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1. Tutvu nõuetega ja katseta testi tegemist 

• Tutvu järelevalvega testi korraldusega: https://sisu.ut.ee/juhendid/proctorio-oppijale. 
• Tutvu nõuetega, mis õppejõud on testile seadnud, siis tead, milleks valmis olla (näiteks, kas läheb 

vaja isikut tõendavat dokumenti, kas tuleb valmistuda ruumi näitamiseks, kas pindadelt peavad 
olema eemaldatud kõik keelatud abivahendid). 

• Katseta järelevalvega testi tegemist, kui õppejõud selleks võimaluse annab. 
• Järelevalvega testi sooritamine toimub testide keskkonnas https://testid.ut.ee.  

2. Kontrolli seadmete vastavust 

Järelevalvega testi jaoks vajad järgnevat: 

• Töökorras arvuti, mikrofon, veebikaamera ja internet. Vaata täpsemaid nõudeid süsteemile: 
https://proctorio.com/system-requirements.  

o PS! Kaamera töötamist saab enne Proctorioga alustamist testida näiteks ka lehel 
https://webcamtests.com/ ja mikrofoni töötamist lehel 
https://www.onlinemictest.com/. 

• Uuendatud veebilehitsejat (Chrome või Edge) ja sellele lisatud Proctorio pluginat (Chrome, Edge) 
või Chromiumil põhinevat veebilehitsejat (Opera ja Brave) Chrome'i pluginaga. 

3. Vali sobiv koht 

• Testi tegemise koht peab olema hästi valgustatud. Valgus ei tohiks langeda otse selja tagant ning 
selja taha võiks jääda tühi sein. 

• Testi tegemise ajal peab olema vaikne. Kooskõlasta testi tegemine, et sind testi tegemise ajal 
ootamatult ei segataks (näiteks, et keegi ei astuks ootamatult tuppa või et kõrvaltoast ei kuulduks 
kõrvalised helid).  

• Kontrolli, et toas ja laual pole keelatud abivahendeid või isiklikke asju, mida sa ei taha salvestisel 
näidata. 

4. Järelevalve süsteemi valmisoleku kontroll 

• Enne järelevalvega testiga alustamist tee arvutile taaskäivitus ning ära ava kõrvalisi rakendusi, 
mida sul testi sooritamise ajal vaja ei ole. 

• Alusta testi. Kui testil on ajaline piirang, siis ei lähe süsteemi vastavuse kontroll testi sooritamise 
aja sisse. Kui nõutud on ruumi näitamine, siis see toimub pärast testi alustamist ja võib toimuda 
lisaks testi sooritamise ajal. 

• Ruumi näitamiseks peab keerama veebikaamerat või sülearvutit aeglaselt 360 kraadi vähemalt 15 
sekundi jooksul, näidates kogu ruumi ja lauda. Vajadusel juhindu täpsematest õppejõu juhistest. 

• Süsteem juhendab valmisoleku kontrolli käigus ise kasutajat (inglise keeles). Kui vajad eestikeelset 
infot, saad seda Proctorio tehnilisest juhendist.  

  

https://sisu.ut.ee/juhendid/proctorio-oppijale
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https://chrome.google.com/webstore/detail/proctorio/fpmapakogndmenjcfoajifaaonnkpkei
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5. Mida ei tohi testi ajal kasutada ja teha? 

• Ei tohi:  
o suhelda teistega, lahti ühendada kaamerat ja mikrofoni, lõpetada ekraani jagamist ning 

lahkuda testitegemisel lehelt (kui just pole lubatud muid programme vms kasutada); 
o oma kohalt lahkuda, kui õppejõud ei ole selleks andnud kindlaid juhiseid; 
o kasutada kõrvaklappe (sh kõrvasiseseid), mitut arvutit või arvutiekraani, tahvelarvutit, 

virtuaalmasinat ning õppejõu poolt keelatud abivahendeid (nt kalkulaator, raamatud 
jms).  

• Telefoni tohib kasutada ainult tehniliste tõrgete lahendamiseks.  

6. Testi päeval alusta aegsasti 

• Testi päeval alusta ruumi ettevalmistusega umbes 30 minutit enne testi algusaega. Süsteemi 
kontrolli saab alustada ettenähtud ajal, kuid valmis on vaja seada ruum (sh eemaldada keelatud 
abivahendid või asjad, mida sa näidata ei taha) ja testi käigus nõutu (dokument, lubatud 
abivahendid jm).  

• Testi ja järelevalve süsteemi valmisoleku kontrolli alusta ettenähtud ajal. 
• Tehniliste probleemide korral ei tasu muretseda, vaid proovida mõne hetke pärast uuesti. Kõigile 

on antud lisaks testiajale 15 minutit tehnilist aega.  

7. Abi saamiseks ... 

• Korralduslikud küsimused → õppejõud. 
• Tehnilised küsimused → ülikooli arvutiabi või inglise keeles Proctorio live-chat. 

8. Pärast testi 

• Kirjuta tagasisideks (vastavalt õppejõu juhistele), kas testi tegemise ajal toimus midagi, mis võiks 
intsidendiks liigituda (käisid WC-s, kadus internetiühendus vms.) või anna tagasisidet testi 
korraldusele. 

• Eemalda või lülita välja Proctorio plugin. 
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