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KINNITATUD  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  

nõukogu 29.03.2022 otsusega nr 4.1   
  

Plagiaadi tuvastamise ja menetlemise kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis  

  

1. „Plagiaadi tuvastamise ja menetlemise kord Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis“ reguleerib 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi kõrgkool) plagiaadi tuvastamise põhimõtteid ning 

menetlemist, kui üliõpilane või õpilane (edaspidi õppur) on esitanud plagiaadikahtlusega töö.  

2. Vastavalt kõrgkooli õppekorralduseeskirjale nimetatakse plagiaadiks võõra, sh enda loomingu 

või selle osa avaldamine enda omana. Akadeemilise petturluse all mõeldakse lubamatu abi 

andmist või vastu võtmist akadeemilise ülesande sooritamisel või siis plagiaati sisaldava töö 

eest ainepunktide saamist.   

3. Plagiaat võib olla tahtlik või juhuslik (tsitaadi üksikasju märkimata jätmine, vale viitamine  

4. Akadeemiliseks petturluseks loetakse vähemalt üks järgnevatest:  

4.1. spikerdamine;  

4.2. teise autori töö esitatakse enda autorlusena (enda nimel);  

4.3. teise autori mõtted või laused esitatakse ilma autori ja/või kasutatud allikat viitamata. See 

on plagiaat ka siis, kui viitamine on puudulik;  

4.4. teise autori täpne tsitaat esitatakse ilma jutumärkideta. Seda ka juhul, kui autor ja allikas 

on viidatud. Tsitaadis ei tohi liita üheks lauseks mitmest lausest pärit tekstiosi, st tsiteerija 

ei tohi moodustada uut lauset. Kui tekstiosade liitmine on vajalik, siis tuleb refereerida;  

4.5. andmebaasist või mujalt leitud töö esitatakse tõlgituna oma nime all;   

4.6. teise autori tekstist esitatakse originaalile lähedane pisimuudatustega tekst, mis on plagiaat 

ka siis, kui autor ja allikas on märgitud.   

4.7. enda avaldatud töö või töö osade korduv kasutamine ilma enesele viitamata.  

5. Plagiaadi tuvastamiseks rakendatakse plagiaadituvastamise programmi (nt Ouriginal) ja/või 

eksperthinnangut.    

6. Tuvastatud plagiaat fikseeritakse plagiaadijuhtumite menetlemise registris ning 

informeeritakse õppurit, õppekava- ja struktuuriüksuse juhti ja õppeprorektorit.  

7. Juhul, kui struktuuriüksus tuvastab tahtliku plagiaadi, moodustatakse õppeprorektori 

korraldusel komisjon, kuhu kuuluvad õppekava juht ja/või struktuuriüksuse esindajad.    

https://sise.ttk.ee/akadeemilise-petturluse-register
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8. Komisjon annab hinnangu, teeb juhtumist kokkuvõtte ning edastab otsuse õppurile.   

9. Tõsise rikkumise tuvastamisel võib komisjon teha kõrgkooli rektorile ettepaneku õppuri 

eksmatrikuleerimiseks. Vastavalt kõrgkooli õppekorralduseeskirjale kõrgkoolil on õigus 

eksmatrikuleerida õppur vääritu käitumise tõttu järgmistel juhtudel:  

9.1. õppetöös, sealhulgas hindamisel, abimaterjalide (elektroonilised, paberkandjal jmt) 

kasutamisel, kui õppejõud/õpetaja ei ole andnud luba neid kasutada;  

9.2. õppetöös, sealhulgas hindamisel, informatsiooni lubamatul vahetamisel (etteütlemine, 

mahakirjutamine jmt);  

9.3. kellegi teise töö või selle osa esitamisel oma nime all või refereerimisel/tsiteerimisel ilma 

nõuetekohase viitamiseta (plagiaat);  

9.4. iseenda töö uuesti esitamisel, kui selle eest on juba EAP/EKAP-sid saadud;  

9.5. teise õppurite eest hindamisel osalemisel või teisel isikul enda nimel hindamisel osalemise 

võimaldamisel.  

10. Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel kõrgkooli nõukogu poolt kolmeks aastaks. 

Muudatuste ja täienduste algatamise õigus on kõrgkooli struktuuriüksustel ning need kinnitab 

kõrgkooli nõukogu.  

  

  


