
Kursuseprogramm 

INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 

Maht: 4 EAP Kontakttundide 

maht: 10 

Õppesemester:                                     

Sügis 

Eksam 

Aine koduleht / e-õppe 

platvorm: 

Kursus toimub õpikeskkonnas Moodle 

Eesmärk: Tingimuste loomine organisatsioonis toimivale infospetsialistile 

vajalike analüütiliste infoteenuste pakkumisega seotud teadmiste ja 

oskuste omandamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Informatsiooni roll organisatsiooni eesmärkide saavutamisel, 

juhtimisotsuste vastuvõtmisel, kohanemisel muutuva keskkonnaga. 

Organisatsiooni infospetsialistide poolt pakutavad infoteenused. 

Eriala- ja infoanalüütiku töö spetsiifika. Siseinformatsiooni ja 

väliskeskkonnast hangitava informatsiooni korraldamine. 

Analüütilised infotooted. Erinevate analüüsiviiside kasutamine 

tõenduspõhiste, juhtimisotsuseid toetavate infotoodete 

ettevalmistamisel. Organisatsiooni väliskeskkonna infoseire kui 

organisatsiooni info- ja teadmusjuhtimise vahend. Infoseire mõiste 

ja eesmärgid, infoseire meetodid. Veeb, süvaveeb ja sotsiaalsed 

võrgustikud kui seirekeskkonnad. Veebiseire vahendid: Website-

Watcher, Capture-Saver, Copernic Tracker jt.; sidusteenused 

Infominder ja Change Notes. Infoanalüüsi võtted ja meetodid – 

empiirilised, loogilised ja heuristilised. 

Õpiväljundid: 

 

Aine läbinud üliõpilane: 

- mõistab infoanalüütiliste teenuste olulisust organisatsiooni 

eesmärkide saavutamisel, juhtimisotsuste vastuvõtmisel ja 

kohanemisel muutuva keskkonnaga; 

- omab teadmisi infoseire olemusest ja tähtsusest organisatsioonide 

infoanalüütiliste teenuste pakkumise protsessis; 

- tunneb veebikeskkonna infoseire eripära ja olulisemaid seire 

võimalusi ja meetodeid; 

- valdab kogutava informatsiooni töötlemise põhimõtteid ja 

rakendatavaid infoanalüüsi meetodeid. 

Hindamismeetodid: 

 

Kujundav hindamine.  

Kursuse eksamihinne moodustub iga mooduli kirjaliku iseseisva töö 



ja projektitöö hinnetest: 1.moodul –10%, teine moodul –20%, 

kolmas moodul- 20%, neljas moodul- 10%, projektitöö – 40%.   

Kokku: 100 %. 

Õppejõud: Elviine Uverskaja 

Ingliskeelne nimetus: Analytical Information Services in Organisation 

Eeldusaine: INT7096 Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 
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Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Iga mooduli iseseisva töö ja projektitöö esitamiseks kehtivad 

tähtajad. Töö hilinemisel mõjuvatel põhjustel teavitatakse sellest 

õppejõudu e-kirja teel ja lepitakse kokku võlgnevuse likvideerimise 

põhimõtetes.   

Iseseisva töö nõuded Aine koondhinde saamiseks peavad olema esitatud ja positiivselt 

hinnatud kõigi moodulite iseseisvad tööd ja projektitöö. Projektitööd 

esitletakse kursuse lõpukohtumisel kaasüliõpilastele. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Moodulite iseseisvate tööde hindamiskriteeriumid:  

• Püstitatud ülesande sisuline mõistmine 

• Loogiline sisuesitus, argumenteerimise veenvus  

• Seostamine isikliku kogemuse ja kursuse mõisteraamistiku 

ning käsitlustega 

• Teksti otstarbekas struktureeritus, kujundus ja vormistus 

• Korrektne keelekasutus, viitamise korrektsus  

Iga iseseisva töö maksimaalne %  saadakse  kõigi loetletud 

kriteeriumide  täitmisel. Väiksematele või suurematele 

vajakajäämistele juhitakse tähelepanu individuaalselt antavas 

tagasisides. 

Projektitöö hindamiskriteeriumid:  

Hindamisvorm: eristav hindamine 

1. kriteerium Kasutatud allikate relevantsus 

A (suurepärane). Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, 

valik on põhjendatud. Omatakse väga head ülevaadet ilmunud 

käsitlustest. 

B (väga hea). Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, 

valik on põhjendatud. Omatakse head ülevaadet ilmunud 

käsitlustest. 

http://www.tlu.ee/opmat/in/Refereerimine/


C (hea).  Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, kuid 

valik on tehtud pealiskaudselt. 

