikirjeldus: 

(sh iseseisva 
töö sisu 
kirjeldus 
vastavuses 
iseseisva töö 
mahule) 

Info- ja teadmusjuhtimise olemus, mõisted, käsitlusviisid, teooriad, 
kontseptuaalsed mudelid ning praktikad. Info- ja teadmusjuhtimise arenguetapid 
ja neile iseloomulikud tunnused. Info- ja teadmusjuhtimise protsessid ja 
mehhanismid, süsteemid ja tehnoloogiad; teadmusjuhtimine ja õppiv ning 
teabeküllane organisatsioon, infokultuur, infokäitumine, infopädevus, 
praktikakogukonnad, info- ja teadmiste vahendamise võrgustikud ja virtuaalsed 
organisatsioonid; infopoliitika ja -strateegiad, info- ja teadmusjuhtimise 
hindamise meetodid, info- ja teadmusaudit. Info- ja teadmusjuhtimise 
infrastruktuur. Info- ja teadmusjuhtimise arengusuunad, aktuaalsed probleemid 
ja nende lahendusvõimalused. 
 
Iseseisev töö: erialakirjanduse läbitöötamine, praktilised tööd, rühmatöö. 
Kursuse individuaal- ja rühmatööd on probleemipõhised ning aitavad lisaks 
erialateadmiste ning analüüsi/sünteesi oskuste omandamisele kaasa 
meeskonnatöö oskuste, teadusliku dispuudi, esitlusoskuste ning 
enesereflektsiooni arendamisele. 

Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinud üliõpilane: 
• mõistab info- ja teadmusjuhtimise eesmärke ja vajalikkust 
organisatsioonis/kogukonnas; 
• omab ülevaadet info- ja teadmusjuhtimise rollist, võimalustest, 
keskkondadest ja tehnoloogiatest; 
• mõistab organisatsioonis, võrgustikes ja kogukondades toimuvaid info- ja 
teadmusjuhtimise protsesse; 
• oskab valida ja kombineerida keskkondi/tehnoloogiaid info- ja 
teadmusjuhtimiseks organisatsioonis/kogukondades; 
• oskab algatada ja korraldada info- ja teadmusjuhtimise protsessi 
organisatsioonis/kogukonnas; 
• oskab seostada info- ja teadmusjuhtimist teiste valdkondadega ning ära tunda 
ja luua interdistsiplinaarseid seoseid; 
• suudab kriitiliselt ja süsteemselt mõelda, iseseisvalt töötada ning probleeme 
püstitada ja lahendada info- ja teadmusjuhtimise valdkonnas; 



• suudab osaleda erialases diskussioonis ning suhelda erinevate sihtgruppidega 
ning olla pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise 
või muul teel nii eesti kui ka inglise (või mõnes muus) keeles. 

Hindamismee
todid: 

 

Eksam. Eksami hinne moodustub individuaal- ja rühmatööde alusel. 
Aines kasutatakse kujundavat hindamist, aine lõpptulemus kujuneb järgmistest 
komponentidest: 
• Iganädalased ülesanded - moodulite materjalide läbitöötamise 

lühikokkuvõtted (20%); 
• Panustamine Moodle arutelufoorumitesse ja auditooriumiaruteludesse 

(20%); 
• Ühe konkreetse organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise analüüs 

individuaaltööna (20%) 
• Erialaartikli analüüs ja süntees (5%); 
• Teadmusjuhtimisealaste uuringute analüüs rühmatööna (30%); 
• Kaasüliõpilaste rühmatööde hindamine (5%). 
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pääsemise 
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Eksami sooritamiseks on vajalik rühmatöö ning kõigi praktiliste ülesannete 
õigeaegne esitamine. Eksami koondhindes arvestatakse: (1) Iseseisvaid 
praktilisi töid lühikokkuvõtetena (2) Osalemist ja panust aruteludes (Moodles ja 
auditooriumis) (3) Organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüsi (4) 
Rühmaprojekti ja panust projektimeeskonnas (5) Kaasüliõpilaste rühmaprojekti 
analüüsi ja hindamist. 
Eksamihinne moodustub järgmistest komponentidest: 
• Iganädalased ülesanded - Moodulite materjalide läbitöötamise 
lühikokkuvõtted (20%); 
• Panustamine arutelufoorumitesse Moodles ja auditooriumiaruteludesse (20%); 
• Ühe konkreetse organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüs individuaaltööna 
(20%) 
• Erialaartikli analüüs ja süntees (5%); 
• Teadmusjuhtimisealaste uuringute analüüs rühmatööna (30%); 
• Kaasüliõpilaste rühmatööde analüüs ja hindamine (5%). 

