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MAaANtPMSTEAOLASE KUTSEST

Nüüd omandab majandustead
laste ettevalmistamine esma
järgu lise tähtsuse. Suhtuda 
se lle s s e  suurema tähelepa
nuga on seda vajalikum, et 
meie maal on majandustead
laste kaadrist suur puudus.

Seltsimees A .N . KossÕ— 
gini ettekandest N LK P  
Keskkomitee pleenumil 
27. septenbril 1965, a.

aj andus on ühiskondliku elu alus. Kõik muud ühis

kondliku elu avaldused — kunst, kirjandus, Õigus 

jne, -  tuginevad majandusele. Marksistliku ühiskon

nateaduse käsituses on majandus baas, mille suh

tes teised nimetatud elualad moodustavad pealisehi

tuse. Edusammud nende arengus sõltuvad eeskätt 

majanduse arengust.

Ühiskondliku rikkuse suurendamiseks ja  kõigi inimeste ma

teriaalsete ning kultuuriliste vajaduste üha täielikuma rahuldami

se  tagamiseks e i piisa üksnes sellest, et iga  tööline ja  kol

hoosnik püüdlikult oma tööd teeb. On v e e l vaja,, et kogu toot

m isprotsess oleks otstarbekalt korraldatud, et toodetaks just s e 

da, mida kÕige rohkem vajatakse, et toodang oleks kvaliteetne 

ja  tootmine võimalikult odavam, et tooted jaotataks kooskõlas 

rahvamajanduse vajadustega, et iga  kodanik saaks oma töö eest
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õiglast tasu. Kuidas ühiskondlikku tootmisprotsessi otstarbekdLt 

korraldada, mida ja  kui palju toota, kuidas jaotada ühiskcnna 

puhastulu jne. — nende küsimustega tegeleb  m a j a n d u s t e a 

d u s .  Samade probleemide praktilise lahendam isega  tegelevad  

majandusteadlased iga päev paljudes asutustes ja ettevõtetes.

IVfejandusteadlasi on nimetatud rahvamajanduse " konstruk

toriteks" :nad uurivad majanduslike nähtuste valdkonnas toimi

vaid seaduspärasusi, lahkavad keerukaid probleenrtkomplekse ja  

töötavad saadud tulemuste alusel vä lja  ettepanekuid ja  plaane 

ettevõtete kui ka kogu rahvamajanduse edasiseks arendamiseks.

Eriti intensiivselt areneb NSV Liidu rahvamajandus ja  

nõukogude majandusteadus käesoleval ajal. N LK P  Keskkomitee 

1965. a. septembripleenumil ja  se lle le  eelnenud märtsipleenumil 

töötati vä lja  majandamise uued printsiibid. Nende kohaselt peab 

iga majanduselus ettevÕetav samn olema põhjendatud teaduslikult 

ja  kooskõlas kohalike tingimustega. Selleks suurendatakse ette

võtete Õigusi ja  kohustusi, rakendatakse materiaalse stimuleeri

mise mitmesuguseid meetodeid, ettevõtete töö hindamise põhilis

teks kriteeriumideks kujunevad tema poolt rahvamajandusele an

tav kvaliteetne toodang, kasum ja rentaablus.

Rahvamajanduse teadusliku juhtimise süsteemis peab m a -  

j a n d u s t e a d u s  s a a m a  s õ n a  o t s e s e s  m õ t t e s  

t ä p p i s t e a d u s e k s  ning olema suuteline andma täpseid 

juhtnööre ja  konkreetseid lahendusi kõigis praktilises töös 

lileskerkivais küsirrusis.

Majandusteaduse areng ja  tana osatähtsuse suurenemine 

kommunistliku ülesehitustöö ülesannete lahendamisel on toonud 

kaasa ka majandusteadlaste osatähtsuse tunduva tõusu meie ühis

konna elu korraldamisel.

Uute majandusteadlaste ettevalmistamisel võetakse a rves 

se  elu enda poolt ülestõstetud ning N L K P  kongresside ja p lee

numite otsustes formuleeritud seisukohti majandusteaduse tlheda-
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mast seostamisest rahvamajanduse praktikaga ning mitmete 

muude teadusaladega, eeskätt matemaatikaga ning kübernee

tikaga. Majandusteadlaste ettevalmistamisel on suurendatud 

matemaatiliste distsipliinide osatähtsust, üliõpilastele loetakse 

matemaatilise prcgrammeerimise erikursusi jne.

Majandusteadlane — see  on kutsenimetus, samuti na

gu näiteks keeleteadlane, kirjandusteadlane jne. Majandus

teadlased töötavad vabariig i plaanikomitees, TS N  täitevkomi

teede plaanikomisjonides, majandusalastes ministeeriumides ja 

nende kohalikes organites, pankades ning mitmesugustes ma

janduslikes organisatsioonides ja  ettevõtetes väga  erinevatel 

ametikohtadel. Nad võ ivad  olla planeerijad, ökonomistid, ins

pektorid, revidendid, valitsuste juhatajad ja  nende asetäitjad, 

kaubatundjad, pearaamatupidajad ja kaupluste juhatajad vÕi 

töötada paljudel teistel auväärsetel ning rahvamajanduses v ä 

ga vajalikel ametikohtadel.

2.
-  5 -



MAOANPUSTEADLASE 
T ö ö  ISELOOAUHST

aj andus teadlase kuise on a lles suhteliselt noor. 

Kui võrrelda seda arsti, advckaadi, Õpetaja vo i 

paljude teiste kõrgema haridusega eriteadlaste 

kutsetega, siis on ta neist sajandeid noorem. 

Esim esed eestlastest majandusteadlased asusid 

meil tööle praktiliselt käesoleva  sajandi algul. 

Laialdaselt on hakanud majandusteadlase elukutse levima al

les  nõukogude võimu aastail. Nii e i o ie see  elukutse jõud

nud omandada v e e l pikka ajalugu, mistõttu majandusteaduse 

tegelikku sisu bintakse suhteliselt vähe. A lati e i saada Õi

gesti aru ka majandusteadlase osast ja  vastutusest meie 

ühiskonnas, mis on tegelikult äärmiselt suur, sest majandus

teadlaste tööst sõltub olulisel määral kogu ühiskonna materi

aalne heaolu. Üldse on majandus alaste prctoleemide seas vä 

ga vähe selliseid, mille lahendamine piirdub ainult majanduse

ga. Enamasti kõikide tähtsamate küsimuste lahendamine on ti

hedasti sectud paljude teiste elualadega -  tehnikaga, tervis

hoiu- ja  haridusasutuste töö korraldamisega, töötajate elatus

taseme uurimisega jmt. probleemidega.

Sellepärast on tundnud majandusteaduse vastu suurt hu
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v i ja  kiindumust p e a l e  majandusteadlaste ka paljude teiste eri

alade esindajad, kes on selle le  oma huvialale pühendanud sa

ge li .küllalt palju aega. Mainigem kas vÕi näiteks suure keemi

kuna kultuurilukku läinud D. I. M e n d e l e j e v i t ,  kelle sulest 

on ilmunud ka majandusteaduslikke töid, nende s ees  kapitaalne 

rahandusliku kallakuga monograafia transpordi ökonoomikast (ven e  

raudteetariifidest) võ i näiteks kuulsat maadeuurijat P .P .  S e m -
у

j o n o v - T j a n s a n s k i t ,  te s  suurema osa oma elust töötas 

statistika alal, huvitudes eriti rahvastiku— ja  majandusstatistikast. 

Juba A ristotelesest ja  Platonist alates võ ib  loetleda pika rea 

kõikide aegade filosoofe, kes on majandusest tõsiselt huvitunud 

ning rajanud majanduslike nähtuste käsitlusele teugeleküündivaid 

teoreetilisi kontseptsioone.