D (rahuldav). Kasutatud allikad on teemakohased, nüüdisaegsed, 

kuid valik on tehtud pealiskaudselt. 

E (kasin).. Kasutatud allikad on teemakohased; nüüdisaegsete 

osakaal ebapiisav; valik tehtud väga pealiskaudselt. 

2. kriteerium Infoülevaate struktuur ja sisuesitus 

A (suurepärane). Töö ülesehitus on loogiline, alateemad omavahel 

väga hästi seostatud, tekst on terviklik ja annab väga hea ülevaate 

teema käsitlusest. Seisukohad on suurepäraselt põhjendatud, esitatud 

omapoolsed hinnangud. Mõistete kasutamine on täpne ja veatu. 

B (väga hea). Töö ülesehitus on loogiline, alateemad omavahel hästi 

seostatud, tekst on terviklik ja annab hea ülevaate teema käsitlusest. 

Seisukohad väga hästi põhjendatud, omapoolsed seisukohad  

esitatud. Terminite kasutamine täpne ja veatu.  

C (hea). Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid seostatus 

õpituga ja omapoolne hinnang jääb väheseks. Seisukohad hästi 

põhjendatud. Terminite kasutamisel esineb väikesi ebatäpsusi.  

D (rahuldav). Teema olulised aspektid on käsitletud, kuid esitatud 

pealiskaudselt; seostatus õpituga ja omapoolne hinnang puudub. 

Seisukohad vaid osaliselt põhjendatud. Terminite kasutamisel 

esineb mitmeid vigu ja argikeelseid väljendeid 

E (kasin). Teema olulisemad aspektid on käsitletud, kuid esitatud 

väga pealiskaudselt; seostatus õpituga ja omapoolne hinnang 

puudub. Seisukohad on jäänud põhjendamata. Terminite 

kasutamisel mitmeid vigu; kasutatud segamini argi- ja teaduskeelt 

3. kriteerium Infoülevaate vormistus 

A (suurepärane). Töö vastab üliõpilastööde vormistamise juhendile 

B (väga hea). Töö vastab üliõpilastööde vormistamise juhendile; 

esineb väikesi ebatäpsusi. 

C (hea). Töö on korrektselt vormistatud, allikad viidatud vastavalt 

üliõpilastööde vormistamise juhendile, kuid esineb üksikuid 

vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. 

D (rahuldav). Töö on vormistatud ja allikad viidatud vastavalt 

üliõpilastööde vormistamise juhendile, kuid esineb mitmeid 



vormistus-, hooletus- ja õigekirjavigu. 

E (kasin). Töö on ebaühtlaselt vormistatud, allikate viitamisel 

kasutatud erinevaid viitamissüsteem; esineb rohkelt vormistus-, 

hooletus- ja õigekirjavigu 

4. kriteerium Infoülevaate koostamise metoodika kirjeldus 

A (suurepärane). Töö sisaldab kõigi projektitöö juhises nõutud 

metoodika elementide põhjalikku ja analüüsivat kirjeldust  

B (väga hea). Töö sisaldab kõigi projektitöö juhises nõutud 

metoodika elementide analüüsivat kirjeldust  

C (hea). Töö sisaldab enamiku projektitöö juhises nõutud metoodika 

elementide kirjeldust  

D (rahuldav). Töö sisaldab projektitöö juhises nõutud metoodika 

elementide osalist kirjeldust.  Tekstis esineb hooletus- ja 

õigekirjavigu. 

E (kasin). Metoodikat on kirjeldatud väga pealiskaudselt, mitmed 

nõutavad elemendid puuduvad. Tekstis esineb hulgaliselt hooletus- 

ja õigekirjavigu. 

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh 

kontakttundide ajad 

07.09  kell 10.15 Sissejuhatus kursusesse   

02.11 kell 12.15 – 13.45 

14.12   10.15 – 13.45  

e-õppes Moodle`i keskkonnas: 

08.09 – 24.09 - 1.Moodul: Infoteenused organisatsiooni Iseseisva 

töö esitamise tähtaeg 24.09 

25.09 – 14.10 – 2.Moodul: Refereerimine ja infoülevaadete 

koostamine. Iseseisva töö esitamise tähtaeg 21.10 

15.10 – 05.11 – 3.Moodul:  Infoseire kui infoteenus. Iseseisva töö 

esitamise tähtaeg 11.11 

02.11 kell 12.15 Kontaktkohtumine –  

06.11 – 26.11 -  4. Moodul: Infoanalüüsi meetodid ja võtted 

27.11-  11.12 – Projektitöö viimistlemine, vormistamine, 

toimetamine, esitamine ja esitlemine Projektitöö esitamine 11.12. 



14.12  10.15 – Projektitööde esitlemine. Kokkuvõtete tegemine – 
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