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Hea ülikooli astuja,

ülikoole maailmas jätkub, nii et akadeemilise hariduse taotlejal pole 
kerge ühe või teise kasuks otsustada. Eestis on Tartu Ülikool ainuke 
universitas, st. ülikool, kus viljeldakse väga mitmekesiseid teadusi (ja 
vähesel määral kauneid kunstegi), neid omavahel seostades ja  niiviisi 
maailma võimalikult täielikku tunnetamist taotledes.

Tudengi jaoks tähendab see, et ta saab valida kuulamiseks kursusi 
paljude ainete seast. Tänu ainesüsteemile võib võõrfiloloogia tudeng õp
pida soovi korral lisaks majandust või poliitikateadust või psühholoogia
tudeng kuulata loenguid ning teha eksameid usuteaduskonnas. Mõni tea
duskond pakub oma tudengitele ainevalikul rohkem, teine vähem vaba
dust, aga olemas on see kõikjal. Tudeng saab kaasa rääkida oma stuu- 
diumiplaani koostamisel, lähtugu ta seejuures puhttunnetuslikust huvist 
või tulevase elukutse vajadustest või mõlemast.

Kui oma ülikooli piirid kitsaks jäävad, saab stuudiumi avardada 
vahepeal teistes Eesti või välismaa ülikoolides õppides, kellest paljudega 
on Tartu Ülikoolil või mõnel selle teaduskonnal sõlmitud üliõpilaste va
hetuse lepingud. Aga Tartuski tehakse maailmatasemel teadust nii loo
dus- kui ka täppisteadustes; humanitaar- ja  sotsiaalteadustes; meditsiinis.

Keda nende teaduste õppimine ja valikuvõimaluste kasutamine võlub, 
see on Tartu Ülikoolis niisama teretulnud nagu esimesed sisseastujad 
sügisel 1632. Julgen kinnitada, et saate siinse haridusega uuel aasta
tuhandel hakkama.

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Peeter Tulviste
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TARTU ÜLIKOOLI PÕHIÕPPE ERIALAD 

DIPLOMIÕPE

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND,
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
— loodusteaduste õpetaja põhikoolis (eesti + vene) 70 
KEHAKULTUURITEADUSKOND
— treeninguõpetus ja spordij ühtimine 15 
MATEMAATIKATEADUSKOND
— rakendusinformaatika 15 
PÄRNU KOLLEDŽ
— turismi- ja hotelliettevõtlus 30
— ärijuhtimine 30
TÜRI KOLLEDŽ
— keskkonnateadus 30 

KOKKU 190

BAKALAUREUSE- JA ARSTIÕPE

Teaduskond ja eriala Riiklik tellimus

USUTEADUSKOND
— usuteadus 
ÕIGUSTEADUSKOND
— õigusteadus 60

35

ARSTITEADUSKOND
— arstiteadus (eesti + vene)
— farmaatsia
— stomatoloogia
— õeteadus
FILOSOOFIATEADUSKOND
— ajalugu
— eesti keel ja soome-ugri keeled

50
30

25
30
15

70 (55+ 15)
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— eesti keel (võõrkeelena) 25
— eesti kirjandus ja  rahvaluule 30
— filosoofia 15
— hispaania keel ja kirjandus 12
— inglise keel ja  kirjandus 40
— kasvatusteadused 25
— klassikaline filoloogia 15
— maalikunst 5
— prantsuse keel ja kirjandus 8
— saksa keel ja  kirjandus 30
— skandinavistika (rootsi keel) 14
— vene ja slaavi filoloogia 30 
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
— bioloogia 60
— geograafia 25
— geoloogia 15 
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
— füüsika (eesti + vene) 50 (40 + 10)
— keemia 40 
KEHAKULTUURITEADUSKOND
— liikumis- ja sporditeadused 25
— liikumisravi 15 
MAJANDUSTEADUSKOND
— ette võttemaj andus 85
— rahvamajandus 40 
MATEMAATIKATEADUSKOND
— matemaatika (eesti+vene) 90 (75 + 15) 
SOTSIAALTEADUSKOND
— ajakirjandus 15
— avalik haldus 20
— avalikkussuhted j a teabekorraldus 15
— eripedagoogika 30
— politoloogia 15
— psühholoogia 20
— semiootika ja kulturoloogia (eesti + vene) 23 (10 + 13)
— sotsiaaltöö 20
— sotsioloogia 15

KOKKU 1182



TARTU ÜLIKOOLI PÕHIÕPPE 
VASTUVÕTUEESKIRJAD 

1997. AASTAL

I. Üldsätted

1.1. Tartu Ülikool võtab õppima keskharidusega Eesti Vabariigi kodanik
ke, samuti siin alaliselt elavaid teiste riikide kodanikke ja kodakondsuseta 
isikuid ühtsetel alustel. Teistes riikides elavaid välisriikide kodanikke ja 
kodakondsuseta isikuid võetakse õppima vastavalt õppekorralduse ees
kirja punktile 2.5. Välisüliõpilaste immatrikuleerimine.

1.2. Dokumente ülikooli astumiseks võetakse vastu 16.06-11.07 tööpäe
viti kell 10-16 Tartus ülikooli peahoones, Ülikooli 18;
Pärnu Kolledži ärijuhtimise ning turismi- ja hotelliettevõtluse erialale 
Pärnus Lembitu la.
Türi Kolledži keskkonnateaduse erialale Türil Tolli 62.
Ajakirjanduse erialal lõpetatakse dokumentide vastuvõtt 01.07. 

Sisseastumiseksamid toimuvad 14.07-28.07.
Erialakatse (loominguline konkurss) ajakirjanduse erialale astujatele 
viiakse läbi 02.07.-07.07.

Uute üliõpilaste vastuvõtt vormistatakse hiljemalt 01.08.

1.3. Sisseastujalt nõutavad dokumendid
* Isiklik avaldus (kirjutatakse kohapeal). Avalduse saab anda kuni kahele 
erialale kandideerimiseks, märkides erialad eelistatuse järjekorras.
* Keskharidust tõendav dokument — notariaalselt või väljaandja poolt 
kinnitatud koopia.
* Tunnistus keskkooli riiklike lõpueksamite (edaspidi riigieksam) soo
ritamise kohta (va. enne 1997. keskkooli lõpetanud, kes astuvad sotsiaal- 
teaduskonda). Esitada notariaalselt või väljaandja kinnitatud koopia.
* Neli fotot ( 3 x 4  cm).
* Pass.
Dokumendid tuleb esitada vastuvõtukomisjonile isiklikult.
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1.4. Lisaks tuleb esitada
ajakirjanduse erialale kandideerijatel avaldatud töid ja  toimetuse soovi

tus;
maalikunsti erialale astuda soovijatel enne eksameid 10 tööd (maalid, 

joonistused);
sotsiaaltöö erialale astujatel essee erialavaliku põhjenduseks.

II. Sisseastumiseksamid

2.1. Sisseastujad peavad sooritama eksamid ühest või kahest teaduskonna 
valitud ainevaldkonnast või arvestatakse lõputunnistuse/-diplomi hindeid, 
kirjandi emakeelest ja võõrkeele (inglise, saksa või prantsuse keele) eksa
mi (testi) üldainena.
Kirjand emakeelest, võõrkeele (inglise või saksa keele) eksam (test), aja
loo ning keemia eksam sooritatakse riigieksamina, mille tulemus arvuta
takse ümber ülikoolile sobivasse süsteemi ning võetakse arvesse sisse
astumiseksamina.
Ajaloo erialale astujad teevad ajaloost lisaeksami riigieksamiga hõlma
mata programmi osas.
Eesti ja soome-ugri keelte, eesti kirjanduse ja rahvaluule, inglise keele ja 
kirjanduse, saksa keele ja kirjanduse, vene ja slaavi filoloogia, prantsuse 
keele ja kirjanduse, hispaania keele ja kirjanduse ning skandinavistika 
erialale astujail tuleb sooritada ülikooli korraldatav erialaeksam.
Enne 1997. aastat keskkooli, keskeriõppeasutuse või kutsekeskkooli lõpe
tanud peavad olema sooritanud riigieksamid.
Erialale keemia ja loodusteaduste õpetaja põhikoolis astujad saavad soo
ritada keemia eksami riigieksamiga võrdsustatud tasemel ka ülikooli juures.
Pallide arvu, millest alates ülikool arvestab eksamit (ka riigieksamit) posi
tiivse sooritusena, otsustab teaduskond. Nõutav pallide arv teatatakse enne 
sisseastumiseksamite algust.

2.2. Kõik eksamid on kirjalikud (v.a. kollokvium usuteaduse erialal ning 
osa eksamist germaani-romaani filoloogia ja sotsiaalteaduskonna erialal).

2.3. Sisseastumiseksamite aluseks on Tartu Ülikooli astujatele väljaanta
vas teatmikus toodud programmid.

2.4. Kahele erialale kandideerimisel võib eksamite kokkulangemisel eksa
mitulemusi üle kanda. Hinded kannab üle vastuvõtukomisjon.

10



2.5. Erandina tuleb enne eksameid sooritada edukalt: 
ajakirjanduse erialal erialakatse (loominguline konkurss); 
maalikunsti erialal loominguline eelkonkurss (esitatud tööde hindamine); 
liikumis- ja sporditeaduste, liikumisravi, treeninguõpetuse ja spordi-

jühtimise erialal kehaliste võimete testid; 
mitte-eesti õppekeelega keskharidust andva õppeasutuse lõpetanutel, 

kes astuvad eesti keeles õpetatavale erialale, eesti keele test.

2.6. Erialati on sisseastumiseksamid järgmised (sulgudes märgitud eksami 
eest saadav maksimaalne pallide arv).

Diplomiõpe
ВIOLOOGIA-GEOGRAAFI ATE ADUS KOND,
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
* loodusteaduste õpetaja põhikoolis

1. bioloogia, matemaatika, füüsika (lõputunnistuse/-diplomi hin
ded) (5 + 5 + 5 = 15)

2. keemia (5) (riigieksam)
3. kirjand (5) (riigieksam)
4. võõrkeele test (5) (riigieksam inglise või saksa keelest)

KEHAKULTUURITEADUSKOND
* treeninguõpetus ja spordijuhtimine

1. bioloogia (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

MATEMAATIKATEADUSKOND
* rakendusinformaatika

1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

PÄRNU KOLLEDŽ 
. * turismi- ja hotelliettevõtlus

1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* ärijuhtimine
1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)
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TÜRI KOLLEDŽ
* keskkonnateadus

1. bioloogia, matemaatika, füüsika (lõputunnistuse/-diplomi hin
ded) (5 + 5 + 5 = 15)

2. keemia (5) (riigieksam)
3. kirjand (5) (riigieksam)
4. võõrkeele test (5) (riigieksam inglise või saksa keelest)

Bakalaureuse- ja arstiõpe
USUTEADUSKOND
* usuteadus

1. kollokvium (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

ÕIGUSTEADUSKOND
* õigusteadus

1. ajalugu (10) (riigieksam)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

ARSTITEADUSKOND
* arstiteadus

1. bioloogia (10)
2. keemia (10) (riigieksam)
3. kirjand (10) (riigieksam)
4. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* farmaatsia
1. bioloogia (10)
2. keemia (10) (riigieksam)
3. kirjand (10) (riigieksam)
4. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* stomatoloogia
1. bioloogia (10)
2. keemia (10) (riigieksam)
3. kirjand (10) (riigieksam)
4. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* õeteadus
(õppeaeg 1 aasta), võetakse vastu TÜ meditsiiniõeteaduse diplomi

õppe diplomi ja akadeemilise õiendi alusel.
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FILOSOOFIATEADUSKOND
* ajalugu

1. ajalugu (riigieksam + riigieksamiga hõlmamata osa) (10 + 10 =
20)

2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* eesti keel ja soome-ugri keeled
1. eesti keel (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* eesti kirjandus ja rahvaluule
1. eesti kirjandus (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* eesti keel (võõrkeelena)
1. lingvistiline test (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* filosoofia
1. test (ajalugu, matemaatika) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* hispaania keel ja kirjandus
1. inglise, saksa või prantsuse keel (kirjalik + suuline) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)

* inglise keel ja kirjandus
1. inglise keel (kirjalik + suuline) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)

* kasvatusteadused
1. akadeemilise võimekuse test + erialakatse essee vormis (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* klassikaline filoloogia
1. erialatest (ajalugu, eesti keel ja kirjandus) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* maalikunst
1. loominguline konkurss (1 nädala jooksul joonistatakse ja  maali

takse vastavalt etteantud ülesandele) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)
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* prantsuse keel ja kirjandus
1. prantsuse keel (kirjalik + suuline) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)

* saksa keel ja kirjandus
1. saksa keel (kirjalik + suuline) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)

* skandinavistika (rootsi keel)
1. rootsi keel (kirjalik + suuline) (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)

* vene ja slaavi filoloogia
1. vene keel ja kirjandus (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
* bioloogia

1. bioloogia, matemaatika, füüsika (lõputunnistuse/-diplomi hin
ded) (5 + 5 + 5 = 15)

2. keemia (5) (riigieksam)
3. kirjand (5) (riigieksam)
4. võõrkeele test (5) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* geograafia
1. geograafia, matemaatika, füüsika (lõputunnistuse/-diplomi hin

ded) (5 + 5 + 5 = 1 5 )
2. keemia (5) (riigieksam)
3. kirjand (5) (riigieksam)
4. võõrkeele test (5) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* geoloogia
1. geograafia, matemaatika, füüsika (lõputunnistuse/-diplomi hin

ded) (5 + 5 + 5 = 15)
2. keemia (5) (riigieksam)
3. kirjand (5) (riigieksam)
4. võõrkeele test (5) (riigieksam inglise või saksa keelest)

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
* füüsika

1. füüsika + matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* keemia
1. keemia (20) (riigieksam)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)
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KEHAKULTUURITEADUSKOND
* liikumis- ja sporditeadused

1. bioloogia (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* liikumisravi
1. bioloogia (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

MAJANDUSTEADUSKOND
* ettevõttemajandus

1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

* rahvamajandus
1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

MATEMAATIKATEADUSKOND
* matemaatika

1. matemaatika (20)
2. kirjand (10) (riigieksam)
3. võõrkeele test (10) (riigieksam inglise või saksa keelest)

SOTSIAALTEADUSKOND
* ajakirjandus

erialakatse (loominguline konkurss) + akadeemilise võimekuse 
test (20)

* avalik haldus
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* avalikkussuhted ja teabekorraldus
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* eripedagoogika
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* politoloogia
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* psühholoogia
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* semiootika ja kulturoloogia
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)
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* sotsiaaltöö
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

* sotsioloogia
akadeemilise võimekuse test + erialakatse (20)

2.7. Sisseastumiseksamid toimuvad üldjuhul eesti keeles.

2.8. Venekeelsed õppegrupid avatakse järgmistel erialadel: arstiteadus, 
füüsika, loodusteaduste õpetaja põhikoolis, matemaatika, ettevõtte- 
majandus, semiootika ja kulturoloogia, kus põhiaineid õpetatakse esi
mestel õppeaastatel vene keeles.

2.9. Võõrkeele test võib olla sooritatud inglise, saksa või prantsuse kee
lest.

2.10. Soodustused ülikooli astumisel.
* Keskkooli kuldmedaliga, keskeriõppeasutuse või kutsekeskkooli kiituse
ga lõpetanud loetakse vastu võetuks matemaatikateaduskonda ning vene ja 
slaavi filoloogia erialale, kui nad sooritavad teaduskonna valitud aine 
eksami hindele “väga hea” (17-20 palli).
* Ilma eksamiteta võetakse vastu keskkooli kuldmedaliga, keskeriõppe
asutuse või kutsekeskkooli kiitusega lõpetanud füüsika-keemiateadus- 
konda füüsika, keemia ja loodusteaduste õpetaja põhikoolis erialale.
* Väljaspool konkurssi võetakse vastu bioloogia ja geograafia erialale 
vastavalt kas bioloogia või geograafia üle-eestilise aineolümpiaadi 3 esi
mest.
* Ilma eksamiteta võetakse vastu füüsika-keemiateaduskonda vastavalt 
füüsika ja keemia üle-eestilise aineolümpiaadi 15 esimest ja füüsika eri
alale täppisteaduste kooli lõpueksamil füüsikas “väga hea” hinde saanud 
õpilased.
* Ilma eksamiteta võetakse vastu matemaatikateaduskonda bakalaureuse
õppesse üle-eestilise matemaatikaolümpiaadi keskkooli lõpuklasside voo
ru ja üle-eestilise informaatikaolümpiaadi 10 esimest.
* Ajaloopäevade (-olümpiaadi) üle-eestilise vooru 12. klassi vanuserüh
mas 1996. aastal 1.-3. kohale tulnud vabastatakse ajaloo-osakonda astu
misel ajaloo sisseastumiseksamist. Nende eksamilehele kantakse 20 palli.
* Eesti ja  soome-ugri keelte ning eesti kirjanduse ja rahvaluule erialal 
arvatakse eelnenud kahe aasta jooksul saavutatud eesti keele ja kirjanduse 
õpilasolümpiaadi võidud kas eesti keele või eesti kirjanduse eksamiosa 
soorituseks 10 palli ulatuses.
* Vene ja slaavi filoloogia erialal arvatakse eelnenud kahe aasta jooksul 
saavutatud vene keele ja kirjanduse õpilasolümpiaadi võidud (1.-3. koht)
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vastavalt kas vene keele või kirjanduse eksamiosa soorituseks maksimaal
sele hindele.

* Konkursi puudumisel on teaduskondadel lubatud sisseastumiseksamid 
asendada erialase vestlusega.

III. Immatrikuleerimine

3.1. Vastuvõtt ülikooli toimub sisseastumiseksamite, riigieksamite, lõpu- 
tunnistuse/-diplomi hinnete või aineolümpiaadi tulemuse põhjal.

3.2. Pallide koguarvu võrdsuse korral teeb valiku teaduskonna dekaan. 
Vajadusel arvestatakse riigieksamite tulemusi või lõputunnistuse/-diplomi 
hindeid. Võib teha täiendava testi või vestluse.

3.3. Kahele erialale sissesaamise korral immatrikuleeritakse üliõpilaskan
didaat 1. eelistuse erialale.

3.4. Kui mõnel erialal jääb pärast konkurssi vabu kohti ja  teaduskond soo
vib need täita, võivad neile kandideerida mõnel teisel erialal sisseastumis
eksamid sooritanud, kuid konkursiga välja jäänud üliõpilaskandidaadid. 
Järelkonkurss korraldatakse eksamisessiooni piires. Vastuvõtu järel- 
konkursiga kandideerijate hulgast otsustab teaduskonna dekaan.
3.5. Pärast õppeaasta algust ei ole sisseastujate immatrikuleerimine 1. aas
ta üliõpilaseks üldjuhul lubatud.

IV. Üliõpilaskandidaadi kohustused ja õigused

4.1. Sisseastuja võtab eksamile kaasa eksamilehe ja isikut tõendava doku
mendi ning esitab need eksamikomisjoni liikmele. Nimetatud dokumenti
deta eksamile ei lubata.

4.2. Eksamitele ilmumine eksamiplaanis ettenähtud ajal on kohustuslik. 
Mõjuva põhjuseta eksamilt puudujat järgmistele eksamitele ei lubata. Hai
gestumisest peab üliõpilaskandidaat või tema lähedased teatama kohe 
vastuvõtutalituse peaspetsialistile. Arstitõendi esitamisel on võimalik ek
samit sooritada eksamiplaanis ettenähtust teisel ajal eksamisessiooni pii
res. Muudel mõjuvatel põhjustel eksamiaegade muutmise eksamisessiooni 
piires otsustab vastuvõtutalituse peaspetsialist.

4.3. Kui eksamineeritav ei ole hindega nõus, võib ta 24 tunni jooksul 
alates hinnete teatavaks tegemisest esitada vastuvõtukomisjonile kirjaliku 
põhjendatud apellatsiooni. Apellatsiooni arutab ja annab vastuse selle
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esitamisele järgneval päeval apellatsioonikomisjon, kuhu kuuluvad vastu
võtukomisjoni liige, eksamikomisjoni esimees ja eksamineerinud õppe
jõud. Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik. Vastu võetakse ainult sisse
astujate isiklikult esitatud apellatsioone.

4.4. Eksamitöö on Tartu Ülikooli omand. Eksamitöid säilitatakse õppe- ja 
üliõpilasosakonnas üks aasta, seejärel hävitatakse. Eksamitöid vastu
võtukomisjon välja ei anna.

Kõik ülikooli sisseastumisega seotud küsimused lahendab lõplikult vastu
võtukomisjon.

Käesolev eeskiri on Tartu Ülikooli WWW leheküljel aadressil: 
http://www.ut.ee/

http://www.ut.ee/


ÕPE TASULISE TEENUSENA

Lisaks õppekohtadele, mille õppekulud kaetakse riigieelarvest, on Tartu 
Ülikoolil võimalus luua soovijaile täiendavaid õppekohti.

Teaduskonnad korraldavad kooskõlas ülikooliseadusega tasulise tee
nusena õpet juriidiliste ja füüsiliste isikute tellimuste alusel loodud õppe
kohtadel ja vabakuulajate ettevalmistamist eksternieksamiteks.

Tasu eest õpivad ka välismaalased, kes ei ela alaliselt Eestis ja kes on 
tulnud Tartu Ülikooli omal algatusel. Õppemaksu välisüliõpilastele keh
testab vabariigi valitsus.

Juriidiliste ja füüsiliste isikute tellimuste alusel loodud lepingulistel 
õppekohtadel õppima asujad immatrikuleeritakse ja  õppetöö toimub sar
naselt riigieelarvest finantseeritavate üliõpilastega, erinev on vaid eksmat
rikuleerimine, mis on reguleeritud ülikooli ja tellija vahelise lepinguga.

Vabakuulajad õpivad koos immatrikuleeritud üliõpilastega ning sa
made õppekavade alusel. Vabakuulaja võib taotleda immatrikuleerimist 
eduka edasijõudmise korral pärast iga semestri lõppu vastaval erialal vaba 
üliõpilaskoha olemasolul. Üliõpilaseks vastuvõtu otsustab teaduskond ja 
kinnitab oma käskkirjaga rektor. Vabakuulajatel on õigus kaitsta vastava 
eriala õppekava täitmisel lõputöö ning saada ülikooli diplom ühistel alus
tel üliõpilastega.

Lepingulisele õppekohale või vabakuulajaks vastuvõtul on eelisõigus 
kandidaatidel, kes saavutasid sisseastumiseksamitel parema tulemuse. 
Vastuvõtu otsustab teaduskond ja kinnitab rektor pärast semestritasu 
maksmist. Vabakuulajaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse TÜ ja 
vabakuulaja õigused ja kohustused.

Teenustasu suuruse kehtestab ülikooli valitsus. Semestri kestel õpin
gud katkestanuile semestritasu ei tagastata.

Kõigi nimetatud õppimisvõimaluste eelduseks on TÜ sisseastujatelt 
nõutavate eksamite ja riigieksamite sooritamine 1997. aastal.

Avaldusi 1997. aastal lepingulistel õppekohtadel õppima asuda soovi
jatelt ja vabakuulajaks kandideerijatelt hakatakse vastu võtma sisseastu
miseksamite perioodil. Vastuvõtu otsustamine ja lepingute sõlmimine toi
mub augustis teaduskondade dekanaatides. Lepingu sõlmimisel tuleb esi
tada maksekorralduse koopia tõendina teenustasu ülikoolile ülekandmise 
kohta või TÜ kassa kviitung.

Loetletud võimalused ei puuduta õppimist Avatud ülikoolis.
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ERIALAKIRJELDUSED

USUTEADUSKOND

Usuteaduse eriala

Usuteaduskond oli viis aastakümmet suletud ja teoloogid surutud kiriku- 
seinte vahele. Ühiskonna tervenemiseks on tarvis tundma õppida vaimseid 
ja eetilisi väärtusi, millel on püsiv koht Euroopa kultuuris ja millele aluse 
panemisel on olnud tähtis osa religioonil üldiselt ja ristiusul ning kristlikul 
teoloogial eriti.

Usuteadus on Õhtumaade ülikoolides aastasadu olnud juhtivaid huma- 
nitaaralasid. See traditsioon püsib edasi tänapäeval ega ole ette näha tema 
kadumist ka kolmandal aastatuhandel.

Tartu Ülikooli usuteaduskonnas toimub praegu õppetöö kuue õppe
tooli juures.

Vana Testamendi teaduse õppetooli juures õpitakse Vana Testamen
di heebrea keelt (soovi korral ka teisi semiidi keeli: keskaja ja uusheebrea 
keel, araabia keel, süüria keel jt.) ning Vana Testamendi kui kirjandus
teose ja religiooniüriku tekkimist, laadi, maailmavaadet, probleeme jne. 
Piibliteksti tundmaõppimine on erutav töö, mis pakub nii mõnegi üllatuse.

Uue Testamendi teaduse ja kreeka keele õppetooli juures õpitakse 
Uue Testamendi kreeka keelt, Uue Testamendi kui ristiusu keskse teksti 
ajaloolist tausta, kujunemislugu, põhiseisukohti, kirjanduslikku laadi ja 
teoloogilisi probleeme.

Ajaloolise usuteaduse ja ladina keele õppetooli juures õpitakse 
Euroopa ja Eesti kirikulugu, kristliku dogma (õpetuse) kujunemist, teisi 
kristlikke kirikuid Idas ja Läänes, ladina keelt, loetakse vana- ja keskaeg
seid teoseid kreeka ja ladina keeles. Selle õppetooli ained tahavad näidata, 
millest on tingitud kristlike kirikute erinevused ja miks kirikud on sellised, 
nagu nad tänapäeval on.

Süstemaatilise usuteaduse õppetooli ained käsitlevad süsteemsel ku
jul kristliku kiriku õpetust üldiselt ja evangeelset õpetust eriti, samuti eeti
kat ja eluhoiakuid. Väga tähtis on teoloogile tunda ka filosoofia ajalugu.

Praktilise teoloogia õppetooli ained püüavad näidata, mida teeb kirik 
ja mida tehakse kirikus, st. kuidas kirik teostab oma ülesandeid. Siia kuu
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luvad õppeained jumalateenistuse korrast, jutlustamisest, kiriku juhtimi
sest, misjonitööst, hingehoiust.

Võrdleva usuteaduse õppetooli ained käsitlevad religiooni kui näh
tuse tekkimist, paljusid mittekristlikke surnud ja elavaid usundeid, maa
ilmausundeid, samuti religiooni psühholoogilist aspekti ja religiooni osa 
ühiskonnas ning soome-ugri hõimurahvaste uskumusi.

On käivitumas ka seitsmes — ortodoksse usuteaduse õppetool — , nii 
nagu oli Tartu Ülikoolis enne Teist maailmasõda. Siin õpitakse tundma 
kreeka-katoliku kirikute, sealhulgas apostliku õigeusu kiriku kujunemist, 
õpetust ja teoloogilisi probleeme.

Usuteaduskonna lõpetanuid ootab ees avar tegevusväli kirikutes, koo
lides, ajakirjanduses, misjonipõllul, teaduses, sotsiaalhoolekandes — ala
del, kus stabiilsetes lääne ühiskondades kristliku või üldse religioosse 
maailmavaate esindajad oma sõna kaasa ütlevad.

