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1. Üldsätted 
Referaat on kindla teema kokkuvõtlik ülevaade, mis aitab koondada ja 
üldistada olemasolevat informatsiooni, et selle põhjal kujundada välja 
oma vaatenurk.  
Referaat koostatakse personaalselt ja seega on igal referaadil ainult üks 
autor. Referaadi teema peab olema seotud proviisoriõppe õppekavas oleva 
õppeainega. Referaat koostatakse ja kantakse ette eesti keeles, erandjuhul 
kokkuleppel juhendava õppejõuga - inglise keeles.  
Referaat kantakse reeglina ette vastava õppeaine seminaril ja on aluseks 
sellele järgnevale diskussioonile. Referaadi koostamine on üheks eksamile 
või arvestusele pääsemise tingimuseks. Juhendaval õppejõul on õigus 
siduda referaati oma õppeainega ka muul moel. 
Referaat esitatakse vastavalt juhendaja näpunäidetele ettenähtud 
kuupäevaks paberkandjal või elektroonilisel kujul. 
Referaadis kasutatud allikatele, kopeeritud joonistele, tabelitele, 
skeemidele jms tuleb kindlasti viidata. Lubamatu on teistest raamatutest, 
ajakirjadest,  artiklitest, internetiallikatest jne tekstilõikude kopeerimine 
(nn copy-paste). 
Referaadi nagu igasuguse muu akadeemilise kirjatöö koostamisel tuleb 
vältida plagiaati ehk loomevargust. Plagiaadil on peamiselt kolm vormi  
(1: 74):  
“(1) Kõige tuntum loomevargus on selline, kus teise autori tööd, mõtted 
või sõnad esitatakse ilma nende autori ja kasutatud allika nimeta.  
(2) Plagiaat on see, kui esitatakse teise autori täpne tsitaat ilma 
jutumärkideta. See on vargus ka siis, kui autor ja allikas on märgitud.  
(3) Plagiaat on ka see, kui esitatakse teise autori tekstist originaalile 
lähedase pisimuudatustega variant, mitte referaat. Seegi on plagiaat ka 
siis, kui autor ja allikas on märgitud.” 
Niisiis, referaat kujutab endast erinevatest kirjandusallikatest saadud info 
refereerimist, mitte aga selle kopeerimist. 
1. Hennoste T. Loomevargus. Oma Keel, 2014, 2, 73-79. (http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2014_2/OK_2014-2_10.pdf) 

 
2. Referaadi juhendaja kohustused 
Juhendaja ülesandeks on koostöös üliõpilasega leida ja formuleerida 
reaalselt koostatav referaadi teema ja suunata üliõpilast selle töö 
teostamisel. Juhendaja annab referaadi autorile esitatud referaadi 
kättesaamise, vajalike täienduste ning vastuvõtmise kohta tagasisidet 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul. 
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3. Referaadi vormistamise nõuded 
Referaadi koostamisel lähtutakse akadeemilisele uurimistööle omastest 
nõuetest. Referaat peab koosnema kindlatest  väljakujunenud osadest, 
milleks   
traditsiooniliselt on: 
Tiitelleht (vt Lisa 1) 
Sisukord 
1. SISSEJUHATUS  
2. SISU 
3. ARUTELU 
4. KOKKUVÕTE 
5. KIRJANDUS 
6. LISAD 

  
Referaadi maksimaalne maht on 15 lehekülge, see esitatakse A4 formaadis. 
Referaadi vormistamisel kasutatakse soovitatavalt šrifti Times New Roman 
suurusega 12 punkti ja reavahega 1,5. lehe vasak serv jäetakse tühjaks 3 cm, 
parem serv 2 cm ning üla- ja alaserv 2,5 cm ulatuses. Referaadi leheküljed  
numereeritakse, kusjuures tiitelleht võetakse numereerimisel  arvesse esimese 
leheküljena (seda numbrit välja ei kirjutata). Lehekülje number paigutatakse  
lehekülje alaserva keskele. Lisade arvu ei piirata, lisad numereeritakse 
(lisad on väljaspool maksimaalset mahtu).  
Pealkirjad, alapealkirjad ja alaalapealkirjad ei ole tsentreeritud, vaid algavad 
rea algusest (nende lõpul punkt puudub). Pealkirja ja sellele järgneva tekstilõigu 
vahel on tühi rida, muudel juhtudel ei ole see vajalik. Esiletoomise põhiviis 
tekstis on paks kiri, järgmisena on kasutatav kursiiv ja seejärel  h õ r e n d u s. 
Tekst tuleb tuua võimalikult tihedalt ilma suuremate tühimiketa.  
Referaadi joonised, tabelid jm illustreeriv materjal peavad samuti olema  
numereeritud. Joonistel on pealkiri ja selgitav tekst joonise all, tabelitel tabeli 
peal. 
 
