
Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST

TAHTLIK PLAGIAAT!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest

"TAHTLIK PLAGIAAT" !

1. Ole aus
2. Harjuta artikleid lugedes viitehaldusprogrammide
kasutamist (näiteks Mendeley, Zotero, vms).
3. Kontrolli viitamise põhimõtteid oma kooli üliõpilastööde
juhendist
4. Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

MIKS SEE JUHTUB?

1. Puudulik viitamisoskus
2. Puudulik märkmete tegemise oskus lugemisel.

Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Sa oled peitnud viitamata tekstilõike viidatud
tekstilõikude vahele!

Või oled pannud lauseid suvalistest allikatest
viidatud teksti sisse!

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
1. Puudulik viitamisoskus.
2. Puudulik märkmete tegemise oskus lugemisel.

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
1. Sa oled peitnud viitamata tekstilõike viidatud

tekstilõikude vahele! 
2. Või oled pannud lauseid suvalistest allikatest viidatud 

teksti sisse!

SOOVITUSED
1. Ole aus!
2. Harjuta artikleid lugedes viitehaldusprogrammide 

Kasutamist (näiteks Mendeley, Zotero jt).
3. Kontrolli viitamise põhimõtteid oma kooli üliõpilastööde 

juhendist.

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST
ENESEPLAGIAAT!

1. Sa võid oma varasemat tööd kasutada, kuid seda
varasemat mõtet tuleb siis edasi arendada ning varasema
töö kasutamine tuleb kooskõlastada õppejõuga.
2. Viita iseendale!
3. Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

Uder, H. (2021)

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest
"ENESEPLAGIAAT "!

MIKS SEE JUHTUB?

Sa ei teadnud, et enda mõtteid erinevates
töödes/loomingutes ei tohi korrata!

Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Sa soovid oma varasemast tööst mõtteid
kasutada või suisa oma töö teises aines uuesti
esitada.

KUIDAS SEE JUHTUB?

MIKS SEE JUHTUB?
Sa ei teadnud, et enda mõtteid erinevates
töödes/loomingutes ei tohi korrata!

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
Sa soovid oma varasemast tööst mõtteid kasutada või 
suisa oma töö teises aines uuesti esitada.

SOOVITUSED
1. Sa võid oma varasemat tööd kasutada, kuid seda 

varasemat mõtet tuleb siis edasi arendada ning varase-
ma töö kasutamine tuleb kooskõlastada õppejõuga.

2. Viita iseendale!

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST

KOPEERI JA KLEEBI!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest

"KOPEERI JA KLEEBI "!

1. Täpne sõnastus vormista tsitaadina!
2. Parafraseerimisel anna mõte edasi oma sõnadega ja
märgi ära millise autori ning teose põhjal räägid.
3. Viita õiges kohas! Peab olema arusaadav kui suure osa
kohta tekstis viide käib.
4. Üldtuntud info puhul jälgi konteksti ja kahtluse korral viita
alati.
5.Kontrolli viitamise põhimõtteid oma kooli üliõpilastööde
juhendist.
6. Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

MIKS SEE JUHTUB?
1. Puudulik parafraseerimise oskus
(sama mõtte esitamine teiste sõnadega)

2. Puudulik tsiteerimise oskus.

Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Sa kopeeerid suurema hulga teksti ja
kleebid selle oma töösse, jätad viitamata allikale.

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
1. Puudulik parafraseerimise oskus 

(sama mõtte esitamine teiste sõnadega).
2. Puudulik tsiteerimise oskus.

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
Sa kopeerid teksti allikast, kleebid oma töösse ja 
jätad viitamata.

SOOVITUSED
1. Täpne sõnastus vormista tsitaadina!
2. Parafraseerimisel anna mõte edasi oma sõnadega ja 

märgi ära, millise autori ning teose põhjal räägid.
3. Viita õiges kohas! Peab olema arusaadav, kui suure 

osa kohta tekstis viide käib.
4. Üldtuntud info puhul jälgi konteksti ja kahtluse korral 

viita alati.
5. Kontrolli viitamise põhimõtteid oma kooli üliõpilas-

tööde juhendist.

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST

TAHTMATU PLAGIAAT!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest

"TAHTMATU PLAGIAAT "!

Loe materjal läbi ja sõnasta algteksti idee oma sõnadega
ümber. Lisa viide.

Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

MIKS SEE JUHTUB?

1. Puudulik parafraseerimise oskus
(sama mõtte esitamine teiste sõnadega)

Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Samuudad lihtsalt sõnastust teades,
et kopeerida ei tohi.

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
Puudulik parafraseerimise oskus 
(sama mõtte esitamine teiste sõnadega).

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
Sa muudad lihtsalt sõnastust, teades, et kopeerida ei tohi. 

SOOVITUSED
Loe materjal läbi ja sõnasta algteksti idee oma sõnadega 
ümber. Lisa viide.

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST

MOSAIIK!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest

"MOSAIIK "!