Usuteaduskonda astujatele on ette nähtud järgmised eksamid: 
profileeriv eksam — kollokvium (kutsesobivusvestlus), 

emakeel (kirjand),
võõrkeel (inglise, saksa või prantsuse keel). 

Sisseastujad peavad olema sooritanud emakeele (kirjand) ja  võõrkeele 
eksami riigieksamina keskõppeasutuse juures. Kollokvium sooritatakse 
sisseastumiseksamina ülikoolis.

ÕIGUSTEADUSKOND

Õigusteaduse eriala

Õigusteaduskond on üks nendest Tartu Ülikooli teaduskondadest, mis 
alustasid oma tegevust kohe ülikooli asutamisel 1632. aastal.

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on kogu oma tegutsemisaja jooksul 
olnud tähtis õigusteadusliku mõtte arengu keskus. Pärast Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumist alanud õigusreformi ettevalmistamisel ja kõigi olulisemate 
õigusaktide väljatöötamisel on osalenud meie teaduskonna õppejõud.

Praegu toimub õppetöö õigusteaduskonnas kolmes astmes. Esimene 
aste (neli aastat) annab kraadi baccalaureus artium (õigusteadus), selle 
järel teine aste (kaks aastat magistriõpet) annab akadeemilise kraadi 
Magister iuris ning kolmas aste (neli aastat doktoriõpet) akadeemilise 
kraadi Doctor iuris.
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Bakalaureusekraadi saamiseks tuleb nelja aasta jooksul sooritada 
35 eksamit ja  27 arvestust kohustuslikes ja alternatiivsetes õppeainetes 
ning sellele lisanduvad eksamid või arvestused valikainetes 16 ainepunkti 
ulatuses (nendest võib osa olla valitud ka teistest ülikoolidest, teaduskon
dadest, näiteks majandus- või filosoofiateaduskonnas õpetatavate ainete 
hulgast).

Õigusteaduskonna lõpetanud asuvad tööle mitmesugustes era- ja  riik
likes ettevõtetes, pankades, advokaadibüroodes, kohtutes, riigi- ja kohali
ku omavalitsuse aparaadis, prokuratuuris ning politseiametis. Enamik nen
dest töökohtadest pakub väga head rakendust analüüsivõimelisele ning ha
ritud inimesele.

ARSTITEADUSKOND 

Arstiteaduse eriala

Õppeaeg arstiteaduse erialal on 6 aastat ja  õpitakse kursusesüsteemis. Esi
mesel kolmel kursusel õpitakse eelkliinilisi aineid, saadakse ettevalmistus 
füüsikas, keemias, bioloogias ja geneetikas, anatoomias, histoloogias, fü
sioloogias, biokeemias, mikrobioloogias, farmakoloogias ja  patoloogias. 
Alates teisest kursusest õpitakse tervishoiuteadust, kolmandal kursusel li
sanduvad sisehaiguste propedeutika, üldkirurgia, radioloogia ja kliiniline 
keemia.

Alates IV kursusest toimub õppetöö ülikooli kliinikutes ja  ainetsük
litena. IV kursusel õpitakse sisehaigusi ja kirurgilisi haigusi, V ja  VI kur
susel muid kliinilisi aineid. Erinevalt noorematest kursustest ei ole 
IV-VI kursuse üliõpilastel eksamisessiooni. Eksam või arvestus soorita
takse tsükli viimasel päeval. Lisaks ainetele, mis on kõikidele üliõpilastele 
kohustuslikud, tuleb igal kursusel läbida 1-2 vabaainet. Pärast IV kursust 
on suvine arstiabi praktika.

VI kursuse lõpus on kompleksne lõpueksam, kus küsimusi on sisehai- 
gustest, kirurgiast, sünnitusabist ja günekoloogiast ning tervishoiuteadu- 
sest. Lõpueksami edukalt sooritanud saavad arsti astme diplomi. Õigus 
töötamiseks üldarstina saadakse internatuuri lõpetamisel. Seejärel on soo
vi korral võimalik õppida eriarstiks, milleks tuleb läbida soovitud eriala 
residentuur. Noored diplomeeritud arstid võivad eelkliinilistel erialadel 
teadusliku kraadi saamiseks jätkata õpinguid doktorantuuris kohe pärast 
põhiõppe lõpetamist. Kliinilistel erialadel on selleks vaja eelnevalt läbida 
internatuur.
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Farmaatsia eriala

Farmaatsia erialal on õppeaeg 5 aastat. Esimesel ja  teisel kursusel õpitakse 
üldaineid: mitmesugused keemia distsipliinid, füüsika, matemaatika, ana
toomia, füsioloogia, botaanika jt. Ill, IV ja V kursusel õpitakse ravimite val
mistamise tehnoloogiat, ravimite keemiat, ravimtaimi, farmaatsiakorraldust, 
kohtukeemiat, ravimite toimet organismi jne. Teoreetilisi teadmisi kinnis
tatakse arvukate laboratoorsete töödega, kursusetööde ja seminaridega. Eri- 
alaoskuste saamiseks on ette nähtud õppe- ja menetluspraktikad apteekides, 
kontrollanalüüsi laborites, farmaatsiatehastes ja -firmades.

Lisaks kohustuslikele ainetele tuleb igal kursusel kuulata 1-2 vaba
ainet. Põhiõpe lõpeb bakalaureusetöö kaitsmisega, mis annab lõpetanule 
bakalaureusekraadi farmaatsia erialal. Põhiõppele järgneb 5-kuune inter
natuur. Internatuurieksami sooritamine annab lõpetanule proviisori kutse. 
Teaduskraadi taotlejad võivad jätkata 2-aastases magistriõppes ja  seejärel 
4-aastases doktoriõppes.

Stomatoloogia eriala

Õppeaeg stomatoloogia erialal on 5 aastat. Esimesel ja  teisel aastal toimub 
õppetöö eelkliinilistes ainetes. II kursuse sügissemestrist õpitakse juba 
hambaravis kasutatavaid täidismaterjale ning alustatakse laboratoorsete 
praktikumidega ortopeedilises stomatoloogias, kevadsemestril toimub fan- 
toomkursus. III kursusest algavad kliinilised praktikumid stomatoloogia 
kõigil erialadel: suu- ja hambahaigustes, ortopeedilises stomatoloogias, 
lastestomatoloogias ning näo-ja lõualuukirurgias. Paralleelselt teoreetilise 
õppetööga toimuvad praktikumid stomatoloogia polikliinikus, hambapro- 
teesikeskuses ja Maarjamõisa Haigla näolõualuukirurgia osakonnas. IV ja 
V kursusel toimub menetluspraktika stomatoloogia raviasutustes. Lisaks 
ainetele, mis on kõikidele üliõpilastele kohustuslikud, tuleb igal kursusel 
läbida 2 vabaainet.

Lõpueksami edukalt sooritanud saavad stomatoloogi astme diplomi 
ning ühtlasi õiguse kandideerida kraadiõppele doktorantuuris teaduskraadi 
saamiseks. Stomatoloogina töötamise õiguse saamiseks tuleb pärast põhi
õppe lõpetamist läbida üheaastane internatuur. Spetsialisti kutse stomato
loogia eriharudel omandatakse residentuuri (kestab valitud erialast sõltu
valt 2-3 aastat) lõpetamisel.
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Õeteaduse eriala

Tartu Ülikoolis alustati ülikooliharidusega meditsiiniõdede ettevalmista
mist 1991.a. Kuni 1996. aastani võeti üliõpilasi vastu diplomiõppesse. 
Alates 1997. aastast lõpetatakse vastuvõtt diplomiõppesse, kuna see hak
kab toimuma Eesti meditsiinikoolide juures, ning alustatakse vastuvõttu 
bakalaureuseõppesse. Õppima võetakse õeteaduse diplomiõppe lõpeta
nuid. Õppeaeg on üks aasta. Õpitakse teadustöö aluseid, õeteaduslikku 
uurimismetoodikat, õenduse filosoofiat, õeteaduse teooriat ning üht eri- 
harukursust süvendatult (juhtimine, pedagoogika, intensiivravi, rahvater- 
vis). Iseseisva uurimistöö alusel tuleb vormistada bakalaureusetöö ja see 
kaitsta. Lõpetanutele antakse bakalaureusekraad õeteaduse alal. Bakalau
reusekraadiga õed võivad jätkata õpinguid magistriõppes. Peale teadustöö 
on võimalik suunduda pedagoogilisele tööle (diplomiõppe tasemel), kan
dideerida õendusjuhi kohale erinevatel tasanditel, asuda tööle erakorralise 
meditsiini osakondades või rahvatervise spetsialistina.

FILOSOOFIATEADUSKOND

Ajaloo eriala

Tartu Ülikooli ajaloo-osakond ühendab konkursieksamite kaudu ajaloo
stuudiumi valinud üliõpilasi, kes soovivad peaaineks valida ajaloo, arheo
loogia, etnoloogia või kunstiajaloo ning kõrvalainetena õppida teisi pea
ainega seoses olevaid aineid kas ajaloo-osakonnas või väljaspool seda.

Ajaloo-osakonnas õpetatakse üldise ajaloo õppekava alusel 4 erialal 
7 ainet, millest igaüks võib olla üliõpilasele pea- või kõrvalaineks:
1) ajalugu (kitsam spetsialiseerumine Eesti ajaloole, üldajaloole, lähi

ajaloole (XX sajandi ajalugu) või arhiivindusele),
2) arheoloogia,
3) etnoloogia,
4) kunstiajalugu.

Igale õppeainele vastab õppetool (korraline professuur, mis õpetab 
vastavat ainet alam-, kesk- ja ülemastmes. Ülemastmes valitud aine, milles 
üliõpilane kirjutab ka lõputöö, on peaaine. Teised ained on kõrvalained. 
Lisaks nendele ajaloo-osakonna ainetele võib teatud ulatuses (kõrvalaine
na alam- või keskastmes ehk vabaainetena üksikute kursuste kaupa) õppi-
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da mitmesuguseid teisi humanitaar- ja sotsiaalteaduste aineid väljaspool 
osakonda ja teaduskonda.

Kõik ajaloo-osakonna üliõpilased õpivad kahe esimese õppeaasta 
jooksul süvendatult inglise ja saksa keelt, täiendavad oma teadmisi eri
alaliselt vene keeles ja saavad algteadmisi ladina keelest. Valikuliselt on 
võimalik õppida ka teisi (prantsuse, rootsi jt.) keeli.

Õpingute hulka kuuluvad ka arhiivipraktika ja arheoloogia või etno
graafia välipraktika.

Eriline rõhk on pandud teadustöö oskuste omandamisele. Kõik esime
se õppeaasta üliõpilased kirjutavad referatiivset laadi proseminaritöö, ka
hel järgmisel aastal kummalgi uurimusliku seminaritöö mingil kitsamal 
teemal ja lõpuks esitavad peaaines peaseminaris valminud lõputöö, mis on 
bakalaureusekraadi aluseks. Ajalooüliõpilase bakalaureuseõpe sisaldab 
vähemalt 160 õppenädalat ehk ainepunkti (1 AP eeldab üliõpilaselt 
40 tundi tööd).

Ajaloo-osakonna juures töötab orientalistikakeskus, mis ühendab üle 
kogu ülikooli Idamaade keelte, filosoofia, usundiloo ja laiemalt kogu 
orientaalse kultuuri huvilisi ja pakub neile vastavaid õppekursusi.

Bakalaureuseastme lõpetanutel on võimalik taotleda õpetajakutset, 
milleks tuleb õppida üks aasta didaktilis-metoodilises seminaris.

Osakonna lõpetanud on leidnud rakendamist esijoones haridus- ja kul
tuuriministeeriumis, muuseumi-ja arhiivitöötajatena, muinsus-ja kultuuri
mälestiste kaitse alal jne. Ulatuslik üldharidus on võimaldanud leida tööd 
ka teistes riigiasutustes (välis-, kaitse-, jt. ministeeriumides), samuti tegut
semist ajakirjaniku ja poliitikuna.

Teaduskraadi saamiseks on parimatel võimalik jätkata õpinguid aja
loo-osakonna magistriõppes (2 aastat) ja doktoriõppes (4 aastat), mis lõ
pevad vastavalt magistri- või doktorikraadi kaitsmisega ajaloo, arheoloo
gia, etnoloogia või kunstiajaloo alal.

Eesti ja soome-ugri filoloogia eriala

Eesti ja soome-ugri filoloogia eriala jaguneb kaheks haruks:
— eesti keel ja sugulaskeeled (eesti keele, soome keele ja kirjanduse, 

soome-ugri keelte, ungari keele ja kirjanduse eriharu);
— eesti kirjandus ja rahvaluule (eesti kirjanduse, teatriteaduse, eesti ja 

võrdleva rahvaluule eriharu).
Osakonna üliõpilane peab valima ühe neist eriharudest peaaineks, mida ta 
õpib ülemastme ulatuses ja millest ta kirjutab ülikooli lõpetamisel baka
laureusetöö. Lisaks peab vajalike ainepunktide saamiseks valima veel ühe 
eriharu kesk- ja ühe alamastmes või ühe eriharu ülemastmes. Ühe alam
astme ulatuses on üliõpilasel lubatud kuulata ülikoolis õpetatavaid üksi
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kuid õppeaineid omal valikul. Üliõpilased, kes on õppinud vähemalt kesk
astme ulatuses eesti keelt ja eesti kirjandust, võivad taotleda eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja kutset. Kõikide eriharude õpetus võib jätkuda ka 
magistri- ja doktoriõppe tasandil. Enamikku neist erialadest on Eestis 
võimalik õppida ainult Tartu Ülikoolis.

Eesti keele ja sugulaskeelte eriharu. Eesti ja soome-ugri filoloogia eri
ala ei orienteeru enam ainult filoloogide ettevalmistusele klassikalises mõt
tes, vaid peab silmas ka Eesti vajadusi välissuhtluses, äritegevuses jne. Prae
gu vajatakse endiselt soome ning ungari keele tõlke. Eesti Keele Instituut 
vajab mitmesuguse suunitlusega eesti keele spetsialiste. Suurenenud on 
nõudlus Venemaal elavate soome-ugri rahvaste keelte tundjate järele.

Eesti keele eriharus kuuluvad alamastmesse sissejuhatavad kursused 
erialast, keele varieerumisest, sõnavarast, foneetikast. Keskastmes õpitak
se keeleteooriat ning põhjalikumalt tänapäeva eesti keele eri tasandeid 
ning eesti keele ajalugu ja murdeid. Ülemastmes on võimalik valida teo
reetilisi valikkursusi või spetsialiseeruda keelekorraldusele. Seminarides 
omandatakse teadmisi ja praktilisi oskusi keelematerjali kogumisest ja 
analüüsist, tutvutakse teadusliku uurimistöö metoodikaga, kirjutatakse ise
seisvaid uurimusi. Ettevalmistus võimaldab tegutseda emakeeleõpetajana, 
keeletoimetajana ning muudel emakeelega seotud aladel, magistriõppe 
järel ka keeleuurijana või kõrgkooli õppejõuna.

Soome keele ja kirjanduse eriharus õpitakse tundma soome keelt ja 
kirjandust ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Alamastmel kuulatakse 
soome keele täiendkursuse ja vestlustundide kõrval loengukursusi Soome
maast ja Soome ajaloost ning saadakse üldpilt soome kirjandusest. Kesk
astmel jätkatakse soome keele oskuse täiustamist ning tutvutakse lähemalt 
soome kirjanduse varasema perioodiga, soome murretega, soome keele 
hääliku- ja vormisüsteemi ning sõnavara ajalooga. Ülemastmel süvenda
takse soome keele oskust ning tutvutakse uuema soome kirjandusega ning 
Soome kultuurilooga. Ettevalmistus võimaldab tegutseda tõlgina ja soome 
keele õpetajana.

Soome-ugri eriharus õpitakse tundma nii lähemaid kui ka kaugemaid 
sugulaskeeli ja nende ajalugu. Tähtis koht on soome ja ungari keele õpe
tusel. Kõigis astmetes loetakse kursusi üld- ja soome-ugri keeleteadusest. 
Seminarides ja praktikumides omandatakse teadusliku uurimistöö koge
musi. Ettevalmistus võimaldab tegutseda keeleuurijana, tõlgina, õpetajana, 
magistriõppe järel ka teadurina ja kõrgkooli õppejõuna.

Ungari keele ja kirjanduse eriharu annab laiad teadmised hungaro- 
loogiast, lähtudes Graggeri kontseptsioonist, mis tähendab, et eriharu lõpe
tanu (ülemastme lõpetanu) tunneb põhjalikult ungari kirjandust, Ungari aja
lugu, keeleajalugu ja murdeid, kultuuriajalugu ja etnograafiat. Ungarikeel
setele loengutele eelnevad ungari keele intensiivkursus ning eestikeelsed
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loengud. Eriharus võib õppida nii kesk- kui ka ülemastmes. Ettevalmistus 
võimaldab tegutseda uurijana ja tõlkijana, ungari keele õpetajana.

Eesti kirjanduse ja rahvaluule haru. Eesti filoloogi hariduse oluli
semaid osi on eesti kirjanduse, rahvaluule ja maailmakirjanduse põhjalik 
tundmine, pädev teoreetiline ja stilistiline ettevalmistus. Olemuselt on see 
rahvuskeskne haridus, mis nõuab laialdasi üldkultuurilist lingvistilisi, fi
losoofilisi, esteetilisi, pedagoogilisi, ajaloo- ja võõrkeeltealaseid teadmisi. 
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse ning eesti ja võrdleva rahvaluule õppe
toolid on olulised rahvusteaduse keskused Eestis, olles samas ainulaadsed 
maailmas. Siit saadavaid süsteemipäraseid teadmisi folkloori ja kirjandus
loo kohta ei ole võimalik mujalt hankida. Eesti kirjanduse ja rahvaluule 
harus õpitakse alam-, kesk- ja ülemastmes, magistri- ja doktoriõppes.

Eesti kirjanduse eriharus antakse lisaks põhjalikule eesti kirjanduse 
käsitlusele ülevaade maailmakirjanduse ajaloost ning kirjandusteooriast. 
Eraldi süvenetakse lüürika, eepika ja dramaatika arengusse. Kuulatakse 
erinevaid autoreid, aktuaalseid või kitsamaid teemasid sügavamalt puudu
tavaid valikkursusi. Seminarides omandatakse kirjandusteose analüüsi
oskus, iseseisvates uurimustes rakendatakse mitmekesiseid meetodeid. 
Ettevalmistus võimaldab tegutseda kirjandusõpetajana, uurijana, kriitiku
na või muudel kirjandusaladel.

Teatriteaduse eriharus kuulatakse loenguid teatriajaloost ja -teoo
riast, teatrikriitikast ning draamaklassikast. Õpitakse analüüsima etendusi, 
kirjutama teatriuurimuslikke töid. Eestis varem teatriteadust ei õpetatud, 
kuid teater rahvusliku kultuuri osana on tihedalt seotud keele ja kirjandu
sega. Eriharu annab vajalikke teadmisi gümnaasiumiõpetajale, tööks 
teatriajakirjanikuna, teatri kirjandusalajuhatajana, magistriõppe läbimise 
järel ka teatriuurija või õppejõuna.

Eesti ja võrdleva rahvaluule eriharus süvenetakse rahvalaulu, rah
vajutu ning folkloori lühivormidesse (vanasõnad, kõnekäänud), samuti 
Eesti ja  teiste rahvaste usundeisse. Loengutsüklitest võiks mainida rahva- 
huumorit, eesti rahvakalendrit, mitmeid kursusi on rahvaluule uurimis
meetoditest. Seminari- ja bakalaureusetööd ei pea tingimata olema eesti 
rahvaluulest või mütoloogiast, vaid võivad hõlmata ka mõne teise rahva 
folkloori. Rahvaluule teoreetiliste kursuste juurde kuulub osavõtt rahva
luule kogumise ekspeditsioonidest või praktikum Eesti Rahvaluule Ar
hiivis. Rahvaluule eriharu lõpetanu leiab tööd kultuuritöötaja või profes
sionaalse folkloristina. Rahvaluule tundmine on hädavajalik tööks eesti 
keele ja kirjanduse õpetajana.
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Eesti keel (võõrkeelena)
Eesti keele (võõrkeelena) eriharu kuulub eesti filoloogia osakonda, vastu
võtt sellesse toimub teistest eriharudest eraldi. Eriharu on mõeldud eel
kõige Eesti muukeelsete koolide lõpetanuile ja välismaalastele. Sisse
astumiseksamitega eesti keelt (võõrkeelena) õppima asunud üliõpilastel 
tuleb õppida seda ülemastmes ja kirjutada sellest ülikooli lõpetamisel 
bakalaureusetöö. Lisaks peavad nad valima veel 2-3 eriala kõrvalaineks, 
neist ühe (v.a. eesti keele) eesti ja soome-ugri filoloogia osakonnast.

Õppetöö toimub eesti keeles. Üliõpilased, kelle eesti keele oskus pole 
küllaldane eestikeelsest õppetööst osavõtuks, läbivad sügissemestri jook
sul eelastme, sooritades praktilist eesti keelt ning Eesti maatundmist käsit
levate ainete eksamid.

Eriharu lõpetajad, kes sooritavad ka pedagoogilise tsükli, saavad õigu
se töötada eesti keele õpetajana mitte-eesti koolis.

Eesti keele (võõrkeelena) eriharus kuuluvad alamastmesse sissejuha
tavad kursused erialast ja  üldkeeleteadusest ning kursused tänapäeva eesti 
keele eri tasanditest. Keskastmes tutvutakse eelkõige eesti keele ja selle 
uurimise ajalooga ning keeleõpetusele lähedaste distsipliinidega (eesti 
rahvaluule, etnograafia, Eesti ajalugu, eesti kirjandus). Ülemastmes käsit
letakse eesti keele häälikulugu ja ajaloolist morfoloogiat ning eesti keele 
murdeid, eesti keele ja kultuuri suhteid teiste keelte ja kultuuridega.

Seminarides omandatakse teadmisi ja praktilisi oskusi keelematerjali 
kogumisest ja analüüsist, tutvutakse teadusliku uurimistöö metoodikaga, 
kirjutatakse iseseisvaid uurimusi. Ettevalmistus võimaldab taotleda eesti 
keele õpetaja kutset (mitte-eesti koolis), tegutseda eesti keele praktilist 
oskust ja teoreetilist tundmist eeldavatel aladel või jätkata õpinguid 
magistrantuuris.

Filosoofia eriala

Filosoofiat õpiti Tartu Ülikoolis korralise erialana kolmes astmes aastail 
1919-1940. Nõukogude Liitu inkorporeeritud Eestis võis filosoofiat õppida 
ainult individuaalplaani alusel, korraline erialane õpe puudus. Samas pidi 
marksistlik filosoofia kohustusliku õppeainena kuuluma iga eriala õppe
kavasse. Filosoofia alal oli avatud aspirantuur ja doktorantuur. Pärast Eesti 
Vabariigi ennistamist de facto avanesid uued võimalused. Endise filosoofia 
kateedri asemel toimivad 1992. a. sügissemestrist kolm korralist professuuri 
resp. õppetooli — filosoofia ajaloo, praktilise filosoofia ja  teadusfilosoofia 
alal, mis 1993. a. algusest moodustavad ühe filosoofmosakonna. Selles õpi
vad omad, filosoofia eriala üliõpilased (alates 1995. a. ka eraldi vastuvõtu
ga) ning edasiõppijad: magistrandid ja doktorandid. Sügisest 1992 sügiseni
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1994 õpetati ja õpiti filosoofiat esimese õppekava alusel, mille vahetas 
1994. a. sügisest välja uus (teine) õppekava. Sügisest 1996 jõustus kolmas 
õppekava. Esimene Tartu Ülikooli korraline diplom filosoofia erialal pärast 
Teist maailmasõda anti välja 1994. a. kevadel.

Uue õppekava järgi (1996. a. sügisest) õpitakse põhi- ehk bakalau
reuseõppes filosoofiat alam-, kesk- ja ülemastmes. Kõrgem aste eeldab ja 
sisaldab madalama omandamist. Filosoofia ülemastme valinu õpib filo
soofiat peaainena, taotledes bakalaureusekraadi ja  diplomit filosoofia alal. 
Sellele teele asub filosoofia alal ülikooli astunu. Filosoofia alam- või 
keskastme valinu õpib filosoofiat kõrvalainena. Viimasel puhul saab ta 
ülikooli lõpetamisel peale bakalaureusekraadi ja  diplomi oma mitte- 
filosoofilisel erialal ka tunnistuse filosoofia õppimise kohta kõrvalainena 
vastaval astmel.

Alam- ja keskastmes tuleb filosoofiat õppides (bakalaureuseprogram
mis on ka kohustuslikud üldained, kõrvalained ja vabalt valitavad ained) 
sooritada eksamid järgmistes õppeainetes.

Filosoofia ajaloo korraline professuur: filosoofilis-ajalooline sisse
juhatus filosoofiasse, sissejuhatus filosoofia ajalukku, kesk- ja uusaegne 
filosoofia, saksa klassikaline idealism, 19. saj. II poole ja  20. saj. filosoofia.

Teadusfilosoofia korraline professuur: sissejuhatus filosoofiasse (tun
netusteoreetilise kallakuga), natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani, teadus
filosoofia ja -metodoloogia, loodusteaduse filosoofilised alused, valitud 
peatükke teadusfilosoofiast.

Praktilise filosoofia korraline professuur: sissejuhatus sotsiaal- ja 
poliitikafilosoofiasse, ühiskond ja loodus, ühe sotsiaalteaduse filosoofia, 
20. saj. filosoofiast ja esteetikast, eetikast või normatiivsest filosoofiast.

Õpetuse eesmärgina taotleb filosoofiaosakond eriala avarat probleem- 
ajaloolist tundmist, sügavaid teadmisi ühest või mitmest erifilosoofiast, 
oskust mis tahes asjus filosoofiliselt mõtelda, suuliselt ja kirjalikult väl
jenduda ning ka teise, mittefilosoofilise eriala tundmist.

Tartu Ülikooli filosoofia eriala lõpetanu saavutab seega säärase hari
duse ja harituse, mis võimaldab tal — silmas pidades suhteliselt piiratud 
võimalusi filosoofia enda alal —tegutseda tulemuslikult väga erinevatel 
kõrgtasemelist ettevalmistust nõudvatel ametikohtadel. Filosoofiaosakond 
näeb teda:
1) edasiõppijana (filosoofia erialal on Tartu Ülikoolis ka magistrantuur ja 

doktorantuur) või uurijana filosoofia alal,
2) gümnaasiumi filosoofiaõpetajana,
3) tegevana mis tahes alal, mis nõuab loovat ja ebastandardset kontsep

tuaalset mõtlemist (avalik elu, riigivalitsemine, äri jms.),
4) tegevana lisaerialal.
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Germaani-romaani keelte erialad

Põhiõpingute koguulatus germaani-romaani filoloogia osakonnas on vähe
malt 160 õppenädalat, mis üldjuhul jaotub neljale aastale. Põhiõpingutele 
(4 aastat) võib järgneda 1 aasta pedagoogilist õpetust või 2 aastat ma
gistriõpet (konkursi alusel).

1997. aastal on germaani-romaani filoloogia osakonnas järgmised eri
harud:

inglise keel ja kirjandus,
saksa keel ja kirjandus,
klassikaline filoloogia,
hispaania keel ja hispaaniakeelne kirjandus,
skandinavistika (rootsi keel).