 
REFERAADI ERI OSADE LÜHIKIRJELDUS 
TIITELLEHT  
 
Tiitellehel (vt Lisa 1) tuuakse ära: 

- ülikool, instituut 
- autori ees- ja perekonna nimi 
- referaadi pealkiri 
- kursus 
- referaadi juhendaja nimi 
- referaadi koostamise koht ja aasta 
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SISSEJUHATUS 
Sissejuhatus on referaadi lühike eessõna, kus antakse ülevaade referaadis 
käsitletava probleemi taustast, võimaluse korral selle arenguloost ja samas 
põhjendatakse teema valikut ja aktuaalsust. Sissejuhatus ei tohiks olla üle 1/10 
töö põhiosa mahust. 
 
SISU 
Referaadi sisu ja liigendatus sõltuvad teemast. Sisu peatükid peavad olema  
loogiliselt üksteisega seotud ning moodustama teemale vastava terviku. 
Soovitatav on referaati põimida illustreerivat, selgitavat materjali jooniste, 
tabelite vm näol. 
 
ARUTELU 
Sisule järgnevas arutelu osas kirjeldab referaadi autor lühidalt oma 
tähelepanekuid ja tekkinud mõtteid, avades seoseid antud õppeaine või 
valdkonna teiste aspektidega. Seejuures on autor vastavalt oma pädevusele ja 
võimalustele allikakriitiline, püüdes leida olemasolevas informatsioonis 
vastuolulist ja täiendavat selgitamist vajavat. See kõik viib lõpptulemusena 
autori personaalse vaatenurga kujunemiseni ja väljendamiseni. 
 
KOKKUVÕTE 
Kokkuvõte on kontsentreeritud ülevaade tööst, millega tutvumisel peab töö 
lugeja saama lühiülevaate kogu referaadist. Sõltuvalt teemast ja autori 
vaatenurgast võib kokkuvõte lõppeda järeldus(t)ega ja viitega võimalusele 
töö edasi arendamise võimaluste kohta. Kokkuvõtte maht ei tohiks samuti olla 
üle 1/10 töö põhiosa mahust. 
 
KIRJANDUS 
Referaadi koostamisel tuleb kasutatada vähemalt viit allikat, milleks võivad olla 
nõuetekohaselt esitatud ja viidatud teadusartiklid, raamatud, kogumikud, 
internetileheküljed või käsikirjalised materjalid. Kasutatud allikatele viidatakse 
üksikute lausete või vähemalt tekstilõikude lõpus.  
Viitamisel on soovitatav kasutada ühte kahest järgnevast võimalusest.  
Esiteks, kirjandusallika järjekorranumbriga kirjanduse loetelus nurksulgudes (nt 
[7]), kusjuures antud näite kohaselt viidatakse tekstis seitsmendana mainitud 
kirjandusallikale. Kirjanduse loetelus järjestatakse kasutatud allikad seega 
viitamise järjekorras kronoloogiliselt.  
Teiseks, autori/autorite perekonnanime ja aastaarvuga: nt (Tamm, 2019). Kui 
autoreid on kaks, esitatakse viites mõlemad perekonnanimed: nt (Smith ja River, 
2018). Kolme ja rohkema autori puhul tuuakse neist esimese perekonnanimi 
koos lühendiga „jt“ või „et al.“: nt (Orav jt, 2008; Carlson et al., 2020). Sellisel 
juhul järjestatakse kirjanduse loetelus kasutatud allikad tähestiku järjekorras.  
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Lauselõpupunkt lisatakse sulgudes esitatud allika järele: „(Tamm, 2019).“, mitte 
selle ette: „.(Tamm, 2019) 
Tsiteerimisel esitatakse jutumärkide vahel muutmata kujul originaalteksti 
sisaldav lause või laused, viitamisel tuuakse kooloni järel ära originaalteksti 
vastav lehekülg: nt [7: 211] või (Orav jt, 2008: 21). Tsitaat juhatatakse alati sisse 
või välja, siin on näidis sissejuhatatava tsitaadi kohta: 
“Orav ja tema kaasautorid järeldavad (2008: 21): “Teekummeli eeterliku õli 
põhikomponendid on farneseen, bisabolool ning bisabolooli ja bisabolooni 
erinevad oksiidid.””  
Referaatide koostamisel kasutatakse peamiselt refereerimise meetodit koos 
kirjandusele viitamisega, tsiteerimist kasutatakse harvem, see on otstarbekas 
vaid põhjendatud juhtudel. 
 
Kirjanduse loetelus esitatakse allikad ühes kindlas stiilis. Näited allpool. 
 
Artikkel ajakirjas: 
Crackton, P. (2016). The Loonie: God's long-awaited gift to colourful pocket 
change? Canadian Change, 64(7), 34–37. 
 
Artikkel kogumikus või peatükk raamatus: 
McDonalds, A. (1993). Practical methods for the apprehension and sustained 
containment of supernatural entities. In G. L. Yeager (Ed.), Paranormal and 
occult studies: Case studies in application (pp. 42–64). London: OtherWorld 
Books. 
 
Raamat: 
Kurosawa, J., & Armistead, Q. (1972). Hairball: An intensive peek behind the 
surface of an enigma. Hamilton, ON: McMaster University Press. 
                                                             4 
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