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LOOM. 012.013 Geograafiline andmetöötlus
Data management in Geography

3 EAP, 2 L, 28 P, 50 IT. Hindeline eksam. Osaliselt veebipõhine.

http://kalleremm.ee/GAT
Seda ainet saab iseseisvalt õppida, 

kuid eksamile tuleb kohale tulla.

LOOM.012.013 töökorraldus

Eesmärk

Sissejuhatus statistilisse andmetöötlusesse 
rõhuasetusega geograafias sagedamini 
ettetulevatel ülesannetel

Õppevahendid

Ainele registreerunud tudengid saavad sisse logida kasutajanimega kujul
EesnimiPerenimi
Näiteks: Mari-LiisUuetoa (sidekriips ja täpitähed jäävad alles)

Algse salasõna ütlen loengus.
Varem sellel õppeainel osalenutel (neid on 11!) kasutavad olemasolevat kasutajakontot.
Salasõna soovitatakse esimese sisselogimise järel muuta. Muuta saab ka hüüdnime.
(Menüüst konto → Hüüdnimi)

Tarkvara: arvutiklassi Vanemuise 46-202 arvutites +
Lisaks kontoritarkvarale läheb tarvis 
1) mõnda GIS paketti (QGIS on tasuta vt: http://www.qgis.org/)
2) RASA kalkulaatorit (http://digiarhiiv.ut.ee/kalkulaator/)

Õpik käsiraamat 
Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs
aadressil http://kalleremm.ee/RASA on raamatu vead.

Internetist leiab mingi vastuse igale teooriaküsimusele.
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Loeng 20. oktoobril 2014 kell 10.15 … 11.45 Vanemuise 46-327.

Praktikumid Vanemuise 46, ruum 202
T 14.15 - 16.00 6. september kuni 18. oktoober (nädal 2-8)
N 14.15 - 16.00 8. september kuni 20. oktoober (nädal 2-8)
Kui poole tunni jooksul kedagi kohal ei ole, siis otsige mind ruumist 229.

Praktikumid on sisuliselt konsultatsioonid, kus saab nõu küsida.
Ülesandeid lahendada ja vastuseid veebilehele saata saab iseseisvalt 

mistahes ajal. Praktikumide külastustiheduse järgi otsustatakse, kuivõrd 
on need edaspidi vajalikud

Lisakonsultatsioonid
Tartus või Elvas eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas.
kokku leppimine aadressil: kalle.remm@ut.ee või tel. 52 90513

Iseseisev töö (50 AT) — igaühe enda hool. 
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Ametlikud eksamid toimuvad 
E, 31.okt. kell 12-16 ja

E, 7.nov. kell 10-14.
Eksamit saab teha individuaalselt ruumis 229 enne ametlikku aega,

aga mitte hiljem.
Eksamil tuleb lahendada valimit andmebaasis olevatest eksamiülesannetest, iga pilet 
on erinev, kuid eksamipileti punktide summa on ikka 25. Näidispilet on veebis.

Hindamine
Iga eksamikomplekti puhul määratakse õigete vastuste osakaal.
Õigete vastuste osakaalust tuletatakse hinded vastavalt TÜ õppekorralduseeskirjale. 

A – 90...100% ehk vähemalt 22,5 punkti
B – 80... 89% ehk vähemalt 20 punkti
C – 70... 79% ehk vähemalt 17,5 punkti
D – 60... 69% ehk vähemalt 15 punkti
E – 50... 59% ehk vähemalt 12,5 punkti

Eksam arvutiklassis Vanemuise 46-202 

Hindeid ei ole 
elus põhilised
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Eksami ülesanded ei ole päris samad, mis praktikumides.

• Eksamil oodatakse lühikest selget vastust, mitte udujuttu.

• Eksamil võib kasutada Internetti ja abivahendeid, kaasa arvatud varem ise 
lahendatud vastused ja muud märkmed. 

• Võib kasutada oma arvutit ja ülesandeid võib lahendada selle tarkvaraga, 
mida tudeng ise kõige paremini valdab. 

• Enamikku ülesandeid saabki mitut moodi lahendada (vastusele tasub  
lisada lahenduskäik ja kasutatud tarkvara).

• Eksami ajal teistega suhtlemise ja võõraste vastuste kasutamise eest 
saab hinne alaneb. Eksamilt eemaldamisest ei tahaks mainida.

• Sama sõnastusega vigane vastus on keelatud koostöö piisav tõend.

• Teistelt tudengitelt saadud vastused on sageli vigased.

Igaüks teeb oma eksami ise.
Kõrgharidusega inimesel eelkõige tarvis oskust vajalikku infot üles leida, mitte seda pähe 
õppida. Oskust probleemidele lahendus leida, mitte sõnakuulelikult käsku või juhendit täita.

Eksamikorraldus
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Hinnete sagedus 
korduseksami järel

2003 - 2009

2012
Õppejõule on ette 
heidetud hinde A 
liigset sagedust.
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Vastatud ülesannete hulk ja eksamitulemus aastal 2013/2014.

Hajuvus on igatahes suur – vaid ühe tunnuse järgi ei õnnestu hinnet prognoosida.

Kõigi ülesannete 
lahendamine tagas 
hinde A

Poolte ülesannete vastamine 
tagas vähemalt hinde C. Alla 
poolt ülesannete vastamisel 
vastuste arv hindega ei seostu.

Alla poolte praktikumide 
külastamise tulemus polnud 
kordagi hinne A

Usin kohalkäimine ei taga 
eksamil läbi saamist

Enne veebilahendust sõltus hinne eelkõige praktikumides kohalkäimisest.

Hinnete kodeering: 6 – A, 5 – B, 4 – C, 3 – D, 2 – E, 1 – F, 0 – MI