Igas eriharus jaguneb õppetöö kolmeks astmeks: alam-, kesk- ja ülemaste. 
Kahe või enama ülemastme sooritamisel on lõputööks nõutav vaid üks.

Õpetajakutse taotlemiseks teises võõrkeeles (põhikooli tasemel) tuleb 
võõrkeelt kõrvalerialana õppida vähemalt alam- ja keskastmes. Üliõpilane 
võib soovi korral 18 õppenädala ulatuses vabalt koostada oma õppeplaani 
kõikidest Tartu Ülikoolis õpetatavatest ainetest.

Kohustuslike üldainete nimekiri erineb erialati. Erialadel loetletud 
ained ja seminaride külastamine neis on kohustuslik.

Kohustuslikud üldained on sissejuhatus keeleteadusse, sissejuhatus 
kirjandusteadusse, üldkeeleteadus, maailmakirjandus, eesti keel, ladina 
keel, arvutiõpetus. Erialadel loetletud ained ja seminarid on kohustusli
kud.

Kõrvalaineid võib valida kõigi ülikoolis kõrvalalana õpetatavate aine
te hulgast. Selleks, et taotleda õigust teise võõrkeele põhikooli tasemel 
õpetamiseks, tuleb seda õppida vähemalt keskastmes (39 AP).

Inglise/saksa keele ja kirjanduse, skandinavistika (rootsi keel), klassi
kalise filoloogia, hispaania keele ja hispaaniakeelse kirjanduse eriala vali
nud üliõpilastele on kohustuslik alam- ja keskastme läbimine. Vähemalt 
üks eriharu (keel, tõlge või kirjandus) tuleb valida ülemastmes.

Kvalifikatsioon lõpetamisel: inglise/saksa/prantsuse/rootsi filoloog. 
Tõlkeeriala valinud saavad lisaks tõlgi kvalifikatsiooni.

Lõpetanud võivad tööle asuda õpetajana, tõlgina, giidina, sekretärina 
(koolidesse, kirjastustesse, raamatukogudesse, pankadesse, välisosalusega 
firmadesse jne.).
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Kasvatusteaduste eriala

Võimalus õppida kasvatusteadusi omaette erialana on üsna uus: esimene 
vastuvõtt toimus alles 1996. aasta sügisel. Sõjajärgses Eestis õpetati ainult 
tulevastele õpetajatele väikeses mahus pedagoogikat ja veel vähem peda
googilist psühholoogiat.

Kasvatusteaduse bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda üliõpilastele 
pedagoogika, pedagoogilise psühholoogia ja haridusfilosoofia-alased 
teadmised mahus, mis looks baasi orienteerumiseks ja töötamiseks hari
duselu kõigis institutsioonides ja valdkondades. Kasvatusteadus annab 
süstemaatilise pildi inimese õppimise ja  õpetamisega seonduvatest prob
leemidest. Saadud teadmised ja  oskused on vajalikud kasvatustegevuseks 
üldhariduskoolis, et aidata õpilasel end tundma õppida ja määratleda, et ta 
omandaks käitumis- ja suhtlemisoskused, õpiks iseenda ja oma keskkon
naga toimetulekut. Arvestades tänapäevast pidevale täiendõppele orien
teeritust, tuleb käsitlemisele kogu inimese elu. Pidev- ja ümberõppes osa
lemiseks saadakse teadmisi ka andragoogika valdkonnast. Pedagoogilis- 
psühholoogiliste ja metodoloogiliste õpingute maht loob aluse ka kõrge
tasemeliseks teadustööks kasvatusteadustes.

Samaaegselt bakalaureuseõppega on võimalik kõrvalainetena oman
dada õpetajatööks vajalikud ainealased teadmised olenevalt aine mahust 
ühel-kahel erialal. Kutseõppe raames pakume võimaluse õppida: 

inimeseõpetuse õpetajaks, 
vene õppekeelega kooli kodulooõpetajaks
hariduskorralduse spetsialistiks (eeldab kaheaastast pedagoogilise töö 

kogemust).
Õpetajakoolitus (pedagoogilis-didaktiline ettevalmistus ja pedagoogili

ne praktika) toimub kasvatusteaduses nagu teistestki osakondades viien
dal, õpetajakoolituse kutseaastal.

Kasvatusteadus sobib noortele, kes on orienteeritud tööle inimestega, 
kes soovivad parandada inimest ja ühiskonda kasvatuse kaudu — olgu siis 
igapäevatöös õpetajana, huvi- ning ringijuhina või kooli ja õppimist mõju
tavatel ametikohtadel haridussüsteemis või ka teaduslikku uurimistööd 
tehes.

Vastuvõtueksamid kasvatusteaduste erialale on järgmised: 
ainetest (20 palli), 
kirjand (10 palli), 
võõrkeel (10 palli).

Lähemat informatsiooni on võimalik saada TÜ pedagoogikaosakonnast 
(Tartu, Ülikooli 16, tel 465 155).
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Klassikalise filoloogia eriala

Klassikaline filoloogia on Tartu Ülikoolis suurte traditsioonidega ja üks 
vanimaid erialasid. Antiikkeeled, kreeka ja ladina keel olid õpetuses kesk
sel kohal juba ülikooli rajamisel, 17. sajandil. Nende tähtsus õpetuses 
säilis nii möödunud sajandi jooksul kui ka käesoleva sajandi esimesel 
poolel. Aastatel 1952-1989 oli klassikalise filoloogia eriala suletud ja 
taasavati 1990. a. Seega on see praeguses ülikooliõpetuses noor eriala.

Klassikalise filoloogia erialal omandatakse 4 aasta jooksul põhiteadmi
sed antiikkultuurist: ladina ja vanakreeka keelest, kirjandusest ja mütoloo
giast, ajaloost, filosoofiast. Õpetus on kolmeastmeline: alam-, kesk- ja ülem
aste, kusjuures ülemastmes saab valida ladina või kreeka keele eriharu vahel.

Õppimine klassikalises filoloogias eeldab süvahuvi keelte vastu. Peale 
kreeka ja ladina keele on vajalik ka pädev emakeele süsteemi valdamine ja 
nüüdisaegsete võõrkeelte, kindlasti inglise ja saksa keele oskus. Need keeled 
omandatakse ja/või nende oskust täiendatakse õppimise jooksul. Antiiki ja 
selle eri valdkondi (keelt, kirjandust, kunsti, ajalugu jm.) saab tundma 
õppida antiikautorite tekstide vahendusel, neid keeleliselt, kirjanduslooliselt 
ja ajalooliselt mõtestades. Seetõttu algab õpetus tekstiga töötamise vilumuste 
omandamisest. Lisaks keeleoskusele omandatakse ülevaade tekstide inter- 
preteerimisvõimalustest, mille juurde viivad üldkursused antiikkirjandusest, 
mütoloogiast, keeleteooriast, ajaloost, olustikukultuurist. Kesk- ja ülemast- 
messe kuulub kreeka ja ladina autorite süvendatud käsitlus žanrite kaupa: 
ajalooline, retooriline ja filosoofiline proosa, eepos, lüürika ja draama. Eri
seminarides käsitletakse muu hulgas kreeka mütoloogiat, rooma klassikalise 
aja luulet, ladina proosastiili jm. Nii omandatakse antiikautorite vahendusel 
üldpilt kreeka ja rooma maailmast. Selle tundmaõppimine võimaldab peale 
antiikmaailma mõistmise ka Lääne-Euroopa kultuuritraditsioonide alustesse 
süvenemist. Euroopa keelte ja kultuuride sügavam mõistmine pole võimalik, 
tundmata selle lähtekohti klassikalises antiikkultuuris. Nii avardab klassika
lise filoloogia eriala ka teiste erialade õppimist, kui seostada seda näiteks 
Eesti, Inglise, Saksa, Vene filoloogiaga või ajalooga. Klassikaline filoloogia 
peaks pakkuma huvi neile, kes tahavad tegelda keelte süvauurimisega, kir
jandus-ja kultuurilooliste protsesside jälgimisega.

Eeldused, mida arvestatakse klassikalise filoloogia erialale sisseastu
misel, tulenevad vajadusest tegelda ladina ja kreeka keeles kirjapandud 
tekstidega ja töötada neid tekste puudutava inglis- ja saksakeelse kirjan
dusega. Seega on vajalik avar keeleline ja kirjanduslik silmaring ning 
sügavam teoreetiline huvi keele- ja kirjandusteaduse vastu.

Tähtis on kõigepealt emakeele süsteemi korralik tundmine, orienteeru
mine grammatikas ja keelesemantikas. Sellealased küsimused on ka sisse- 
astumistestis. Sellele peaksid lisanduma teadmised kirjandusloost ja kirjan
dusteooriast, samuti ajaloost. Eeldatavasti tuntakse ka neid antiikautorite
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teoseid, millest on olemas emakeelsed tõlked. Samuti peaks oskama 
korralikult keskkoolis õpitud võõrkeelt (-keeli). Sisseastumiseksamil võib 
keeletesti küsimuste puhul lähtuda oma emakeelest ka siis, kui see pole eesti 
keel. Tähtsal kohal on keelte võrdlus ja nendevaheliste seoste nägemine.

1997. a. võetakse klassikalisse filoloogiasse vastu neljandat korda pä
rast eriala taasavamist. Õppetöös osalevad lisaks ülikooli korralistele 
õppejõududele välisprofessorid mitmest riigist (USA, Saksamaa, Inglis
maa, Šveits jt.).

Maalikunsti eriala
Õppetöö maalikunsti erialal on keskendunud klassikalisele õlimaalile, 
vanematel kursustel on mõeldavad ka muud suunavalikud ja tehnikate 
kombinatsioonid, mis on käsitletavad tahvel- või monumentaalmaali kri
teeriumide kohaselt.

Kahe esimese aasta vältel on õppetöö põhirõhk kujutamisoskuste ja 
maalitehniliste võtete arendamisel ning kompositsiooni ja värviõpetuse alus
te õppimisel. Ehkki natuurist maalitakse ja joonistatakse kogu stuudiumi 
vältel, on küllalt oluline koht õppetöös ka abstraktsel maalikäsitlusel.

Maalimise ja kompositsiooni kõrval õpetatakse joonistamist, kunsti
ajalugu ja  plastilist anatoomiat ning väiksemas mahus graafikat, arvuti
graafikat ja  skulptuuri. Kogu õppekava on orienteeritud oskuste ja tead
miste arendamisele ning esteetiliste tõekspidamiste kujundamisele, res
pekteerides loova inimese õigust vabale ja isikupärasele eneseväljendusele 
täisväärtuslikus loomingulises töös.

Pärast õppekava täitmist on võimalik täiendavalt omandada kunstiõpe
taja kutse.

Vene ja slaavi filoloogia eriala
Vene ja slaavi filoloogiat hakati Tartu Ülikoolis õpetama 1803. aastal, kui 
avati vene keele ja kirjanduse õppetool. Kahe aasta jooksul kujunes Tartu 
Ülikoolis välja oma slavistikakoolkond, mille formeerimisest on võtnud 
osa maailmakuulsad teadlased: J. Baudouin de Courtenay, A. Stender- 
Petersen, M. Vasmer, J. Lotman jt.

Käesoleval ajal on osakonnas kolm õppetooli: 
venekeel Ülikooli 18a-322 tel 465 352,

juhataja korr. prof. I. Külmoja, 
vene kirjandus Ülikooli 18a-302, tel. 465 353, 

juhataja korr. prof. L. Kisseljova, 
slaavi filoloogia Ülikooli 18a -322 tel. 465 351, 

juhataja korr. prof. A. Dulitšenko.
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Üliõpilased võivad seega valida põhierialana (esimese erialana) vene 
keele, vene kirjanduse või slaavi filoloogia, mille nad omandavad kolme 
astme ulatuses. Õppekavas on ette nähtud vähemalt kahe eriala valik. 
Vene ja slaavi filoloogia osakonna üliõpilased võivad valida teise erialana 
peale vene keele, kirjanduse ja slaavi filoloogia ka semiootika ja kulturo
loogia. Kui aga üliõpilasel on vastav ettevalmistus, siis on tal võimalus 
valida filosoofiateaduskonnas ka teisi erialasid (soome-ugri, germaani- 
romaani, skandinaavia, klassikalised keeled, ajalugu, psühholoogia jt).

Kahe esimese semestri jooksul õpitakse üldkohustuslikke (alam- ja 
keskastme) aineid, mis annavad filoloogiateaduse põhialused: kirjandus
teooria alused, keeleteooria alused, sissejuhatus kultuuriteooriasse, sisse
juhatus slaavi filoloogiasse, vene kirjanduse ajalugu, maailmakirjanduse 
klassikud, tänapäeva vene keele teoreetiline kursus. On ette nähtud ühe 
võõrkeele, eesti keele (vene koolide lõpetanutele), praktilise vene keele (ees
ti koolide lõpetanutele), ladina ja vanaslaavi keele õppimine. Üliõpilane 
peab valima põhi- ja kõrvalerialad esimesel akadeemilisel õppeaastal. Põhi
erialal (ülemastmes) peab ta kirjutama proseminari-, seminari- ja lõputöö.

Vene ja slaavi filoloogia osakond on palju aastaid olnud tihedates 
loomingulistes sidemetes Venemaa juhtivate teaduskeskustega, tal on tihe 
koostöö Bergamo (Itaalia), Keelle’i (Inglismaa), Helsingi ja Stockholmi 
kõrgkoolidega, toimub üliõpilaste vahetus Poola, Tšehhi ja  Slovakkia 
kõrgkoolidega. Igal aastal esinevad Tartu Ülikoolis juhtivad slavistid 
loengukursuste ja teadusettekannetega. Üliõpilaskonverentsid vene filo
loogia alal on juba ammu muutunud rahvusvahelisteks. Osakonna lõpe
tanud töötavad kesk- ja kõrgkoolides, kirjastustes, raadios ja televisioonis, 
ajakirjanduses, tegelevad teadustöö ja tõlkimisega.

Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid vene ja slaavi filoloogia 
osakonna magistri- ja doktoriõppes.

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND

Bioloogia eriala

Tänapäeva bioloogia on äärmiselt mitmetahuline ja paljudes suundades are
nev teadus, mis uurib elusloodust väga erinevatel tasanditel alates taime- ja 
loomakoosluste ökoloogiast ning lõpetades rakus toimuvate molekulaarsete 
protsesside ja keemiliste reaktsioonidega. Sellest tulenevalt on nüüdisaegne 
bioloogia jagunenud reaks kitsamateks erialadeks, mis nõuavad spetsiifilisi 
teadmisi. Bioloogide õppekava võimaldab spetsialiseeruda seitsmele eri
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alale: biokeemia ja biofüüsika, biotehnoloogia ja biomeditsiin, botaanika ja 
ökoloogia, hüdrobioloogia, mikrobioloogia, molekulaarbioloogia ja geneeti
ka ning zooloogia. Bioloogide ettevalmistamine bioloogia-geograafiateadus- 
konnas toimub zooloogia ja botaanika instituudis ning molekulaar- ja raku
bioloogia instituudis. Nüüdisaegseks bioloogiks saamine eeldab korralikku 
ettevalmistust matemaatikas, keemias ja füüsikas, oskust töötada arvutiga 
ning head võõrkeelte tundmist. Vastavad kursused moodustavad esimese 
aineterühma, mida kohustuslike ainetena õpitakse 16 AP (ainepunkti) ula
tuses, st. 10% õppekavast. Oluliseks ainete rühmaks on bioloogilised üld
ained, mida kõik tulevased bioloogid peavad kuulama sõltumata valitavast 
erialast. Näiteks: rakubioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, mikrobio
loogia, taimesüstemaatika, taimemorfoloogia ja -histoloogia, selgrootute ja 
selgroogsete zooloogia. Neid distsipliine õpitakse 50 AP ulatuses, st. 31% 
õppekavast. Kolmanda rühma moodustavad kitsama eriala ained.

Õpingute lahutamatuks osaks on osalemine instituudi teadustöös, mille 
tulemusena valmivad harjutustöö(d) ja lõputöö. Ülikooli bakalaureuseast
me lõpetanud bioloogid saavad jätkata õpinguid 2-aastases magistriõppes 
ja seejärel 4-aastases doktoriõppes.

Bioloogide töö iseloom ja töökohtade valik sõltub erialast. Tänapäeval 
kiiresti arenevate erialade spetsialistid (molekulaar- ja  rakubioloogid, 
mikrobioloogid, geneetikud ning biokeemikud) töötavad nii teaduslabo- 
rites kui ka mitmesugustel rakenduslikel erialadel. Spetsialiste vajavad 
meditsiini- ja  veterinaarlaborid, samuti tootmisettevõtted, kus kasutatakse 
biotehnoloogiat, mille osatähtsus suureneb pidevalt.

Ökoloogid, botaanikud, mükoloogid, zooloogid ja  hüdrobioloogid või
vad leida tööd looduskaitsealadel, ökoloogilistes ekspertgruppides, kesk
konnakaitsega seotud asutustes ja teadustööl. Ökoloogide töökohtade arv 
on Euroopas kiiresti kasvanud.

Kõik lõpetajad saavad taotleda õpetaja kutset, jätkates õpinguid ühe 
aasta jooksul vastava programmi alusel.

Geograafia eriala

Geograafia õpetamine Tartu Ülikoolis on pikaajaliste traditsioonidega, 
algas tööga eelmise sajandi keskel ning sai iseseisvusajal professorite 
J. G. Granö, A. Tammekannu ja E. Kanti tööga üheks osaks rahvuskul
tuurist. Sõjajärgsel ajal professorite E. Varepi ja  S. Nõmmiku juhtimisel 
toimunud spetsialiseerumine füüsilise geograafia ja majandusgeograafia 
harudeks avardas geograafia tegevussfääri veelgi. Tänapäeval jätkab neid 
traditsioone 1992. aastal moodustatud Tartu Ülikooli geograafia instituut, 
mis jaguneb kolmeks õppetooliks: loodusgeograafia ja  maastikuökoloo- 
gia, inimgeograafia, geoinformaatika ja kartograafia.
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Kahel esimesel õppeaastal õpitakse geograafia põhikursusi: üldmaatea- 
dust, topograafiat, kartograafiat, hüdroloogiat, meteoroloogiat, mullateadust, 
geoinformaatikat, asustusgeograafiat, poliitgeograafiat, keskkonnakaitse alu
seid jne. Talvel omandatu kinnistatakse suvistel välipraktikatel ja ekskur
sioonidel. Järgnevalt valivad üliõpilased aineid vastavalt kitsamatele huvi
dele. Edukamad lõpetanud võivad jätkata õppimist geograafiamagistri ja fi
losoofiadoktori teaduskraadi taotlemiseks loodusgeograafia, maastikuöko- 
loogia ja keskkonnakaitse, geoinformaatika ning inimgeograafia alal.

Head võimalused on arvuti õppimiseks, kuna geograafia instituudil on 
arvutid ja tööjaamad keerukate geoinfosüsteemide haldamiseks, keskkonna
kaitse probleemide analüüsiks, planeerimisülesannete lahendamiseks, kaar
tide tegemiseks ja töötlemiseks, satelliitpiltide ja aerofotode töötlemiseks 
mitmesuguste tarkvarasüsteemidega, nagu Intergraph Microstation, Macin
tosh MapGraphics ja Mapil, IBM Idrisi ja ARC-lnfo.

Geograafid leiavad rakendamist kartograafia alal riiklikes ja era
firmades (Kaardikeskus, Maa-amet, Mereamet, AS REGIO), hüdroloogia, 
meteoroloogia ja klimatoloogia ning keskkonnakaitse alal, kohalikes oma
valitsustes ja maakondades, turismiettevõtetes ja mujal.

Geograafia instituudis on võimalik saada ka geograafiaõpetaja kutse.

Geoloogia eriala

Geoloogia on eriala, kus on võimalik õppida Maa ehitust ja ajalugu puudu
tavaid aineid, mille hulgas on nii teadusliku kui ka rakendusliku sisuga 
kursusi. Geoloogi erialane ettevalmistus algab põhiainete nagu üldgeoloogia, 
mineraloogia ja paleontoloogia õppimisest, mis on aluseks hilisemale spet
sialiseerumisele ning aitab tudengil otsustada kitsama eriala kasuks. Läbi 
aegade on olulise osa geoloogide ettevalmistusest moodustanud kodu- ja 
välismaised välipraktikad, mille käigus tutvutakse mõne piirkonna geoloo
gilise ehitusega ning kogutakse materjali kursuse- või lõputöö tarvis.

Rakenduslikuma suuna valinud võivad õppida põhjalikumalt hüdro
geoloogiat ja geofüüsikat, mis on tänapäeval kiiresti arenevad ning nüüdis
aegsel tehnikal põhinevad valdkonnad. Uue suunana on viimastel aastatel 
pandud alus keskkonnageoloogiale, mis käsitleb inimühiskonna ja looduse 
suhteid pikemas perspektiivis ning püüab leida meetodeid keskkonnale 
tekitatava kahju vähendamiseks ning juba tekkinud kahjustuste korvamiseks.

Klassikalise geoloogiateaduse tuntuma osa moodustavad sedimento- 
loogia ja petrograafia, mis ühelt poolt on tugevalt seotud maavarade õpe
tuse ning teisalt geokeemia ning mitmesuguste analüütiliste meetoditega. 
Piiriteadusena geoloogia ja bioloogia vahel asub paleontoloogia, mille 
õpetamisel on Tartu Ülikoolis pikaajalised traditsioonid ning mis meie 
tingimustes tegeleb vanimate Maad asustanud organismide uurimisega
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ning paleontoloogiliste teadmiste rakendamisega mitmesuguste geoloogi
liste probleemide lahendamisel.

Parimatel üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid ja teadustööd 
2-aastases magistriõppes, mis avab täiendavaid võimalusi spetsialiseeru
miseks (ehitusgeoloogia, pinnakatte geoloogia, geofüüsika, hüdrogeoloo
gia, paleontoloogia, mineraloogia ja petrograafia, sedimentoloogia) ning 
seejärel ka 4-aastases doktorantuuris, kus luuakse võimalused indivi
duaalseks uurimistööks.

Geoloogilise eriharidusega spetsialiste vajavad Eesti Geoloogiakeskus, 
teadusinstituudid (Geoloogia Instituut, Tartu Ülikooli geoloogia instituut), 
maakondade keskkonnateenistused ja rida geoloogia valdkonnas tegutse
vaid riigi- ja eraettevõtteid.

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis

Loodusteaduste õpetaja erialal saab 4 aastaga ettevalmistuse töötamiseks 
põhikoolis nelja aine õpetajana: loodusõpetuse-, bioloogia-, keemia- ja 
geograafia- või füüsikaõpetajana. Sellel erialal antakse mitmekülgsed 
teadmised kõigis nimetatud loodusteadustes. Õpetajatööks vajalikud tead
mised ja oskused omandatakse koos ainealaste õpingutega. Lisaks erialas
tele ainetele sisaldab õppekava veel matemaatikat, arvutiõpet, võõrkeeli, 
psühholoogiat, kultuurilugu jt üldaineid. Loodusteaduste õpetaja eriala 
lõpetanud saavad koos ülikooli diplomiga õpetaja kutsetunnistuse.

Soovi korral võib lõpetanu jätkata õpinguid aastase õppekava alusel 
kas bioloogia, keemia, geograafia või füüsika erialal ning saada baka
laureusekraadi. See võimaldab taotleda gümnaasiumiõpetaja kutset või 
jätkata õpinguid vastava eriala magistrantuuris.

Mitmekülgse ettevalmistusega õpetajate järele on Eestis eriti suur 
nõudmine, sest paljudes väikekoolides tuleb õpetajal normaalkoormuse 
saamiseks samaaegselt õpetada 3—4 õppeainet. Arvestades loodusteaduste 
õpetaja erialal antavat laiaulatuslikku ettevalmistust, on lõpetanud tere
tulnud ka paljudel mittepedagoogilistel aladel.
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TÜ TÜRI KOLLEDŽ

Keskkonnateaduse eriala

Tänapäeva maailmas tõuseb pidevalt interdistsiplinaarsete keskkonna
probleemide osatähtsus. Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikogu töötavad 
pidevalt keskkonnakaitseliste seadusaktide täiustamisel ja  praegune seis 
seadusandluses on rahuldav. Kahjuks napib aga laia baasharidusega ini
mesi, kes vastuvõetud seadusi praktikas ellu viiksid.

Alates tänavusest aastast aitab täita seda lünka vastuvõtt keskkonna
teaduse erialale kahe teaduskonna — nii füüsika-keemia- kui ka bio
loogi a-geograafiateaduskonna kureerimisel.

Keskkonnateaduste eriala valinud üliõpilased omandavad praktilisi ja 
teoreetilisi teadmisi keskkonnaga seotud ainetes. Eriala on tugevalt prak
tilise suunitlusega ja õppekava läbimisel antakse lõpetanule keskkonna
nõunik diplom. Enamus keskkonnateaduse eriala õppekava ainetest 
sisaldavad lisaks loengutele veel seminare ja praktikume, samuti praktilisi 
õppusi.

Diplomiõppe järel on võimalik jätkata õpinguid bakalaureuseõppes 
kitsama spetsialiseerumisega keskkonnabiotehnoloogia, keskkonnatehno
loogia, keskkonnakeemia, keskkonnafüüsika, rakendusgeoloogia, maasti- 
kuökoloogia ja keskkonnakaitse erialal. Bakalaureusekraadi saanutel on 
võimalik jätkata õpinguid magistri- ja doktoriõppes vastavalt kinnitatud 
õppekavade ja erialade piires.

Keskkonnateaduse eriala õppeprogramm baseerub põhiliselt juba üli
koolides õpetatavatel ainetel. Esitatava programmi on koostanud Tartu 
Ülikooli juures tegutsev keskkonnateaduste nõukogu, kuhu kuuluvad 
keskkonnateaduste spetsialistid Tartu Ülikoolist, Eesti Põllumajandus
ülikoolist, Zooloogia ja  Botaanika Instituudist, Füüsika Instituudist ja 
Tartu Observatooriumist.

Keskkonnateaduste eriala õpingute mahuks on 120 AP ning see jagu
neb kahte ossa: alamastmeks (40 AP) ning kesk- ja ülemastmeks (80 AP).

Alamaste koosneb loodusteaduste üldkursustest, mis loovad põhibaasi 
keskkonnanõuniku erialateadmiste omandamiseks. Alamastme ained jao
tuvad nelja ainebloki vahel: bioloogilis-maateaduslikud ained, keskkonna
füüsika alused, keskkonnakeemia alused ja üldainete rühm.

Kesk- ja ülemastme ained annavad keskkonnanõuniku tööks vajalikke 
süvendatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja oskusi ning jagunevad 
kahte rühma: kohustuslikud ained (60 AP) ja vabalt valitavad ained 
(16 AP), lisandub lõputöö.

38



Kohustuslikud ained jaotuvad omakorda järgmislt: bioloogilis-maa- 
teadusliku ainete rühm, keskkonnakeemia ja  keskkonnafüüsika ainete 
rühm, majandus-juriidiliste ainete rühm, tehnoloogiliste ainete rühm ja 
keskkonnakaitse ainete rühm.

Keskkonnateaduste eriala lõpetanud leiavad tööd omavalitsusüksustes 
(vallad, linnad) spetsialistidena (praegu enamasti täitmata), ettevõtetes, 
keskkonnaministeeriumis jne.