Iga majandusteadlane peab tegema kõik, et rahva tööpin- 

gutustega loodud väärtusi e i pillataks asjatult tuulde, va id  kasu

tataks kõige otstarbekamalt. S ee  töö e i seisne aga  sugugi mit

te vä ik lases koonerdamises ja  bürokraatlikus asjaajam ises. Esi

kohal on ettevõtete majandusliku tegevuse teaduslik, statistiliste 

ja  matemaatiliste meetodite abil toimuv analüüs, mis paneb "e la 

ma" esialgu igavana näivad aruanded ja  arvud. Kui niisugune 

analüüs on ühendatud ettevõtete ökonoomika ja  tehnoloogia Iga

külgse tundmaõppimisega, siis  on se lle  tulemuseks tähelepanu

väärsete sisem iste reserv ide avastamine. Väärib märkimist, et 

üheprotsendine kokkuhoid tootmiskuludes võimaldab kogu rah

vamajanduse ulatuses säästa iga l aastal umbes 1,5 miljardit 

rubla. Selle raha eest saab ehitada uut elamispinda umbes 1,5 

niljonile inimesele. NÕnda aitab majandusteadlane teaduslike mee

todite praktikasse rakendamise kaudu oma tööga kaasa rahva 

materiaalsete ja  kultuuriliste vajaduste paremale rahuldamisele.

Majandusteadlase töö ei piirdu muidugi ainult üksikute 

ettevõtete v õ i asutuste tegevuse analüüsiga. KÕrgema hariduse

ga  majandusteadlane peab oma igapäevase töö pinnalt tegema 

üldistusi ja  esitama ettepanekuid ühe vÕi teise töölõigu paran-
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elamiseks ка kogu rahvamajanduse ulatuses. Näiteks kuulub ra— 

handusspetsialistide ülesannetesse ettepanekute tegemine hinda

de alandamiseks, ettepanekud maksumäärade muutmiseks, palga

määrade korrigeerimiseks jne. S ee  on laialdane ja  huvitav töö

põld, mis nõuab ulatuslikke majandusalaseid teoreetilisi teadmi

si, rahvamajandusharude ökonoomika põhjalikku tundmist ning 

avarat poliitilist ja  kultuurilist silmaringi. Seaduspärane on see, 

et tänapäeva majandusteadlase töös põimub üha rohkem ühis

kondliku elu probleeme. T ö ö  muutub iga  päevaga huvitavamaks 

ja  tulemusrikkamaks.
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/v\AaA/4JX?MSTEAX?USE 
ÕFETAMIME ТАТ?ТЫ СИ LI KOOLIS 

EILE OA TÄN A

itm esuguseid  maj andusteaduslikke Õppeaineid on 

Tartu ülikoolis õpetatud se lle  asutamisest alates. 

S iiski oli üliõpilasi, kes spetsialiseerusid majan

dusteadusele ehk "rahva  majapidamise teaduse

le " , nagu seda tolled nimetati, esialgu ainult ük

sikuid.

Läinud sajandil loodi ka ülikooli esim esed maj andustea- 

duslikud Õppetoolid ehk kaasaegses mõistes kateedrid: rahan

duse ja  kaubanduse Õppetool 1803, statistika ja  geograa fia  õp

petool juba enne ülikooli ametlikku avamist 1802, poliitilise Öko

noomia õppetool 1865.

Majandusteaduslikke aineid on Tartu ülikoolis lugenud 

hulk nimekaid teadlasi. Paljud neist on praegu ülemaailmselt 

tuntud. Teadlastest, kes on majandusteaduste arengusse oma 

tööga silmapaistva jälje jätnud, võ iks  nimetada kõigepealt agre- 

gaatindeksite teooria rajajat prof, E. JLaspeyres' d. Tänapäeval 

on indeksite оoria—alane kirjandus maailmas väga  rikkalik. Täht

sal määral tugineb agre gaatindeksite kasutamisele ka Nõukogu

de Liidus laialdaselt arenenud majandusliku analüüsi teooria.



Suurema, hoo sai majandusteadlaste ettevalmistamine al

les pärast Esimest maailmasõda. Esialgu valmistati majandus

teadlasi ette Õigusteaduskonna majandusosakonnas. Iseseisvaks 

teaduskonnale sai Majandusteaduskond 1935. aastal. Enne Teist 

maailmasõda oli ta iili Õpilaste arvu poolest mÕncb aega ülikooli 

suuremaid teaduskondi.

Seoses nõukogude võimu taastamisega Eestis omandas 

nii majandusteaduslik uurimistöö kui ka uute majandusteadlas

te ettevalmistamine põhimõtteliselt uue iseloomu. Majandustea

duste alal tehtava töö teoreetiliseks aluseks sai marksistlik 

poliitiline ökonoomia. Senise erakapitalistliku majandussüsteemi 

asendamine sotsialistliku plaanimajandusega tõstis üles täiesti 
uusi probleeme; ühtlasi tekkisid eeldused ja võimalused nende 

teaduslikuks lahendamiseks.

Pärast 1940. aastat töötas Majandusteaduskond vaheldu
misi Tallinnas ja Tartus, sealhulgas pikemat aega (1945-1954) 

Tallinna Polütehnilise Instituudi juures. 1954. aastal asuti Tartu 

Riiklikus ülikoolis taas majandusteadlaste ettevalmistamisele.

Käesoleval ajal on TRÜ Majandusteaduskonnas võima

lik Õppida nii statsionaarselt kui ka mittestatsionaarselt rahan
duse ja krediidi, kaubatundmise (nii toidukaupade kui ka töös

tuskaupade kaubatundmine) vÕi kaubandusökonootnika erialal.
Peale nimetatud erialade on alates 1967/68. Õppeaas

tast võimalik Õppida staislaiaarselt veel kahel uuel, s. o. ma

jandusküberneetika ja kaubandusraamatupidamise erialal. Kau
bandus raAmatupidamist ehk majandusliku informatsiooni hanki
mise ja töötlemise korda on võimalik Õppida ka mittestatsio
naarselt.

Õppeaeg TRÜ Majandusteaduskonna statsionaarses osa

konnas on 4 aastat, välja arvatud majandusküberneetika eriala], 
kus õppeaeg on 5 aastat. Mittestatsionaarses osakonnas on Õp
peaeg kõigil erialadel 5 aastat.
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Majandusteaduskonna üliõpilaste Õpetamisest võtab osa 

peale Majandusteaduskonna, kateedrite õppejõudude ka suur 

hulk ülikooli teiste teaduskondade kateedrite õppejõude. N ii on 

vastavate üld- ja  eridistsipliinide kaudu majandusteadlaste ette

valmistamisega seotud mitmed Füüsika—Matemaatikateaduskonna, 

A ja loo—Keeleteaduskonna, B ioloogia—G eograafiat eaduskonna, õ i

gusteaduskonna, Arstiteaduskonna ja  Kehakultuuriteaduskonna 

kateedrid. Et kõiki majandusteadlaste Õppeprogrammis sisaldu

vaid aineid Õpetavad vastavate spetslaalkateedrite ÕppejÕud, 

siis tagab see kõrge Õppetaseme ja  üliõpilastele esitatavate 

nõuete ühtlustamise kogu ülikooli ulatuses.

Õppetööks ja  teaduslikuks tööks on teaduskonnal jä rg

mised Õppekabinetid ja —laboratooriumid: kaubanduse organi

seerim ise ja tehnika kabinet, kaubatundmise kabinet, kauban- 

dus-ökonoomlka kabinet, rahanduse ja  krediidi tabinet, arvu

tustehnika ja  masinakirja kabinet ning teaduskonna erialane 

raamatukogu. Laboratooriumides ja  kabinettides tolmuvad prak

tikumid ja  tehakse isese isva t teaduslikku tööd. P ea le  se lle  on 

Majandusteaduskonna üliõpilaste töö seotud TR Ü  Arvutuskes

kusega, kus Õpitakse tundma eiektronarvutusmasinald ja  nen

dega töötamise tehnikat.

Teaduskonna juures töötab ka amätkondllk Kaubanduse 

Erilabcratoorium. Laboratooriumi finantseerivad Eesti NSV Kau

bandusministeerium ja  E TK V  Liit. Laboratoorium uurib aktuaal

seid kaubandusalaseid probleeme ja esitab ENSV Kaubandus

ministeeriumile ja  E TK V  Liidule ettepanekud paremaks kauban

duse korraldamiseks Eesti NSV—s.
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ET KU3U N E I7A LAIA PR O FIILIG A  
ER ITEA D LA SEK S

Õltumata sellest,' missugune on kellegi kitsam eri

ala, peab majandusteadlane olema kõigepealt m i t 

m e k ü l g s e l t  h a r i t u d  inimene. S ee  eeldab 

eeskätt marksistliku filosoofia tundmist, võõrkeelte

^  j  valdamist, orienteerumist ajaloos ja  geograafias, S e l— 

lepärast on Õppeplaanides ette nähtud ulatuslikud 

üldkursused, mida õpitakse peamiselt esimestel õppeaastatel.

