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Protokolli kinnitamine ja digiallkirjastamine 

(mitme samaliigilise protokolli olemasolul) 
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Juhend protokolli kinnitamiseks ja allkirjastamiseks juhul, kui on mitu samaliigilist protokolli (nt 2 ja rohkem kordusarvestuse protokolli) ühe 

vooru kohta. 

Kui voorus on õppureid, kes on soorituse varem läbinud kui ülejäänud rühm ja tulemus on vaja sisse kanda, on võimalik neile vormistada eraldi 

protokoll. Esmalt, tuleb esitada vastav soov koos vajalike andmetega õppeosakonda: kristiina.pullerits@ttk.ee 

Vajalikud andmed: nimi (nimed), kes tuleb eraldi protokolli sisestada; soorituse kuupäev,  ainekood või vooru link. 

 

Loodud protokollist antakse Teile teada kas e-posti või telefoni teel. 

 

 

Järgnevalt näide protokolli kinnitamise kohta, kus on vaja sisestada tulemus ühele tudengile. Vastavad protokollid on eelnevalt loodud. 
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Minge aine vooru, kuhu soovite tulemuse(d) sisestada. 
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Vastavalt õppeainele määratud hindamisviisile sisestage tulemus(ed) valides sobiva väärtuse. 
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Salvestage tulemus(ed). 
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Minge lingile Vooru protokollid. 
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Kinnitage punktid protokollil, kus asub aine sooritanud õppur. Õppurite nimekirjasid protokollides saate kontrollida, kui vajutate protokollide 

linkidele. 
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Protokolli punktid on kinnitatud, kui ilmub kinnitamise kuupäev. Protokolli allkirjastamiseks ID-kaardiga vajutage ID-ikoonile. 
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Protokolli allkirjastamine ID-kaardiga. Allolevad välju võite soovi korral täita (mittekohustuslik). Vajutage Saada. 
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Juhul, kui ID-kaart on arvutiga ühendatud  ja ID-kaardi sertifikaadid kehtivad, peaks Teile avanema pilt oma sertifikaadist. Osades süsteemides 

antakse valikuks nimekiri sertifikaatidest, mida on arvutis kasutatud. Viimasel juhul valida nimekirjast enda sertifikaat (sertifikaadid on 

nimelised). Vajuta OK. 
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Vajutage Allkirjasta. 
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Sisestage oma ID-kaardi PIN2 kood. Vajuta OK. 
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Protokoll on allkirjastatud, kui protokolli lehel ilmub allkirja ikoon. 
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Digiallkirjastamine ei võrdu punktide kinnitamisega.  

Kindlasti tuleb enne punktid kinnitada ja siis lisada allkiri. 

Punktide kinnituse kuupäev ei võrdu aine soorituse toimumise kuupäevaga. Juhul, kui protokolli kuupäev erineb tegeliku soorituse 

kuupäevast, palun sellest enne protokolli punktide kinnitamist ja allkirjastamist teada anda õppekorralduse spetsialistile: 

kristiina.pullerits@ttk.ee  

 

 

 

 

 

Küsimuste / tõrgete / juhendamise vajaduse korral pöörduge: 

Kristiina Pullerits 

kristiina.pullerits@ttk.ee 

6711 763 

Ruum 102 (Kännu 67) 
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