Iseseisva töö 
nõuded 

Rühmatöö: rühmaprojekt teemal “Teadmusjuhtimisealased uuringud” 
Rühmatöö kirjeldus: 
Kursusel osalejad jagunevad projektimeeskondadeks (igas meeskonnas on 4-5 
üliõpilast). Iga projektimeeskond koostab rühmatöö teemal 
“Teadmusjuhtimisealased uuringud”. Rühmatöö toimub nn probleemipõhise 
õppe põhimõttel ja algab teema kaardistamisega ning vajalike infoallikate 
väljaselgitamisega. Rühmatöö koostamiseks vajalikud infoallikad leiate Web of 
Science andmebaasist ning täiendavalt Moodlest, Tallinna Ülikooli 
Akadeemilisest Raamatukogust, nii traditsioonilistest kui digitaalsetest kogudest 
(andmebaasid, e-trükised jms) ning vaba juurdepääsuga Interneti ressurssidest. 
Iga rühm valib ühe aastakäigu artiklid kas infoteaduse, hariduse või 
arvutiteaduste valdkonnas Web of Science andmebaasist. Iga rühm analüüsib 
läbi nimetatud aastakäigu publikatsioonide lühikokkuvõtted ja vajadusel ka 
täistekstid ning annab ülevaate konkreetse valdkonna uuringutest valitud aastal 
konkreetses valdkonnas. 
Iga projektikirjeldus sisaldab konkreetset struktuuri (sissejuhatus, töö eesmärk 
ja ülesanded, uurimisküsimus või probleem, põhiterminite määratlemine ja 
defineerimine, uurimistöö tulemused, diskussioon ja kokkuvõte, kasutatud 
kirjanduse loetelu). 
Rühmatöö maht on 15 000-20 000 tähemärki (koos tühikutega). Rühmatöö 
esitatakse korrektselt vormistatuna õppejõule ja kaasüliõpilastele 9. detsembril 
2019 ja esitletakse kaasüliõpilastele analüüsiks ja kommenteerimiseks 
13. detsembril 2019, millele järgneb diskussioon. 



Tähtaeg: 9. detsember (õppejõule) ja 13. detsember (kaasüliõpilastele). 

Eksami 
hindamiskrite
eriumid või 
arvestuse 
sooritamiseks 
vajalik 
miinimumtas
e  

Hindamisemeetodid 
Iganädalased ülesanded - Moodulite materjalide läbitöötamise 
Lühikokkuvõtted 
Hindamismeetod: praktiline töö 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Esitatud seisukohad on argumenteeritud 
2. Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt 
korrektne. 
A (suurepärane) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. Töö 
seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. 
B (väga hea) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. Töö 
seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. Esineb 
üksikuid ebatäpsusi. 
C (hea) - Esitatud seisukohad on hästi argumenteeritud. Töö seisukohtade 
esitus on selge ja üldjoontes korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ning 
õigekirjavigu. 
D (rahuldav) - Esitatud seisukohad on argumenteeritud. Töö seisukohtade 
esitus on üldjoontes korrektne. Esineb mitmeid ebatäpsusi ning hooletus- ja 
õigekirjavigu. 
E (kasin) - Esitatud seisukohad ei ole hästi argumenteeritud. Töö esitus on 
ebaühtlane. Esineb mitmeid ebatäpsusi ja hooletus- ja õigekirjavigu. 
 
Erialaartikli analüüs ja süntees 
Hindamismeetod: praktiline töö 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Analüüsib ja hindab korrektselt artikli peamisi seisukohti, teoreetilisi 
käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja soovitusi. 
2. Töö sisu on selgelt väljendatud ja arusaadav 
3. Esitatud seisukohad on argumenteeritud 
4. Töö vormistus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne 
A (suurepärane) – analüüsib ja hindab põhjalikult ja korrektselt artikli peamisi 
seisukohti, teoreetilisi käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja 
soovitusi. Töö sisu on selgelt väljendatud, loogiline ja arusaadav. Esitatud 
seisukohad on väga hästi argumenteeritud. Töö vormistus on selge, koherentne 
ja akadeemiliselt korrektne. 
B (väga hea) – analüüsib ja hindab korrektselt artikli peamisi seisukohti, 
teoreetilisi käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja soovitusi. 
Töö sisu on selgelt väljendatud, loogiline ja arusaadav. Esitatud seisukohad on 
väga hästi argumenteeritud. Töö vormistus on selge, koherentne ja 
akadeemiliselt korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi. 
C (hea) – analüüsib ja hindab korrektselt artikli peamisi seisukohti, teoreetilisi 
käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja soovitusi. Töö sisu on 
selgelt väljendatud ja arusaadav. Esitatud seisukohad on argumenteeritud. Töö 
vormistus on selge ja üldjoontes korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ning 