Majandusteaduskonna üliõpilastele on kchustuslik ühe 

võõrkeele -  inglise, saksa vÕi prantsuse keele Õppimine, ent 

soovitatav on, et kõik üliõpilased kasutaksid võimalust õppida va 

batahtlikult ehk fakultatiivselt ka muid keeli. Võimalused selleks 

on väga  soodsad.

tuda ühtlasi kaasaja majandusprobleemide mitmekülgseks uurimi

seks, kuulavad üliõpilased N LK P  ajalugu, NSV Liidu ja  vä lisrii

kide majandusgeograafiat ja  rahvamajanduse ajalugu. Kui üliõpi

lased  on omandanud juba küllaldasi teadmisi nii üld— kui eri

ainetes, kuulavad nad dialektilise ja  ajaloolise materialismi kur

sust, milles antakse põhjalik ülevaade marksistliku filosoofia 

probleemistikust, ning teadusliku kommunismi aluste kursust.

Et laiendada oma üldhariduslikku silmaringi ning va lm ls-
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Üliõpilaste üldhariduslike teadmiste täiendusena on mõel

dud ka k õ r g e m a  m a t e m a a t i k a ,  tõenäosusteooria ning 

matemaatilise statistika ja  lineaarse planeerimise kursused. S eo 

ses  matemaatiliste meetodite juurutamisega rahvamajanduse pla— 

neerim isse on matemaatika muutunud majandusteadlasele äärmi

selt vajalikuks.

Ü l d m a j a n d u s t e a d u s l i k u  ettevalmistuse ormn ela

vad  üliõpilased poliitilise ökenoomia, statistika üldteooria, ma

jandusstatistika, raamatupidamise ja rahvamajanduse planeerimi

se  kursuste kaudu.

Eri rahvamajandusharude majanduslike iseärasustega tut

vumiseks kuulatakse mitmesuguseid ö k o n o o m i k a k u r s u s i :  

tööstus—, kaubandus— ja põllumajandusettevõtete ökonoomikakur

susi, mille maht on erialade järgi mõnevõrra erinev.

Pea le  se lle  õpivad kõik majandusteadlased eria la le vaa

tamata n õ u k o g u d e  Õ i g u s e  üldkursust se llises  ulatuses, 

nagu seda on va ja  praktiliselt tunda igal juhtival töötajal.

Õppeprotsessi lahutamatuks osaks on kujunenud üli

õpilaste teaduslik töö nii kursuse—, erisem inari- ja  diplomitööde 

koostamisel, kus lahendatakse kaasaja aktuaalseid teoreetilisi ja 

praktilisi majandusprobleeme, kui ka osavõtu näol Üliõpilaste 

Teadusliku Ühingu (Ü T Ü ) ringide tööst, ÜTÜ ringidest töötavad 

Majandusteaduskonna juures finantsring ja  kaubandus ring, kuid 

ka üle ülik oolilise poliitilise ökonoomia kateedri juures töötava po

liitilise ökonoomia ringi liikmete enamuse moodustavad Majandus
teaduskonna üliõpilased.

4.
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. R A H A N D U S E  J A  K R E D I I D I  

E R I A L A  S P E T S I A L I S T I K S .

ahanduse ja  krediidi erialad on Tartu Riikliku 

Ülikooli Majandusteaduskonnas võimalik õppetöö 

käigus spetsialiseeruda neljal kitsamal e r ia la l: 

l )  rahandus (r iig ie e la rv e ); 2 ) tööstuse rahan

dus; 3 ) krediteerimine; 4 ) kapitaalmahutuste fi

nantseerimine ja  krediteerimine. Ü ldteoreetilised ja  üldmajandus- 

teaduslikud ained on kõigil loetletud eria ladel ühised. Kitsam 

spetsialiseerum ine algab vastavate erikursuste läbitöötamisega 

III kursusel.

Õppeaja jooksul kuulatakse loenguid, voetakse osa  se 

minaridest, praktikumidest ja  Õppeekskursioonidest. Isese isva  

tööna on iga  üliõpilane kohustatud koostama 4 kursusetööd ja 

diplom itöö.

Statsionaarsed üliõpilased sooritavad III kursusel majan

dusliku tegevuse analüüsi praktika tööstusettevÕtetes ja  IV kur

susel eria lase praktika vastavalt spetsialiseerum isele kas ra

handus organeis, R iigipangas, Ehitus pangas vÕi ettevõtetes.

Teaduskonna lõpetamiseks tuleb koostada diplomitöö ja  

sooritada riigieksam poliitilises ökonoomias. Mittestatsionaarsetel 

üliõpilastel on võimalik diplomitöö asendada 2 täiendava riig iek -
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sarriga ( rrajandusliku tegevuse analüüsis, kitsamas eria ines).

Rahandusharu III kursuse ü liõp ila sed  arvu tustööde 

m ehhan iseerim ise praktikumil.
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. . . K Õ R G E M A  H A R I D U S E G A  

K A U B A N D U S Ö K O N O M I S T I K S ,

aubandus ökonomist alustab oma õpinguid üldhari

duslikest ja  üldmajanduslikest Õppeainelst. Hiljem 

lisanduvad eriained. Põhiaineteks on kaubandus— 

ökonoomika, kaubanduse organiseerimine ja  teh

nika ning kaubatundmise alused. Kaubandus öko

noomika erialal õpitakse tundma kaubanduse ole

must ja tema osa sotsialistlikus majanduses, kaubanduse orga

niseerim ise ja  planeerimise süsteemi, käsitletakse kaubafondide 

hankimise ja nende jaotamise korda, kaubanduse materiaalset 

baasi jne. Tulevane majandusteadlane Õpib tundma töö organi

seerim ise ja  töötasustamise teoreetilisi aluseid, hindade kujune

mise mehhanismi, kaubanduse finantsmajandust ja se lle  iseära

susi.

III ja  IV kursusel toimub lõplik spetsialiseerumine. Sel 

ajal täieneb üliõpilase teadmistepagas selliste ökonoomilise kal

lakuga erikursuste ja Õppeainete läbitöötamisega, nagu kauba

veod  ja tariifid, revisjon, käibekulud, kaubandusettevõtete majan

dusliku tegevuse analüüs, tööstusökonoomika jt.

Õppetöö põhivormideks on loengud, seminarid, praktiku

mid. Neid täiendavad kollokviumid ja  kontrolltööd. A asta—aas -
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talt omandab üha suurema ulatuse üliõpilase is e s e is e v  töö, mi

da soodustavad ülikooli rotaprindil paljundatud loengukonspek

tid, rohkearvulised õpikud ja  laialdane erialane kirjandus. Üli

õpilased kocstavad neli kursusetööd.

Teoreetilis i teadmisi kontrollitakse ja kinnistatakse ning 

eria laseks tööks vajalikke praktilisi oskusi omandatakse Õppe— 

ja  tootmispraktikal Eesti NSV vÕi vennasvabariikide eeskujuliku

mates kauplustes ja  kaubandusorganisatsioonides.

Statsionaarsetel üliõpilastel on esimene praktika III kur

susel. Selle vältel tutvuvad üliõpilased kaupluse kui kaubandu

se  põhilüli igapäevase töö kõikide külgedega. Üliõpilased, kes 

enne ülikooli astumist on kaupluses töötanud, sooritavad prakti

ka tööstusettevõttes võ i jaekaubandusorganisatsioonide keskustes. 

T e is e  praktika ajal IV kursusel töötavad üliõpilased mitmesugus

tes kaubandusorganisatsioonides.

