e-Kylas kohataotluse esitamine
1. Kohamäära valimine
Kohataotluse esitamisel pead kõigepealt valima, millises toatüübis Sa elada sooviksid. Valida saab vaid ühe
kohamäära, seega palun veendu eelnevalt, et see toatüüp vastab Su soovidele. Kõige kergemini saab kohta
jagatavas toas ehk „üks koht kahekohalises toas“. Toatüüpide, nende hindade ja ootejärjekorraga saad
tutvuda meie koduleheküljel valides menüüst Üliõpilaselamud ja sealt vastava maja.

2. Vali maja(d)
Kui Sa oled valinud kohamäära, mis vastab kõige paremini Sinu soovidele, näitab e-Kyla kõiki neid majasid, kus
vastav kohamäär eksisteerib. Valikust saad ära märkida maksimaalselt kaks maja. Palun veendu, et oled
eelnevalt tutvunud antud majade hindadega.
NB! Akadeemia tee 5a pereelamusse majutame eelisjärjekorras väikelastega tudengiperesid.

3. Kaasüürnik
Kui Sa soovid jagada tuba sõbraga, peate koos sõbraga esitama kaasüürniku kohataotluse. Kui Sa oled
esimene, kes kohataotlust esitab, palun märgista linnukesega „rühmataotlus“ lahter. Peale taotluse esitamist
edastab programm kohataotluse numbri (taotluse ID). Kui Sinu sõber hakkab kohataotlust esitama, peab ta
oma taotluses kirjutama „kohataotlusega seotud taotluse ID“ lahtrisse Sinu kohataotluse numbri.
NB! Kohamääraks palume valida „üks koht kahekohalises toas“.

4. Taotleja andmed
Mõned täpsustused, mida meeles pidada:
1) Sünniaeg – palun eralda päev, kuu ja aasta punktidega.
2) Matrikli number – kui Sa ei tea oma matriklinumbrit või Sulle ei ole seda veel väljastatud võid selle
3)

4)
5)
6)

lahtri tühjaks jätta ning me lisame selle õppeaasta vältel.
e-post – palun veendu, et esitad korrektse e-posti aadressi. Pärast kohataotluse esitamist saadab eKyla süsteem Sinu poolt märgitud e-posti aadressile parooli ja kasutajanime, millega saad edaspidi oma
e-Kyla kontosse siseneda.
Ülikool, teaduskond – kui Sa ei leia valikutest sobivad kooli või teaduskonda, võid selle kirjutada
kommentaari lahtrisse enne taotluse esitamist.
Kontaktisik – antud lahtrisse palume märkida nt ema, isa või mõne teise lähedase isiku nime ja
telefoninumbri. Palun pane tähele, et iseennast ei saa kontaktisikuna märkida!
Õpib eelarvelisel kohal – palun jäta see väli tühjaks.

5. Panga info
Sinu panga informatsiooni on vaja selleks, et saaksime Sulle lepingu lõppedes tagatisraha tagasi kanda. NB!
Palun kirjuta oma kontonumber nii konto numbri kui ka IBAN lahtrisse!

6. Kohataotluse andmed
1) Üüriperiood alguseks vali kuupäev, mis vastab Sinu sisse kolimise kuupäevaga kõige rohkem. Kui Sa ei
leia sobivat perioodi, kirjuta oma soov kommentaari lahtrisse ning me muudame selle töötaja vaates.
2) Kommentaar – siia saad kirjutada teate Üliõpilasküla töötajale või muu info, mida ei saanud eelnevates
valikutes märkida.
3) Enne kohataotluse esitamist veendu, et oled märkinud linnukese „kinnitan“ lahtrisse!

Peale kohataotluse esitamist näitab programm taotluse numbrit ehk taotluse ID-d. Kohataotluse esitamisega
loodi Sulle e-Kyla kasutajakonto. Kasutajanimi, parool ja sisse logimise veebilingi saadab süsteem
automaatselt Sinu poolt märgitud e-posti aadressile. Peale sisse logimist avaneb vasakus veerus menüü,

kus saad valida Kohataotlused. Taotluse vaatamiseks vajuta ID numbril.