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND

Füüsika eriala

Aastasadu on inimkond püüdnud otsida seletust mitmesugustele looduses 
toimuvatele nähtustele ja rakendada neid enda teenistusse. Tartu Ülikoolis 
on füüsikat kui laiaulatusliku praktilise rakendusega loodusteadust õpe
tatud vähemal või suuremal määral kogu ülikooli ajaloo vältel. Käesoleval 
ajal saab füüsikat õppida füüsika-keemiateaduskonna füüsikaosakonnas.

Põhiõppes omandatakse baasharidus füüsikas, milleks on vaja läbida 
füüsika üldkursused (mehaanika, molekulaarfüüsika, elekter, optika, aato- 
mi- ja tuumafüüsika) koos eksperimendioskusi arendavate laboratoorsete 
praktikumidega ja teoreetilise füüsika põhikursused (teoreetiline mehaa
nika, elektrodünaamika, kvantmehaanika, termodünaamika ja statistiline 
füüsika). Nende ainete omandamine on võimalik vaid matemaatika põh
jaliku tundmise baasil. Seepärast on õppekavas ulatuslik matemaatiliste 
ainete tsükkel. Et füüsiku praktiline tegevus pole mõeldav arvutiteta, siis 
läbitakse ka arvutiõpetuse tsükkel. Peale baashariduseks vajalike ainete 
kuulamist on tudengitel põhiõppe raames võimalus vastavalt huvidele ja 
soovile omandada eriharidus mingis kitsamas füüsikavaldkonnas. Vasta
vaid õppesuundi on kolm.

1. Rakendusfüüsika. mis jaguneb kaheks kitsamaks haruks: füüsika
line infotehnoloogia ja biomeditsiinitehnika.

Füüsikalise infotehnoloogia harus omandatakse moodsat arvutustehni
kat kasutades teadmisi info kogumise, töötlemise, salvestamise ja edas
tamise valdkonnast. Õpetatavatest ainetest võiks nimetada järgmisi: mõõ
te- ja  juhtimissüsteemid, signaalitöötluse alused, mikroprotsessorid, arvu
tite arhitektuur, kujutiste digitaaltöötlus, sidesüsteemid, arvutigraafika, ar
vutimeedia jt.
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Biomeditsiinitehnika haru üliõpilased õpivad inimese anatoomia, bio- 
mehaanika ja füsioloogia aluseid, moodsa meditsiinitehnika füüsikalisi ja 
informatsioonitehnilisi aluseid, kasutamist meditsiinilises diagnostikas ja 
teraapias.

Saadav laiapõhjaline haridus on heaks baasiks konkreetsete praktiliste 
probleemide lahendamisel. Rakendusfüüsika suuna lõpetanud leiavad tööd 
kõige erinevamates arvutustehnika ja  infotehnoloogiaga ning moodsa 
meditsiinitehnikaga tegelevates asutustes ja firmades.

2. Keskkonnafüüsika. Õpitakse tundma Maa atmosfääris, hüdrosfää- 
ris, litosfääris ja biosfääris toimuvaid füüsikalisi protsesse, keskkonna
kaitse, sh. keskkonna monitooringu füüsikalisi aspekte, uuritakse moodsa 
mõõteaparatuuri ja arvutitega ilmastikunähtusi. Tööd pakuvad peamiselt 
teadusinstituudid, ülikoolid ja riigi hüdrometeoroloogiateenistused, ka 
keskkonnakaitsega tegelevad asutused ja firmad.

3. Fundamentaalfüüsika õppesuund on mõeldud üliõpilastele, kes 
näevad oma kutsumust akadeemilises teaduses ülikoolide või teadus
instituutide juures teoreetilise füüsika, astrofüüsika, tahkisefüüsika või 
optika ja spektroskoopia alal.

Pärast bakalaureusetöö edukat kaitsmist omandatakse bakalaureuse
kraad. Põhiõppe läbimiseks kulub süstemaatilise õppetööst osavõtu korral 
neli aastat.

Edukamatel põhiõppe lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid kahe 
aasta vältel magistriõppes ühes kolmest eespoolmainitud suunast.

Neil, kes soovivad saada gümnaasiumi füüsikaõpetaja kutset, tuleb 
pärast põhiõpet õppida veel ühe aasta jooksul pedagoogilisi, psühholoo
gilisi ja metoodilisi aineid ning sooritada koolipraktika.

Keemia eriala

Keemia eriala on Tartu Ülikoolis võimalik õppida füüsika-keemiateadus- 
konna keemiaosakonnas. Põhiõpe kestab 4 aastat ja lõpeb lõputööga. Selle 
eduka kaitsmise korral omistatakse lõpetanule bakalaureusekraad keemias.

Käesoleval ajal on keemia õpetamisel püütud vältida liiga varajast spet
sialiseerumist. Õppekava on koostatud selliselt, et üliõpilased saaksid põhi
õppe raames võimalikult laialdase ja mitmekesise keemiahariduse. See või
maldab lõpetanute laiemat rakendatust ja suuremat konkurentsivõimet töö
turul. Valides sobivad kõrvalained, saab põhiõppe raames omandada kitsa
ma eriala. Bakalaureusetöö teema on määratud valitud kõrvalainete vald
konnaga. Üliõpilastel on võimalik valida 12 kõrvalaine (kitsama eriala) blo
ki vahel: anorgaaniline keemia, füüsikaline ja elektrokeemia, keskkonna- ja 
toiduainete keemia, analüütiline keemia, bioorgaaniline keemia, teoreetiline
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keemia, keemiline füüsika, materjaliteadus, orgaaniline keemia, orgaaniline 
rakenduskeemia, restaureerimine, arvutikeemia.

Esimesel kolmel semestril on õppekavas ainult kohustuslikud ained. See 
võimaldab õpetada põhiaineid vajalikus järjekorras. Alates 4. semestrist on 
õppekavas kõrvuti kohustuslike ainetega erialased valikained ja vabalt vali
tavad ained. Vabalt valitavad ained moodustavad 10% õppekava mahust ja 
pole piiratud keemia valdkonnaga. Baashariduse omandamisel on oluline 
osa keemia üldkursustel (anorgaaniline keemia, analüütiline keemia, orgaa
niline keemia, füüsikaline keemia, kolloid- ja pindnähtuste keemia, teoree
tiline keemia ja tahkisekeemia), mis sisaldavad ka laboratoorseid prakti
kume. Hiljem lisandub rida kitsama suunitlusega kursusi nii kohustuslike kui 
ka valikainetena. Enamiku nende ainete omandamine eeldab head orien
teerumist füüsikas ja matemaatikas. Seepärast on õppekavas kindel koht 
füüsikal, kõrgemal matemaatikal ja arvutiõpetusel. Jätkub ka võõrkeelte 
oskuste täiendamine. Kõrvuti kohustuslike ja valikainetega on õppekavas 
rakendusliku suunaga altematiivained (tehniline analüüs, materjalide kee
mia, rakenduselektrokeemia, keskkonnakeemia).

Neil, kes soovivad saada gümnaasiumi keemiaõpetaja kutset, tuleb pä
rast bakalaureusekraadi saamist õppida veel ühe aasta jooksul peda
googikat, psühholoogiat ja  metoodikat ning sooritada koolipraktika. Edu
kamatel põhiõppe lõpetajatel on võimalik jätkata haridusteed magistran
tuuris (2 aastat) ja doktorantuuris (4 aastat), kus suurem kaal on teadus
likul uurimistööl.

Keemiaosakonna lõpetanud töötavad peaaegu kõigis Eesti teadusinsti- 
tuutides. Peale teadusasutuste leiavad nad rakendust kõrgkoolides, töös
tuses, firmades konsultantidena, meditsiinilaborites, biokeskustes, loo
duskaitses, mereuuringutes, muuseumides, raamatukogudes, koolides jne. 
Edaspidi lisanduvad kindlasti toiduaine- ja tollilaborid. Paljud keemia
osakonna lõpetanud on edukad ärimehed, ettevõtjad ning töötavad kõr
getes riigiametites.

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis

Loodusteaduste õpetaja eriala on Tartu Ülikoolis avatud 1993. aastast. 
Käesoleval ajal toimub loodusteaduste õpetajate koolitus paralleelselt 
füüsika-keemia- ja bioloogia-geograafiateaduskonnas ühesuguste õppe
kavade järgi. Õppekeelteks on eesti ja  vene keel. Põhiõpe kestab 4 aastat 
ja lõpetanud saavad põhikooli loodusteaduste õpetaja kutse.

Loodusteaduste õpetaja saab ettevalmistuse, et töötada põhikooli loo
dusõpetuse, keemia, füüsika, bioloogia või geograafia õpetajana. Õppe
kavas on keemia, füüsika ja bioloogia esindatud ligikaudu võrdses mahus. 
Üksikjuhtudel on füüsikablokk võimalik asendada geograafiablokiga.
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Lisaks sisaldab õppekava veel üldkultuurilisi aineid (kultuurilugu, 
võõrkeeled, iildpsühholoogia jne.), matemaatikat, arvutiõpetust ja peda
googilisi aineid. Põhiõppe raamidesse mahub ka pedagoogiline praktika.

Jätkates õpinguid 40 AP (ainepunkti) ulatuses (1 aasta), on võimalik 
omandada bakalaureusekraad keemias või bioloogias, mis annab õiguse 
taotleda vastavat gümnaasiumiõpetaja kutset või jätkata õpinguid magist- 
ratuuris.

KEHAKULTUURITEADUSKOND

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond kasvas välja aastal 1928 arsti
teaduskonna juurde loodud kehalise kasvatuse instituudist. Viimaste aas
tate reformide tulemusena on oluliselt muutunud teaduskonna struktuur ja 
õppekorraldus. Käesoleval ajal on teaduskonna struktuuris kolm akadee
milist instituuti (spordibioloogia, spordipedagoogika, sporditeooria ja 
treeninguõpetuse instituut) ja praktilise suunitlusega õppe-sporditööd 
teostav spordikeskus. Kehakultuuriteaduskonna õppekavad võimaldavad 
omandada interdistsiplinaarse akadeemilise hariduse ning saada süva- 
ettevalmistuse ühes või mitmes rakendusvaldkonnas: treeninguõpetus, 
spordijuhtimine, kehaline kasvatus, liikumisravi, terviseõpetus. Mit
mes uurimisvaldkonnas on saavutatud rahvusvaheliselt arvestatav tase, 
praegu õpib meil 12 välisüliõpilast.

Alates 1997/98. õa-st on kehakultuuriteaduskonnas kolm eriala:
1) liikumis- ja sporditeadused (planeeritav vastuvõtt bakalaureuseõppes 

30 üliõpilast),
2) liikumisravi (15 üliõpilast),
3) treeninguõpetus ja spordijuhtimine (15 üliõpilast).

Ülikool korraldab kehaliste võimete testid, mida hinnatakse arves
tusena. Vastuvõtu pingeridade koostamisel arvestatakse ka emakeele (kir
jand) ja võõrkeele riiklike lõpueksamite tulemusi.

Liikumis- ja sporditeaduste eriala

Õppetöö toimub ainesüsteemis 3 astmes: bakalaureuse-, magistri- ja dok
toriõpe. Bakalaureuseõpe (4 aastat, 160 AP) koosneb peaainest (105 AP), 
kõrvalainetest (39 AP) ja vabaainetest (16 AP).

Peaaine on kohustuslike õppeainete kompleks, mis loob ettekujutuse 
inimorganismi ehitusest ja talitlusest ning kehalise aktiivsusega kohane
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misest erinevates tingimustes, samuti spordi ja kehalise kasvatuse sotsiaal- 
kultuurilisest rollist ühiskonnas. Omandatakse oskused ja kogemused ise- 
seivaks uurimistööks ning kooli kehalises kasvatuses rakendatavate spor
dialade õpetamiseks. Koolituse lahutamatu komponent on õppe-treening- 
töö valitud spordialal, mis annab treeneri ettevalmistuse. Kõrvalainena 
saab õppida spordijuhtimist ja terviseõpetust, kõrvalaineid on võimalik 
valida ka teistest teaduskondadest. Samuti võivad teiste teaduskondade 
üliõpilased kõrvalainena õppida liikumis- ja sporditeadusi.

Bakalaureuseõppes kaitstakse kolm uurimistööd ning sooritatakse 
praktikad pea- ja kõrvalainetes. Stuudium lõpeb lõputöö kaitsmisega, lõ
petanud saavad bakalaureusekraadi (baccalaureus scientarum) liikumis- 
ja  sporditeaduste alal. Erialast tööd on võimalik leida nii treeneritena kui 
ka spordijühtimises ja tervisespordis. Kehalise kasvatuse õpetajana töö
tamine eeldab üheaastase õpetajakoolituse läbimist.

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad konkursi korras jätkata õpinguid 
2-aastases magistriõppes, magistrikraadi omanikud 4-aastases doktori
õppes liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Liikumisravi eriala

Liikumisravi hakati Tartu Ülikoolis õpetama liikumis- ja sporditeaduste 
eriharunal992. Käesoleval aastal kinnitati iseseisev õppekava, mis käivitub 
1997/98 õa. Õppetöö toimub ainesüsteemis bakalaureuseõppes (4 aastat, 
160 AP), koostöös arstiteaduskonna instituutide ja ülikooli kliinikumiga. 
Peaainena (105 AP) õpetatavad ained loovad süsteemse ettekujutuse orga
nismi ehitusest ja talitlusest ning kehaliste harjutuste osast taastusravis, hai
guste profülaktikas ja liikumispuuete kompenseerimisel. Stuudium annab va
jaliku meditsiinilise ettevalmistuse ja iseseisva uurimistöö kogemuse kine- 
sioloogias või liikumisravis (kaitstakse 3 uurimistööd). Viimasel õppeaastal 
sooritatakse 8-nädalane liikumisravi praktika Tartu tervishoiuasutustes.

Kõrvalainetena saab õppida sporditeadusi, terviseõpetust ja  spordi
juhtimist kehakultuuriteaduskonna ning rehabilitatsiooni ja tegevusteraa- 
piat arstiteaduskonna baasil

Bakalaureuseõpe lõpeb lõputöö kaitsmisega, lõpetanud saavad baka
laureusekraadi (baccalaureus scientiarum) liikumisravi erialal. Liikumis- 
ravispetsialistide tööhõive on kõrge, nad leiavad rakendust raviasutustes, 
taastusravi- ja tervisekeskustes, samuti hälvikute kehalise kasvatuse õpeta
jatena (täiendava õpetajakoolituse läbimisel)

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad jätkata õpinguid 2-aastases ma
gistriõppes liikumis- ja sporditeaduste erialal.
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Treeninguõpetuse ja spordijuhtimise eriala

Täiesti uue erialana käivitub alates 1997/98. õa-st treeninguõpetuse ja 
spordijuhtimise diplomiõpe (3 aastat, 120 AP). Õppetöö toimub kursuse
süsteemis, eesmärgiks on anda ettevalmistus tööks treeneri ning spordi
juhtimise spetsialistina. Praegu tegutseb Eestis üle 850 spordiklubi ja see 
arv kasvab, kaadrit vajavad ka spordikoolid, tervisespordikeskused ja 
-klubid. Seega on tekkinud vajadus koolitada Eesti spordisüsteemi jaoks 
kõrgharidusega inimesi, kes on saanud ettevalmistuse nii spordi juhtimise 
ja majandamise kui ka sporditreeningu teooria ja metoodika alal. Treeneri 
või spordijuhina töötamine ei eelda tingimata bakalaureusekraadi (teadus- 
koolitust), piisab ka ülikoolidiplomist. Diplomiõppe üliõpilased saavad nii 
korraliku üldhariduse kui ka ettevalmistuse, et töötada treenerina valitud 
spordialal, samuti spordi juhtimises ja majandamises. Liikumis- ja spordi- 
teaduse bakalaureuseõppest erinevalt on siin väiksem teaduskoolituse ja 
üldainete osakaal. Olulisel kohal on spordieriala teooria ja metoodika, 
samuti õppe-treeningtöö valitud erialal. Läbitakse treeneripraktika ning 
praktika spordi juhtimise ja majandamise alal. Diplomiõpe lõpeb diplomi
töö kaitsmisega. Lõpetanud saavad diplomi treeninguõpetuse ja spordi
juhtimise erialal ja võivad asuda tööle spordisüsteemis võrdselt bakalau
reuseõppe lõpetanutega (treeneri, metoodiku, spordiadministraatori, ter- 
visespordispetsialistina jne).

Kõigil lõpetanutel on võimalik jätkata õpinguid bakalaureuseõppes 
liikumis- ja sporditeaduste erialal.

Õpetajakutse kehakultuuriteaduskonnast

Kõigil liikumis- ja sporditeaduste ning ka liikumisravi eriala lõpetanutel, 
kes kõrvalainena on õppinud sporditeadusi, on võimalik pärast bakalau
reuseõpet omandada üheaastase kutsekoolituse järel gümnaasiumi keha
lise kasvatuse õpetaja kutse. Lisaerialana on võimalik omandada güm
naasiumi terviseõpetuse õpetaja kutse sel tingimusel, et bakalaureuse
õppes on läbitud terviseõpetuse kõrvalainekursus ning vastavad eeldus
ained.

Ootame kehakultuuriteaduskonda õpihimulisi noori, kes tunnevad sü
gavat huvi sporditeaduste, liikumisravi, samuti vastavate rakendusharude 
(treeninguõpetus, spordijuhtimine, kooli kehaline kasvatus ja terviseõpe
tus) vastu.

44



MAJANDUSTEADUSKOND

Majandusteaduskonna erialad

Majandusteaduskonnas on võimalik õppida diplomiõppes ärijuhtimise 
ning bakalaureuseõppes rahvamajanduse ja ettevõttemajanduse eriala.

Õppetöö majandusteaduskonna bakalaureuseõppes kestab 4 aastat ning 
jaguneb alusõppeks ja peaõppeks (kumbki 2 aastat).

Õpetatavad ained on jagatud kolme rühma.
1. Üldained, mis peavad tagama kõrgharidusega inimesele vajalikud 

üldteadmised ning valmistama üliõpilasi ette majandusalaste teadmiste 
omandamiseks. Kohustuslikud üldained on võõrkeeled, kõrgem mate
maatika, informaatika, õigus. Üldainete osa on suurem rahvamajan
duse erialal.

2. Majandusalased põhiained. Nende suunitlus ja  maht on erialati eri
nev. Kohustuslikeks põhiaineteks kõigile majandusteaduskonna üliõpi
lastele on majandusteooria (mikro- ja makroökonoomika), majandus
matemaatika, statistika, ökonomeetria, majandusajalugu, majandus
poliitika, riigirahandus, ettevõtte majandusõpetus, finantsarvestus ja 
juhtimine ning eriainete alused.

3. Eriained, mida õpitakse peaõppes kolmandal ja neljandal õppeaastal. 
Peaõppes tuleb üliõpilastel valida 2 eriainet. Iga eriaine koosneb mit
mest omavahel seotud üksikainest, mis moodustavad ainekompleksi, 
õppetöö mahuga üks semester. Täiendav spetsialiseerumine toimub 
üksikute valikainete kaudu. Mõlemad eriained lõpevad koondeksa- 
miga. Ühes eriaines tuleb üliõpilasel koostada bakalaureusetöö. See 
eriaine on peaaineks eriala ülemastmes, teine aga kõrvalaineks.

Rahvamajanduse eriala
peaaine on majanduspoliitika ja haldusmajandus või majandusprotsesside 
modelleerimine. Kõrvalainete valik: kaubandus ja teenindus, raha ja pan
gandus, välismajandus või teine peaaine.

Ettevõttemajanduse eriala
võimalikud peaained on majandusarvestus, ärirahandus ja investeeringud, 
raha ja pangandus, turundus, kaubandus ja  teenindus, juhtimine ning välis
majandus. Samad on ka valitavad kõrvalained, lisandub majanduspoliitika 
ja haldusmajandus ning majandusprotsesside modelleerimine.
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Ärijuhtimise eriala
on võimalik õppida kaugõppes Avatud Ülikoolis. Õpe on tasuline ning 
kestab 4 aastat. Diplomiõpe annab rakendusliku kõrghariduse, mis on 
suunatud ettevõtte juhtimiseks vajalike teadmiste ja  oskuste omanda
misele. Lisaks üldmajandusharidusele võimaldatakse 1 aasta jooksul õppi
da eriainena kas finantsjuhtimist või turundust.

Majandusteaduskonnas õpetatavad eriained

Ärirahandus ja investeeringud finantsjuhtimine)
Iga ettevõte, olenemata sellest, kas ta on kasumit taotlev ettevõte või 
mitte, aga ka iga asutus ja organisatsioon, mis ei tegele otseselt tootmi
sega, kasutab raha. On väga tähtis, et see raha, mis ettevõttele laekub, 
oleks õigesti jaotatud ja ratsionaalselt kasutatud. Ärirahanduse ja inves
teeringute eriaine õpetabki raha ettevõttesisesest kasutusest aru saama, 
neid protsesse analüüsima ja juhtima.

Raha ja pangandus
Raha ja panganduse eriaine annab võimaluse mõista rahamajanduses toi
muvaid protsesse, neid teoreetiliselt mõtestada ja oskuse vastavaid indi
kaatoreid praktilise majandustegevuse korraldamisel kasutada. Eriaine 
üldnimetus viitab sellele, et keskseteks käsitlusaladeks on rahateooriad ja 
rahaturg ning pangad kui kesksed rahaasutused.

Välismajandus
Eesti Vabariik integreerub oma väiksuse tõttu paratamatult väga tihedalt 
maailmamajandusse. Suhtlemine maailma majandusorganisatsioonidega, 
koostöö välismaailmaga nii riiklikul kui ka ettevõtete tasemel nõuab ma
jandusliku üldhariduse kõrval maailmamajanduse ja rahvusvaheliste ma- 
jandus- ja ärisuhete spetsiifika head tundmist. Välismajanduse eriaine 
ülesandeks on varustada Eesti ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone välis- 
majandussuhtlemiseks ettevalmistatud spetsialistidega.

Majandusarvestus
Ettevõtte majandusarvestuse süsteemi eesmärgiks on ette valmistada fi
nantsmajanduslik informatsioon, mis on vajalik juhtimisotsuste langeta
misel nii ettevõtte sees kui väljas. Seega valmistuvad üliõpilased siin saa
ma ettevõtete juhtide asendamatuteks abilisteks, kuid vastav ettevalmistus 
kulub ära ka juhtidele endile.
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Kaubandus ja teenindus
Kaubandus ja teenindus kuulub harulise tunnuse alusel kujundatud eri
ainete hulka ja  seetõttu on tema sisus esindatud makro-, meso- ja mikro- 
tasand. Makrotasandi teemadeks on kaubanduse kui majandusharu rahva
majanduslikud funktsioonid ning riiklik ja kohalik kaubanduspoliitika. 
Mikrotasandil käsitletakse kõiki kaubandusettevõtluse küsimusi. Kesk- 
tasandi moodustavad aga mitmesugused ühistegevuse ja kaubanduskettide 
probleemid.

Turundus
Turumajanduse tingimustes puutub iga institutsioon, olenemata sellest, 
kas ta on kasumit taotlev ettevõte või mitte, suuremal või vähemal määral 
kokku turundusega, pakkudes või ostes tooteid või teenuseid. Eriaine 
eesmärgiks on tundma õppida arusaamist, võimalusi ja riski, mida mar
keter turul kohtab. Marketer omandab teadmised ja oskused, kuidas ku
jundada oma paindlik ja efektiivne turunduse strateegia, arvestades ümb
ritsevat keskkonda ning selle võimalikke muutusi.

Majanduspoliitika ja haldusmajandus
Sotsiaalse turumajanduse raames jäävad olulised ülesanded ka riigile ja 
kohalikele omavalitsustele. Viimased peavad looma optimaalse ettevõtlus
keskkonna, mis tagaks ühelt poolt ettevõtlusvabaduse ning teiselt poolt 
peaks silmas üldisi sotsiaalseid ja ökoloogilisi vajadusi. See eeldab riigi
ametnike kompetentsust, et valida sobivad õiguslikud ja  rahalised vahendid. 
Vajalikke teadmisi annab majanduspoliitika ja haldusmajanduse eriaine.

Majandusprotsesside modelleerimine
Eriaine raames õpitakse:
* majandusprotsesside analüüsimist ja reguleerimist nende protsesside 

formaalsete kirjelduste (mudelite) baasil nii ettevõtte kui ka riigi ta
sandil;

* arvutil ja arvutussüsteemidel realiseeritud infosüsteemide projektee
rimist ja kasutamist;

* statistilise teabesüsteemi kasutamist modelleerimisel, prognoosimisel 
ja juhtimisel.

Juhtimine
Juhtimine on majandusnähtusi integreeriv tegevus, mille kaudu suunatakse 
organisatsiooni eesmärgipärast funktsioneerimist. 20. sajandi II poolel on 
juhtimine kujunenud elukutseks, mille omandamine nõuab üksikisiku, orga
nisatsiooni ja  nendevahelise koostoime mõistmist, analüüsimist ja raken
damist. Juhtimise eriaines käsitletakse inimkäitumise ja organisatsiooni tege
vuse teoreetilisi seisukohti ja arendatakse praktilise juhtimise oskusi.
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TÜ PÄRNU KOLLEDŽ

Turismi- ja hotelliettevõtluse eriala

Turism on suurimaid ja  kiiremini arenevaid majandusharusid kogu maa
ilmas, olles arvestatav ka Eestis. Tugevate sidemete tõttu teiste majandus
harudega mõjutab turism kogu majandust ning suurendab nõudlust teiste 
valdkondade toodete ja  teenuste järele. Turismi- ja  hotelliettevõtlust ise
loomustavad eelkõige väike- ja keskettevõtted. Hoolika juhtimise korral 
on turism minimaalselt keskkonda saastava mõjuga majandustegevus, mis 
on olulise tähtsusega loodusvarade, ajaloo- ja kultuuripärandi säilimise 
seisukohast.

Aine üldnimetus viitab sellele, et õppekava keskseteks käsitlusaladeks 
on turisminduse ja hotellinduse olemuse ning süsteemi ja  majanduse ning 
väikeettevõtluse üldaluste tundmaõppimine. Oluliseks on peetud nende 
teadmiste ja oskuste omandamist, mis on seotud klienditeeninduse ja 
rahvusvahelise suhtlemisega.

Põhiosa erialaainete mahust moodustavad turismi- ja  hotelliettevõtete 
majandusõpetus ning sellega seoses kõik juhtimisvaldkonda kuuluvate prob
leemide käsitlemine, nagu turismitoodete ja -teenuste tootmine ja turundus, 
erinevate turismi- ja majutusettevõtete ning turismiga piirnevate ettevõtete 
tegevuse korraldamine ja juhtimine, hinnakujundus ja müügijuhtimine, 
praktiline reklaam jm. Rahvusvahelise turismi- ja hotelliettevõtluse kursusel 
omandatakse teadmised spetsiifilistest ülesannetest ja probleemidest 
rahvusvahelises majandustegevuses, rahvusvahelises turunduses ja koostöös.

Turismi geograafiat käsitlevatel kursustel on pearõhk asetatud süsteem
se käsitluse omandamisele teadmistest reiside korraldamiseks ja reisi
miseks vajaliku informatsiooni saamiseks ning kasutamiseks.