Kaugõppeüliõpilastele toimub praktika III kursusel kauplus

tes, IV kursusel jaekaubandusorganisatsioonide keskustes ja  V 

kursusel diplomitööeelse praktikana mitmesugustes kaubandusor

ganisatsioonides, Juhul kui kaugõppe üliõpilasel on töökoha tõttu 

praktika progranmi ulatuses piisavalt praktilisi kogemusi ja  tead

misi, võidakse ta III ja IV kursuse praktikast vabastada.

Viimaseks tuleprooviks üliõpilastele on diplomitöö ja  riigi

eksam.
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K A U B A T U N D J A

T E A D M I S T E P A G - A S .

ajandusteaduskonnas valmistatakse ette eraldi 

tööstus- ja  toidukaupadetundjaid, Kaubatundja 

ettevalmistus tugineb küll põhijoontes samade

le  üldteoreetilistele õppeainetele, ent erineb 

siiski tunduvalt ökonomisti ettevalmistusest. Ju

ba esimestel kursustel on kaubatundjate õppe

kavas mitmesuguste üldainete kõrval suur osatähtsus ka 

k e e m i a l  j a f ü ü s i k a l .  Süvendatakse ja laiendatakse 

teadmisi analüütilises, anorgaanilises ja  orgaanilises keemias, 

eriti nendes küsimustes, mis on vajalikud tarbekaupade oma

duste mõistmiseks ja tundmaõppimiseks. Tulevastele toidukau- 

padetundjatele Õpetatakse ve e l mikrobioloogia ja kaubatundmi

se biokeemilisi aluseid ning toiduainetetööstuse protsesse ja 

aparaatide tundmist. Tu levased  tööstuskaupade tundjad täien

davad teadmisi elektrotehnikas ja masinaõpetuse alustes. N i

metatud distsipliinid cn vajalikud mitmesuguste tarbekaupade 

põhjalikumaks tundmaõppimiseks ja  hindamiseks.

Nõukogude majanduses peab kaubatundja tegelema mit

te üksnes kaupade kvaliteedi uurimisega. Tema praktilises töös 

on väga  tähtis ka kaubanduse ökonoomika ja organiseerimise 

tundmine. Nende distsipliinide tähtsus tõuseb vee lg i seoses kau—
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bafondide suurenemise, käibe kasvu, kaubandusvõrgu spetsiali

seerim ise ja tarbijate teenindamise uute p rogressiivsete vormi

de juurutamisega. Vastavalt se lle le  on korraldatud ka kaubatund

jate ettevalmistamine.

Kolmandast kursusest alates õpetatakse nii toidu— kui 

ka tööstuskaupade eria la l juba kitsamaid eriaineid Vastavalt eri

alale õpitakse tundma kõiki tähtsamaid toidukaupu (näit. piim, 

liha, kala, köög i- ja puuviljad jne.) võ i tööstuskaupu ( jalat

sid, kangas kaubad, õmblustooted, majapidamis— ja  kultuurikau

bad jn e .). Kõrvuti kaubatundmiet käsitlevate õppeainetega an

takse õppijatele teoreetilisi ja  praktilisi teadmisi kaubanduse 

organiseerim ises ja tehnikas, tutvustatakse kaubandus ökonoo

mika rritmepalgelisi probleeme, eriti kaubahindade ja  kaubandus

organisatsiooni finantsmajanduse huvitavamaid küsimusi. Vasta

vaid teadmisi kinnitavad üliõpilased spetsiaa lse kursusetööga 

ja  eriuurimustega praktikal.

Õppetöö peamisteks vorm ideks loengute kõrval on arvu

kad laboratoorsed ning praktilised tööd ja  ekskursioonid ette

võtetesse. P ea le  selle tutvuvad statsionaarsed üliõpilased III 

kursusel praktika käigus kaubandusettevõtete tööga. IV kursu

sel töötavad üliõpilased praktikantidena mitmesugustes kauban

dusorganisatsioonides. Seal koguvad nad ka materjali oma dip

lomitööks.

Kaugoppeüliõpilastel on praktika III, IV ja V kursusel.
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M A J  A N  D U S K Ü B E R N E E T I K A ,

ajandus küberneetika on uueks erialaks Tartu  R iik

likus Ü likoolis. 1967. a. sü g ise l võeti majan

dusküberneetikat Õppima 25 üliõpilast statsionaar

selt.

S e lle  eria la  spetsialistide ettevalmistamise 

vajadus on tingitud matemaatiliste meetodite ja  

elektronarvutusmasinate kasutamisest planeerim isel ja  rahvama

janduse juhtimisel, Õppimisaeg kestab 5 aastat ning se lle  aja 

jooksul saavad  ü liõpilased majandusteaduslikul ettevalmistuse kõr

va l tugeva matemaatika—a lase  ettevalmistuse. Majandusteadusil— 

kest ainetest Õpitakse statistika üldteooriat, majandusstatistikat, 

hinda ja  hinnakujundamist, rahvamajandusharude ökonoomikat, rah

vamajanduse planeerimist jne. Juba traditsiooniliste matemaatilis

te ainete — matemaatiline programmeerimine, tõenäosusteooria ning 

matemaatiline statistika -  kõrval cn kavas vee l uued distsipliinid, 

nagu sissejuhatus majandusküberneetikasse, sotsialistliku laienda

tud taastootm ise matemaatilised mudelid, matemaatilised meetodid 

ja  mudelid tähtsamate rahvamajandusharude planeerimisel jne. Õpi

takse tundma ka arvutusmasinaid ning neil töötamist.

õppetöös kasutatakse raamatupidamise kateedri juures asu

vat arvutust ööde mehhaniseerim ise kabinetti, kus on 5C mitmesu

gust masinat ning muu spetsiaalne sisustus. A eg -a ja lt  tuleb üli—
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Õpilastel kaia l<a Arvutuskeskuses. Tootmispraktikal viib ivad üli

õpilased mitmetes arvutuskeskustes ja —jaamades teaduslike asu— 

tust£* ning suurte ettevõtete juures, Praktikabaasid saavad pal

judel juhtudel ka lõpetanu töökohtadeks.

Majandusküberneetika on uus kiiresti arenev suund ma

jandusteaduses. Arvutusmasinad ja  matemaatika kujunevad võim

saiks vahendeiks rahvamajanduse juhtimise ja planeerimise täius

tamisel. Sellepärast kasvab ka iga aastaga nõudmine majandus— 

küberneetikute järele.
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R A. A  M A T U P I D A M I N E ,

aubandusettevOtete ja — organisatsioonide juhtimi

seks on va ja  pidevat informatsiooni kaubakäibe, 

käibekulude, kasumi jt. plaaniülesannete täitmise 

kohta. Samal ajal on va ja  teada, kuidas rahulda

takse elanikkonna tarbeid ning milline on elanik

konnale müüdavate teiupade struktuur.

Kaubandusettevõtetes ja  — organisatsioonides tegelevad 

se llise  informatsiooni kogumise, süstematiseerimise ja töötlemi

sega  raamatupidajad. Et edukalt toime tulla kõigi nende ülesan

netega, peab raamatupidamisala töötajatel, eeskätt aga pearaa

matupidajal olema mitmekülgseid teadmisi kaubandusökonoomi— 

kast, eriti aga informatsiooni kogumise ja  töötlemise teooriast 

ja praktikast.

Pikemat aega on raamatupidamine rajanenud käsitsitööl. 

Seepärast on mõnelgi tekkinud ettekujutus raamatupidamisest kui 

mingist igavavõitu kirjutustööst. Tegelikult on tsentraliseeritud 

raamatupidamisosakond kaubandusorganisatsiooni juhtimisaparaa- 

di olulisemaid lülisid. P e a r a a m a t u p i d a j a  o n  e t t e v õ t 

t e  t ä h t s a m a i d  m a j a n d u s j u h t e ,  peale selle on ta 

kaubandusorganisatsiooni majanduslikust olukorrast kõige pare

mini informeeritud.