Viita kõik tegelikult kasutatudmaterjalid.
Kasuta allikatega töötamisel viitehaldustarkvara
(Mendeley, Zotero jt.)

Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

MIKS SEE JUHTUB?
1. Viidete puudumine või ebamäärasus
2. Puudulik viitamisoskus
3. Lugemisel puudulik märkmete tegemise oskus.
Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Sa kopeerid teksti või võtad teksti mitmest erinevast
allikast, siis seod tervikuks oma sõnadega ja esitled enda
loominguna.

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
1. Viidete puudumine või ebamäärasus.
2. Puudulik viitamisoskus.
3. Lugemisel puudulik märkmete tegemise oskus. 

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
Sa kopeerid teksti või võtad teksti mitmest erinevast
allikast, siis seod tervikuks oma sõnadega ja esitled 
enda loominguna.

SOOVITUSED
1. Viita kõik tegelikult kasutatud materjalid.
2. Kasuta allikatega töötamisel viitehaldustarkvara 

(Mendeley, Zotero jt).

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST
VARIAUTORLUS!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest
"VARIAUTORLUS"!

1.Tea, et teosed on ka pildid, filmid, heliteosed jms.
2. Varu aega rohkem kui Sa eeldad vaja minevat.
3. Kasuta allikatega töötamisel kohe viitehaldustarkvara
(Mendeley, Zotero jt.)
4. Kontrolli oma tööd plagiaadi tuvastusprogrammiga
(õppejõuvahendusel)!
.
Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

MIKS SEE JUHTUB?
1. Su väärtushinnangud on paigast ära!
2. Sa lubad endale ebaeetilist käitumist
3. Viidete puudumine või ebamäärasus
Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Tõmbad töö alla veebilehelt või andmebaasist või
hoopis ostad kelleltki või mõnest tasulisest kinnisest
andmebaasist.

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
1. Su väärtushinnangud on paigast ära!
2. Sa lubad endale ebaeetilist käitumist.
3. Viidete puudumine või ebamäärasus.

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
Tõmbad töö alla veebilehelt või andmebaasist või hoopis 
ostad kelleltki või mõnest tasulisest kinnisest andme-
baasist.

SOOVITUSED
1. Tea, et teosed on ka pildid, fi lmid, heliteosed jms.
2. Varu aega rohkem, kui Sa eeldad vaja minevat.
3. Kasuta allikatega töötamisel kohe viitehaldustarkvara 

(Mendeley, Zotero jt).
4. Kontrolli oma tööd plagiaadi tuvastusprogrammiga 

(õppejõu vahendusel)!

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee



Kasutatud allikad: Tallinna Ülikool

APPI,
PLAGIAAT!

TEGEMIST ON HOIATUSEGA 
PLAGIAADIVORMI EEST

VÄLJAMÕELDUD ALLIKAD, 
AUTORID VÕI SISU!

APPI,
PLAGIAAT!

Tegemist on HOIATUSEGA
plagiaadivormi eest

"VÄLJAMÕELDUD ALLIKAD,
AUTORID VÕI SISU"!

Kasuta materjale, mida oled tegelikult lugenud ja mille
sisust aru saad
Kasuta vajadusel kaudset viitamist, nii saab Sinu
mõttekäike mõista.
Veebilehtede ja artiklite viitamisel järgi korrektsust.

Abistavat infot leiad aadressil: aaadsghfdhg.com

SOOVITUSED:

MIKS SEE JUHTUB?
1. Sa ei loe tervet allikat ja fantaseerid
2. Oled märkmete tegemisel teksti valesti mõistnud
3. Puudulik viitamise oskus, sa ei tunne reegleid

Õpi viitama: aaadsghfdhg.com

Kasutatud allikas: Tallinna Ülikool

Viitad allikatele, mida tegelikult pole
olemas.
Sinu töö sisaldab teksti, mida tegelikult
viidatud allika sisus ei ole.
Kogu materjal on väljamõeldis

1.

2.

3.

1.

KUIDAS SEE JUHTUB?

Uder, H. (2021)

MIKS SEE JUHTUB?
1. Sa ei loe tervet allikat ja fantaseerid.
2. Oled märkmete tegemisel teksti valesti mõistnud.
3. Puudulik viitamise oskus, sa ei tunne reegleid.

Õpi viitama: plagiaat.ee

KUIDAS SEE JUHTUB?
1. Viitad allikatele, mida tegelikult pole olemas.
2. Sinu töö sisaldab teksti, mida tegelikult viidatud allika 

sisus ei ole.
3. Kogu materjal on väljamõeldis.

SOOVITUSED
1. Kasuta materjale, mida oled tegelikult lugenud ja mille 

sisust aru saad.
2. Kasuta vajadusel kaudset viitamist, nii saab Sinu 

mõttekäike mõista.
3. Veebilehtede ja artiklite viitamisel järgi korrektsust.

Abistavat infot leiad aadressil: plagiaat.ee