Turismipoliitika kursus teadvustab turismipoliitilised eesmärgid ja tu- 
rismipoliitika kandjad erinevatel tasanditel. Turismiõiguse kursus käsitleb 
turismiga kaasnevaid seadusandlikke küsimusi, mis on olulised nii Eestis 
kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Õppekavasse on lülitatud Eesti jaoks sellised olulised kursused, nagu 
säästlik turism ja kuurortturism ja suurürituste planeerimine ja korral
damine.

Hotellinduse alal omandatakse teadmised hotellinduse alustest, hotelli- 
töö korraldamisest, hotelliturundusest ja  -juhtimisest ning hotelli toitlusala 
küsimustest. Turismi- ja hotelliettevõtluse tundmaõppimisel on diplomi
õppe jooksul kaks praktikaperioodi turismifirmades või majutusasutustes.

Diplomiõpe lõpeb erialase lõpueksami ning diplomitööga. Lõpetanul 
on võimalus jätkata õpinguid bakalaureusekraadi saamiseks.
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Turismi- ja hotelliettevõtluse diplomiõppe lõpetamine annab võima
luse asuda tööle nii turismiettevõtetesse, majutusasutustesse kui ka turis
miga piirnevatesse ettevõtetesse, samuti alustada neis valdkondades kar
jääri ettevõtjana.

Ärijuhtimise eriala

Ärijuhtimise eriala on võimalik statsionaarselt (3 aastat) õppida TÜ Pär
nu Kolledžis ja kaugõppes vabakuulajana (4 aastat) Tartus. Diplomiõpe 
annab rakendusliku kõrghariduse: ettevõtte asutamiseks ja juhtimiseks 
vajalikud teadmised ja oskused.

Pärnu kolledžis õppides saab spetsialiseeruda kolmandal aastal väike
ettevõtlusele, Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õppides finantsjuhti
misele või turundusele.

Ettevõtlus on turumajanduse nurgakivi, millele laotakse Eesti Vabarii
gis uueneva majanduse alusmüüri. See on julgete, tähtsate ja keerukate 
projektide elluviimine, mis tähendab valmisolekut võtta endale vabataht
likult kogu uute ideede realiseerimisega kaasnev risk. Ettevõtlus on ener
giliste ja algatusvõimeliste inimeste intellektuaalne tegevus, kes kasutavad 
enda käsutuses olevaid ressursse ettevõtte asutamiseks, majandustegevuse 
organiseerimiseks, ühiskonna majandusprobleemide lahendamiseks.

Ärijuhtimise eriala õppekava on koostatud eesmärgiga koolitada kõrge 
kvalifikatsiooniga, mitmekülgselt arenenud, loovalt ja dialektiliselt mõtle
vaid, eriala tundvaid spetsialiste ning ärijuhte.

Õppeainete valik ja järjestus moodustavad seostatud süsteemi, kus üle
minek ühelt ainelt teisele toimub loogiliselt põhjendatuna ja ainete oma
vahelisi seoseid arvestades. Esimesel õppeaastal on valdavas ülekaalus 
üldained, mis kindlustavad vajaliku lähtebaasi. Õpitakse kahte võõrkeelt, 
informaatikat, statistikat, majandusmatemaatikat, õigusteadust ja psühho
loogiat. Peaainete õppimine loob teoreetilise ja metodoloogilise aluse eri
alaainete omandamiseks. Õpitakse majandusteooriat, majandusajalugu ja 
-poliitikat, rahvusvahelist majandust, riigirahandust, pangandust, maksun
dust jne. Rakendusliku eriala puhul moodustavad olulise ainetegrupi eri
alaained, nagu ärijuhtimine, äristrateegia, ettevõtte analüüs, marketing, fi
nantsjuhtimine, majandusarvestus, tootmis-teeninduskorraldus, inimsuh
ted, firma käitumine jne. Lisaks eeltoodule on vastavalt õppekavale või
malus õppida ka vabalt valitud aineid.

Lahutamatuks osaks diplomiõppe kavas on kolm praktikaperioodi ette
võtetes. Diplomiõpe lõpeb erialase lõpueksami ja diplomitööga. Lõpeta
nutel on võimalus jätkata õpinguid bakalaureuseõppes Tartu Ülikoolis.

Väikeettevõtluse suuna diplom annab võimaluse asuda tööle ettevõt
tesse mitmesugustele äri-, juhtimis- ja majandusteadmisi nõudvatele

7 49



ametikohtadele või alustada neis valdkondades karjääri ettevõtjana. Õppe
kava läbinu omab laialdasi teoreetilisi teadmisi ja mõningaid praktilisi 
oskusi ärijuhi-ettevõtja erialal, kuid peab arvestama ka seda, et tänapäeva 
keerukas majandussituatsioonis orienteerumiseks ja edu saavutamiseks on 
hädavajalik töö käigus veel palju juurde õppida.

MATEMAATIKATEADUSKOND

Matemaatikateaduskonnas on võimalik õppida bakalaureuseõppes (4 aas
tat) matemaatikat, matemaatilist statistikat ja informaatikat ning diplomi
õppes (3 aastat) rakendusinformaatikat. Samuti on võimalik pärast baka
laureusekraadi omandamist, õppides veel üks aasta, saada matemaatika
õpetaja või informaatikaõpetaja kutse.

Vastuvõtt matemaatikateaduskonna bakalaureuseõppesse on ühine kõi
gile erialadele. Eriala (peaaine) tuleb üliõpilastel valida hiljemalt kolman
da õppeaasta alguseks. Kõik matemaatikateaduskonna üliõpilased saavad 
korraliku matemaatikaalase põhihariduse, samuti põhiteadmised arvuti
teaduses.

1997/1998. aasta suvel võtab matemaatikateaduskond vastu 90 üli
õpilast (sh. 15 üliõpilast vene õppekeelega rühma) bakalaureuseõppesse ja 
15 üliõpilast diplomiõppesse.

Matemaatika eriala

Matemaatika eriala lõpetanud saavad tugeva ettevalmistuse matemaatika 
teoreetilistes valdkondades. Kõrvalainetena võib valida aineid matemaa
tilisest statistikast, informaatikast jm. Erialaõpetus toimub puhta mate
maatika instituudi ja rakendusmatemaatika instituudi juures ja jaguneb 
algebra, geomeetria, matemaatilise analüüsi, funktsionaalanalüüsi, funkt- 
siooniteooria, diferentsiaal- ja integraal võrrandite, arvutusmeetodite ja 
teoreetilise mehaanika ja matemaatika didaktika õppetoolide vahel. Eriala 
õppeainete loetelus on algebra struktuurid, diferentsiaalgeomeetria, üldine 
topoloogia, summeeruvusteooria, funktsionaalanalüüs, diferentsiaalvõr- 
randid, matemaatilise füüsika võrrandid, arvutusmeetodid, optimeerimis- 
meetodid ja teised klassikalise ning kaasaegse matemaatika valdkonda 
kuuluvad ained.
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Matemaatika eriala bakalaureusediplomiga lõpetanud leiavad raken
dust õppejõududena või teaduritena kõrgkoolides ja teadusasutustes. Nen
de oskusi ja teadmisi vajavad ka koolid, tööstusettevõtted ja firmad. 
Matemaatika eriala valinud üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid ma- 
gistri- ja doktoriõppes.

Informaatika eriala

Informaatika eriala lõpetanud võivad edukalt töötada nii teoreetilise 
arvutiteaduse vallas kui ka arvutite rakendamisel igapäevaelus. Kõrval
aineid võib valida matemaatilisest statistikast, matemaatikast, majandusest 
jm. Erialaõpetus toimub arvutiteaduse instituudis, jagunedes kahe õppe
tooli vahel: tarkvara ja programmeerimisega seotud kursused tarkvarasüs
teemide õppetooli juures ja diskreetse matemaatika ning teoreetilise ar
vutiteaduse ained teoreetilise informaatika õppetooli juures.

Informaatika eriala bakalaureuseharidus võimaldab jätkata õpinguid 
nii arvutiteaduse erialal magistri- ja doktoriõppes kui ka leida erialast tööd 
infospetsialistina mitmesugustes organisatsioonides.

Matemaatilise statistika eriala

Erialaõpetus toimub matemaatilise statistika instituudi juures. Eriala õppe
ainetest õpitakse tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika kursusi, 
sealhulgas aegridade, valimi-, katseplaneerimise jt. teooriaid. Vastavalt 
huvile on võimalik süvendatult uurida kas majandus-, inim- või loodus
teadusliku andmestiku töötlemise ja analüüsimise meetodeid.

Matemaatilise statistika eriala lõpetanute järele on suur nõudlus Eesti 
statistikaametis, samuti maakondade ja linnade statistikabüroodes, kind
lustusfirmades, teadusasutustes jm. Matemaatilise statistika ja tõenäosus
teooria õpinguid võib jätkata magistri- ja doktoriõppes.

Rakendusinformaatika eriala

Erialaõpe toimub arvutiteaduse instituudi tarkvarasüsteemide õppetooli 
juures. Rakendusinformaatika eriala omandatakse kolmeaastase diplomi
õppe käigus. Erinevalt akadeemilisest bakalaureuseõppest on siin tegemist 
kutsealase professionaalse ettevalmistusega tulevaseks tööks infotehno
loogia rakenduste vallas. Õppekava on fikseeritud, keskne koht selles on 
programmi- ja süsteemitehnikal, ülejäänud osas omandatakse vajalikke 
baas- ja üldteadmisi. Stuudiumi lõpus sooritatakse praktika sobiva pro
fiiliga ettevõttes.

7* F ü  h a a n i a tu  косш"Ь 1
L_Ü



Rakendusinformaatikud leiavad tööd süsteemprogrammeerijate ja 
infotehnoloogidena (infosüsteemide ja arvutivõrkude projekteerimine, rea
liseerimine, haldamine, arvutigraafika ning multimeedia rakendused jne.).

Selle eriala lõpetanutel on õigus jätkata õpinguid informaatika eriala 
bakalaureusekraadi omandamiseks.

Õpetajakutse matemaatikateaduskonnast

Matemaatikateaduskonnas on võimalik pärast bakalaureusekraadi oman
damist saada nii matemaatika- kui ka informaatika õpetajakutse. Lisaks 
erialale tuleb tulevastel õpetajatel õppida psühholoogiat, pedagoogikat ja 
õpetamise metoodikat ning sooritada praktika koolis. Matemaatikaõpe
tajate ettevalmistust korraldab matemaatika didaktika õppetool, informaa
tikaõpetajate ettevalmistamist arvutiteaduse instituut. Saadud teadmised 
lubavad õpetajakutse saanud lõpetanul töötada gümnaasiumides ja  teistes 
keskharidust andvates õppeasutustes, vajaduse korral ka põhikoolis.

SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjanduse eriala

Ajakirjandusosakond võtab traditsiooniliselt vastu 15 üliõpilast, õpingud 
kestavad 4 aastat.

Kahel esimesel aastal saavad tudengid reporteri- ja toimetajatöö prak
tilise koolituse, lisaks õpitakse mitmeid ajakirjandusega seotud eriaineid.
III ja IV kursusel tulevad programmi valikained, spetsialiseerutakse trüki
sõnale, raadiole ja televisioonile. I—III õppeaasta järel on suvel kuuajaline 
praktika toimetustes. Et jääda viiendaks ja kuuendaks aastaks magistritööd 
tegema, peab üliõpilane sooritama lõpueksami hindele “väga hea” ning 
tema lõputöö peab pälvima esiletõstmist. Ülejäänud asuvad tööle diplo
meeritud ajakirjanikuna.

Üliõpilaskandidaadid peavad esitama vastuvõtukomisjonile oma seni 
ilmunud kaastööd ja toimetuse soovituse, mille põhjal lubatakse loomin
gulisele konkursile. Neil, kellel loominguline konkurss ei õnnestu, jääb 
aega esitada oma sisseastumisdokumendid mõnda teise teaduskonda või 
kõrgkooli.

52



Avaliku halduse eriala

1632. a. Tartu Ülikooli avamisel oli kuningas Gustav Adolfi sooviks, et 
Tartus oleks “ülikool, kus tõsiselt ja eesmärgikindlalt valmistataks üli
õpilasi ette, et sellest tõuseks kasu Jumalale ja inimestele”. 1802. a. üli
kooli taasavamisel väljendati kindlat tahet luua institutsioon, kus kasvata
taks kõigi tasandite riigiteenistujaid impeeriumi kõigi piirkondade jaoks. 
Seega on avaliku halduse õpetamisel Tartu Ülikoolis pikaajalised tradit
sioonid. Peaaegu kõik Teise maailmasõja eelse Eesti Vabariigi riigiteenis
tujad olid Tartu Ülikooli lõpetanud, samuti on Tartu Ülikoolis õpetanud 
riigiteadusi mitmed tuntud teadlased, nagu Karl Bücher, Adolph Wagner, 
Wilhelm Lexis ja Wilhelm Stieda.

Nõukogude ajal ei olnud avaliku halduse õpetamise järele otsest vaja
dust ning seetõttu hakati avaliku halduse eriala TÜ sotsiaalteaduskonnas 
üksikute kursuste kaupa välja arendama alles 1993. aastal. Areng ja popu
laarsuse kasv on olnud kiire. 1996. a. juunis lõpetas Tartu Ülikooli esi
mene lend avaliku halduse üliõpilasi.

Avaliku halduse eriala on kombinatsioon teoreetilistest teadmistest ja 
praktilistest oskustest. Teoreetiline pool hõlmab teadmised avaliku haldu
se ajaloost ja teooriast, riigi poliitilisest ja õiguslikust ülesehitusest, polii
tilisest filosoofiast, bürokraatia teooriast, organisatsiooniteooriast, kom
munikatsiooniteooriast, eetikast, politoloogiast ja  sotsioloogiast. Ühtaegu 
saavad avaliku halduse üliõpilased rakenduslikke teadmisi majandusest, 
juhtimisest, raamatupidamisest, riigi rahandusest, Eesti riigi- ja  haldus
õigusest, võrdlevatest administratiivsüsteemidest ja  halduspoliitikast. 
Praktiliste oskuste süvendamiseks ja kogemuste saamiseks on nelja õppe
aasta jooksul ette nähtud kaks praktikat. Avaliku halduse erialal on inter
distsiplinaarne iseloom, see hõlmab sotsiaal-, majandus- ja õigusteadus
konna aineid. Mitmete autoriteetide arvates on Tartu Ülikooli avaliku hal
duse õppekava üks paremaid Kesk- ja Ida-Euroopas.

Avaliku halduse eriala lõpetanud asuvad tööle eelkõige riigiteenis
tusse: ministeeriumidesse, kohalikesse omavalitsustesse ja rahvusvahelis
tesse organisatsioonidesse, samuti suurtesse era- ja riigifirmadesse ning 
mittetulundusühingutesse.

Kuna Eestis on kvalifitseeritud avaliku halduse õppejõude vähe, on kasu
tatud välisõppejõudude abi. Samuti on enamus meie enda õppejõude oman
danud erihariduse Lääne ülikoolides. Kõigilt õppejõududelt oodatakse töö
kogemust avalikus teenistuses. Õpetamisse on kaasatud ka sotsiaalteadus
konna teiste osakondade, samuti majandus-, õigus- ja euroteaduskonna 
õppejõud. Peaaegu kogu erialane kirjandus on võõrkeelne, seega ootame 
igalt avaliku halduse erialale pürgijalt korralikku inglise keele oskust.

Kõik avaliku halduse üliõpilased omandavad ka kõrvaleriala. Tavaliselt 
valitakse see teiste sotsiaalteaduskonnas õpetatavate erialade hulgast. Või
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malik on õppida kas ühte kõrvaleriala keskastmes või kahte alamastmes. Üli
õpilastele on kursuste valimisel jäetud küllalt suur valikuvabadus ja suures 
osas koostab iga üliõpilane oma tunniplaani ise. Osakond toetab aktiivselt 
üliõpilaste soovi õppida üks semester või õppeaasta välismaal, teistest 
ülikoolidest on võimalik ainepunkte meile üle kanda. Üliõpilastel on olnud 
võimalus õppida Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Poolas, Tšehhias, Hol
landis, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.

Lisaks bakalaureuseõppele on hakatud üha enam tähelepanu pöörama 
magistri- ja  doktoriprogrammidele. Magistrantuuri ja doktorantuuri võe
takse vastu nii neid, kelle eelnev haridus on avalik haldus, kui ka neid, kes 
on varem omandanud mõne muu eriala. Viimasel juhul on oluline tööko
gemuse olemasolu avalikus teenistuses või soov edaspidi töötada avalikus 
sektoris. Sõltuvalt avaliku halduse eriala iseloomust on välja töötatud kaks 
magistriprogrammi: üks viib magistrikraadile avalikus halduses ja sot
siaalpoliitikas (teaduskraad, M.A.) ja teine, mille lõpetanule antakse ma
gistrikraad avalikus halduses (kutsekraad, M.P.A.). Kui teaduskraadi pu
hul pööratakse enam rõhku teadustööle, siis kutsekraadi taotlejatelt ooda
takse töökogemuse olemasolu avalikus teenistuses, millele toetudes koos
tatakse magistritöö või -projekt. Mõlema magistriprogrammi oluliseks 
koostisosaks on avaliku halduse (ja sotsiaalpoliitika) kursuste läbiviimine, 
mis teeb magistrantuuris õppimise töö kõrvalt väga raskeks. Doktorikraad 
avalikus halduses on seni omandatav vaid koostöös välismaa ülikoolidega.

Avaliku halduse üliõpilased paistavad silma oma aktiivsusega. 1996. a. 
veebruaris loodi Eesti Haldusüliõpilaste Ühing (EHÜ), mille eesmärgiks 
on ühendada Eesti avaliku halduse üliõpilasi, õppejõude ja praktikuid. 
Ühing vahendab oma liikmetele infot töö ja õppimisvõimaluste kohta, 
korraldab kursusi, loenguid ja seminare. Kaks korda kuus kokku tulevas 
vaidlusklubis arutatakse nii avaliku haldusega seotud kui ka teisi huvi
pakkuvaid teemasid. Tartu Ülikooli avaliku halduse üliõpilaste eestveda
misel arendatakse Kesk- ja Ida-Euroopa haldusüliõpilaste koostööd: 
1996. a. augustis toimus Laulasmaal haldusüliõpilaste suveseminar, mille 
käigus loodi Euroopa Haldusüliõpilaste Ühingute Võrgustik.

Avalikkussuhete ja teabekorralduse eriala

See on uus eriala ajakirjandusosakonnas, millele 1996. aasta suvel võeti 
vastu esimesed 15 üliõpilast, sama palju ka tänavu.

Avalikkussuhted ja teabekorraldus (public relations) hõlmab erinevate 
institutsioonide ja gruppide vaheliste suhete teadlikku korraldamist, töö
tajate informeerituse kujundamist, organisatsiooni sise- ja  väliskeskkonna 
mõjutamist kommunikatsiooniliste vahendite abil. Suhte- ja teabekorral- 
daja tegevuse põhisisuks on organisatsioonisiseste infovoogude korrasta-
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mine, üldsuse informeerimine üksikisiku, ettevõtte või institutsiooni tege
vusest ja tema avaliku maine loomine.

Avalikkussuhete ja teabekorralduse õpetamine toimub esialgu ainult 
bakalaureuseastmes. Magistriõpe selles valdkonnas toimub esialgu aja
kirjanduse, avaliku halduse, sotsioloogia või psühholoogia magistrikava 
kohaselt.

Avalikkussuhete ja teabekorralduse alamaste on võimalik läbida 1. se
mestri jooksul ja selle eesmärgiks, lisaks sissejuhatusele erialasse ja mee
diasse, on anda ettevalmistus põhilistes üldainetes (sotsioloogia, poli
toloogia, semiootika, eesti keel, organisatsiooni ja  juhtimise teooria).
2. semestril jätkub ettevalmistus üldainetes (psühholoogia, eesti keel) ja 
algab süvenemine erialaainetesse (organisatsioonisisene teabekorraldus, 
reklaami algkursus, kommunikatsioonivahendite ajalugu). Keskaste jätkub
3. semestril nii üldainetega (majanduse alused, avaliku halduse alused, sti
listika) kui ka erialaainetega (organisatsiooniväline teabekorraldus, avalik 
arvamus). 3. semestril algavad ka õpingud kõrvalaines, milleks on soovi
tavalt ajakirjandus või avalik haldus.

4. semestril algav ülemaste sisaldab erialaseid praktilisi aineid (suhtle- 
misõpetus, meediakasutuse praktikum, küljendus ja kujundus, firmareklaam 
ja mainekujundus), erialast teooriat (mõjustamispsühholoogia, massikom- 
munikatsiooniteooria, avalikkussuhete ja teabekorralduse teooria), ka üldise
maid sotsiaalteaduslikke distsipliine (meediamajandus, marketing, Eesti 
õigussüsteem, meediapoliitika, rahvusvaheline kommunikatsioon).

Lõpetanud leiavad tõenäoliselt tööd suhte- ja  teabekorraldajatena, 
pressiesindajatena, ajakirjanikena, reklaamispetsialistidena, riigi ja oma
valitsuse ametnikena jne.

Eripedagoogika eriala

Eripedagoogika õppekava pakub mitmekülgset humanitaarset ja peda
googilist haridust, lisaks teadmisi bioloogiast ning meditsiinist. Meie eri
ala lõpetanuid töötab edukalt tavakoolides, õpiraskustega laste ja hälvi
kute koolides ja klassides, väikelaste ja  koolieelikute asutustes, koolkodu
des, polikliinikutes, raviasutustes, rehabiliteerimiskeskustes, kooli- ja hari
dusjuhtidena. Omandatud ettevalmistus võimaldab leida tööd hälvikute 
või õpiraskustega laste õpetajana, logopeedina, käitumishälvete või vai
mupuuetega laste ning täiskasvanute sotsiaalpedagoogina. Eesti keele, 
matemaatika või mõne loodusteaduse üliõpilased saavad eripedagoogika 
osakonnas omandada tugiõpetaja (abistaja, järeleaitaja) kutse oma erialal. 
Mis tahes eriala üliõpilased võivad valida kõrvalainena alamastmeks eri
pedagoogika või õppida mõnda üksikut valikainet. Pedagoogilise raken
duskõrgkooli lõpetanutele püüame korraldada hälvikupedagoogika-alase
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diplomihariduse või tugiõpetaja lisaeriala omandamisvõimalusi, arvesta
des nende senist ettevalmistust. Eripedagoogika-alane jätkuharidus toimub 
nii diplomijärgse kraadihariduse (80-õppenädalane magistriõpe, doktoran
tuur) kui ka täienduskoolitusena.

Eripedagoogika põhiõppesse võetakse vastu akadeemilise võimekuse 
testi ja erialakatse tulemuste põhjal. Tähelepanu! Valmistumine hälviku- 
õpetaja- või logopeediametiks eeldab eesti keele normidele vastavat suu
list kõnet.

Alamastme lõpetamise järel tuleb üliõpilastel valida kolme peaaine 
vahel. Hälvikupedagoogika eriharus omandatakse sügavamalt kooli- 
kesksed pedagoogiteadmised ja -oskused ning veidi pealiskaudsemalt 
logopeediakursus. Logopeedia eriharus käsitletakse põhjalikumalt logo
peedia teemasid ja praktika on oluliselt suuremal määral kõneravi- ja 
koolikeskne. Hälvikupedagoogika eriharu veidi suurem vaba- ja valik
ainete osa võimaldab selle peaaine raamides soovi korral keskenduda 
mõnele kitsamale suunale (vaegkuuljate, vaegnägijate, haigete ja keha
puuetega laste vm. pedagoogika). Kolmas peaaine on sotsiaalpedagoo
gika. Ühendades pedagoogikat ja sotsiaaltööd, on selle õppesuuna raames 
võimalik omandada sügavamad teadmised tööks vaimupuuete ja käitumis
hälvetega laste, noorukite ning täiskasvanutega.

Eripedagoogika sobib pedagoogi- ja  suhtlemiskalduvustega akadee
miliselt võimekatele noortele, kes on valmis pühendama end aeglast edu 
pakkuvale tööle hälvete, puuete ja õpiraskustega laste, nende vanemate ja 
puuetega täiskasvanutega. Ülikoolis saab end koolitada ka lasteringi või 
huvialarühma juhendajaks, mis tõstab eripedagoogika-alase ettevalmistu
sega inimeste konkurentsivõimet haridussüsteemis (muusika, kujutav 
kunst, tants, käsitöö, kodundus). Liikumine elukohajärgse hälvikuõppe, 
rehabiliteerimise ja sotsiaaltöö poole eeldab eripedagoogidelt veel suhtle- 
mis-, esinemis-, organiseerimis- ja veenmisoskust ning innovaatilist lähe
nemist haridus- ja sotsiaalprobleemidele. Nendeski suundades on ülikoolil 
üht-teist pakkuda.

Politoloogia eriala

Politoloogia tegeleb võimusuhetega. Võimusuhted esinevad muidugi riigi 
tasemel, aga ka ühingutes, töörühmades ja perekonnas. Võib eristada 
mikropoliitikat (poliitiline psühholoogia, võimusuhted väiksemates rüh
mades, avalik arvamus, üksikinimese poliitilised tegevusvormid) ja rah
vusvahelisi suhteid.

Tartu Ülikooli politoloogiaosakond jaguneb kaheks õppetooliks: 1) üld- 
politoloogia ja 2) rahvusvaheliste suhete teooria. Neis kahes õppetoolis õpe
tatakse aineid, mida saab grupeerida neljaks suuremaks teemaks: poliitiline
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filosoofia, võrdlev poliitika (nii mikro- kui ka makrotasandil), rahvus
vahelised suhted ja Balti riikide poliitika. Politoloogiaosakond on veendu
nud, et ainult nende probleemidega tegelemine ei tee tudengist veel polito
loogi — õppimine peab olema võimalikult interdistsiplinaarne. Osakond on 
arvamusel, et üliõpilane peab õppima veel aineid, mida pakuvad õigus- ja 
majandusteaduskond, avaliku halduse ning sotsioloogiaosakond. Nimetatud 
teaduskondadest ja osakondadest peab üliõpilane valima nii palju aineid, et 
see annaks kokku keskastme mahu. Seega politoloogia ülemaste ja mujalt 
keskaste — alles siis saame rääkida ettevalmistatud politoloogist.

Töövõimalused on mitmekesised. Politoloogia tundjaid on vaja oma
valitsustes ja ka suuremates erafirmades, samuti keskkoolides. Osakonna 
esimesed, 1996. aastal lõpetanud on leidnud tööd ministeeriumidest aja
kirjanduseni.

Umbes pool lõpetanutest on õpiaja kestel viibinud vähemalt semestri 
välismaal, mitmed plaanivad seal edasiõppimist. Osakonna magistri- 
programmiga alustati sügisel 1996.

Psühholoogia eriala

Armas tänavune sisseastuja!
Meie osakond ootab Sind järgmiseks aastaks psühholoogia eriala 

põhiõppesse, mis lõpeb bakalaureuseeksami ja lõputööga ning vastava 
kraadi (BSc) saamisega. Bakalaureusekraad ei võimalda Sul üldjuhul veel 
kutselise psühholoogina tööle asuda, vaid valmistab Sind ette vastavate 
litsentside taotlemiseks või õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Põhiõppe jooksul pead Sa sooritama psühholoogia eriala ülemastme ja 
ühe Sinu poolt valitud kõrvaleriala keskastme või kahe kõrvaleriala alam
astme kohustuslikud eksamid ja arvestused. Soovitatavad kõrvalerialad on 
sotsioloogia, politoloogia, filosoofia, avalik haldus, avalikkussuhted, se
miootika, sotsiaaltöö ja bioloogia, aga muidugi võid Sa valida ka midagi 
muud vastavalt oma huvidele ja ülikooli pakutavatele võimalustele.