Praegusajal toimub raamatupidamise organisatsiooniliste
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vorm ide alal täielik tehniline revolutsioon. A rvestustööde käsitsi- 

tehnika asendatakse masinatehnikaga. Moodsate elektronarvutite 

(M insk— 22, Uraal—4, Uraal—11 jt.) ja  analüütiliste arvutusmasi

nate la ia ldase rakendamise tulemusena on tsentraliseeritud raa— 

matupidamisosakondade töö juba praegu reas kaubandusorgani

satsioonides ulatuslikult mehhaniseeritud. Seal töötavad raama

tupidajad— projekteerijad, k es  tegelevad  metodoloogiliste küsimus

tega kavandades informatsiooni liikumise ja  töötlemise skeeme, 

raamatupidajad-mehhanisaatorid, kes projekteerijate poolt koos

tatud skeem ide kohaselt töötlevad kogutud ja  kontrollitud infor

matsiooni kas elektronarvutitel v5 i analüütilistel arvutusmasina

tel, ning lõpuks v e e l raamatupidajad —analüütikud, kes masinatest 

saadud tulemusi analüüsivad.

Ni i sugust uut kaubandusala ökononistlde kaadrit, kes oleks 

kodus kõigis eespoo l margitud küsimustes, valmistabki ette TRÜ 

IVfajendusteaduskond.

Selliste töötajate jä re le  on juba praegu väga  suur nõud

mine mitte ainult kaubandusorganisatsioonides, vaid  ka teadusli

ku uurimise instituutides ja  projekteerlm isorganisatsioonides, kus 

töötatakse vä lja  kaubandusorganisatsioonide juhtimistöö mehhani

seerim ise ja  automatiseerimise projekte. Lähemail aastail s e e  v a 

jadus v e e lg i suureneb.
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"FAKULTATIIVSET? AIMET?

a
akultatiivsete (vabatahtlikkude) Õppeainetena võ ivad  

majandusteadlased õppida eeskätt mitmesuguseid 

võõrkeeli. Majandusalastest ainetest Õpetatakse fa

kultatiivses korras mitmesuguseid lühemaid, enamas

ti praktilise kallakuga aineid, nagu masinakiri, bü

rootehnika ja  kirjavahetus, reklaamitehnika, kauban

duse kunstilised elemendid, elektronarvutusmasinad majanduslikes 

arvestustes jne. Kokkuleppel vastavate kateedritega võ ivad  üli

õpilased taotleda fakultatiivses korras ka mitmesuguste teoreeti

liste erikursuste kuulamist (välisriikide rahanduse ajalugu, ma

janduslike Õpetuste ajalugu, matemaatiline programmeerimine, sta

tistilise analüüsi erikursus, dispersioon— ja  kcrrelatsioonanalüüsi 

erikursus, kaubandusliku konjunktuuri uurimise erikursus, eetika 

ja  esteetika alused jn e .) v õ i võtta osa  teiste teaduskondade üli

õpilastele korraldatavaist loenguist.

1962. aasta sügisest alates töötab ülikooli juures Ü h i s 

k o n d l i k e  E l u k u t s e t e  T e a d u s k o n d ,  Teaduskonnas 

on võimalik Õppida rohkem kui kahekümnel erialal, mis oma is e 

loomult jagunevad ühiskondlik—poliitilisteks, kultuurhariduslikeks ja  

sportlik—rakenduslikele. Nii on võimalik omandada lektor -propagan-
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disti, pioneerijuhi, kirjasaatja, nõukogulike traditsioonide inst

ruktori, rahvatantsuringi juhi, peotantsude instruktori, kodu—uuri— 

ja-ekskursioonijuhi, kodukultuuri instruktori, massiorganisaatori, 

kehakultuuri—instruktori, auto— ja  mootorispordi instruktori, liiklus

inspektori, kinodemonstraatori jne. ühiskcndlik elukutse, mida pä- 

rast Lilikooli lõpetamist saab edukalt kasutada nii oma kutsetöös 

kui ka ühiskondlike ülesannete täitmisel. Õppetöö kestab kesk

miselt kaks õppeaastat ja  Õppused toimuvad tavaliselt 2 korda 

kuus. Ettenähtud programmi läbitöötamisele järgnevad katsed, 

mille eduka sooritamise järele saavad üliõpilased vormikohase 

tunnistuse.
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/V\A3ANDUS.TEAT?LASE TÖÖVÕLT?

eaduskonna õppeplaan on üles ehitatud nii, et 

lõpetajast saaks eeskätt laia profiiliga eritead-*- 

lane, kes suudaks oma oskusi ja  teadmisi edu

kalt rakendada sdsialistliku majanduse mitmesu

gustel aladel.

Vastavalt ettevalmistuse iseloomule on r a 

h a n d u s e  ja k r e d i i d i  e r i a l a  lõpetajatele avatud 

avar ja  mitmekülgne tööpõld. Enamik lõpetanuist töötab mit

mesugustel juhtivatel kohtadel rahandus erga neis ja  panka

des. Paljud töötavad ka tööstusettevotetes, partei— ja  nõu

kogude organites, ajalehtede toimetustes jm.

Lõpetanu esimene töökoht sõltub tavaliselt tema en

da poolt valitud kitsamast erialast. Rahanduse eriala (r iig i

e e la rv e ) lõpetanud suunatakse tavaliselt ökonomistidena ja 

vanemökonomisüdena tööle rahandus organeisse. Tööstuse ra

handuse eria la lõpetanud lähevad enamasti tööle ökonomis

tidena ja  vanemökonomisüdena tööstusettevÕtteisse. Lühiajali

se  krediidi eriala lõpetanute esimesteks töökohtadeks on ta

va liselt inspektori vÕi vaneminspektori ametikoht Riigipangas. 

Kapitaalmahutuste finantseerimise ja  krediteerimise eriala lõ 

petanud saavad ettevalmistuse, mis võimaldab neil töötada
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nil Ehituspangas kui ka ehitusorganisatsioonis.

Ökonomisti töö põhiülesandeks, sõltumata konkreetsest 

töökohast, on kogu ühiskondliku tootmise majandusliku külje 

suunamine, töötulemuste tõhususe kindlakstegemine ja  abinõu

de väljatöötamine sen isest paremate tulemuste saavutamiseks. 

Selleks analüüsib ta kõikides üksikasjades ettevõtete majan

duslikku tegevu st: toodangu omahinda, materjalide kasutamist, 

tööviljakust ning masinate ja  mehhanismide kasutamist. Tema 

töö on vahetult seotud inseneride, tehnoloogide, konstruktori

te jt. erialade spetsialistide tööga. Ökoncmisti ülesannetesse 

kuulub ka materjalidega varustamise ja  toodangu realiseerim i

se protsessi pidev jälgimine^ et ettevõttesse e i koguneks üle

liigseid  varusid. T a  korraldab ettevõtte majanduslikku suhtle

mist teiste ettevõtetega ning peab olema pidevalt kursis ette

võtte majandusliku tegevuse tulemustega. Ta l cn kaaluv sõna 

kaasa rääkida ettevõtte tegevuse juhtimisel.

Konkreetsest tööpostist sõltuvalt muutub tööülesannete 

ring mõnevõrra. Ökonomist, kes töötab vahetult ettevõttes, te

geleb  harilikult ainult se lle  ettevõtte majanduslike probleemide 

lahendamisega. Rahandusorganites, pankades kui ka ametkond

likes keskasutustes töötavad ökonomistid tegelevad samade kü

simustega paljudes ettevõtetes. Nende ülesandeks on otsida ja  

üldistada eesrindlikke kogemusi, koordineerida ja  kooskõlastada 

ettevõtete tegevust ning hoolitseda se lle  eest, et riigil o leks va

jalikul hulgal ressursse ühiskonna kõigi tarvete rahuldamiseks. 

Nendes töölõikudes puutuvad rahanduse ja  krediidi eria la  lõpe

tanud kakku nii majanduse, kultuuri, hariduse, tervishoiu, ehitu

se  ja  paljude teiste küsimustega. Igaüks saab rakendada oma 

teadmisi alal, mis teda kõige rohkem huvitab.

Riigipanga krediidiinspektori töö sarnaneb mitmeti ökono

misti tööga. K a  tema analüüsib ettevõtete tööd, teeb ettepane

kuid selle  parandamiseks ja  abistamiseks krediidiga, kontrollib 

krediidi kasutamise otstarbekust ja  kannab hoolt laenude õige
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aegse  tagastamise eest. KredlidiLnspektori ülesandeks on jä lg i

da, et ettevÕtetevahelised majanduslikud suhted toimuksid plaa

nipäraselt ja ratsionaalsetel alustel. Vastupidisel korral sekkub 

ta nende korral damisse kas omapoolsete juhtnööride andmise 

võ i sanktsioonide rakendamise teel.