vormistus- ja õigekirjavigu. Eksimused ei ole siiski sisulised ega 
põhimõttelised. 
D (rahuldav) - analüüsib ja hindab üldjoontes korrektselt artikli peamisi 
seisukohti, teoreetilisi käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja 
soovitusi. Töö sisu on arusaadav. Töö vormistus on üldjoontes korrektne. 
Esineb mitmeid ebatäpsusi ning vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. Artikli 
põhiseisukohtade tundmises avaldub mõningane ebakindlus ning ebatäpsus. 
E (kasin) – analüüsib ja hindab üldjoontes artikli peamisi seisukohti, teoreetilisi 
käsitlusi, uurimismeetodeid ja -tulemusi ning järeldusi ja soovitusi. Töö sisu on 
arusaadav. Töö vormistus on üldjoontes nõuetel vastav. Esineb mitmeid 
ebatäpsusi ning vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. Artikli põhiseisukohtade 
tundmises sügavamad ja detailsed teadmised puuduvad. 
 
Ühe konkreetse organisatsiooni teadmusjuhtimise analüüs (individuaaltöö) 
Hindamismeetod: praktiline töö 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Analüüsib ja hindab põhjalikult ja asjatundlikult teadmusjuhtimist või 
teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. 
2. Teadmusjuhtimise analüüs on selgelt esitatud ja arusaadav 
3. Esitatud seisukohad on argumenteeritud 
4. Töö vormistus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne 
A (suurepärane) – analüüsib ja hindab põhjalikult ja asjatundlikult 
teadmusjuhtimist või teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. 
Teadmusjuhtimise analüüs on selgelt esitatud, loogiline ja arusaadav. Esitatud 
seisukohad on väga hästi argumenteeritud. Töö vormistus on selge, koherentne 
ja akadeemiliselt korrektne. 
B (väga hea) – analüüsib ja hindab põhjalikult ja asjatundlikult 
teadmusjuhtimist või teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. 
Teadmusjuhtimise analüüs on selgelt esitatud, loogiline ja arusaadav. Esitatud 
seisukohad on väga hästi argumenteeritud. Töö vormistus on selge, koherentne 
ja akadeemiliselt korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi. 
C (hea) – analüüsib ja hindab põhjalikult ja asjatundlikult teadmusjuhtimist või 
teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. Teadmusjuhtimise analüüs on 
selgelt esitatud ja arusaadav. Esitatud seisukohad on argumenteeritud. Töö 
vormistus on selge ja üldjoontes korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ning 
vormistus- ja õigekirjavigu. Eksimused ei ole siiski sisulised ega 
põhimõttelised. 
D (rahuldav) - analüüsib ja hindab üldjoontes asjatundlikult teadmusjuhtimist 
või teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. Teadmusjuhtimise analüüs on 
arusaadav. Töö vormistus on üldjoontes korrektne. Esineb mitmeid ebatäpsusi 
ning vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. Põhiseisukohtade tundmises 
avaldub mõningane ebakindlus ning ebatäpsus. 
E (kasin) – analüüsib ja hindab üldjoontes rahuldavalt teadmusjuhtimist või 
teadmusjuhtimise protsesse organisatsioonis. Teadmusjuhtimise analüüs on 
arusaadav. Töö vormistus on üldjoontes nõuetel vastav. Esineb mitmeid 
ebatäpsusi ning vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. Põhiseisukohtade 
tundmises sügavamad ja detailsed teadmised puuduvad. 



 
Panus arutelufoorumitesse Moodles 
Hindamismeetod: Diskussioonid Moodles 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Esitatud seisukohad on argumenteeritud 
2. Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt 
korrektne. 
A (suurepärane) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. 
Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. 
B (väga hea) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. 
Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. Esineb 
üksikuid ebatäpsusi. 
C (hea) - Esitatud seisukohad on hästi argumenteeritud. Seisukohtade esitus on 
selge ja üldjoontes korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi. 
D (rahuldav) - Esitatud seisukohad on argumenteeritud. Seisukohtade esitus 
on üldjoontes korrektne. Esineb mitmeid ebatäpsusi. 
E (kasin) - Esitatud seisukohad ei ole hästi argumenteeritud. Seisukohtade 
esitus on ebaühtlane. Esineb mitmeid ebatäpsusi. 
 