Põhiõpe algab alamastmest, mille käigus saad ülevaate psühholoogia 
põhimõistetest ja  uurimisvaldkondadest. Sellele järgneb keskaste ülevaatega 
psühholoogia peamistest teoreetilistest probleemidest ja  teooriatest. Põhiõpe 
lõpeb ülemastmega, mille eesmärgiks on psühholoogiast süvendatud käsit
luse loomine ja iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. Alates alamast
mest on enamik õppematerjalist inglise keeles ja üha rohkem käib osa
konnas külalislektoreid, kelle loengud on enamjaolt samuti ingliskeelsed.

Põhikursuse suuremateks teemadeks on bioloogiline psühholoogia, te
gevus, tunnetus, individuaalsed erinevused, arengupsühholoogia, sotsiaal
psühholoogia, patopsühholoogia, kliiniline psühholoogia, rakenduspsüh
holoogia, metodoloogia ja psühholoogia ajalugu.
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Iga eksami ja arvestuse eest antakse Sulle vastavalt mahule ainepunkte. 
Psühholoogia põhikursus annab Sulle 98 punkti, millele lisanduvad kõrval
eriala ja vabalt valitud ainete punktid. Kokku pead Sa saama põhiõppe jook
sul vähemalt 160 ainepunkti. Bakalaureusekraad annab Sulle võimaluse jät
kata õpinguid magistrikraadi ja seejärel ka doktorikraadi saamiseks.

Kui Sul ülalöeldu kohta küsimusi tekkis, võid lisainfot nõutada 
telefonilt (27) 430 063 või
Interneti aadressilt departm@psych.ut.ee. (meie osakonna kodulehekülje 
aadress on http://psych.ut.ee/psych/ee/psych_ee.html).

Kohtumiseni!

Semiootika ja kulturoloogia eriala

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna semiootika ja kulturoloogia osakond 
on ülikooli noorimaid ja üks vähestest omalaadsetest Euroopas.

Võrreldes teiste sotsiaalteaduskonnas õpitavate erialadega on semiootika 
iseseisva teadusharuna võrdlemisi noor — ta on formeerunud alles 20. sa
jandil. Väga oluline osa selles kuulub Tartu Ülikoolile, kus 1960. aastatel 
kujunes tänu akadeemik prof Juri Lotmanile välja maailmakuulus Tartu kul- 
tuurisemiootika koolkond. Vastavatud semiootikaosakond säilitab oma prak
tilises õppetöös kuulsa koolkonna eripära. Vastuvõtt toimub viiendat aastat 
(1996. aastast ka vene õppekeelega rühma) ning semiootika ja kulturoloogia 
võivad üliõpilased valida ka teiseks erialaks.

Semiootikaosakonnas valmistatakse ette humanitaarteaduste spetsialiste. 
Originaalne õppeplaan on läbinud rahvusvahelise ekspertiisi ja avaldatud 
väljaande “International Association for Semiotic Studies” aastaaruandes 
“Semiotics Around the World” (IASS-AIS Bulletin Annual ’95/Annual ’96, 
Wien 1996). Osakonnas on moodustatud rahvusvaheline nõuandev kogu 
(International Advisory Board) ja vaagitakse võimalust tegutseda tulevikus 
LASS-AIS-i patronaaži all. Koostöös psühholoogiaosakonnaga on loomisel 
rahvusvaheline keskus välisüliõpilaste õpetamiseks.

Osakonna õppekavas kajastuvad nii uurimis- kui õpetamissuunad. Se
miootika bakalaureusekursus koosneb neljast osast: semiootika põhikursu
sest (90 AP), kohustuslikest üldainetest (sissejuhatavad kursused sotsioloo
gia, psühholoogia ja politoloogia erialale, 6 AP), kõrvalainetest (40 AP), mis 
annavad teise eriala, ning vabalt valitavatest ainetest (24 AP). Semiootika ja 
kultuuriteooria põhikursus koosneb kolmest astmest: alam-, kesk- ja 
ülemastmest.

Semiootika alamastme (19 AP) eesmärk on anda ülevaade semiootika 
põhimõistetest ja uurimisvaldkondadest. Alamastmes loetakse sissejuha
tavaid kursusi kultuuriteooriast, semiootika ajaloost, kultuuriloost; bio-, 
tõlke- ja kunstisemiootikast.
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Semiootika keskastme (31 AP) eesmärk on anda ülevaade semiootika 
ja  kultuuriteooria peamistest teoreetilistest probleemidest ja teooriatest. 
Keskastme õppekava osaks on ka ulatuslik rahvuskultuuride interpreteeri
mise kursus, mis käsitleb anglo-ameerika, eesti ja vene kultuuri. Kesk
astmes tutvutakse ka teadusliku uurimistöö põhimõtetega. Teisel ja  kol
mandal õppeaastal kirjutatakse uurimislikku laadi seminaritöö.

Semiootika ülemastme (40 AP) eesmärk on süvendatud käsitluse loo
mine semiootikast ja  iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. Samuti peab 
ülemastme kursus andma üldise ettevalmistuse tööks kutselise semiootiku ja 
kulturoloogina. Analüüsitakse lähemalt tänapäeva kultuuri ja ühiskonda, tut
vutakse rahvaste- ja ühiskondade-vaheliste konfliktide lahendamise võima
lustega sotsiosemiootilisest seisukohast lähtudes. Siin tulevad vaatluse alla 
nüüdismütoloogia (sh. ka poliitika), massiteadvusega manipuleerimine, kul
tuuridevahelised uuringud, paiknevus- ja urbanosemiootika, kõrg- ja massi
kultuuri süsteemide dünaamika, nende interaktsioonide kultuurilis-semiooti- 
lised mehhanismid jne. Eri probleemina käsitletakse kunsti ühiskonda ja 
kultuuri modelleerivat funktsiooni. Ülemaste lõpeb bakalaureuseeksamiga ja 
lõputöö kaitsmisega, mis annab Baccalaureus artiumi kraadi.

Üldainetest õpitakse semiootikaosakonnas arvutiõpetust, teadusloogikat 
ja -metodoloogiat, filosoofiat, võõrkeeli. Erikursusi loetakse kultuuri-, sot- 
sio-, kunsti-, tõlke- ja biosemiootikast, semiootika ja psühholoogia piirimail 
asuvast kognitiivsest semiootikast ning jätkatakse kultuuriajaloo süvendatud 
omandamist. Õppimine semiootikaosakonnas eeldab head võõrkeelte oskust, 
sest lisaks erinevate osakondade parimatele lektoritele on sagedased ka 
välisõppejõudude loengukursused. Õpetamise kõrge tase annab üliõpilastele 
võimalusi oma teadmiste täiendamiseks välismaal.

Magistri- ja doktoriõpe toimub õppijate individuaalsetest huvidest läh
tuvalt eriprogrammide alusel, arvestades osakonna ning ühiskonna vaja
dusi. Semiootika ja kulturoloogia magistriõpe kestab 2 aastat, koosnedes 
magistriõpingutest (40 AP) ja magistritööst (40 AP). Magistriõpingud lõ
pevad magistrieksamiga ja magistritöö kaitsmisega. Magistriõppe eesmär
giks on anda vajalikke teadmisi uurimistööks semiootika ja kulturoloogia 
vallas ning praktilisi oskusi erialaseks tööks.

4 aastat kestva doktoriõppe eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi 
uurimistööks rahvusvaheliselt aktsepteeritaval tasemel. Ühtlasi eeldatakse 
doktorandi osalemist osakonna õppetöös (loengud ja  seminarid üliõpi
lastele).

Osakonna lõpetanu võib leida rakendust ühiskonna paljudes sfäärides: 
kultuuriasutustes, nõunikena valitsuses ja saatkondades, munitsipaalstruk
tuurides, samuti koolides, õpetades maailmakultuuri käsitlevaid humani
taaraineid. Eriala annab unikaalse võimaluse saada laia profiiliga kul- 
tuuripraktikuks.
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Sotsiaaltöö eriala

Sotsiaaltöötaja on erialase bakalaureuse- või magistriharidusega spetsia
list, kes tegeleb toimetulekuraskustega inimeste probleemide ennetamise, 
leevendamise ja lahendamisega nii üksikisiku, perekonna kui ka ühis
konna tasandil.

Analoogselt arstiga jaguneb sotsiaaltöötaja ettevalmistus diagnoosi-ja 
sekkumisoskuseks. Erinevalt arstist ei keskendu ta ainult bioloogilistele 
hädadele, vaid eeskätt põhjustele ühiskonnakorralduses, inimeses endas ja 
inimsuhetes.

Analoogselt psühholoogiga valdab ta meetodeid inimese käitumise, 
mõtlemisviisi ja tunnete muutmiseks. Erinevalt psühholoogist kasutab sot
siaaltöötaja psühholoogilisi meetodeid mittepsühholoogiliste probleemide 
lahendamiseks. Erinevalt psühholoogist ei ole sotsiaaltöötajal luba kasu
tada suurt osa psühholoogilisi teste.

Analoogselt sotsiaalteadlasega märkab ta seoseid üksiku inimese 
hädade ja laiemate sotsiaalsete probleemide vahel. Erinevalt sotsiaal
teadlasest ei konstateeri ta ainult põhjuslikkke seoseid, vaid kasutab 
teadmisi praktikas.

Analoogselt juristiga informeerib ta oma kliente neid puudutavatest 
seadusesätetest sotsiaalalal ning osaleb seaduste loomisel ja muutmisel. 
Erinevalt juristist sotsiaaltöötaja seadust ei tõlgenda.

Analoogiliselt avaliku halduse asjatundjaga korraldab sotsiaaltöötaja 
asutuse tööd sotsiaalabiametites, hoolekandeasutustes ja sotsiaalprojek
tides. Erinevalt avaliku halduse asjatundjast on sotsiaaltöötajal eriette
valmistus, et pehmendada vastuolusid ametiasutuste ja  sotsiaalselt abitu 
üksikisiku vahel.

Analoogselt diakooniatööga kannab sotsiaaltöötaja hoolt vanurite, 
puuetega isikute ja hooldamata laste elu parandamise eest. Erinevalt dia- 
kooniatööst ei seosta sotsiaaltöötaja seda usulise maailmavaatega. Ava
likus sektoris töötades on sotsiaaltöötajal riigi antud täiendavad õigused 
info saamiseks ja klientide käekäiku puudutavate otsuste langetamiseks, 
mis diakooniatöö tegijail puuduvad.

Tänapäeva demokraatlik ühiskond on majanduskeskne, mis loob ini
meste vahele suure ja pingeid tekitava ebavõrdsuse. Seda peaks tasa
kaalustama efektiivselt toimiv sotsiaalse kaitse süsteem neile, kel eluga 
toimetuleku võime on piiratud. Sotsiaaltöötaja on professionaal, kes 
ehitab üles ja hoiab käigus sotsiaalse kaitse süsteemi.

Sotsiaaltöö ülesanded:
* ennetada sotsiaalseid hädasid aruka sotsiaalpoliitika teostamise ja

sellest tulenevate sotsiaalprogrammide käivitamise kaudu;
* tõsta nõustamise abil üksikute inimeste ja perekondade suutlikkust

eluraskustega toime tulla;
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* kindlaks teha inimese välise abi vajaduse suurus ning aidata tal kätte 
saada talle seadusega ette nähtud toetused ja sotsiaalteenused. 

Sotsiaaltöö nõuab sügavaid teadmisi käitumis- ja sotsiaalteaduste alal, aga 
ka kogu sotsiaalse tegelikkuse head tundmist. Töö üksikkliendiga on 
mõeldamatu südamehariduse, õiglustunde ja elukogemuseta. 

Sotsiaaltöötaja leiab Eestis tööd järgmistel aladel:
1) traditsiooniline hoolekanne linna- ja vallavalitsuste sotsiaalabi osa

kondade juures, hoolekandeasutustes ning nõustamiskeskustes;
2) töö avaliku sektori haiglates, politseis, koolides, kinnipidamisasutus

tes, tööametites, kohtusüsteemis;
3) töö üksikute arendusprojektide tarbeks loodud meeskondades valit

susväliste organisatsioonide juures;
4) sotsiaalteenuste osutamine erasektoris;
5) sotsiaaltöötajate koolituses, täienduskoolituses ja teadusuuringutes. 

Nende tööalade proportsionaalne jagunemine sõltub Eesti riigi sot
siaalpoliitikast ja jõukusest. 1996. aastal oli kõige enam täidetud töökohti 
hoolekandes, kus tegutsevad valdavalt erihariduseta praktikud. Uusi töö
kohti luuakse praegu kõige enam meditsiinis, hariduses, kinnipidamis
asutustes ja arendusprojektide juures.

Lähiaastatel on praeguse sotsiaalpoliitika jätkumisel oodata uusi töö
kohti kõige enam valitsusvälistes organisatsioonides (sh. usuorganisat
sioonid).

Erasektoris ei ole lähiaastatel suurt nõudlust sotsiaaltöötajate järele 
ette näha, kindlustuse arenguga võib see aga aastate pärast kiiresti kas
vama hakata.

Koolituses ja teaduses oma koha leidmine sõltub eelkõige võimeku
sest. Kõige rohkem on töökohti ette näha täienduskoolituses, kuna praegu 
tegutsevad meil enamasti väliskoolitajad.

Sotsioloogia eriala

Sotsioloogia kui teaduse ja õppeaine saatus siinmail on olnud paradok
saalne. Nõukogude Liidus kaua aega “kodanliku ebateadusena” keelatud 
uurimisvaldkonnana oli see 1960. aastatest justkui lubatud, õpetamiseks aga 
suletud, 1980. aastate lõpust erialana ülikoolis olemas ja nüüd lõpuks esin
datud kõigil õpetustasanditel: bakalaureuse-, magistri-ja doktoriõppena.

Tänane sotsioloogiaosakond koosneb sotsioloogia ajaloo ja  teooria 
ning praktilise sotsioloogia õppetoolist, hariduse ja noorsoo, perekonna ja 
sotsiaalse heaolu, sugudevaheliste suhete ja hälbekäitumise analüüsile 
pühendunud uurijaist. Õppetöös on kolm ülesannet: koolitada kutselisi 
sotsiolooge, õpetada sotsioloogiat üldainena ja konsulteerida neid, kel on
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vaja kasutada sotsioloogilise uurimistöö meetodeid ja kvantitatiivse ana
lüüsi tehnikaid.

Sotsioloogia õppekavas on püütud kokku viia Eesti sotsioloogia tra
ditsioonid ja Lääne sotsiaalteadusliku hariduse mallid. Usume, et meie 
lõpetanu on kursis sotsiaalteaduste ajaloo tähiste ning nüüdissotsioloogia 
suundumustega, suudab analüüsida Eesti ühiskonda ja omab praktiliste 
kogemuste pagasit, et teha empiirilist sotsiaaluurimust. Sotsioloogi hari
duse enesestmõistetav osa on keelte- ja  arvutioskus ning mõne teise 
sotsiaalteaduse tundmine kõrvalainena. Osakonnas on alanud uue õppe
kava — sotsiaalantropoloogia — juurutamine.

Sotsioloogia eriala lõpetanuid on seni kõigest kaks lendu ja sotsio
loogide asend on tänapäeva Eesti ühiskonnas veel selgelt välja kujune
mata. Diplomeeritud sotsiolooge kohtame üsna mitmesugustel erialadel: 
vastutusrikkast riigiametist eduka ärimeheni, teadurist meedia- ja reklaa
mispetsialistini. Suutlikkus ühiskonnaelu erinevaid avaldusi mõttekonst
ruktsioonides või empiiriliste andmete alusel analüüsida lubab leida ra
kenduse majanduse, inimsuhete, poliitika ja kultuuri vallas.

Eeliseid sotsioloogia õppimiseks annab lai silmaring ja keelteoskus, 
kursisolek arvutiilmaga ning muidugi tahe ja  suutlikkus iseseisvalt tööd 
teha, et mõista ühiskonnas toimuvat.
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SISSEASTUMISEKSAMITE 
PROGRAMMID

EESTI KEEL

1. Süstemaatilise keeleõpetuse põhimõisteid
Keele olemus ja funktsioonid. Keelemärkide omadused. Mõiste ja sõna 
vahekord. Sünonüümia, homonüümia, polüseemia keeles.

Keele variatiivsus ja muutumine: tähenduse muutumine, häälikukuju ja 
muutlikkus. Murded ja sugulaskeeled. Keelelaenud. Variandid keeles, 
stiilivõimalused.

Keele süsteem: häälikusüsteem, morfoloogia, derivatsioon, süntaks, 
sõnavara. Tähendusõpetus, leksikaalne ja grammatiline tähendus. Kirja
keel, kõnekeel. Normimise vajalikkus. Keelenorm. Õigekeelsussõnaraa
matu kasutamine.

2. Häälikuõpetus
Häälikusüsteemi ja ortograafia seos. Keele mitmekihilisuse põhimõte. 
Häälikud, silp, sõna, lause. Silbi liigid. Häälikute erinevuse põhimõtted. 
Häälikute liigid. Vokaalid, konsonandid; helilised ja helitud häälikud.

Hääliku, tähe ja foneemi vahekord. Eesti tähestik. Võõrhäälikud ja 
võõrtähed, nende esinemispiirkonnad. Häälikusüsteemi prosoodilised va
hendid. Rõhk. Pea- ja kaasrõhk. Kõnetakt. Kõnetaktiliigendus liitsõnades, 
tuletusliidetega sõnades ja võõrsõnades. Välde. Välte seos rõhulise silbi 
ehitusega. Sisehäälikud. Pikk vokaal ja diftong; konsonantühend ja 
kaksikkonsonant. Välde liitsõnades, võõrsõnades ja  astmevahelduslike 
tuletusliidetega sõnades. Vältemääramisjuhised.

Fonotaktika, selle rakendusi vormimoodustuses.
Ortograafia põhimõtted: foneetilise, morfoloogilise ja traditsiooni 

põhimõtte rakendusi eesti ortograafias. Eesti ortograafia põhireeglid. 
Võõrsõnade ortograafia.

Nimi ja nimetus. Suur ja väike algustäht nimedes ja  nimetustes.

3. Vormiõpetus
Sõnade liigitamine. Iseseisvad sõnad ja  abisõnad, nende roll lauses. Muu
tuvad sõnad ja muutumatud sõnad. Pöördsõnad ja  käändsõnad. Sõnaliigid 
nende tähenduse järgi.
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Sõnajuur, tuletusliide, grammatiline tunnus ja lõpp. Grammatilised ele
mendid sõnade seose ja tähendusvahekorra väljendajana (lause morfo
loogiline vormistamine), grammatiliste tähenduste ja neid väljendavate 
morfoloogiliste vormide valimine. Tunnuste ja lõppude variatiivsus, mor
feem ja morfeemivariant.

Morfoloogilise vormi moodustamise viisid (vormimoodustuse mehha
nismid): lisamine, tüvevaheldused (tüveteisendused), tüveasendused, mit
mesõnalised vormid.

Tüvevahelduse tüüpe, tüvede variatiivsus. Tüvevokaal ja selle mää
ramine. Ainsuse tüvi ja mitmuse tüvi. Geminaatillatiiv. Lühikese mitmuse 
osastava ja i-mitmuse tüveteisenduse reeglid.

Astmevaheldus, selle osa vormide moodustamises. Astmevahelduse ole
masolu kindlaksmääramine. Astmevahelduse liigid. Tugev ja  nõrk aste. Laa
divaheldusele alluvad häälikud ja nendega toimuvad muutused. Laadivahel
dusega kaasnevad muutused vokaalides. Vältevaheldus ja selle avaldumine 
kirjas. Nõrgenev ja tugevnev astmevaheldus. Astmevaheldus liitsõnades, 
tuletusliidetes ja võõrsõnades. Mitteastmevahelduslikke muutusi sõnades.

Sõnade käänamine. Käänete grammatiline tähendus. Käändelõpud. Tü
veteisenduse teel moodustatavaid käändevorme. Seosed käänete vahel: 
ühtede käänete moodustamine teiste alusel. Verbi vormistik: tegumoed, 
kõneviisid, ajad, pöörded, jaatavad ja eitavad vormid, käändelised vor
mid, nende tunnused, lõpud, moodustamisviisid, kasutamine. Seosed 
verbivormide vahel: põhivormid ja nende alusel moodustatavad vormid.

Sõnade käänd- ja pöördtüüpideks jagamise otstarve, selle aluseks ole
vad tunnused. Tüüpsõna kasutamise mõte.

Astmevahelduseta sõnade käänamine ja pööramine, ne- ja s-sõnade 
käänamine. Võõrsõna käänamise erijooni.

Astmevahelduslike sõnade käänamine ja pööramine. Astmevaheldus
liku tuletusliitega sõnade ja astmevaheldusliku viimase kõnetaktiga võõr
sõnade käänamine (ohtlik, kompvek, kontsert). Muid kriitilisi tüüpe (ham
mas, tütar, hakkama, õmblema). Erandeid ja paralleelvorme. Kõnekeele 
tendentse kirjakeelenormidega võrreldes.

Pärisnimede käänamine. Arv- ja asesõnade käänamise iseärasusi.
Omadussõnade võrdlusastmete moodustamine. Keskvõrde tüve varian

te ja tunnus. Lühikese ülivõrde tüve leidmine. Määrsõnade võrdlusastmed.
Morfoloogilise õigekeelsusnormi otstarve; normide muutmise põhjusi.

4. Sõnamoodustus
Sõnamoodustuse olemus, vajalikkus, sõnamoodustusviisid ja põhimõisted 
(tuletusalus, tuletis, tuletuspesa, tuletise struktuur, tuletustüvi ja -liide).

Produktiivsemad nimisõnaliited ja nende tähendusrühmad (tegevus
liited -mine, -us, -is\ isiku- ja vahendiliited -ja, -lane, -nna, -tar, -ur, -i; 
rühma- ja kohaliited -kond, -stik, -la).
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I

h
Produktiivsemad omadussõnaliited ja nende tähendused (-ne, -lik, 

-line, -jas, -tu)', jas-, lik-, Гм-tuletiste õigekeelsus.
Produktiivsemad tegusõnaliited ja  nende tähendused (-ta, -ne, -u, -le, 

-tse, -ise).
Produktiivsemad määrsõnaliited ja nende tähendused (-lt ja -sti, -ti, 

-stikku, -li, -tsi).
Liitsõnamoodustus ja liitsõna moodustusosad. Täiendsõna vorm liit

nimisõnades (nimetavaline, omastavaline ja 5-liitumismall).
Nimisõna + nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine.
Liitomadussõnad, ne-, line-, /ifc-tuletiste kokku- ja lahkukirjutamine 

eelneva sõnaga.

5. Lauseõpetus
Lauseõpetus ja lause.
Lause moodustajad: sõnavormid, fraasid ja osalaused. Moodustajate seosed. 
Grammatilise seose liigid.
Veakriitilised rektsioonid.
Fraasid ja fraasiliikmed.
Öeldis.
Öeldisverbi grammatilised kategooriad.

Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega. Aeg. Tegumood. Kõneviis. 
Kõneliik.
Aluse vormivariandid. Aluseta laused.
Sihitise vormivariandid.
Öeldistäide, selle vormivariandid ja ühildumise alusega.
Määrus ja selle õigekeelsus.
Üte. Üldlaiend. Sidend.
Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi.

Koondlause ja selle kirjavahemärgid.
Väljajätteline lause.
Sõnajärg.

Fraas ja fraasiliigid.
Täiend, selle vormistik ja ühildumine.
Lisand täiendi eriliigina, lisandi kirjavahemärgid.
Osalause.

Osalausete rinnastus ja alistus.
Rindlause ja põimlause kirjavahemärgid.
Kõrvallause referaadina.
Otsekõne kirjavahemärgid.
Kõrvallause sõnajärg.
Kiillause ja selle kiijavahemärgid.

Lauselühendid ja selle kirjavahemärgistamine.
Nominalisatsioon.
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6. Sõnavara- ja stiiliõpetus
Eesti keele leksikaalne koostis, selle päritolu, hilisemad kihistused, lae
nuline sõnavara. Eesti kirjakeele arenguloost, keeleuuendus, keelekorral
dus, normimine.

Keele leksikaalseid süsteeme (sünonüümid, antonüümid, homonüü
mid).

Stiil ja stiilivärving. Tüüpilisemaid stiilivigu. Funktsionaalstiilid (argi- 
stiil, ametlik stiil, teadusstiil, ajakirjandusstiil, ilukirjandusstiil).

Kõne-ja lausekujundid (võrdlus, metafoor, metonüümia jt.).

EESTI KIRJANDUS

1. Üldised alused
Kirjanduse eksamil peab vastaja:

a) tundma käesolevas programmis ettenähtud teoseid, oskama avada 
nende sisulist mõtet, analüüsida tegelasi ja kunstilisi omadusi;

b) mõistma kirjandusteose kunstilist, ajaloolist ja  ühiskondlikku tähen
dust;

c) mõistma klassikalise kirjanduse väärtust kultuuri arenguloos.
d) valdama järgmisi kirjandusteoreetilisi põhimõisteid:

(1) romantismi ja realismi olemus ning arengu põhijooned, täht
samad 19. saj. lõpu ja 20. saj. kirjandusvoolud (sümbolism, 
impressionism, ekspressionism, sürrealism);

(2) eepika, lüürika, dramaatika ja nende žanrid;
(3) teema, probleem, idee, süžee, kompositsioon;
(4) epiteet, metafoor, metonüümia, võrdlus;
(5) huumor, satiir, iroonia;
(6) värsiõpetuse põhimõisted (rütm, riim, värsimõõt, stroof).

Eesti filoloogia osakonda astujatelt oodatakse oskust rakendada kirjandus
teoreetilisi mõisteid teose praktilises analüüsis.

2. Eesti rahvusliku kirjanduse algus
Kr. J. Petersoni luule.
Fr. R. Faehlmanni kirjanduslik tegevus.
Fr. R. Kreutzwaldi elu ja looming. “Eesti rahva ennemuistsed jutud”.

3. Eesti kirjandus aastail 1860-1885
Rahvusliku liikumise üldiseloomustus, selle aja tähtsamad kultuuriüritu
sed. Eri suundade vastuolud rahvuslikus liikumises (C. R. Jakobson,
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J. V. Jannsen, J. Hurt). Kirjanduse üldpilt. L. Koidula luule. “Säärane
mulk”. Eesti rahvusliku teatri sünd.

4. Eesti kirjandus aastail 1885-1917
a) Realism eesti kirjanduses.
Realismi olemus, tekkimise kirjanduslikud eeldused ja ühiskondlik taga

põhi.
J. Lii vi luule, ülevaade proosaloomingust.
E. Vilde elu ja looming. Vilde kui kriitiline realist. “Mäeküla piimamees”. 

Vilde draamakirjanikuna. “Pisuhänd”.
A. Kitzbergi osa eesti draama arengus. “Libahunt”. Kutselise teatri 

rajamine Eestis.
b) “Noor-Eesti”, tegevus ja tähtsus eesti kultuuriloos.
G. Suitsu luule. “Elu tuli” või “Tuulemaa”.
Fr. Tuglase looming, ülevaade tegevusest. Novellistika.