Iga lõpetanu ametialane edukus sõltub muidugi term en

da praktilisest tööst ja  arenemisvÕimest. Rahandusharu endis

test kasvandikest töötavad mitmed Eesti NSV Rahandusministee

riumis valitsuste juhatajatena ja  nende asetäitjatena, osakonna

juhatajatena ja mitmetel teistel vastutusrikastel ametikohtadel.

Samasugused võimalused edukaks tööks on tulevastel 

lõpetajatel, sest mitmesuguste juhtivate maj andus crganite nõud

mine spetsialistide järele on setniajani tunduvalt ületanud ja üle

tab ka lähemas tulevikus igal aastal lõpetavate noorte eritead

laste arvu.

Väga lai cn ka TRÜ  Majandusteaduskonna kaubandusha— 

ru lõpetajate tööpõld. Kaubandusökcnomiste vajatakse planeeri

jatena, instruktoritena ja revidentidena kaubanduse keskaparaa- 

dis ja  kaubandusorganisatsioonides, õpetajatena kaubandusala 

eriõppeasutustes, kaastöölistena ajalehtede ja  ajakirjade toime

tustes ja  mujal.

Noored kaubatundjad alustavad harilikult tööd suurtes 

kauplustes ja  ladudes, kaubandusorganisatsioonide kaubandus— 

osakondades kaubatundjatena ja  vanemkaubatundjatena, osakon

dade juhatajatena, kaupluste vÕi ladude juhatajate asetäitjate

na jt.

K a u b a t u n d j a  on kõrgema haridusega kaubandus- 

alaspetsialist, kelle põhiliseks ülesandeks on organiseerida kau

pade müüki vastavalt tarbijate nõudmistele ja  huvidele ning kau- 

bakäibe plaanilistele näitajatele. Sellest lähtudes peab kaubatund

ja  olema ühest küljest spetsialist, kes hästi tunneb kaupu, nen

de omadusi, kasutamist ja  tootmise tehnoloogiat, teisest küljest 

aga tubli organisaator, kes uurib ja tunneb tarbijate nõudnist,
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vajaduse korral mõjutab ja  suunab seda, kaitseb tootjate ees  

ostjaskonna huve, organiseerib kaupade hankimist ja nende 

realiseerim ist kaubandusvÕrgus kaubanduse progressiivsete  vo r

mide ning korge kaubandus kultuuri kindlustamise tingimustes. 

Eeltoodust järeldub, et kaubatundjatele langeb elanikkonna kau

banduslikul teenindamisel väga  vastutusrikkaid ja  ühtlasi austa— 

vaid ülesandeid. Nende ülesannete edukas täitmine nõuab kau

batundjate spetsialiseerumist üksikute kaubarühmade järgi. E es

ti NSV oludes tegelevad  kaubatundjad väiksemates kaubandus

organisatsioonides kas toidu— vÕi tööstuskaupadega, suurema

tes organisatsioonides aga vee lg i kitsamal er ia la l: liha—kala, 

bakaalkaupade, tekstiilkaupade jne. Töökohad on ladudes, baa

sides ja kaubandus organisatsioonides. Kaubatundjad võ ivad  edu

kalt töötada ka tööstus ettevõtetes, turustus- ja  varustus organi

satsioonides jm.

K a u b a n d u s ö k o n o m i s t  on kõrgema haridusega 

kaubandusalaeriteadlane, kelle ülesandeks on juhtida ja  korral

dada kaubanduslikku tegevust teaduse saavutuste viim ase sõna 

järgi. T a  peab koostama kaubakäibe plaane, määrama tööjõu v a 

jaduse, Õigesti korraldama kaubandustöötajate tööd, võitlema käi

bekulude vähendamise ja  kaubakäibe ning kaubandusvÕrgu lai

endamise eest, juurutama isemajandamise põhimõtet kaubanduses. 

Kaubandus ökonomistid on vastavalt oma võimetele ja  kogemuste

le  kaupluste juhatajate asetäitjad, kaupluse juhatajad, planeerijad, 

kaubandusinspektorid, kaubandusorganisatsioonide osakondade 

juhatajad jne,

K a u b a n d u s r a a m a t u p i d a j a  on kõrgema hari

dusega kaubandusalaeriteadlane, le lle  Ülesandeks on juhtida ja  

korraldada majandusliku informatsiooni hankimist, läbitöötamist ja  

analüüsimist. T a  peab rakendama ellu uusi alginformatsiooni 

töötlemise organisatsioonilisi vorme, et saada ettevõtete ja  or

ganisatsioonide juhtimiseks vajalikku töödeldud informatsiooni.

On va ja  tunda põhjalikult analüütilisi arvutusmasinaid ning elekt—
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ronarvuteid ja  nende kasutamise võimalusi kaubandusliku in

formatsiooni kogumisel ja  töötlemisel. Kaubancüsraamatupidaja 

on eriteadlane, kes ütleb oma sõna kaubandusettevõtete ning 

organisatsioonide majandusliku tegevuse tulemuste kujunemise 

ja kasutamise kohta. KÕrgema haridusega kaubandusraamatu- 

pidajad vastavalt oma võimetele ja kogemustele suunatakse töö

le  kaubandusorganisatsioonide pearaamatupidajatena, nende ase

täitjatena, vanemraamatupidajatena, tsentraliseeritud raamatupida

mises osakonnajuhatajatena, nende asetäitjatena, grupi- võ i 

sektsioonijuhatajatena jne.

Vastavalt praktiliste kogemoste omandamisele ja tööa las- 

tele võim etele kujuneb noore spetsialisti edaspidine konkreetne 

töökoht. Kaubandusharu endistest lõpetajatest töötab suur osa 

Eesti NSV Kaubandusministeeriumi ja E TK V L-i süsteemis juhti

vatel ja  vastutusrikastel töökohtadel.
Ehkki kitsamate erialade õppeplaanides cn arvestatud 

lõpetajate tulevast eeldatavat töökohta, on kogu töö teaduskon

nas korraldatud nõnda, et iga lõpetaja oleks eelkõige laia pro

fiiliga majandusteadlane, kes pärast lühemaajalist täiendavat et

tevalmistust võib  lülituda tööle mistahes erineval • majandusalal 

võ i töökohal. See on eriti tähtis meie vä ikeses  vabariigis, kus 

majandusteadlaste ettevalmistamine koigi majandusharude jaoks 

eraldi pole teostatav. Nagu praktika näitab, on laia profiiliga 

majandusteadlaste ettevalmistamisega siiani edukalt toime tuldud 

ja  teaduskonna lõpetajad on siirdunud tööle mitmesugustele eri

nevatele aladele ja  töökohtadele. Arvu liselt kÕige rohkem lõpe

tajaid töötab majandusalaseis ministeeriumes, keskasutusis, kauban

dusorganisatsioonides, rahandusorganeis ja  ettevõtetes. Pea le  

se lle  on arvukalt majandusteadlasi ka ajalehtede ja  ajakirjade 

toimetustes, majandusalaste ainete õpetajatena tehnikumides, par

te i-  ja  ametiühinguorganites ning kohalike nõukogude crganites 

ja  mujal. S eoses  majandusalase teadusliku töö elavnemi
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sega  on viimastel aastatel iiha rohkem majandusteadlasi läinud 

tööle mitmesugustesse teaduslikesse uurimisasutustesse.

Hulk Majandusteaduskonna endisi lõpetajaid töötab tea

duslike töötajatena Eesti NSV Teaduste Akadeemia Majanduse 

Instituudis, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika 

Keskinstituudi Eesti NSV filiaalis ja  mitmesugustes teistes teadus

liku uurimise asutustes, Õppejõududena Tartu Riiklikus Ülikoolis 

ja  Tallinna Polütehnilises Instituudis. S eoses  N LK P  Keskkom i

tee 1965. a, septembripleenumi otsuses ettenähtud majandustea- 

dusliku uurimistöö elavnem ise ja  üliõpilaste arvu kasvuga suu

reneb teaduslike töötajate ja  Õppejõudude töökohtade a rv  juba 

lähemas tulevikus tunduvalt. Sellega on andekatel ja teadusliku 

töö vastu tõsist huvi tundvatel noortel tagatud koik võimalused 

minna edaspidi teaduslikule tööle neid huvitaval kitsamal erialal.
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СЧLIC?PILASTE ELU -  О Ш

ajandusteaduskonnas statsionaarselt Õppivatele edu

katele üliõpilastele makstakse I, II ja  III kursusel 

stipendiumi 35 rbl. kuus, IV kursusel 40 rbl. kuus. 

