
VÕTA avalduse esitamine 

õppeinfosüsteemis (TAHVEL) 

Sisse logimine 

1) Mine lehele https://tahvel.edu.ee  

2) Seal üleval paremas nurgas vali “Logi sisse” 

3) Vali kas ID-KAART või MOBIIL-ID. Kahjuks muude sisselogimisvõimalustega hetkel sisse ei ole 

võimalik. Tulevikus need kindlasti lisanduvad.  

4) Logi sisse. 

5) Vajuta kastile «Dokumendid» 

  

6) Avanenud menüüst klikka nüüd kastile VÕTA  

7) Kliki kastile “Lisa uus” 

8) Avaneb uus aken 

9) Seal on valida, kas soovid aineid üle kanda näiteks mõnest teisest ülikoolist (Variant 1: 

formaalne õpe) või varasema töökogemuse pealt (Variant 2: informaalne õpe).  

https://tahvel.edu.ee/


Variant 1: Formaalne õpe 

Siia sobivad varasemad formaalsed õpingud juhul, kui need on sisuliselt ja mahuliselt 

praeguse õppekavaga sarnased. Kindlasti on vaja esitada varasemaid õpinguid tõendav 

dokumentatsioon. Võimalusel palun lisage varem õpitud õppeainete õpiväljundid. Erineva 

ainemahuarvestuse korral palume lisada ka ainepunktide suhe EAP-desse. Vajadusel pea VÕTA 

taotlust koostades nõu õppejuhi ehk VÕTA nõustajaga. 

VÕTA komisjon hindab eelkõige sisulist sobivust. Teatud juhtudel võib komisjon küsida 

lisatõendust, hindamismeetodi sooritamist vm vajalikku, et tagada vajalikul tasemel õpiväljundite 

omandatus. 

Sisestada saad ühe aine kaupa, st, et kui oled ühe aine kohta kõik vajalikud väljad ära täitnud, ja 

soovid veel aineid lisada, saad vajutada taas „Lisa uus“.  

Kui kooli, kust soovid aine üle kanda rippmenüüs ei ole, saad selle ise sinna lisada. 

Asendatava aine valikus vaata kindlasti, et aine kood klapiks! 

Vajadusel lisa ka kommentaarid. 

 

Vajuta nuppu „ESITA“ 

 

Variant 2: Informaalne õpe  

Siin võib esitada ühe õppeaine taotlemisel varem õpitut (nii taseme- kui täiendusõppes), 

töökogemust või muul viisil kogemusest õpitut.  

Formaalselt ja mitteformaalselt ehk kogemusest õpitut saab tõendada kas otseste või kaudsete 

tõendusmaterjalide abil. Otsesteks tõendusmaterjalideks on taotleja enda tehtud tööd või lingid 

neile, kaudseteks igasugused hinnangud, tagasisided, tõendid ja tunnustused. 

Kõige olulisem on luua seos taotletava õppeaine õpiväljundite ja kogemusest õpitu kirjelduse 

vahel. Eneseanalüüs on seetõttu oluline osa kombineeritud taotlusest. Samuti on oluline, et tekib 

loogiline seos kogemuse, selle tõenduseks esitatud tõendusmaterjali ning eneseanalüüsi vahel. 

Eneseanalüüsis ei piisa õpitu nimetamisest, vaid seda tuleb sisuliselt analüüsida, vastates 

küsimusele, kuidas õppimise käigus on pädevuses süvenetud ja kuidas seda praegu mõistetakse. 

Eneseanalüüs võib vormistada ka eraldi lehel.  Vajadusel pea VÕTA taotlust koostades nõu 

õppejuhi ehk VÕTA nõustajaga. 

Eneseanalüüs esita eraldi dokumendina ja lae üles „Seotud failid“ alajaotusesse.  

 

Vajuta nuppu „ESITA“ 