Panustamine auditooriumiaruteludesse 
Hindamismeetod: diskussioonid lähikohtumistel 
Hindamisvorm: arvestatud/mittearvestatud 
Hindamiskriteeriumid: aktiivne osalemine/mitteaktiivne osalemine 
 
Teadmusjuhtimisealaste uuringute analüüs rühmatööna 
Rühmaprojekt: 
Hindamismeetod: rühmatöö 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Töö sisaldab selget, täpset ja põhjendatud uurimistöö kirjeldust 
2. Töö sisuline osa vastab uurimistöö nõuetele (selge ja loogiline struktuur, 
esitus, argumentatsioon, diskussioon, järeldused, soovitused/ettepanekud) 
3. Töö sisaldab korrektset viiteaparatuuri ja ammendavat kasutatud kirjanduse 
loetelu 
4. Töö vormistus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne  
5. Üliõpilaste rühmatöö esitus on selge ja loogiline ning vastused 
kaasüliõpilaste ja õppejõu küsimustele ammendavad 
A (suurepärane) – Töö sisaldab selget, täpset ja põhjendatud uurimistöö 
kirjeldust. Töö sisuline osa vastab uurimistöö nõuetele (selge ja loogiline 
struktuur, esitus, argumentatsioon, diskussioon, järeldused, 
soovitused/ettepanekud). Töö ülesehitus on loogiline, erinevad alajaotused on 
omavahel hästi seostatud, tekst on terviklik ja annab väga hea ülevaate teema 
käsitlusest. Teemat käsitletakse oskuslikult teadmusjuhtimise teooria ja praktika 
kontekstis ning peamised uurijad on väga hästi esile toodud. Töös analüüsitakse, 
võrreldakse ja hinnatakse väga hästi peamisi käsitlusi, kasutatud meetodeid ja 
uurimistulemusi antud uurimisteema ulatuses. Töö sisaldab korrektset 
viiteaparatuuri ja ammendavat kasutatud kirjanduse loetelu. Kasutatud allikad 
on põhjendatult valitud. Töö vormistus on selge, koherentne ja akadeemiliselt 