Üliõpilastele, kes sooritavad kõik eksamid hindele 

"vä ga  hea", kõrgendatakse stipendlumimäära alates 

teisest semestrist 25% võrra.

Ettevõtete poolt Õppima suunatuile maksab stipendiumi 

neid Õppima suunanud ettevõte (organisatsioon, kolhoos jn e .). 

N eile  makstav stipendium on 15 % võrra  suurem riiklikust sti

pendiumist, Pärast teaduskonna lõpetamist suunatakse nad töö

le  neid õppima saatnud ettevõttesse vÕi organisatsiooni.

Majandusteaduskonnas õpib üliõpilasi vabariig i kõiki

dest paikadest. Suur osa üliõpilastest elab ühiselamutes, mil

lest enamik on uued ja  lcujundatud ning sisustatud vastavalt 

kaasaja vajadustele ja  nõuetele.

Hoolt on kantud üliõpilaste puhkeaja sisustamise ja  

meelelahutuse eest. Sellel alal kasvab aga iga  aastaga üli

õpilaste endi osatähtsus ja  aktiivsus. S ee  võimaldab kõige 

paremini arvestada üliõpilaste erinevaid huve, soove  ja  mait

set. Korraldatakse kursuse- ja  teaduskonnaõhtuid, mitmesugu

seid kohtumisi, viktoriine jne,
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K u l t u u r i t ö ö d  j a k u n s t i l i s t  i s e t e g e v u s t  

v ilje ld a kse  ü likoolis kahes vorm is ; tegu tsevad  ü likooli klubi ja  

m itmesugused ü leü likoo lilised  ise tegevu srin g id  ja  kollek tiiv id . Üli

õp ilaste hulgas on v a g a  popu laarsed  ülikooli kohvik, mida tun

takse kaugel vä lja sp oo l meie va b a r iig i piire, ülikooli klubi, kuns- 

tikabinet, kodunduskabinet jne. Uute ü liõpilaste hu lgast võ ta va d  

iga l aastal täiendavalt liikmeid vastu  rahvakunstiansam bel, ü le

maailmse n o orsoo fes tiva li laureaat — üliöpilasm eeskoor, - n a is 

koor, —segakoor ja  te ised  tunnustatud kollektiivid . Kunstilist 

ise tegevu s t juhib ü likooli klubi. K lubi juures töötava tes  ringi

des saavad  oma vüim eid arendada laulusolistid , tantsijad jt. 

is e tegevu s la sed .

Tõrvikutega üliõpilaspäeva rongkäigule.
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Te ise lt  poolt juhivad kunstilist isetegevust teaduskonda

de komsomoli— ja  ametiühinguorganisatsioonid. T ö ö  toimub tea

duskondade isetegevusringides. Majandusteaduskonnas on siia

ni kõige populaarsem olnud rahvatantsuring.

Tähtsal kohal on k e h a k u l t u u r  ja s p o r t .  T e 

geldakse kõikide tähtsamate spordialadega. Selleks on olemas 

head spordibaasid ning hulk vilunud treenereid.

Traditsiooniliseks on muutunud üliõpilaste organiseeritud 

osavÖtt ühiskondlikest töödest suvevaheajal. Tartu üliõpilased 

on edukalt kaasa löönud Balti Soojuselektrijaama ja Kunda T s e 

menditehase ehitustel, käinud uudismaal, võtnud osa maaparan- 

dustöödest, abistanud kolhoose.

KÕrge komisjon nuputab. I kursuse üliõpilased 

ootavad " tudengikslöömist".
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Õ P P IM IS E S T KAUG ÕPPE KORRAS

ajandusteaduskonnas võib Õppida ka kaugõppe kor

ras. Sajad noored kui ka vanemad töötajad, kes on 

kas rahanduse, kaubanduse või teistel majandusala

del endale kutsetöö juba valinud, kuid leiavad, et 

edukaks tööks valitud alal on vaja ka kõrgemat eri

haridust, on asunud kaugõppe teel oma teadmisi täiendama. Pal

jud on mõistnud, et ilma erihariduseta ei saa  olla töös vajalikke 

tulemusi.
1968. aasta 1. jaanuaril oli Majandusteaduskonnas 403 

kaugõppe üliõpilast. Neist Õppis rahanduse ja  krediidi erialal 

172 ja  kaubanduse erialal 231 üliõpilast.

Rahanduse ja krediidi erialal Õpivad eeskätt rahandussüs

teemi, Riigipanga ning mitmesuguste tööstusettevõtete töötajad, kau
banduse erialadel aga töötajad paljudest kaubandusettevÕtetest, nii 
riiklikest kui kooperatiivsetest.

Õppetöö põhiliseks vormiks on iseseisev Õppimine, kusjuu

res juhindutakse üleliidulistest ja  teaduskonna pooit koostatud me
toodilistest juhenditest, millega varustatakse iga üliõpilane. Vastava  

temaatika järgi kirjutavad üliõpilased kontroll- ja kursusetöid, mis 

ajendavad neid põhjalikult süvenema üksikute Õppeainete põhiküsi

mustesse. Kaks korda aastas, talvel ja varasuvel, korraldatakse
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Õppe- ja  eksam isessioone, kus õppejõud annavad üliõpilastele 

täiendavaid konsultatsioone, võtavad vastu eksameid ja  peavad 

sissejuhatavaid loenguid järgm isel semestril õppekava kohaselt 

käsitlemisele tulevatest Õppeainetest.

Õppe—eksam isessioonidest osavõtuks saadetakse üliõpilas

tele vastavad kutsed. Ettevõtete, asutuste ja  organisatsioonide 

juhatajatel pole Õigust sessioon ile väljakutsutud üliõpilasi kinni 

pidada. Ametliku väljakutse saanud üliõpilase ilmumine õppeses

sioonile on kohustuslik.

ENSV Ministrite Nõukogu 1959.a. 20. juuli määruse nr. 

273 järg i säilitatakse kõikidele edukalt Õppeplaani täitnud üli

õpilastele Õppesessioonil viibimise aja eest töötasu. Õppeplaa

ni edukateks täitjateks loetakse need üliõpilased, kellel ei ole 

sooritamata eksameid ja  arvestusi eelm isest semestrist ja  kes 

kindlaksmääratud tähtaegadeks esitavad Õppeplaanis ettenähtud 

kontroll— ja  kursusetööd.

Õppe—eksam isessioonide vaheaegadel korraldatakse kaug- 

õppeüliÕpilastele konsultatsioone Tartu s , Tallinnas ja  Pä r

nus.

Õpikuid võ ivad  kaugõppijad laenutada TRÜ  Teaduslikust 

Raamatukogust kohalike linna (ra joon i) raamatukogude vahen

dusel vÕi TRÜ  Tallinna konsultatsioonipunkti raamatukogust,

Õppe-eksam isessioonide ajaks Tartu sõitnud kaugõppe— 

üliõpilastele on tagatud ööbimise ja  Õppimise võimalused.

Vastuvõtueksamid ja vastuvõtmise kord on kaugõppijaile 

samasugused kui statsionaarsesse osakonda astujaile.

Kaugõppeüliõpilastele antakse asutuste ja  organisatsioo

nide poolt, kus nad töötavad, hulk soodustusi. I ja II kursuse 

üliõpilased saavad igal aastal 30 kalendripäeva tasulist Õppe

puhkust, III ja järgnevatel kursustel Õppijatele antakse Õppepuh

kust 40 päeva. Riigieksamite sooritamiseks saab üliõpilane Õp

pepuhkust 30  päeva.

