
Õppija töölaud
Tingimused ja tugi

• Õppija töölaua ärianalüüs sai äsja valmis

• Esmakordselt ÕISi sisse logides kuvame tingimusi, 
õppija saab neid hiljem ka vaadata



Parendame veel lahendust, kuidas uusi üliõpilasi tervitada ja 
teavitada ☺



Õppija töölaua raames täieneb kontaktide plokk











Õpianalüütika
Õppekava juurde on lisatud 

• teaduspõhine õpianalüütika mudel. Autor õpianalüütika 
vanemteadur Irene-Angelica Chounta (TÜ HI 2018-2021) 

• andmeteaduse üliõpilaste Aima Allik ja Annika Altoja
magistritöö põhjal loodud õpianalüütika (juhendajad Gert 
Post ja Jaak Vilo) .

https://comserv.cs.ut.ee/ati_thesis/datasheet.php?id=75126&year=2022


Õpianalüütika mudel: katkestamisriski hindamine
• Mudel ja selle rakendamine tugineb teaduslikele alustele. Aluseks random forest

(otsustusmets) masinõppe analüüsimeetod. Andmete uuendamisel ja mudeli nn 

treenimisel uueneb ka tegurite kombinatsioon.

• Mudeli headust iseloomustavad kaks näitajat, mis samuti uuenevad mudeli treenimisel. 

Eeldusel, et keskmise ja kõrge riskiga tudengid katkestavad ning ilma riskita ja madala 

riskiga tudengid ei katkesta:

• Õigsus (accuracy) näitab õigesti ennustatud juhtumite osakaalu (%) kogu valimist.

• Saagikus (recall) näitab, kui suure osa (%) kõigist tegelikult katkestanud tudengitest suutis mudel 

õigesti ennustada.  

18.02.2022 seisuga olid väärtused järgnevad:

• Bakalaureuse, rakenduskõrghariduse ja integreeritud õpe: õigsus 81%, saagikus 65%

• Magistriõpe: õigsus 91%, saagikus 56%

Mudel on seega katkestamisriski ennustamisel pigem tagasihoidlik ehk tegelikult on 
rohkem tudengeid riskirühmas.



• Vastuvõtu skoor

• Eritingimused vastuvõtul

• Viimane haridustase

• Immatrikuleerimise kordade arv TÜ-s

Akadeemiline 
taust

• Akadeemilisel puhkusel viibitud päevade arv

• Pikendatud õppeaeg

• Välismaal jt Eesti kõrgkoolis õpitud päevade arv

• Registreeritud kursuste ja hindeliste kursuste arv

• Kogutud ja registreeritud EAP suhe

•Töölepingute arv TÜ-s

•Stipendiumite ja toetuste kogusumma

•Täis või osakoormus

Pingutus

• Läbitud ained

• Kogutud EAPd

• Õppekava-välised EAPd

• Sooritused kumulatiivselt, negatiive ja positiivse tulemusega

• Hinded

Tulemuslikkus



Katkestamisriski kuvamine
• Üliõpilased on jagatud katkestamisriski alusel kolme rühma. Tudengi 

arvamine ennustatava riskitasemega rühma muutub aja jooksul 
(seotud tudengi osaluse ja edukusega õpingutes, mida mudel 
andmete uuendamisel arvestab).

• Tulemusi saab filtreerida riskitaseme ja õppimise aasta alusel (nt 
kõrge riskitasemega üliõpilased, kes on õpingutes 3.aastal). 

• Töölaual on katkestamisriskis olevate üliõpilaste nimekiri koos 
õppimise aasta ja riskifaktori(te)ga. Programmijuht või 
õppekorraldaja saab üliõpilasega probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks (etteantud kirjamalli abiga) ühendust võtta. 

• Juurdepääs õpianalüütika isikustatud infole on piiratud. 

• Andmete uuendamine 5 korda aastas.













Õpianalüütika teekaart: andmetest toeni

TÜ ennetavad ja toetavad tegevused: https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=137330793

https://wiki.ut.ee/pages/viewpage.action?pageId=137330793




Jõudu!

ÕISi motivatsiooni video

https://vimeo.com/708646024