korrektne ning vastavuses DT instituudi üliõpilastööde vormistamise juhendile. 
Üliõpilaste rühmatöö esitlus on selge ja loogiline ning vastused kaasüliõpilaste 
ja õppejõu küsimustele on ammendavad ning näitavad teema head mõistmist ja 
seost õpituga. Erialast terminoloogiat kasutatakse veatult. Rühma liikmed 
omavad väga head ülevaadet avaldatud teaduskirjandusest ja käsitlustest antud 
teemavaldkonnas. 
B (väga hea) – Töö sisaldab selget, täpset ja põhjendatud uurimistöö kirjeldust. 
Töö sisuline osa vastab uurimistöö nõuetele (selge ja loogiline struktuur, esitus, 
argumentatsioon, diskussioon, järeldused, soovitused/ettepanekud). Töö 
ülesehitus on loogiline, erinevad alajaotused on omavahel hästi seostatud, tekst 
on terviklik ja annab väga hea ülevaate teema käsitlusest. Uurimisteemat 
käsitletakse teadmusjuhtimise teooria ja praktika kontekstis ning peamised 
uurijad on hästi esile toodud. Töös analüüsitakse, võrreldakse ja hinnatakse 
hästi peamisi käsitlusi, kasutatud meetodeid ja uurimistulemusi antud 
uurimisteema ulatuses. Töö sisaldab korrektset viiteaparatuuri ja ammendavat 
kasutatud kirjanduse loetelu. Kasutatud allikad on põhjendatult valitud, kuid 
esineb väikesi ebatäpsusi. Töö vormistus on selge, koherentne ja akadeemiliselt 
korrektne ning vastavuses DT instituudi üliõpilastööde vormistamise juhendile, 
esineb väikesi ebatäpsusi. Üliõpilaste rühmatöö esitlus on selge ja loogiline ning 
vastused kaasüliõpilaste ja õppejõu küsimustele ammendavad ning näitavad 
teema head mõistmist ja seost õpituga. Erialase terminoloogia kasutamisel 
esineb väikesi ebatäpsusi. Rühma liikmed omavad head ülevaadet avaldatud 
teaduskirjandusest ja käsitlustest antud teemavaldkonnas. 
C (hea) – Töö sisaldab põhjendatud uurimistöö kirjeldust. Töö sisuline osa 
vastab uurimistöö nõuetele (selge ja loogiline struktuur, esitus, 
argumentatsioon, diskussioon, järeldused, soovitused/ettepanekud). Töö 
ülesehitus on üldreeglina loogiline, teema olulised aspektid on käsitletud, kuid 
seostatus õpituga ja omapoolne hinnang jääb väheseks. Uurimisteemat 
käsitletakse teatud määral teadmusjuhtimise teooria ja praktika kontekstis ning 
peamised uurijad on esile toodud. Töös analüüsitakse, võrreldakse ja hinnatakse 
peamisi käsitlusi, kasutatud meetodeid ja uurimistulemusi antud uurimisteema 
ulatuses, kuid puudu jääb kohati süsteemsusest. Töö sisaldab nõutud 
viiteaparatuuri ja kasutatud kirjanduse loetelu. Kasutatud allikad on üldreeglina 
teemakohased, kuid allikate valik annab tunnistust teatud pealiskaudsusest ning 
esineb väikesi ebatäpsusi. Töö vormistus on nõuetekohane ning vastavuses DT 
instituudi üliõpilastööde vormistamise juhendile, kuid esineb väikesi ebatäpsusi, 
vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. Üliõpilaste rühmatöö esitluses on teema 
olulised aspektid selgelt välja toodud ning vastused kaasüliõpilaste ja õppejõu 
küsimustele näitavad teema mõistmist ja seost õpituga. Erialase terminoloogia 
kasutuses esineb mõningaid ebatäpsusi. Rühma liikmed omavad ülevaadet 
avaldatud teaduskirjandusest antud teemavaldkonnas. D (rahuldav) – Töö 
sisaldab uurimistöö kirjeldust. Töö sisuline osa vastab üldjoontes uurimistöö 
nõuetele (struktuur, esitus, argumentatsioon, diskussioon, järeldused, 
soovitused/ettepanekud). Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid seostatus 
õpituga ja omapoolne hinnang jääb väheseks. Uurimisvaldkonda seostatakse 
väga vähesel määral teadmusjuhtimise teooria ja praktikaga ning kõik 
olulisemad uurijad ei ole esile toodud. Töös analüüsitakse, võrreldakse ja 
hinnatakse peamisi käsitlusi, kasutatud meetodeid ja uurimistulemusi antud 
uurimisteema ulatuses, kuid puudu jääb kohati süsteemsusest ja 



ammendavusest. Töö sisaldab nõutud viiteaparatuuri ja kasutatud kirjanduse 
loetelu. Mõningate allikate valik annab tunnistust teatud pealiskaudsusest, töös 
esineb ebatäpsusi ja töö ei sisalda mitmeid olulisi uurimistöid käsitletud 
valdkonnas. Töö vormistus on vastavuses DT instituudi üliõpilastööde 
vormistamise juhendile, kuid esineb mitmeid ebatäpsusi, vormistus-, hooletus- 
ja õigekirjavigu. Üliõpilaste rühmatöö esitlus on ebakindel, teema olulised 
aspektid ei ole alati selgelt välja toodud, erialase terminoloogia kasutuses esineb 
ebatäpsusi ning vastused küsimustele pole antud piisava põhjalikkusega. Rühma 
liikmed omavad teatud määral ülevaadet avaldatud teaduskirjandusest antud 
teemavaldkonnas.  
E (kasin) - Töö sisaldab uurimistöö kirjeldust. Töö sisuline osa vastab 
üldjoontes uurimistöö nõuetele (struktuur, esitus, argumentatsioon, diskussioon, 
järeldused, soovitused/ettepanekud). Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid 
seostatus õpituga ja omapoolne hinnang on väga minimaalne. 
Uurimisvaldkonda ei osata piisavalt seostada teadmusjuhtimise teooria ja 
praktikaga ning olulisi uurijaid ei ole piisava põhjalikkusega esile toodud. Töös 
analüüsitakse, võrreldakse ja hinnatakse vähesel määral käsitlusi, kasutatud 
meetodeid ja uurimistulemusi antud uurimisteema ulatuses, kuid puudu jääb 
süsteemsusest ning ammendavusest. Töö sisaldab viiteaparatuuri ja kasutatud 
kirjanduse loetelu. Allikate valik annab tunnistust teatud pealiskaudsusest, on 
mõnevõrra juhuslik ja töö ei sisalda paljusid olulisi uurimistöid käsitletud 
valdkonnas. Töö vormistus on vastavuses DT instituudi üliõpilastööde 
vormistamise juhendile, kuid esineb palju ebatäpsusi, vormistus-, hooletus- ja 
õigekirjavigu. Üliõpilaste rühmatöö esitlus on väga ebakindel, teema olulised 
aspektid ei ole selgelt välja toodud, erialase terminoloogia kasutuses esineb 
palju ebatäpsusi ning üliõpilased ei suuda anda korrektseid vastuseid mitmetele 
küsimustele. Aine sügavamad ja detailsemad teadmised puuduvad, kuid rühma 
liikmed omavad teatud määral ülevaadet ilmunud teaduskirjandusest antud 
teemavaldkonnas. 
 
