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ASUKOHT: 
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Logi sisse 
kasutades kooli

Office 365 kontot

Vajuta logi sisse Office 365 
kontoga ja sisesta uuel avaneval 
lehel kasutajanimi: 
eesnimi.perekonnanimi@emkts.e
e ja parool



Logi sisse kasutades oma ID-
kaardi PIN1 koodi

Vali sisene ID-
kaardiga siit.

Vajuta logi sisse 
ID-kaardiga ja 
sisesta oma PIN 
kood.



Peale sisse logimist... 

Oma kontaktandmeid ja 
salasõna saad vajadusel 
siin muuta.

ÕIS keskkonnast  
lahkumiseks tuleb siin 
end välja logida.

Alati saab avalehele 
tagasi tulla selle lingi 
kaudu.

Tudengile põhiliselt 
vajaminevad otseteed 
on siin välja toodud.

Lisainfo otsimiseks saab 
kasutada ÕISi 
peamenüüd.



Minu seaded

Kliki 
siin.



Minu seaded

Kontaktandmete 
muumine.

Saab valida õppekeskkonna 
keelt. Valikus eesti ja inglise 
keel.

Avalehele tagasi saad 
siit..



Minu seaded: Kontaktandmete 
muutmine (1)

Kliki 
siin.



Otseteed

Siin saab oma semestri jooksul kogutud hinnetega 
tutvuda.

Siin saab deklareerimisperioodi jooksul tutvuda oma 
kohustuslikest ainetega ja juurde võtta valik- ja 
vabaainetena teisi instituudis õpetatavaid aineid. 
Deklaratsioon tuleb kord semestris kinnitada, 
kohustuslikest  ainetest  loobumiseks pöördu 
dekanaati.

Siin saab vaadata millises mahus 
õppekava on juba täidetud ja kui palju 
veel on vaja täita selleks, et lõpetada.

Siin saab oma kõigi õppesooritustega 
tutvuda, varasema õpi-ja töökogemuse 
arvestamiseks (VÕTA) taotlusi esitada.

Õppejõud saavad ÕISi kaudu 
jagada õppematerjale. 
Jagamiseks lisatud 
õppematerjalidega saad 
tutvuda siin.



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otsetee: Minu hinded

Avalehele tagasi saad 
siit..



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otsetee: Deklaratsioon

Deklaratsiooni 
kinnitamine

Valikaine lisamine 
deklaratsiooni



Valikaine lisamine deklaratsiooni

Deklaratsiooni vaates vali 
deklareeri aine minu 
õppekavast ja siis tuleb 
valikaine lisamiseks oma 
deklaratsiooni siin 
klikkida.



Valikaine lisamine deklaratsiooni (2)

Kinnita deklareerimise 
soov. Siis ilmub 
deklaratsiooni soovitud 
aine vt järgmist slaidi.



Valikaine lisamine deklaratsiooni (3)

Avalehele tagasi saad 
siit..

Aine on lisatud 
deklaratsiooni.



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otsetee: Õppekavatäidetus

Siin on ära toodud 
kohustuslike ainete, 
valikainete ja vabaainete 
hetkeseis värviliselt 
(värvide seletus vastavalt 
legendile). 

Avalehele tagasi saad 
siit..



Otsetee: Õppekavatäidetus (2)

Siin on ära toodud 
kohustuslike ainete maht, 
valikainete maht ja 
vabaainete maht, mis on 
vajalikud õppekava 
täitmiseks.



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otsetee: Õppesooritused

Semestril sooritatud ained 
on ära näidatud ka VÕTA-ga 
ülekantud ained

VÕTA 
taotlused



Otsetee: Varasema õpi- ja 
töökogemuse arvestamise (VÕTA) 

taotlused

Uue VÕTA taotluse 
lisamine

Esitatud VÕTA 
taotluse muutmine ja 
kustutamine

VÕTA komisjoni 
kinnitus ainete 
ülekandmiseks

Avalehele tagasi saad 
siit..



VÕTA taotluse täitmine

Üldandmete 
sisestamine

Kinnita ja esita VÕTA 
taotlus kui kõik 
vajalikud andmed on 
lisatud. 

VÕTA taotluse 
salvestamine

Avalehele tagasi saad 
siit..



VÕTA taotluse täitmine (2)

Lisa aine ülekandmiseks

Lisa töökogemus, mida 
soovid üle kanda

Kui osaliselt katab aine sisu 
mujal võetud aine ja osaliselt 
töökogemus, siis lisa siit 
ettepanek ülekandmiseks

Lisa taotluse juurde 
vajalikud 
tõendusdokumendid 
(tõendid, tunnistused jm)

Lisa siit  aine 
täienduskoolit
use kaudu 
omandatu 
ülekandmiseks 

Abistava 
lisainfona võib 
lisada viiteid  
veebilehtedele 



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otsetee: Õppematerjalid

Õppematerjalid 
ainete kaupa

Aine 
õppematerjalide 
vaatamiseks vajuta 
rohelisele noolele



Otsetee: Õppematerjalid (2)

Õppematerjale saad 
siit allalaadida

Pärast õppematerjalide 
allalaadmist saad 
sulgeda lehe siit. 



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otseteed: Eksamid/Arvestused



Otseteed

Kliki viitel.



Otseteed: Minu õppekava

Saab tutvuda oma 
õppekava kirjeldusega

Saab tutvuda 
õpekavasse kuuluvate 
moodulite ja ainetega

Avalehele tagasi saad siit..



Otseteed

Kliki viitel.



Otseteed: Minu andmed

Saab vaadata oma 
õpingu- ja 
isikuandmeid

Siin saab vajadusel 
oma kontaktandmeid 
muuta

Avalehele tagasi saad 
siit..



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otseteed: Minu rühm

Siin saab oma 
õpperühma andmeid 
vaadata

Avalehele tagasi saad 
siit..



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otseteed: Saada teade

Siin saab esitada küsimusi 
dekanaadi, rektoraadi töötajatele 
(küsimus läheb otse vastava 
teemaga tegeleja(te)le).

Teatega kaasa saab lisada saab ka 
faili

Avalehele tagasi saad 
siit..

Siin saab valida teate saaja, ehk 
sitgrupi / Oppejoud,tudeng, kogu 
voorule, töötaja, rühm
Lisaks ka teate teema



Otseteed

Kliki 
viitel.



Otseteed: Kordussooritused

Siin on näha võimalike 
korduseksamite/arves
tuste ajad.

Avalehele tagasi saad 
siit..



Otsteed

Kliki 
viitel.



Otseteed: Küsitlused

Siia ilmuvad 
dekanaadi poolt 
koostatud küsitlused, 
mille eesmärk on 
õppeprotsessi jälgida 
ja vajadusel paremaks 
teha. 

Avalehele tagasi saad 
siit..



Lisainfot leiad teemade kaupa 
peamenüüst

Kliki huvipakkuval 
teemal peamenüüs ja 
kasuta erinevaid 
otsingu võimalusi.



Õppeinfosüsteemist lahkumine

Kliki 
siin.



Lisainfo

HITSA koduleht
 http://www.hitsa.ee/teenused/ois 

tugi@ois.ee 

HEAD         KASUTAMIST

Juhendi koostasid
Mariann Mynter: EELK UI
Rein Laaneser: EMKTS

http://www.hitsa.ee/teenused/ois
mailto:tugi@ois.ee
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