5. Eesti kirjandus 1918-1940
Kirjanduse arengujooni aastail 1918-1940.
Silmapaistvaid kirjanikke: A. Gailit, O. Luts, M. Metsanurk, A. Mälk, 

P. Vallak, H. Visnapuu, J. Sütiste, H. Raudsepp.
M. Underi luule.
A. H. Tammsaare elu ja looming. “Kõrboja peremees” või “Põrgupõhja 

uus Vanapagan”, “Tõdeja õigus”. A. H. Tammsaare näitekirjanikuna.

6. Eesti kirjandus aastail 1940-1995
Kirjanduse arengujooni Eestis aastail 1940-1995. Väliseesti kirjanduse 

teke, areng ja tähtsamad esindajad (A. Viirlaid, G. Helbemäe jt.).
B. Kangro osa väliseesti kirjanduses.
K. Ristikivi looming.
Luule arengujooni ja tähtsamaid autoreid: B. Alver, K. Merilaas, A. Allik- 

saar, P.-E. Rummo, H. Runnel, J. Kaplinski, J. Viiding, I. Laaban, 
K. Lepik.

Proosa arengujooni ja tähtsamaid autoreid.
J. Krossi loomingu ülevaade. Ühe romaani lähem vaatlus.
M. Traadi ühe romaani lähem vaatlus.
Teisi prosaiste (A. Valton, M. Unt, M. Mutt, M. Saat).
Näitekirjanduse arengujooni ja  tähtsamaid autoreid: J. Smuul, E. Vete

maa, R. Saluri.

7. Maailmakirjandus
Ülevaade vanimatest eepostest.
Vana Testament.
Ülevaade antiikluulest ja -teatrist. Sophoklese “Kuningas Oidipus”.
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Keskaja kirjandus (Dante Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, M. de Cer
vantes Saavedra).

W. Shakespeare’i loomingu ülevaade. “Hamlet” või “Romeo ja Julia”. 
Klassitsism. Moliere’i loomingu ülevaade ja üks näidend.
Valgustus (J. Swift või Defoe, Voltaire, J. J. Rousseau, Markii de Sade).
J. W. Goethe loomingu ülevaade. “Faust” I või “Noore Wertheri kan

natused”.
Romantism (G. G. Byron, P. B. Shelley, W. Scott, P. Merimee, V. Hugo,

A. Puškin, vennad Grimmid, H. Chr. Andersen).
Rahvusromantismi üldiseloomustus ja autoreid (N. Gogol jt.).
Realism (Ё. Zola, Ch. Dickens, H. Ibsen).
Stendhali “Punane ja must” või H. de Balzaci “Isa Goriot” või 

“Šagräännahk”.
F. Dostojevski loomingu ülevaade. Kuritöö ja karistus” või “Idioot”.
A. Tšehhovi novellilooming ja üks näidend.
A. Kivi “Seitse venda”.
Modernism (M. Maeterlinck, Ch. Baudelaire, P. Verlaine, W. Whitman, 

R. M. Rilke, V. Majakovski jt.).
Maailmakirjanduse tähtsamaid autoreid 20. sajandil: E. Hemingway,

B. Shaw, J. Joyce, F. Kafka, T. Mann, H. Hesse, K. Hamsun, R. Ta
gore, F. Garcia Lorca, A. Camus, J. P. Sartre, S. Beckett, J. D. Sa
linger, M. Bulgakov, A. Solženitsõn jt.

GERMAANI-ROMAANI KEELED

Germaani-romaani keelte erialadele astumisel tuleb sooritada kirjalik ja
suuline keeleeksam.

I. Kirjalik eksam

1. Inglise keele kirjalik eksam koosneb:
a) leksikaal-grammatilisest testist, mille eesmärgiks on kontrollida ing

lise keele grammatika ja sõnavara valdamist. Testi (90 leksikaal-gram- 
matilist lauset) sooritamisel võib saada maksimaalselt 90 punkti. 
Grammatika-alaseid teadmisi kontrollitakse kogu teatmikus esita
tud programmi ulatuses. Võimalikud ülesannete tüübid: valikvastu-
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sed, lünktest, sünonüümika, sõnatuletus, grammatiliste konstruktsioo
nide parafraseerimine/teisendamine [nt.: I saw him yesterday / It 
was ... {yesterday that I saw him)]. 

b) grammatiliste vormide, sõnaliikide ja lauseliikmete äratundmine 
tekstis. Ülesande eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti;

2. Saksa ja rootsi keele kirjalik eksam on leksikaal-grammatiline test, mil
le eesmärgiks on kontrollida grammatika ja  sõnavara valdamist. Testi 
(80 leksikaal-grammatilist ülesannet ja 10 tõlkelauset) sooritamisel võib 
saada maksimaalselt 100 punkti. Grammatika-alaseid teadmisi kontrolli
takse kogu teatmikus esitatud programmi ulatuses. Kirjalikus eksamitöös 
esinevad järgmised ülesannete tüübid: valikvastused, lünkade täitmine, sü
nonüümika, sõnatuletus, grammatiliste konstruktsioonide parafraseeri
mine/teisendamine, lisaks tõlge eesti keelest saksa keelde.
3. Prantsuse keele kirjalik eksam koosneb:
a) leksikaal-grammatilisest testist, mille eesmärgiks on kontrollida 

grammatika ja sõnavara valdamist. Testi sooritamisel (80 lauset) võib 
saada maksimaalselt 80 punkti.

b) lühiessee antud teemal (maksimaalselt 200 sõna) —  hinnatakse peami
selt keele korrektsust ja rikkust. Essee eest võib saada maksimaalselt 
20 punkti. Teemast kõrvalekaldumisel essee punkte ei anna.

II. Suuline eksam

1. Inglise keele suuline eksam koosneb.
a) Tundmatu teksti (700-1000 leksikaalset ühikut) lugemine ja tõlki

mine ilma sõnaraamatuta. Eksamineeritaval on võimalik valida ker
gema ja raskema teksti vahel, kusjuures kergema teksti eest on võima
lik saada maksimaalselt 3 palli, raskema eest 5 palli. Lugemise hinda
misel arvestatakse hääldust ja intonatsiooni, tõlkimise hindamisel teks
tist arusaamist ja tõlke adekvaatsust. Arusaamist võidakse kontrollida 
ka sünonüümide ja parafraseerimise abil.

b) Vestlus-intervjuu, mis lähtub tundmatu teksti temaatikast, kuid katab 
ka muid keskkoolis läbitud teemasid. Iga intervjuu sisaldab küsimusi 
väga erinevate teemade kohta (nt.: kas sa oled kusagil reisinud, milline 
koht kõige enam meeldis, võrdle elu kodus ja  seal; mida kavatsed tule
vikus teha; kas see, mida koolis õppisid, oleks sulle tulevikus kasulik; 
kes on olnud siiani sinu sõbrad, kas arvad, et side nendega jätkub või 
tekivad ülikoolis uued sõbrad; jne. — ühe vestluse-intervjuu piires). 
Hindamisel arvestatakse vastuste spontaansust, asjakohasust, loomu
likkust ning idiomaatilisust, mitte päheõpitud jutu (nn. monoloogi) esi- 
tamisoskust. Positiivselt hinnatakse ka eksamineeritava poolt täpsus
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tavate küsimuste või vastuargumentide esitamist vestluse piires. Vest- 
luse-intervjuu eest on võimalik saada maksimaalselt 5 palli.

2. Saksa ja  rootsi keele suuline eksam.
a) Tundmatu tekst (700-1000 leksikaalset ühikut);
b) vestlus-intervjuu.

Suulise eksami eesmärgiks on kontrollida loetust arusaamist ja tõlke 
adekvaatsust, arusaamist võõrkeelsest kõnest, reageerimis- ja väljendus- 
oskust keskkoolis omandatud oskuste ja läbivõetud temaatika piires.
a) Tundmatut teksti loetakse ja tõlgitakse (võib kasutada sõnaraamatut), 

vesteldakse teksti põhjal ning tehakse teksti sisust lühikokkuvõte. Lu
gemise hindamisel arvestatakse hääldust ja intonatsiooni, tõlkimise 
hindamisel tekstist arusaamist ja  tõlke adekvaatsust. Arusaamist või
dakse kontrollida ka sünonüümide ja parafraseerimise abil.

b) Vestlus-intervjuu lähtub tundmatu teksti temaatikast, kuid katab ka 
muid keskkoolis käsitletud teemasid. Iga intervjuu sisaldab küsimusi 
erinevate teemade kohta (nt.: kas sa oled kusagil reisinud, milline koht 
kõige enam meeldis, võrdle elu kodus ja seal; mida kavatsed tulevikus 
teha; kas see, mida koolis õppisid, oleks sulle tulevikus kasulik; kes on 
olnud siiani sinu sõbrad, kas arvad, et side nendega jätkub või tekivad 
ülikoolis uued sõbrad jne.). Hindamisel arvestatakse vastuste spon
taansust, asjakohasust, loomulikkust ning idiomaatilisust, mitte pähe
õpitud jutu (nn. monoloogi) esitamisoskust. Positiivselt hinnatakse ka 
eksamineeritava poolt täpsustavate küsimuste või vastuargumentide 
esitamist vestluse piires.

3. Prantsuse keele suuline eksam.
a) Tundmatu tekst (700-1000 leksikaalset ühikut);
b) vestlus-intervjuu.

Suulise eksami eesmärgiks on kontrollida loetust arusaamist ja tõlke 
adekvaatsust, arusaamist võõrkeelsest kõnest, reageerimis- ja väljendus- 
oskust keskkoolis omandatud oskuste ja läbivõetud temaatika piires.
a) Tundmatut teksti loetakse ja tõlgitakse, vastatakse küsimustele tekstis 

esinevate sõnavormide ja nende tuletiste kohta, vesteldakse teksti 
põhjal ning tehakse teksti sisust lühikokkuvõte.

b) Vestluses-intervjuus esitavad eksamineerijad küsimusi, kattes nendega 
kõik keskkoolis õpitud grammatika ja sõnavara baasil võimalikud tee
mad. Iga intervjuu sisaldab küsimusi väga erinevate teemade kohta 
(nt.: kas sa oled kusagil reisinud, milline koht kõige enam meeldis, 
võrdle elu kodus ja seal; mida kavatsed tulevikus teha; kas see, mida 
koolis õppisid, oleks sulle tulevikus kasulik; kes on olnud siiani sinu 
sõbrad, kas arvad, et side nendega jätkub või tekivad ülikoolis uued 
sõbrad; jne. — ühe vestluse-intervjuu piires). Hindamisel arvestatakse 
vastuste spontaansust, asjakohasust, loomulikkust ning idiomaatilisust,
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mitte päheõpitud jutu (nn. monoloogi) esitamisoskust. Positiivselt hin
natakse ka eksamineeritava poolt täpsustavate küsimuste või vastu
argumentide esitamist vestluse piires.

III. Grammatika kirjaliku eksami ja suulise kõne jaoks

1. Inglise keel
Laiendamata ja laiendatud lihtlause. Umbisikulised laused (It is rain

ing. It is late.). Liitsihitis. Küsilaused (üld- ja eriküsimused). Lihtsamad 
liitlaused. Aegade ühildumine ja erinevate ajavormide kasutamine otsese 
kõne edasiandmisel kaudses kõnes.

Nimisõna: nimisõnade mitmus ja omastav kääne, ebareeglipärane mit
muse moodustamine.

Artikkel: umbmäärase, määrava ja nullartikli kasutamise tähtsamad 
juhud.

Omadussõna: kesk- ja ülivõrde kasutamine ja nende moodustamine 
sufiksite ning abisõnade abil. Eri tüvedest moodustatud võrdlusastmed. 

Arvsõna: põhi-ja järgarvsõnad, kuupäevad, aastaarvud, kellaajad. 
Asesõna: isikulised, omastavad, enesekohased (myself jne.), vastasti

kused (each other, one another), näitavad (this, that, such), küsivad (who, 
whose, what, which), siduvad (who, whose, which, that), eitavad (neither, 
no, none, no one, nobody, nothing), umbmäärased (some, any, every, much, 
many, little, few, each, both, either, all, other, another, one) asesõnad.

Tegusõna: ebareeglipäraste verbide põhivormid; aktiivi üld- (Present 
Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite), kestvad (Present Continu
ous, Past Continuous, Future Continuous) ja  perfekti ajad (Present 
Perfect, Past Perfect, Future Perfect, Present Perfect Continuous, Past 
Perfect Continuous, Future Perfect Continuous); passiivi ajad (Present 
Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past 
Continuous. Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect)-, käskiv kõne
viis (jaatav ja eitav vorm); kaudne kõne; tingimuslaused; verbi mittepöör- 
delised vormid (infinitiiv, gerundium, oleviku ja  mineviku kesksõna); 
ühendverbid (phrasal verbs).

Määrsõna: moodustamine ja võrdlusastmed.
Eessõna: tähtsamad eessõnad.
Sõnade tuletamine tuntud tüvedest afiksite (liidete) abil: 

nimisõna — sufiksid (järelliited) -er (-ar, -or), -ance (-ence), -tion (-sion, 
-ion), -ment, -ness,-ity\ -th; 

omadussõna — sufiksid (järelliited) -fui, -less, -able (-ible), prefiksid 
(eesliited) re-, un-, in- (il-, im-, ir-), dis-\ 

tegusõna — sufiksid (järelliited) -ate, -ize (-ise), en.
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2. Saksa keel
Jaatavad laused, eitavad laused (eitussõnadega nicht ja  kein), käsk- ja 

küsilaused (küsivate sõnadega ja  ilma). Otsene ja pöördne sõnade järje
kord (inversioon). Laused, mis sisaldavad öeldist liht- ja  liitajavormides 
CPerfekt, Futurum I). Tegusõnade liitöeldisega (modaalverb + tegusõna, 
tegusõna + infinitiiv zu-ga) laused.

Põimlaused järgmiste kõrvallausetega: sihitislaused sidesõnaga daß-, 
ajalaused sidesõnadega wenn ja ais, põhjuslaused sidesõnadega weil ja da. 
Rindlaused sidesõnadega und, aber, denn, deshalb. Umbmäärane asesõna 
man ja umbisikuline asesõna es.

Nimisõna: käänamine ja käänete kasutamine.
Artikkel: määrav, umbmäärane ja nullartikkel.
Tegusõna: tugeva ja  nõrga pöördkonna verbide ajavormid Präsens, 

Präteritum (Imperfekt), Perfekt, Futurum-, Präsens'i kasutamine oleviku 
ja tuleviku väljendamiseks; Präteritum'i (Imperfekfi) kasutamine jutusta
misel; Perfekt' i kasutamine vestluses.

Omadussõna: omadussõna lühike (käändelõputa) vorm öeldistäitena; 
võrdlusastmete moodustamine; omadussõna käänamine ja lõpud täiendina.

Määrsõna: tähtsamad liigid ja kasutamine.
Asesõna: isikulise asesõna kasutamine nominatiivis, daativis ja akusa

tiivis; omastavate asesõnade, näitavate asesõnade (dieser, jener) ja küsi
vate asesõnade (wer, was) käänamine ja kasutamine.

Eessõna: eessõnade kasutamine daativiga (aus, bei, nach, mit, von, 
zu), akusatiiviga (fur, durch, ohne, um, gegen), daativi ja akusatiiviga (an, 
in, auf, vor, zwischen), genitiiviga (wahrend).

3. Prantsuse keel
Süntaks. Jaatav, eitav, küsi- ja käsklause. Otsene ja kaudne kõne. Aegade 
ühildumine. Rõhutavad konstruktsioonid (c’e s t... qui, c ’e s t... que). Infi- 
nitiivsed konstruktsioonid.
Morfoloogia
Nimisõna mitmuse moodustamine. Artikkel. Umbmäärane artikkel. Mää
rava artikli liht- ja  liitvormid. Partitiivne artikkel. Artikli ärajätmise 
tähtsamad juhud.

Omadussõna. Naissoo vormi ja mitmuse moodustamine. Võrdlusast
med. Koht lauses. Omastavad omadussõnad (adjectifs possessifs). Näi
tavad omadussõnad (adj. demonstratifs). Arvsõna (adj. numeraux). Sidu
vad ja küsivad omadussõnad (adj. relatifs et interrogatifs). Umbmäärased 
omadussõnad (adj. indefinis): quelque, chaque, aucun, nui, autre, тёте.

Asesõnad (pron. demonstratifs). Siduvad asesõnad (pron. relatifs). 
Küsivad asesõnad (pron. interrogatifs). Umbisikulised asesõnad (pron. 
indefinis): un ja selle liitvormid, autre, certains, plusieurs, tout, tous, 
quelque chose, aucun(e), nul(le), personne, rien. Asesõnade koht lauses.

72



Määrsõna. Võrdlusastmed. Koht lauses.
Eessõna. Tähtsamate eessõnade kasutamine.
Tegusõna. I, II ja III pöördkonna tegusõnade kasutamine järgmistes 

kõneviisides ja ajavormides: 1) Kindel kõneviis (Indicatif): Present, 
Passe compose, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur simple, Futur proche, 
Passe immediat; 2) Tingiv kõneviis (Conditionnel): Present, Passi, si- 
tingimuslause; 3) Käskiv kõneviis (Imperatif)-, 4) Subjonctif Present;
5) Tegusõna mittepöördelised vormid: Gerondif Participe Present;
6) Passiivi ajavormide Present, Passe compose, Imparfait, Plus-que- 
parfait, Futur moodustamine ja kasutamine; 7) Tekstis peab ära tundma 
tegusõna Passe simple ajavormid.

4. Rootsi keel
Hääldamise ja kirjutamise suhe (g , k, sk ja ng hääldamine).

Nimisõna: käänamine; põhivormid ja omastav kääne; määratud ja 
umbmäärane vorm.

Omadussõna: määratud ja umbmäärane vorm; võrdlusastmed. 
Eessõnad ja nende kasutamine.
Arvsõna: põhiarvud ja järgarvud.
Asesõna: isikulised, näitavad, küsivad, siduvad, umbmäärased ase

sõnad.
Määrsõna: moodustamine.
Tegusõna: pööramine, liht- ja liitajavormid, käskiv kõneviis, kuidas 

väljendada tulevikku ja passiivi; oleviku- ja minevikukesksõna, tegusõna 
käändeline vorm (supiinum).
Sõnade järjekord pea- ja kõrvallauses. Küsilaused ja  hüüdlaused. Otsene 
ja kaudne kõne; liikuva määrsõna asetus (inte, alltid, aldrig).
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VENE KEEL JA KIRJANDUS

ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ и  
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Общие указания

Экзамен состоит из двух тестов — по русскому языку и по рус
ской литературе.

Тест по русской литературе включает задания. В задании со
держатся варианты ответов. Экзаменующийся должен выбрать пра
вильный ответ из вариантов, предложенных в заданиях, и вписать его 
в свободное место, оставленное после задания.

Например: Какие русские писатели были современниками следу
ющих исторических событий? (Варианты: А. Толстой, Вяземский, 
Державин, Чехов, Достоевский, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Бу
нин).

1. Пугачевский бунт................................................................................
2. Отечественная война 1812 года .......................................................
3. Крымская война .................................................................................
4. Революция 1905 года..........................................................................

Тест по русскому языку также включает задания и предполагает 
следующие умения:

а) определять звуковой и морфемный состав слов;
б) находить синонимы, антонимы, однокоренные слова;
в) проводить морфологический и синтаксический разбор;
г) определять части речи, разряд и форму слова;
д) склонять и спрягать;
е) исправлять ошибки, связанные с нарушением грамматических 

норм и стилистических требований, и т.д. Кроме того, тест содержит 
задания по орфографии и пунктуации.

Программа по русскому языку
Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Различие между звуком 
и буквой.
Лексика. Понятие о слове. Значение слова. Многозначные и одно
значные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Си
нонимы. Антонимы.

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные сло
ва. Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные 
слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Фразеологизмы.
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Словообразование и орфография. Окончание и основа в слове. Окон
чание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова. Чере
дование согласных в корне. Правописание слов с чередующимися 
гласными а и о в корнях гор-гар, кос-кас. Правописание слов с чере
дующимися о -  а в корнях лож-лаг. рос-раст. Буквы е и о после ши
пящих в корне. Гласные после шипящих и д. Правописание приста
вок. Производящая основа. Различные способы словообразования в 
русском языке.

Сложные слова и их правописание.
Сложносокращенные слова и их правописание.

Морфология и орфография
Имя существительное. Значение имени существительного и его 
грамматические признаки. Существительные одушевленные и неоду
шевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. Типы 
склонения. Правописание падежных окончаний существительных. 
Правописание важнейших суффиксов.

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его 
грамматические признаки. Прилагательные качественные, относи
тельные и притяжательные. Полная и краткая формы. Склонение 
прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход при
лагательных в существительные. Правописание важнейших суффик
сов прилагательных.

Имя числительное. Значение имени числительного. Числитель
ные количественные и порядковые. Склонение числительных. Право
писание числительных.

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений и их правописание.

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Пере
ходные и непереходные глаголы. Глагольный вид. Образование ви
дов глагола. Первое и второе спряжения. Наклонения (изъявитель
ное, сослагательное, повелительное). Время глагола. Лицо и число (в 
настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем вре
мени). Причастия и деепричастия. Правописание глагольных форм.

Наречие. Значение наречий. Правописание наречий.
Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Различ

ные части речи в роли предлогов. Правописание предлогов.
Союз. Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные 

и подчинительные союзы. Правописание союзов.
Частицы. Понятие о частицах и их употребление в речи. Право

писание частиц.
Междометие. Значение междометий и знаки препинания при них.
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Синтаксис и пунктуация.
Простое предложение. Связь слов в предложениях: согласова

ние, управление, примыкание. Виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные предложения. Члены предложения и способы их 
выражения. Типы предложений по составу: личные, безличные, не
определенно-личные, назывные; полные и неполные. Однородные 
члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах 
предложения. Знаки препинания между однородными членами и при 
обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены предло
жения и знаки препинания при них. Приложения, их обособление. 
Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препи
нания при них.

Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложно
сочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных 
предложениях.

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными слова
ми. Основные типы придаточных предложений. Сложноподчинен
ные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях.

Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. 
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и кос

венной речи.

Программа по русской литературе

По теории литературы от экзаменующегося требуются знания следу
ющих понятий и терминов:
1) критический реализм, романтизм, символизм, классицизм;
2) образ, литературный тип, лирический герой;
3) тема, идея, композиция, конфликт, сюжет произведения;
4) основные роды художественных произведений — эпос, лирика, 

драма и главные их жанры;
5) сатира, юмор;
6) эпитет, метафора, сравнение, антитеза, гипербола;
7) основные стихотворные размеры.

Литературные произведения
А. С. Грибоедова — “Горе от ума”.
А. С. Пушкин — “Евгений Онегин”, “Дубровский”, “Медный 
всадник”, “Капитанская дочка”, стихотворения: “К Чаадаеву”, “К 
морю”, “Я помню чудное мгновенье...”, “Пророк”, “Арион”, “Осень”,
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“Анчар”, “Я вас любил...”, “Во глубине сибирских руд...”, “На 
холмах Грузии...”, “Вновь я посетил...”, “Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...” и др.
М. Ю. Лермонтов — “Герой нашего времени”, “Мцыри”, “Песня 
про купца Калашникова”; стихотворения: “Парус”, “Бородино”, 
“Смерть поэта”, “Поэт”, “Дума”, “Как часто пестрою толпою 
окружен...”, “Выхожу один я на дорогу...”, “Родина” и др.
Н. В. Гоголь — “Ревизор”, “Мертвые души”.
А. Н. Островский — “Гроза”.
И. С. Тургенев — “Отцы и дети”, 3 рассказа и стихотворения в 
прозе по выбору.
И. А. Гончаров — “Обломов”.
Н. А. Некрасов — “Кому на Руси жить хорошо?”; лирика: “Еду ли 
ночью по улице темной...”, “Размышления у парадного подъезда”, 
“Тройка”, “Нравственный человек”, “Памяти Добролюбова” и др.
М. Е. Салтыков-Щедрин — 3 сказки по выбору.
Ф. М. Достоевский — “Преступление и наказание”, один роман по 
выбору.
Н. С. Лесков — 2 произведения по выбору.
Л. Н. Толстой — “Война и мир”, “После бала” и 3 рассказа по 
выбору.
А. П. Чехов — “О любви”, “Ионыч”, “Человек в футляре”, “Вишне
вый сад”, 3 рассказа по выбору.
А. М. Горький — “Макар Чудра”, “Старуха Изергиль”, “На дне”.
A. А. Блок — лирика: “Незнакомка”, “О, весна без конца и без 
краю...”, “О доблестях, о подвигах, о славе”, поэма “Двенадцать”.
С. А. Есенин — стихотворения (по выбору).
B. В. Маяковский — дореволюционная поэзия (3 стихотворения по 
выбору), “Облако в штанах”, “Про это”, “О дряни”, “Прозаседав
шиеся”.
A. И. Куприн — 3 произведения по выбору.
И. А. Бунин —  3 произведения по выбору.
B. В. Набоков — один роман по выбору.
А. Т. Твардовский — лирика (по выбору).
М. А. Булгаков — “Белая гвардия”, “Мастер и Маргарита”.
М. Цветаева — стихотворения (по выбору), “Мой Пушкин”.
О. Мандельштам — стихотворения (по выбору).
Б. Пастернак — стихотворений (по выбору), “Доктор Живаго”.
А. Ахматова — стихотворения (по выбору), “Реквием”.
И. Бродский — стихотворения (по выбору).
Ю. Трифонов — 2 произведения по выбору.
А. Платонов — 2 произведения по выбору.
3 произведения современной русской прозы (по выбору).

77



AJALUGU 
(ajaloo erialale astujaile)

Maailmaajalugu

Vanad Idamaad. Vanimad tsivilisatsioonid. Egiptuse ühiskond ja riik. 
Mesopotaamia: sumerid, Babüloonia, Assüüria. Pärsia suurriik. Vahemere 
idaranniku maad.

Idamaade kultuur. Religioon. Kirjasüsteemid. Tähestiku loomine. Kir
jandusmälestised. Ehitised. Kunst. Teadus. Ühis- ja erijooned Idamaade 
kultuuris.

Vana-Kreeka. Kreeka linnriigid (polised). Sparta ühiskond ja riik. De
mokraatlik Ateena. Kreeka-Pärsia sõjad. Kreeka linnriikide langus. Alek
sander Suure sõjaretk. Hellenism.

Kreeka kultuur. Müüdid. Jumalad ja kangelased. Homerose eeposed. 
Ülekreekalised võistlusmängud. Teater ja draamakirjandus. Kõnekunst. 
Arhitektuur ja kujutav kunst. Filosoofia. Ajalookirjutus. Aleksandria hel
lenistliku kultuurikeskusena.
Rooma riik. Vabariigi ajastu. Riigikord. Sõjandus. Puunia sõjad ja suur
riigi (impeeriumi) loomine. Kodusõjad ja vabariigi langemine. Varane 
keisririik Augustuse ja ta järglaste ajal.

Rooma kultuur. Rooma suurlinn. Igapäevane elu. Avalikud mängud. 
Ehitised. Kunst. Kirjandus. Ajalookirjutus. Teadus. Ristiusu teke ja levik.
Lääne-Rooma impeeriumi langemine. Hiline Rooma keisririik. Ristiusu 
tõus valitsevaks usuks Rooma riigis. Impeeriumi jagunemine kaheks. Suur 
rahvasterändamine ja Lääne-Rooma riigi lõpp.
Varakeskaeg. Barbarite riigid endise Lääne-Rooma alal. Frangi riik. Karl 
Suure keisririik. Frangi riigi lagunemine. Püha Rooma keisririigi tekkimine.