Diplomitöö ettevalmistamise ja  kaitsmise ajaks antakse
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üliõpilastele 4 kuud palgalist puhkust ja  lO  Õppekuu jooksul 

enne diplomitöö koostamisele võ i riigieksamiteks ettevalmistami

se le  asumist iga l nädalal üks tööst vaba  päev, mille eest maks

takse 50 % keskmisest töötasust.

KÕik s e e  näitab suurt hoolitsust nende eest, kes on 

asunud kõrgema hariduse omandamisele töö kõrval, et töötada 

valitud alal hiljem suuremate oskustega ja  laiemate teadmistega.

Kaugõppe korras ülikooli lõpetanud saavad  samasuguse 

diplomi nagu statsionaarsed üliõpilased ja  neil on samasugused 

Õigused.

1968. a, võetakse vastu  25 kaubandus ökonoomika, 25 toi

dukaupade tundmise, 60  rahanduse ja  krediidi eria la  ning 25 

raamatupidamise ala kaugÕppeüli Õpilast.
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(MLICrFl LASKANPIPAATIPELE 
ESITATAVAT? N Õ U V E V

ajandusteaduskonda võetakse N3/ Liidu m ees— ja 

naissoost kodanikke, kellel on lõpetatud keskhari

dus; Õppetööle tootmistöö katkestamisega võetakse 

isikuid kuni 35 aasta vanuseni, Õppetööle tootmis

töö katkestamiseta ( kaugÕppeosakoridadesse ) aga 

piiramata vanuses. Kõrgem atesse õppeasutustesse võetakse v a s 

tu konkursi korras sisseastumiseksamid edukalt Õiendanud, kõi

ge  väärilisemad, ettevalmistatud ja  võimekad isikud, kes esita

vad  positiivse iseloomustuse kõrgem asse Õppeasutusse astumi

seks.
1

V a s t u v õ t u e k s a m i d  toimuvad rahanduse ja  kredii

di eria la le astujatele eesti keelest (k irjand ), matemaatikast (k ir

jalik ja  suuline) ja  geograafiast (suu line). Sisseastumiseksamid 

tulevastele kaubandus ökonomistidele, kaubandusala raamatupida

jatele ja  majandusküberneetikutele on samad mis rahanduse ja  

krediidi e rialale astujatele. Tu levased  kaubatundjad sooritavad 

aga sisseastumiseksamid eesti keelest ja  kirjandusest ( kirjalik), 

keemiast (suu line) ja matemaatikast (k irjalik ja  suuline). E k sa -

mid on 1. -  20. auaustini.
1 _

Sellised  sisseastumiseksarrid olid 1967. a. Brošüüri
koostamise ajal polnud 1968. a. vastuvõtutingimused v e e l >
avaldatud. Q



Sisseastumiseksamid toimuvad üleliiduliste programmide 

järgi, üldharidusliku keskkooli õppekava ulatuses.

M ittestatsionaarsesse osakonda võetakse vastu esma

joones need, kes töötavad vastavad võ i se lle le  lähedasel eri

alal.
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L i s a  1 ,

T R Ü  M A J A N D U S T E A D U S K O N D A  

A S T U J A I L T  N Õ U T A V A D  

D O K U M E N D I D .

1. A va ldus TRÜ  rektori nimele Majandusteaduskonda vastuvõt

mise kohta. A va ldu ses näidatakse, kas soovitakse õppida 

statsionaarselt võ i mittestatsionaarselt ning millist eria la soo

vitakse Õppida ( kaubatundmine, kaubandus ökonoomika, rahan

dus ja  krediit, raamatupidamine, majandusküberneetika).

2. Iseloomustus kõrgem asse õppeasutusse astumiseks töökohast, 

sõjaväeosast võ i õppeasutusest.

3. K eskkooli küpsustunnistuse vÕi kesk—eriÕppeasutuse diplomi 

originaal koos lihtärakirjaga,

4. Elulookirjeldus.

5. Arstitõend (vorm  nr. 286).

6. 4 päevapilti (võetud ilma peakatteta, suurus 3 x 4  cm ).

7. Kohale saabumisel esitab sisseastu ja isikü!i>ilt passi ja  sõ ja - 

väep ileti võ i arvelevõtm ise tunnistuse.

8. Isikud, kes soovivad  asuda õppima statsionaarselt ja  k e l-
V —le l on vähemalt kaheaastane tööstaaž, esitavad ettevõtte

v õ i asutuse juhataja poolt tõestatud v ä l j a v õ t t e  t ö ö 

r a a m a t u s t .  Kolhoosi liikmed esitavad kolhoosi juhatu

se  poolt tõestatud väljavõtte kolhoosi tööraamatust, millest 

peab nähtuma, kas avalduse esitaja on vä lja  töötanud an

tud kolhoosis kehtestatud tööpäevade (norm ipäevade) mii

nimumi kahel viim asel aastal enne ülikooli astumise aval

duse esitamist, kummagi aasta kohta eraldi.

Isikud, kes võetakse TRÜ Majandusteaduskonda, pea

vad  esitama õppeaasta alguseks tööraamatu. S elle  esitama—
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ta jätmisel kustutatakse vastavad isikud üliõpilaste nimekir

jast.

9. Ettevõtetest, organisatsioonidest vÕi kolhoosidest TRÜ  Majan— 

dusteaduskonda õppima suunatud isikud esitavad vormikoha

se  s u u n a m i s k i r j a  (vt. lisa  2 ).

lO. KaugÕppesse astumisel . on eesõigus isikutel, kes on suuna

tud Õppima ettevõtete, kolhooside, sovhooside, asutuste ja 

organisatsioonide poolt erialale, mis vastab sisseastu ja töö 

iseloomule ja esitavad selle  kohta kindla vorm ikohase suu

namiskirja (lisa  3 ).

Dokumente TR Ü —sse astumiseks võetakse vastu 20.juu- 

nist kuni 31. juulini.
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Ettevõtte (organisatsiooni)
nurgatempel

L i s a  2 .

Valjaandmise kuupäev ja nr.

...............................................................  rektorile
(kõrgema Õppeasutuse nimetus) •

Vastavalt NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusele 18. sep

tembrist 1959. a. nr. 1099 suunatakse...............................................
(perekonna-, ees ja isa

nimi täielikult välja kirjutada) (osutuse, organisaisi-

................................................................ ... üldkoosoleku otsu—
ooni, tööliste, teenistujate, kolhoosnikute jt.)

se a lu se l............................................................................... õppima
(protokolli nr. ja kuupäev)

.................................................................................................... erialale,
(kõrgema õppeasutuse nimetus) (eriala nimetus)

(ettevõtte või organisatsiooni nimetus)

kohustub sm....................................................................... ...  õppimise

ajal maksma temale igakuist stipendiumi, mis on 15 % võrra kõr

gem kõrgemate õppeasutuste vastava kursuse üliõpilastele ette

nähtud stipendiumist.

Ettevõtte ( organisatsiooni) Ettevõtte ( organisatsiooni) 
pitser juhataja

( riigivapi kujutisega Parteiorganisatsiooni sekretär
vÕi tavaline)

Kohaliku ametiühingukomitee 
esimees

Pearaamatupidaja ( raamatu
pidaja)
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Ettevõtte ( organisatsiooni)
nurgatempel

L i s a  3 ,

Väljaandmise kuupäev ja nr.

Tartu Riikliku Ülikooli Rektorile.

Vastavalt NLKP KK  ja NSVL Ministrite NÕukogu määru

sele 3. septembrist 1966. a. nr. 739 on sm....................................
( perekcnna—, ees—

ja isanimi täielikult välja kirjutada)

(ettevõtte, asutuse, organisatsiooni nimetus)

üldkoosoleku otsuse- a lu se l.............................................................
(kuupäev ja protckolli nr.)

suunatud õppima Tartu Riiklikku Ülikooli....................................

.......................................  erialale,
( eriala nimetus )

Sm.................................................................................töötab
( perekonnanimi koos initsiaalidega)

(amet, eriala, kutse)

Ettevõtte ( organisatsiooni) juhataja 

Parteiorganisatsiooni sekretär 

Kohaliku ametiütüngukomitee esimees

Ettevõtte ( organisatsiooni) 
p i t s e r

( riigivapi kujutisega või ta
valine )
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