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Mis?

Kes?

Palju?

Mida?

Kuidas?



Akadeemiline petturlus

https://www.ut.ee/et/oppimine/akadeemiline-petturlus

IX.10. Akadeemiline petturlus ja vääritu käitumine

(Õppekorralduseeskiri)

https://www.ut.ee/et/oppimine/akadeemiline-petturlus


Tartu Ülikooli töötajad

Üliõpilased koostöös aine 

õppejõu / juhendajaga

Kes saab kasutada?



URKUNDI kasutusstatistika ülikoolis

Aasta jaan. veebr. märts apr. mai juuni juuli aug. sept. okt. nov. dets. Kokku

2016 0 0 0 1 435 33 7 19 10 43 94 94 736

2017 202 368 1492 1972 1749 476 21 113 143 737 1143 892 9308

2018 1128 339 2096 2595 2458 898 75 82 128 1337 1969 1770 14039

2019 1328 721 4469 3330 3988 832 29 95 1901 3495 3663 2254 26105

2020 2440 959 4475 4875 4741 1458 107 289 2573 4550 412 24679



Internet 

ca 300 erinevat andmebaasi 

• avalikud andmebaasid

• URKUNDiga liidestatud andmebaasid

• baas suureneb iga üles laetud töö arvelt (tööd jäävad andmebaasi)

https://www.urkund.com/about-urkund/source-areas/

https://www.urkund.com/about-urkund/source-areas/


Raportis näidatakse kattuvusi teiste tekstidega (sh lubatud 

kattuvused, nt korrektselt vormistatud tsitaadid).

Töö kattuvuse protsent on dünaamiline ja sõltub allikate 

sisse/välja lülitamisest: näiteks varem üles laetud mustandiga 

võrdlemist saab välja lülitada.

Protsendi järgi ei saa otsustada. Otsuse teeb ekspert / komisjon.



Mida URKUND ei suuda?

Tõlkida

Kontrollist jäävad välja: 

Meediafailid Pildid Graafikud

Internetis 

publitseerimata

trükised



Kolm viisi tekstide saatmiseks URKUNDi

Üles laadimine Manuse saatmine Moodle

diana.lovi.ut@analysis.urkund.com

URKUNDI keskkond
Kiri vastuvõtja receiveri

aadressile

Ülesande vahend

Õpikoda

Foorum







Kasutajatunnuse loomine, sisse logimine







Kolm viisi tekstide saatmiseks URKUNDi

Üles laadimine Manuse saatmine Moodle

diana.lovi.ut@analysis.urkund.com

URKUNDI keskkond
Kiri vastuvõtja receiveri

aadressile

Ülesande vahend

Õpikoda

Foorum







Kolm viisi tekstide saatmiseks URKUNDi

Üles laadimine Manuse saatmine Moodle

diana.lovi.ut@analysis.urkund.com

URKUNDI keskkond
Kiri vastuvõtja receiveri

aadressile

Ülesande vahend

Õpikoda

Foorum





Kolm viisi tekstide saatmiseks URKUNDi

Üles laadimine Manuse saatmine Moodle

diana.lovi.ut@analysis.urkund.com

URKUNDI keskkond
Kiri vastuvõtja receiveri

aadressile

Ülesande vahend

Õpikoda

Foorum



Urkund Moodle´is – ülesanne, foorum, õpikoda



Õppejõu vaade Moodle´is ülesande hindamisel

Raportis võrreldavate 

allikate sisse-

/väljalülitamine 

Moodle´is % ei muuda.



Õppija ei näe sarnasusskoori ja raportit

Õppija näeb sarnasusskoori ja raportit

Üliõpilase vaade Moodle´i ülesande vahendis



TÜ töötaja andmed lisatakse ülesaletud dokumendile sisselogimisel kinnitatud andmete alusel.

Õppijad saavad allpool oleva kirja, mille lingist on võimalik neil minna oma kontakte lisama. 

Seda soovitame juhul, kui meiliaadress ei viita nende isikule.





Raporti algseisu taastamine

Pdf-i alla laadimine



W – veebileht; SA – õppija esitatud dokument; J - ajakiri

Selle lõigu kattuvuse protsent

Punane – eemaldatud tekst

Kollane – asendatud tekst

Sinine – sulgudes olev tekst (nt viide)

Hall – jutumärkides olev tekst (nt tsitaat)







Kattuvus kasutatud kirjanduses







• Üliõpilastööde kontrollimine on üks osa hindamisprotsessist.

• Raportit saab jagada õppijaga, saates kutse e-postiga.

• Ära jäta õppurit raportiga üksi, vaid näita õppijale raportit ja las ta õpib 

sellest.

• Protsendi järgi ei saa otsustada. Otsuse teeb ekspert / komisjon.

• URKUNDi keskkond ei ole tööde otsingu ega avaldamise keskkond, 

URKUNDis olevad materjalid ei ole otsitavad.

• Kõikide üliõpilaste poolt tehtavate tööde puhul kuuluvad töö isiklikud 

(muuta, täiendada) ja varalised õigused (koopiate tegemine, levitamine) 

üliõpilasele.



https://sisu.ut.ee/juhendid/urkund

SV MV

Diana Lõvi

737 6603

diana.lovi@ut.ee

Triin Marandi

737 6268

triin.marandi@ut.ee

HV LT

Marju Piir

737 6204

marju.piir@ut.ee

Ly Sõõrd

737 6608

ly.soord@ut.ee

mailto:diana.lovi@ut.ee
mailto:triin.marandi@ut.ee
mailto:marju.piir@ut.ee
mailto:ly.soord@ut.ee

