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Sisse logimineSisse logimineSisse logimineSisse logimine



Sisse logimineSisse logimineSisse logimineSisse logimine

Vali sobiv 
sisselogimisviis –

smart-ID, ID-kaart, 
mobiil-ID



AvavaadeAvavaadeAvavaadeAvavaade

Kooli logol 
klikkides pääseb 
alati tagasi 
avavaatesse

Erinevate 
andmete juurde 
liikumine toimub 
selle menüü 
kaudu siin

Avavaates on 
näha üldteated, 
mis teile on 
saadetud, ja 
sellel semestril 
deklareeritud 
õppeainete 
nimekiri. Teated 
ja õppaine 
andmeid saab 
nendel klikkides 
vaadata.

Siin ümbriku märgil klikkides 
saab vaadata ja saata teateid

Tahvlist 
väljumiseks 
kliki siin



Menüü: õppekavadMenüü: õppekavadMenüü: õppekavadMenüü: õppekavad

Õppekavade 
vaatamiseks 
kliki menüüs 
õppekavad

Siin on otsingu 
osa, saab 
erinevate 
parameetrite järgi 
õppekavu otsida. 
Parameetrite 
sisestamiseks 
hakka vastavat 
välja täitma. 
Pärast sisestamist 
kliki otsi nupul

Siin on näha 
õppekavade 
nimekiri. Õppekava 
sisuga tutvumiseks 
kliki õppekava 
nimetusel



Menüü: õppeainedMenüü: õppeainedMenüü: õppeainedMenüü: õppeained

Õppeaine 
andmete 
vaatamiseks kliki 
menüüs 
‘õppeained’

Õppeainete 
otsingusse saate 
nagu õppekavadegi 
puhul 
parameetreid 
sisestada vastavale 
väljale kirjutama 
asudes. Lõpuks 
vajuta otsi nuppu 
ainete leidmiseks

Õppeainete 
nimekiri tekib siia. 
Aine andmeid saab 
vaadata õppeaine 
nimetusel klikkides



Menüü: TunniplaanMenüü: TunniplaanMenüü: TunniplaanMenüü: Tunniplaan

Tunniplaane saate 
vaadata menüüs 
‘tunniplaan’ 
klikkides

Saab 
vaadata 
enda 
tunniplaani, 
õpperühma 
tunniplaani, 
õppejõu 
tunniplaani 
või ruumide 
kaupa 
tunniplaani



Menüü: Minu andmedMenüü: Minu andmedMenüü: Minu andmedMenüü: Minu andmed

Oma andmete 
vaatamiseks kliki 
menüüst ‘minu 
andmed’

Siin on näha õppija põhiandmed. Oma kontakt 
andmeid saab vajadusel muuta. Selleks keri sellel 
leheküljel alla poole ja vajuta ‘muuda’ nuppu

Siit on võimalik 
suunduda oma 
õpitulemusi või 
dokumente vaatama, 
vastaval valikul 
klikkides.



Menüü: akadeemiline kalenderMenüü: akadeemiline kalenderMenüü: akadeemiline kalenderMenüü: akadeemiline kalender

Valides menüüst 
‘akadeemiline 
kalender’ saab 
vaadata 
õppesessioonide 
aegu ja muid 
õppeaasta tähtaegu



Menüü: Minu õppeinfoMenüü: Minu õppeinfoMenüü: Minu õppeinfoMenüü: Minu õppeinfo

Menüüs klikkides 
‘minu õppeinfo’ 
avaneb lisa valik. 
Näiteks õppetulemusi 
saab vaadata klikkides 
‘õpitulemused’ või oma 
deklaratsiooni saab 
vaadata klikkides 
‘õpingukava’. Siit saab 
ka muid õppetööga 
seotud asju teha nt 
välja kuulutatud 
järeleksamile 
registreerida või 
viimasel kursusel olijad  
lõputöö teemat ja 
juhendaja andmeid 
sisestada.

Õppetulemuste vaatamiseks tuleb lisaks klikkida ‘õpitulemused’ siin

Õppetulemusi saab vaadata, kas 
õppekava täitmise võrdluse vaates, 
õppeperioodide kaupa või sooritamise 
järjekorras. Valik on siin



Menüü: KüsitlusedMenüü: KüsitlusedMenüü: KüsitlusedMenüü: Küsitlused

Aeg-ajalt küsime 
üliõpilastelt tagasisidet 
õppetöö korralduse 
kohta. Siis need 
küsitlused hakkavad 
siin näha olema. Kui teil 
palutakse osaleda 
küsitlusel, siis tuleb 
teile avalehele ka selle 
kohta info. Siin saate 
küsitlusi täitmiseks 
avada ja oma vastuseid 
vaadata.



Menüü: StipendiumidMenüü: StipendiumidMenüü: StipendiumidMenüü: Stipendiumid

Kui õppija on 
stipendiumile 
kandideerinud (ka 
kandideerimise seisu), 
siis näeb infot selle 
kohta menüüs 
‘stipendiumid’



Menüü: DokumendidMenüü: DokumendidMenüü: DokumendidMenüü: Dokumendid

Menüüs valides 
‘Dokumendi’ 
avaneb lisavalik, 
kus saab esitada 
avaldusi klikkides 
‘taotle’ kirjal, 
tellida tõendeid 
või täita VÕTA e 
varasema õpi- ja 
töökogemuse 
ülekandmise 
taotlust


