
Lisa 2 
 Õppeosakonna juhataja 

14.12.2021 korralduse nr 3223Kjuurde 
Magistriõppesse kandideerimise vastuvõtukatse „argumenteeriv essee“ hindamiskriteeriumid  

Hindamis-
kriteerium 

1 2 3 4 5 

Teksti sidusus Essee erinevad osad 
moodustavad 
omavahel nõrgalt 
seotud terviku. Esseel 
puudub algus ja lõpp. 
Teksti saab 
iseloomustada kui 
„kirjutasin midagi“. 
 
 
0,5 punkti 

Essee on varundatud 
sissejuhatuse ja 
kokkuvõttega, kuid 
sidusus jääb hüplikuks 
ning ei moodusta 
loogilist tervikut. 
 
 
 
 
4 punkti 

Essee moodustab 
sidusa terviku, ent on 
ositi proportsioonist 
väljas, läheb teatud 
lõikudes liigselt 
üksikasjalikuks. 
Esineb loogikavigu 
lõikudes ja/või lausete 
vahel. 
 

8 punkti 

Essee on sidus tervik. 
Üldjoontes 
proportsioonides ja 
loogiline, üksikute 
eranditega. 
 
 
 
 
 
12 punkti 

Essee laused ja lõigud on 
hoolikalt läbimõeldud ja 
kavandatud. Tekst moodustab 
loogilise ja sidusa terviku  
 
 
 
 
 
 
15 punkti 

Teemakäsitlus ja 
argu-
mentatsioon 

Teemakäsitlus on 
nõrgalt pealkirjaga 
seotud. Teemakäsitlus 
on laialivalguv ja 
„ümmargune“. 
Argumentatsioon on 
nõrk, ei ole tasakaalus, 
on lihtsakoeline ja 
ühekülgne.  
 
 
0,5 punkti 

Teemakäsitlus on 
üldjuhul pealkirjaga 
seotud. 
Argumentatsioon on 
olemas, ent kaldu poolt 
või vastuargumentide 
kasuks ning väljendab 
soovitatud kirjandusele 
mittetuginevat isiklikku 
arvamust. 
 
4 punkti 

Teemakäsitlus vastab 
pealkirjale. 
Argumentatsioon on 
tasakaalus ning 
tugineb soovitatud 
kirjandusele. 
 
 
 
 
 
8 punkti 

Teemakäsitlus vastab 
pealkirjale, esitatud on 
poolt- ja 
vastuargumendid, mis 
tuginevad soovitatud 
kirjandusele. Näha on 
autori isiklik seisukoht 
teemale, mis väljendab 
autori käsitletud teema 
mõistmist. 
 
12 punkti 

Teemakäsitlus vastab pealkirjale, 
on sisutihe. Argumentatsioon on 
tasakaalus, tugineb soovitatud 
kirjandusele, mille kõrval on näha 
autori iseseisvat mõtlemisvõimet 
– oskust kriitiliselt mõelda ning 
eristada olulist ebaolulisest. 
Essee väljendab autori avatud 
lähenemist ja mõistmist 
kirjutatust. 
 
15 punkti 

Keelekasutus ja 
õigekiri 

Keelekasutus on 
lihtsakoeline, esineb 
kõnekeelt ja 
emotsioone. Esinevaid 
õigekirjavigu on palju, 
ent need ei häiri 
lugemist ja tekstist 
arusaamist. 
 
0,5 punkti 

Keelekasutus on 
üldjuhul korrektne, 
tekstis esineb 
emotsionaalset 
väljendusviisi ning 
õigekirjavigu. 
 
 
 
4 punkti 

Keelekasutus on 
korrektne ja vastab 
üksikute eranditega 
akadeemilise keele 
nõuetele. Esineb 
üksikuid hooletusvigu 
õigekirjas.  
 
 
8 punkti 

Keelekasutus on 
korrektne ja neutraalne, 
vastab akadeemilise 
keele nõuetele. 
Õigekirjavigu ei esine. 
 
 
 
 
12 punkti 

Keelekasutus on korrektne, 
neutraalne, mitmekülgne ning 
vastab akadeemilise keele 
nõuetele.  
Tekst on läbivalt ühtne ja 
lugemine ladus. Õigekirjavigu ei 
esine. 
 
 
15 punkti 

 