Kaasüliõpilaste rühmatööde analüüs ja hindamine 
Hindamismeetod: praktiline töö 
Hindamisvorm: eristav hindamine 
Hindamiskriteeriumid: 
1. Esitatud seisukohad on argumenteeritud 
2. Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt 
korrektne. 
A (suurepärane) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. 
Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. 
B (väga hea) - Esitatud seisukohad on väga hästi argumenteeritud. 
Seisukohtade esitus on selge, koherentne ja akadeemiliselt korrektne. Esineb 
üksikuid ebatäpsusi. 
C (hea) - Esitatud seisukohad on hästi argumenteeritud. Seisukohtade esitus on 
selge ja üldjoontes korrektne. Esineb üksikuid ebatäpsusi ning õigekirjavigu. 
D (rahuldav) - Esitatud seisukohad on argumenteeritud. Seisukohtade esitus on 
üldjoontes korrektne. Esineb mitmeid ebatäpsusi ning hooletus- ja 
õigekirjavigu. 
E (kasin) - Esitatud seisukohad ei ole hästi argumenteeritud. Seisukohtade 
esitus on ebaühtlane. Esineb mitmeid ebatäpsusi ja hooletus- ja õigekirjavigu.  
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Kuupäev: Teema, Sisu lühikirjeldus 
I Moodul: 6.09.- 20.09.2019: Sissejuhatus kursusesse Info- ja 
teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad: kursuse eesmärgid ja struktuur, õppetöö 
sisu, korralduse, hindamise, ajakava ja kirjanduse tutvustamine. Diagnostiline 
analüüs. Info- ja teadmusjuhtimise kontekst, mõiste ja olemus. Teadmiste 
tüpoloogia, teadmiste hankimise viisid ja allikad. Vaikiv ja väljendatud 
teadmus. Teadmusjuhtimise arenguetapid ja neile iseloomulikud tunnused. 
Teadmusjuhtimise seosed teiste valdkondadega. 
Kontaktkohtumine: 6. septembril 14:15 - 15:45 A-402 
 
II Moodul: 20.09.-4.10.2019. Info- ja teadmusjuhtimine organisatsioonis. 
Teadmusjuhtimise infrastruktuur.  
Kontaktkohtumine: 20.09.2019 14:15 - 15:45 A-402 
 
III Moodul: 4.10-18.10.2019. Teadmusjuhtimine ja õppiv ning teabeküllane 
organisatsioon. Formaalne ja informaalne õppimine  
4.10.2019 e-õppe vahendusel Moodles  
Kontaktkohtumine:18.10.20199 14:15 - 15:45 A-402 
 
21.10 - 27.10.2019: Sügissemestri vahenädal 
 
IV Moodul: 1.11-15.11.2019.  Infokultuur, infokäitumine ja infopädevus. 
Kontaktkohtumine:1.11.2019 14:15 - 15:45 A-402 
 
V Moodul: 15.11-29.11.2019. Teadmusjuhtimise protsessipõhised mudelid.  
 Kontaktkohtumine:15.11.2019 14:15 - 15:45 A-402 
 
VI Moodul: 29.11-13.12.2019. Teadmiste omandamise, kogumise, jagamise 
ning rakendamise protsessid, süsteemid ja tehnoloogiad. 
Kontaktkohtumine:29.11.2019 14:15 - 15:45 A-402 
 
Kontaktkohtumine:13.12.2019 Rühmaprojektid 
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