ÕISi info ja abi õppijale
ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS - SIS AND THE RIGHTS TO USE IT
Õppijad kasutavad ÕIS 2 keskkonda. ÕISi veebiaadress õppijale
on https://ois2.ut.ee.
Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi
sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset
kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, MobiilID või SmartID abil.
Lugege täpsemalt...

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest
(avalik kasutaja, õppija vms) ülikooliga. Lugege täpsemalt...

Uue õppijana ÕISi kasutajaks saamisest Lugege täpsemalt...
Learners use the SIS 2 environment. The web address of the SIS
for learners is https://ois2.ut.ee.
The link for entering the SIS is also located at the top of the UT
homepage. Use the central username and password of the UT
computer network for logging in. You can also log in using the IDcard, Mobile-ID or SmartID. For details read...

SIS user’s rights and obligations depend on the person’s relation
with the university (public user, learner, etc.). For details read...

How new learners can become SIS users: For details read...

JUHENDID - GUIDELINES

Avalikule kasutajale | For public user

Õppijale | For learner

Õppejõule | For teaching staff

Administratiivsele töötajale | For administrative staff

ABI ÕISI KASUTAMISEL

Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel
saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest
materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info
on koondatud järgmistele lehtedele:
avalikule kasutajale
õppijale
õppejõule
Valdkondades töötavad ÕISi koordinaatorid ja nõustajad,
kelle poole saate ÕISi kasutamisel tekkinud küsimuste ja
probleemidega pöörduda.
Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral
helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17)
või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka ar
vutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.
Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt
tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite
kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

ÕIS 2 ARENDUSINFO - SIS 2 DEVELOPMENT
INFORMATION

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for
using SIS from the materials of this environment of SIS
information and help. Guides for different user groups and
other SIS information can be found on the following pages:
for public users
for students
for academic staff members (currently only in
Estonian)
Faculties have SIS coordinators and advisers whom you can
approach with questions and problems about using the SIS.
In the case of problems related to usernames and
passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17
on working days) or send a message. Before approaching
them, you can also read the IT helpdesk instructions; you
may find help from there already.
When asking for help, always describe the problem as
precisely as possible. When asking for help by e-mail, you
can also use screenshots to describe the problem.

Viimane versiooniuuendus 03.12.2019
(FE 0.8.365, BE 0.8.43)
Vea parandus - SIS-1495 - Minu tunniplaani kõiki
tunde ei kuvata
Vea parandus - SIS-1502 - Õppeinfo andmetes
kõrvaloleku parameeter - kuvatakse vale
maksmise_lõpp kuupäev
Vea parandus - SIS-1524 - Teadustöö üliõpilastele
tagasiside annab Internal Server Error
Täiendus - SIS-1520 - Tagasiside lehel maha võtta
õppeprorektori tervituse plokk.
Täiendus - SIS-1486 - uued lingid töölaual(õis2 abi)
Täiendus - SIS-1516 - Õppeaine
tagasisideküsimustiku numeratsiooni korrastamine
Täiendus - SIS-1509 - Tagaside küsimustikus
küsimusimuse eemaldamine
Täiendus - Tõlkeparandused
Täiendus - Meta kirjeldused html koodi
Uus - SIS-1487 - Lisada uued veerud küsimuse
lühinime jaoks
Uus - SIS-1485 - Google Analytics search terms
(internal post requests)
Uus - SIS-1190 - Kuvada õppeaine ja ainekava vaates
õppeainete nimekirja, millele ANTUD aine on
eelduseks
Uus - SIS-1493 - Avalduse koostamise lehelt lahkudes
küsida kinnitust
Uus - SIS-1492 - Hinnete sisestamise uus backend
Uuendused ainetele registreerimisel (groups)
Koodi refaktoreerimine ja täiendamine
Teekide ja raamistike uuendused

Eelviimane versiooniuuendus
11.10.2019 (FE 0.8.334, BE 0.8.38)

Vea parandus - SIS-1386 Mobiili vaates
õppelõpukuupäev peidus
Vea parandus - SIS-1466 Osadel kasutajatel
eksamitele ja kontrolltööle registreerumise lehel
veateade: IS Error.
Vea parandus - SIS-1415 50 EAP piirangusse
arvestada ainekava mahtu, mitte õppeaine kogumahtu
Vea parandus - SIS-1444 Kõrvaleriala ei saa valida
suurendatud peaerialadega õppekavadel
Vea parandus - SIS-1452 Minu tuuniplaani ei näe:
registreeringutega seotud veateade
Vea parandus - SIS-1367 Kõrvaleriala salvestamisel
teade: Suunamooduli ainete mahu summa peaks
olema 24
Vea parandus - SIS-1460 Tagasiside info kuvamine
tühja payloadi korral
Täiendus - SIS-1471 Filtreerida õppejõu tunniplaan
isikupõhiselt
Täiendus - 1462 Tagasiside URLi avamisel (ainekaval
vajutades peaks anda sama ainekava vaate)
Täiendus - SIS-1191 Registreerimise piiramise
hoiatustekstid
Täiendus - andmebaasi uuendused ja täiendused
Uus - SIS-1448 Semestri vaade kalendris
Uus - Tagasiside vaatamine
Uus - API dokumentatsiooni uuendus (lisandus
kalender API)