Bütsantsi keisririik. Bütsantsi erinevus Lääne-Euroopast. Kiriku osa. 
Rooma impeeriumi taastamise katsed. Võitlus sissetungijatega. Bütsantsi 
kultuur.

Põhja- ja Ida-Euroopa varasel keskajal. Viikingid. Riikide teke. Skan
dinaavia ristiusustamine. Idaslaavlased. Vana-Vene riigi teke. Ristiusu 
vastuvõtmine. Kiievi riigi killunemine.

Araablased ja islam varasel keskajal. Araablaste eluviis. Muhamed. 
Islami tekkimine. Araabia hõimude ühendamine. Vallutusretked. Damas
kuse ja Bagdadi kalifaat. Kalifaadi lagunemine. Araabia kultuur.
Maailm II aastatuhande algupoolel. Püha Rooma keisririik. Paavstlus. 
Paavstide ilmaliku võimu taotlused. Ristisõjad. Suur kirikulõhe.

Mongolid. Mongolite vallutused. Mongolite suurriik. Hiina II aasta
tuhande I poolel. Hiina kultuur.
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Inglismaa ja Prantsusmaa. Saja-aastane sõda. Püha Rooma keisririik ja 
Itaalia. Hansa Liit. Saksa Ordu. Leedu suurvürstiriik. Poola-Leedu unioon. 
Skandinaaviamaad. Taani. Kalmari unioon.

Osmanite riik ja Bütsantsi langus.

Elu ja kultuur keskaegses Lääne-Euroopas. Läänikorra kujunemine. Ta
lupojad ja feodaalid. Feodaalne hierarhia. Linnad ja kaubandus. Kiriku osa 
ühiskonnas ja kultuuris. Vaimulikkond. Kiriku organisatsioon. Kloostrid.

Kooliharidus. Ülikoolid. Teadus. Ehituskunst. Romaani ja gooti stiil. 
Trükikunst, selle tähtsus. Renessanss ja  humanism. Uus ellusuhtumine. 
Antiikkultuuri väärtustamine. Renessansiaja kirjandus ja kunst.
Lääne-Euroopa XVI-XVII sajandil. Suured maadeavastused. Kolum
bus. Usupuhastus, selle tähtsus. M. Luther. J. Calvin. Reformatsioon Ing
lismaal. Vastureformatsioon. Ususõjad. Hispaania hiilgeaeg. Madalmaade 
vabadussõda. Kolmekümneaastane sõda. Rootsi kui suurriik. Inglise re
volutsioon.

Venemaa XIII-XVIII sajandil. Mongolite ülemvõim Venemaal. Mosk
va tõus. Ivan III. Novgorod ja tema saatus. “Kolmas Rooma.” Ivan IV, 
tema sise- ja välispoliitika. Siberi alistamine. Segaduste aeg. Romanovite 
dünastia algus. Peeter I, tema välis- ja sisepoliitika. Reformid. Põhjasõda. 
Venemaa ja Euroopa XVIII sajandil.
Ameerika Ühendriikide kujunemine ja areng. Euroopa riikide koloniaal
valduste kujunemine. Inglise asumaad Põhja-Ameerikas. Ameerika rahvuse 
kujunemine. Inglise asumaade iseseisvumine. Iseseisvusdeklaratsioon, selle 
tähtsus. USA konstitutsioon. Ühendriikide laienemine ja areng. Võitlus or- 
janduse ümber. Kodusõda, selle tagajärjed. Ühendriigid XIX sajandi lõpul.

Suur Prantsuse Revolutsioon ja Napoleoni sõjad. Prantsusmaa XVII- 
XVIII sajandil. Majanduslik olukord, valgustajad. Revolutsiooni algus ja 
käik. Tähtsamad voolud ja nende juhid. Monarhia kukutamine ja vabariigi 
väljakuulutamine. Jakobiinide diktatuur.

Revolutsiooniliste sõdade ülekasvamine vallutussõdadeks. Kindral Na
poleoni esilekerkimine. Konsulaat ja keisririik. Napoleoni sõjad, rahvuslik 
vabadusliikumine Euroopas vallutajate vastu. Napoleoni sõjakäik Vene
maale. Euroopa rahvaste võitlus Prantsuse keisririigi vastu 1813-1815. 
Viini kongress.

Euroopa XIX sajandil. Suurbritannia peale Viini kongressi. Viktoriaan- 
lik periood. Välis- ja koloniaalpoliitika.

Prantsusmaa ajaloo arenguetapid XIX sajandil. Bourbonide restau
ratsioon. Juulimonarhia. Teine keisririik. Prantsusmaa XIX sajandi lõpus.

Saksamaa Viini kongressi järel: poliitiline ja majanduslik areng. Võit
lus Saksamaa ühendamise eest. Saksa keisririigi loomine. O. von Bis
marck. Saksamaa XIX sajandi lõpul.
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Rahvuslik liikumine Itaalias. Itaalia riigi moodustamine. 
Ideelis-poliitilised ja majandusõpetused. Konservatism. Liberalism. 

Sotsialism. Sotsiaaldemokraatia. Merkantilism. Majanduslik liberalism.
Venemaa pärast Napoleoni sõjakäiku. Tagurluse pealetung. Võimu

kriis 1825. aastal. Nikolai I ja tema poliitika. Aleksander II ja  1860- 
1870. aastate reformid. Aleksander III. Vastureformid.

Rahvusvahelised suhted. Euroopa poliitiline kaart pärast Viini kong
ressi. Krimmi sõda. Rahvusvahelised suhted XIX sajandi 2. poolel.
Aasia ja Aafrika XIX sajandil. Hiina ja Euroopa riigid XIX sajandil. 
Oopiumisõjad. Jaapan 19. sajandil. Aafrika: orjakaubandus, sisepiirkon- 
dade avastamine ja koloniaalajastu algus.

Teaduse ja tehnika arenemine uusajal. Uue maailmapildi kujunemine 
XVII sajandil. M. Kopernik. G. Galilei. Anatoomia areng. A. Vesalius. Fi
losoofia. R. Descartes. Füüsika areng. I. Newton. Tööstusrevolutsioon, 
selle tähtsaimad leiutised. Ch. Darvini evolutsiooniteooria, selle mõju. 
Teaduse ja tehnika areng XIX sajandi lõpul.

Õppekirjandus*

M. Kõiv. Vanaaeg. “Avita”. Tallinn 1994
M. Kõiv, J. Naber, P. Raudkivi, T. Ritson. Keskaja ajalugu (kuni 

XV sajandini). Õpik VII klassile. “Koolibri”. Tallinn 1991, 2. tr. 
1995

J. Kivimäe, S. Valdmaa, M. Laur, O. Kaljundi. Uusaeg 1. “Avita”. Tal
linn 1993, 2. tr. 1994

H. Piirimäe, M. Laur, O. Klaassen, J. Kivimäe, О Kaljundi. Uusaeg 2.
“Avita”. Tallinn 1993, 2. tr. 1994 

A. Espenberg, Ü. Liitoja, T. Rosenberg, M. Siiroja, T. Tannberg, 
L. Vahtre, E. Värä. Uusaeg 3. “Avita”. Tallinn 1993, 2. tr. 1994 

A. Espenberg, T. Rosenberg, M. Siiroja, T. Tannberg, S. Tae, S. Vald
maa, E. Värä. Uusaeg 4. “Avita”. Tallinn 1994, 2. tr. 1995

Sisseastumistestide koostamisel lähtutakse eelkõige alljärgnevast õppekirjan
dusest.
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BIOLOOGIA

1. Ökoloogia
Ökoloogia mõiste, liigitus ja uurimisobjektid.

Organism ja  keskkond. Keskkonna ökoloogilised tegurid. Ökoloogi
line amplituud. Ökoloogiliste tegurite koosmõju. Piirav tegur. Õhkkesk- 
kond. Vesikeskkond. Muldkeskkond. Organismide kohastumusi erineva
tele ökoloogilistele tingimustele.

Populatsiooniökoloogia. Populatsioon. Populatsiooni arvukus ja  asus- 
tustihedus, nende muutumine ja regulatsioon. Kooslus ja ökosüsteem. Eri 
liiki organismide vahelised suhted, nende vastastikused sõltuvused ja  ko
hastumused. Kooslused. Ökosüsteemi ehitus ja talitlemine. Toiduahelad. 
Produtsendid, konsumendid, redutsendid. Troofilised tasemed. Ökoloogi
lised püramiidid. Liigilise mitmekesisuse tähtsus. Ökosüsteemide ajalised 
muutused, suktsessioonid.

Aineringed ökosüsteemides (C, N, H20).
Ökosüsteemide näiteid: maismaaökosüsteemid (mets, niit, raba), vee- 

ökosüsteemid (järv, jõgi, meri).
Biosfäär, selle piirid. Biomassi jaotus biosfääris. Aineringe biosfääris. 

Biosfääri osa Maa atmosfääri koostise ja kliima mõjutamisel.

2. Keskkonnakaitse alused
Inimtegevuse kahjulik mõju populatsioonidele, ökosüsteemidele ja  bio
sfäärile. Lokaal- ja  globaalprobleemid. Looduskaitse ja keskkonnakaitse 
mõisted. Liigi-, biotoobi-, ökosüsteemi- ja biosfäärikaitse. Väheneva arvu
kusega ja hävivad liigid.

Keskkonna saastamine. Peamised saasteained ja -allikad. Saastumisest 
tingitud muutused ökosüsteemides. Keskkonna seisundi seire (monitoo
ring), bioindikatsioon. Õhu, vee ja mulla kaitse.

3. Eluavaldused ja elu põhiomadused
Eluslooduse organiseerituse tasemed: molekulaarne, rakuline, organismili
ne, liigiline, biotsönootiline ja biosfääriline. Elusa looduse erinemine elu
tust, eluavaldused.

4. Rakkude koostis
Peamised keemilised elemendid rakkudes. Anorgaaniliste ainete osatäht
sus raku ja organismi elutegevuses. Madal- ja kõrgmolekulaarsed orgaa
nilised ained. Tähtsamad sahhariidid ja lipiidid, nende üldehitus, omadu
sed ja osa rakkude koostises ja elutegevuses. Valkude üldehitus ja oma
dused. Valkude struktuuritasemed. Valkude funktsioonid raku ja orga
nismi tasemel. Ensüümid. Nukleiinhapped: DNA ja RNA. Nukleiinhapete 
üldehitus ja funktsioonid.
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5. Rakkude ehitus ja talitlus
Erinevate organismi tüüpide ja kudede rakud. Eukarüootse raku ehituse 
põhiosad. Rakumembraani ehitus ja funktsioonid. Ainete transport läbi ra- 
kumembraani. Passiivne ja aktiivne transport. Rakusisesed membraanid. 
Tsütoplasma organellid. Tsütoplasmavõrgustik. Ribosoomid. Golgi komp
leks. Lüsosoomid. Mitokondrite ehitus ja funktsioonid. Taimeraku plastii- 
did: kloro-, kromo- ja leukoplastid, nende funktsioonid. Mitokondrite ja 
kloroplastide iseärasused võrreldes teiste organellidega. Rakusisaldised. 
Tsütoskelett, selle ehitus ja funktsioonid. Tsentrioolid ja kääviniidid. Ra
kutuuma ehitus ja funktsioonid. Tuumamembraanid, karüoplasma, kromo
soomid, tuumake.

Taime- ja loomaraku võrdlus. Prokarüootse raku erinevus eukarüoot- 
sest. Bakteri ehitus ja elutegevus.

6. Organismi aine- ja energiavahetus
Energia vajadus elutegevuseks. Toitumine ja lõpp-produktide eralda

mine. Assimilatsioon ja dissimilatsioon kui ainevahetuse kaks külge. 
Ainevahetuse seos energiavahetusega. Autotroofsus ja  heterotroofsus. 
ATP kui makroergiline ühend, tema osa energia ülekandes.

Fotosüntees kui autotroofne assimilatsioon. Fotosünteesi lähteained ja 
produktid. Valgusenergia muundamine keemiliseks. Valgus- ja pimedus- 
staadium. Fotosünteesi tähtsus biosfääris.

Orgaaniliste ühendite energia kasutamine rakkudes. Käärimine. Glüko- 
lüüs, tsitraaditsükkel, hingamisahel. ATP süntees.

7. Organismi paljunemine ja areng
Organismide mittesuguline ja suguline paljunemine. Mittesuguline pal

junemine: vegetatiivne ja eoseline. Mittesugulise paljunemise iseärasused, 
selle erivormid seentel, taimedel ja loomadel (näited). Rakkude jagunemi
ne. Rakutsükkel ja mitoos. Mitoosi faasid, tsütokinees. Mitoosi bioloogi
line olemus.

Sugulise paljunemise iseärasused. Partenogenees. Diploidne ja hap- 
loidne kromosoomistik. Meioos: reduktsioon- ja ekvatsioonjagunemine, 
nende kirjeldus. Homoloogiliste kromosoomide ristsiire. Meioosi tulemus, 
selle bioloogiline tähtsus. Spermatogenees ja ovogenees, nende erinevu
sed (inimese näitel).

Viljastumine. Sügoot. Viljastumise erivormid loomadel ja taimedel. 
Ontogeneesi põhietapid. Embrüogenees. Inimese embrüonaalne areng. 
Postembrüogenees (juveniilne arengujärk, suguküpsuse periood, raugaiga 
ja surm). Otsene ja moondega areng. Ontogeneesi iseärasused taimedel 
(gametofaas, sporofaas; elutsüklid).

8. Pärilikkuse üldised seaduspärasused
Geneetika põhimõisted: geen, alleel, homo- ja  heterosügootsus, geno- ja 
fenotüüp, geenifond. Dominantsed ja  retsessiivsed alleelid. Monohüb-
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riidne ristamine. Mendeli I ja  II seadus, nende tsütogeneetiline põhjendus. 
Dihübriidne ristamine, Mendeli III seadus, selle tsütogeneetiline põhjen
dus. Mendeli seaduste statistiline olemus, nende rakendusi.

Geenide aheldus ja ristsiire. Soo määramise geneetilised alused. Sugu
kromosoomid. Suguliitelised geenid ja tunnused. Geneetikaülesanded mo
no- ja  dihübriidsest ristamisest, suguliitelisest pärandumisest ning inimese 
ABO-süsteemi vererühmadest.

Pärilikkus ja muutlikkus. Päriliku muutlikkuse põhjused ja  vormid: 
mutatiivne ja kombinatiivne. Modifikatsiooniline muutlikkus ja pärilik 
reaktsiooninorm.

9. Pärilikkuse molekulaarsed alused
DNA kui geneetilise info kandja. Geeni molekulaargeneetiline olemus. 
DNA replikatsioon. DNA transkriptsioon — RNA süntees. RNA tüübid. 
Geneetiline kood, selle omadused. Valgusünteesi (translatsiooni) käik, sel
les osalevate komponentide iseloomustus. Valgusünteesi regulatsioon, sel
le osa rakkude diferentseerumises ja fenotüübi kujunemises.

Mutatsioonid, nende liigitus. Mutatsioonide avaldumine organismi 
tunnustes. Pärilikud haigused. Spontaanne ja  indutseeritud mutagenees. 
Mutageenid ja kantserogeenid.

Viirused kui molekulaargeneetilised parasiidid. Raku viirusnakkus ja 
uute viirusosakeste moodustumine. Viiruste levik. Olulisemad viirushaigu
sed, nende vältimine.

10. Evolutsioon
Elu päritolu ja areng Maal. Evolutsiooni mõiste ja põhivormid. Elueelse 
keemilise evolutsiooni hüpoteesid. Evolutsiooni uurimise meetodid: pale
ontoloogiline, võrdlevanatoomiline, embrüoloogiline ja molekulaarbio- 
loogiline. Eukarüootsete organismide teke. Hulkraksete organismide kuju
nemine ja edasine areng. Taime- ja loomariigi arengu põhietapid.

Ch. Darwini evolutsiooniteooria. Populatsioon kui evolutsiooni väik
seim üksus. Evolutsioonilise muutuse olemus. Evolutsiooniliste muutuste 
materjal ja selle allikad (mutagenees ja geneetiline rekombineerumine). 
Olelusvõitlus. Loodusliku valiku olemus ja selle vormid.

Evolutsioonilised muutused. Kohastumine. Kohastumuste üldine ise
loomustus. Liigi mõiste. Liikide püsimist tagavad isolatsioonimehhanis- 
mid. Liigisisene muutlikkus ja struktuur. Liigitekke olemus. Liigiteke ruu
milise eraldatuse kaudu. Loodusliku valiku osa liigitekkes.

Evolutsiooniline progress, selle avaldumine taime- ja loomariigis. 
Evolutsiooniline mitmekesistumine liigist kõrgemate organismirühmade 
tekke ja levimise kaudu. Divergents ja konvergents. Evolutsiooniline spet
sialiseerumine. Väljasuremine, selle evolutsiooniline tähendus.
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Inimese päritolu ja  evolutsioon. Inimese koht loomariigis. Inimese 
sarnasus ja erinevus inimahvidest. Inimese eellased. Inimese evolutsiooni 
peamised suunad ja tegurid.

Õppekirjandus
1. K. Kalamees. Bioloogia XI klassile. Ökoloogia alused. Tallinn, “Koo

libri” 1992.
2. T. Sarapuu, H. Kallak. Bioloogia XII klassile. Üldbioloogia. Tallinn, 

“Koolibri” 1993.

MATEMAATIKA

Üldjuhend

Matemaatika eksamil peab kõrgkooli astuja näitama programmis toodud 
mõistete, teoreemide ja valemite tundmist ning oskust rakendada neid 
ülesannete lahendamisel.

Kirjalik eksam sisaldab ka ühe teoreemi või valemi tõestuse.

Programm

Aritmeetika, algebra ja  analüüsi alged
1. Naturaalarvud (N). Alg- ja kordarvud. Arvu tegurid ja kordsed. 

Suurim ühistegur ja vähim ühiskordne.
2. Kahe, kolme, viie, üheksa ja kümnega jaguvuse tunnused.
3. Täisarvud (Z). Ratsionaalarvud (Q), nende liitmine, lahutamine, kor

rutamine ja jagamine. Ratsionaalarvude võrdlemine.
4. Reaalarvud (R), nende esitamine kümnendmurruna.
5. Arvsirge. Reaalarvu absoluutväärtus, selle geomeetriline tähendus.
6. Arvavaldised. Muutujat sisaldavad avaldised. Korrutamise abivale

mid.
7. Naturaal-, täis- ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Arvu n-is juur.
8. Arvu logaritm. Logaritmide omadused.
9. Üksliige ja hulkliige.

10. Ühe muutujaga hulkliige. Hulkliikme nullkohad ruutkolmliikme näite 
varal.
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11. Funktsiooni mõiste. Funktsiooni esitusviisid. Funktsiooni määramis- 
piirkond, muutumispiirkond. Pöördfunktsioon.

12. Funktsiooni graafik. Funktsiooni kasvamine ja  kahanemine. Paaris- ja 
paaritu funktsioon, perioodiline funktsioon.

13. Antud vahemikus funktsiooni kasvamise (kahanemise) piisav tingi
mus. Funktsiooni ekstreemumi mõiste. Ekstreemumi olemasolu piisav 
tingimus. Funktsiooni suurim ja vähim väärtus antud vahemikus.

14. Funktsioonide definitsioonid ja üldised omadused: lineaarfunktsioon, 
ruutfunktsioon у = ax2 + bx + c, astmefunktsioonid у = axn (neN),

к
у  =  —, eksponentfunktsioon у = ax, logaritmfunktsioon у = logax, 

x
trigonomeetrilised funktsioonid у = sin x, у = cos x, у = tan\

15. Võrrand. Võrrandi lahendite hulk. Samaväärsed võrrandid.
16. Võrratused. Võrratuse lahendite hulk. Samaväärsed võrratused.
17. Võrrandite ja võrratuste süsteemid, nende lahendamine.
18. Aritmeetiline ja geomeetriline jada. Aritmeetilise jada üldliikme ja n 

liikme summa arvutamise valemid. Geomeetrilise jada üldliikme ja n 
liikme summa arvutamise valemid. Hääbuv geomeetriline jada.

19. Kahe nurga summa ja vahe siinus ja koosinus (valemid).
20. Kahekordse nurga ja poolnurga siinus, koosinus ja tangens.
21. Avaldiste sina ± sinß ja cosa ± cosß esitamine korrutistena.
22. Tuletise mõiste, tema füüsikaline ja geomeetriline tähendus.
23. Funktsioonide у = sin x, у = cos x, у = tan x ja у = xp (pe N) tuletised.
24. Funktsioonide summa, vahe, korrutise ja jagatise tuletis.
25. Määramata ja määratud integraali mõiste. Põhiintegraalid.

Geomeetria

1. Sirge, kiir, lõik, murdjoon; lõigu pikkus. Nurk, nurga suurus. Tipp- ja 
kõrvunurgad. Paralleelsed sirged.

2. Vektorid. Tehted vektoritega. Kollineaarsed vektorid.
3. Hulknurk, tipud, küljed, diagonaalid.
4. Korrapärane hulknurk.
5. Kolmnurk, selle mediaanid, nurgapoolitaja, kõrgused. Kolmnurkade 

liigid. Külgede ja nurkade vahelised seosed täisnurkses kolmnurgas. 
Kolmnurkade kongruentsuse ja samasuse tunnused.

6. Nelinurgad: rööpkülik, ristkülik, romb, ruut, trapets.
7. Ringjoon ja  ring. Ringi keskpunkt, kõõl, diameeter ja raadius. Ring

joone puutuja. Ringjoone kaar. Sektor.
8. Kesk-ja piirdenurgad.
9. Pindala arvutamise valemid (kolmnurk, ristkülik, rööpkülik, romb, 

ruut, trapets).
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10. Ringjoone pikkus, ringjoone kaare pikkus. Nurga radiaanmõõt. Ringi 
pindala ja sektori pindala.

11. Samasus. Samased kujundid. Samaste kujundite pindalade suhe.
12. Sirge võrrand tasandil ja ruumis.
13. Tasand. Tasandi võrrand. Paralleelsed ja  lõikuvad tasandid.
14. Sirge ja tasandi paralleelsus.
15. Nurk sirge ja tasandi vahel. Tasandi normaal.
16. Kahetahulised nurgad. Kahetahulise nurga joonnurk. Kahe tasandi 

ristseis.
17. Hulktahukad. Nende tipud, tahud, servad ja  diagonaalid. Püstprisma 

ja kaldprisma, püramiid. Korrapärane prisma ja korrapärane püramiid. 
Rööptahukas. Risttahukas. Kuup.

18. Pöördkehad: silinder, koonus, kera. Sfääri ja kera keskpunkt, diamee
ter ja  raadius.

19. Prisma pindala ja ruumala valem.
20. Püramiidi pindala ja ruumala valem.
21. Silindri pindala ja ruumala valem.
22. Koonuse pindala ja ruumala valem.
23. Kera ruumala valem.
24. Sfääri pindala valem.

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika alged

1. Sündmus ja tõenäosus.
2. Tehted sündmuste ja tõenäosustega. Sündmuste sõltumatus.
3. Juhuslik suurus ja selle jaotus. Jaotuse graafiline esitamine.
4. Juhusliku suuruse arvkarakteristikud: keskväärtus, mediaan, disper

sioon, standardhälve, nende tõlgendamine.
5. Suurte arvude seadus. Statistiline tõenäosus.

Nõutavad oskused ja vilumused

Eksamineeritav peab oskama:
1) aritmeetilisi tehteid harilike ja kümnendmurdudega, ümardada antud 

arve ja arvutuse tulemusi nõutava täpsuseni, hinnata tulemuse õigsust 
ligikaudu, kasutada matemaatilisi tabeleid ja taskuarvutit, lahendada 
protsentülesandeid;

2) samasusteisendusi hulkliikmetega, muutujaid sisaldavate algebraliste 
murdudega, astme-, eksponent-, logaritm- ja trigonomeetrilisi funkt
sioone sisaldavate avaldistega;

3) skitseerida lineaar-, ruut-, astme-, eksponent-, logaritm- ja trigono
meetriliste funktsioonide graafikuid;



4) lahendada esimese ja teise astme võrrandeid ja võrratusi ning nendeks 
teisenevaid võrrandeid ja võrratusi (näiteks murd võrrand, absoluut- 
väärtusi sisaldav võrrand, parameetriline võrrand), samuti esimese ja 
teise astme võrrandi- ja  võrratussüsteeme ja  nendeks teisenevaid süs
teeme;

5) lahendada lihtsamaid astme-, eksponent-, logaritm- ja trigonomeetri- 
lisi funktsioone sisaldavaid võrrandeid ja võrratusi;

6) lahendada võrrandi või võrrandisüsteemi koostamist nõudvaid üles
andeid;

7) kujutada joonisel geomeetrilisi kujundeid ja  teha lihtsamaid konst
ruktsioone tasandil;

8) kasutada geomeetria-alaseid teadmisi algebraülesannete lahendamisel, 
algebra- ja  trigonomeetriameetodeid aga geomeetriaülesannete lahen
damisel;

9) tehteid vektoritega (vektorite liitmine ja lahutamine, skalaarkorrutis, 
vektori korrutamine arvuga) ja kasutada nende tehete omadusi;

10) koostada sirge võrrandit (tasandil ja  ruumis), tasandi võrrandit, uurida 
sirgete ja tasandite vastastikuseid asendeid;

11) leida funktsiooni määramispiirkonda ja lihtsamaid piirväärtusi ning 
lugeda funktsioonide graafikuid;

12) kasutada tuletise mõistet funktsiooni kasvamise, kahanemise, ekstree- 
mumite uurimisel ja graafiku skitseerimisel, leida joone puutuja 
võrrandit;

13) leida määramata ja  määratud integraali, rakendada määratud integraali 
kõvertrapetsi pindala arvutamisel;

14) leida sündmuste tõenäosusi ja jaotuste arvkarakteristikuid.

Teoreetiline punkt

Matemaatika eksami teoreetiline osa seisneb ühe teoreemi või valemi
tõestamises. Seejuures hinnatakse teoreemis sõnastuse ja tõestuse õigsust,
samavõrd ka esituse täpsust, lakoonilisust. Järgnevas on loetletud need
teoreemid ja valemid, mille hulgast valitakse üks.

1. Teoreem samaste hulknurkade pindaladest.
2. Pythagorase teoreem.
3. Siinusteoreem.
4. Teoreem püramiidi põhjaga paralleelsest lõikest.
5. Ruutvõrrandi ax2 + bx + с = 0 lahendivalem.
6. Poolnurga koosinuse valem.
7. Nurkade summa ja vahe siinus.
8. Korrutise ja jagatise logaritm.
9. Aritmeetilise jada üldliikme ja n esimese liikme summa valemid.
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10. Geomeetrilise jada üldliikme ja n esimese liikme summa valemid.
11. Funktsioonide korrutise tuletis.
12. Funktsioonide jagatise tuletis.
13. Funktsiooni sinx tuletis.
14. Püramiidi ruumala valem.

Eksamineeritav peab esitama 1) teoreemis käsitletava põhimõiste defi
nitsiooni, 2) teoreemi või valemi formuleeringu ja 3) tõestuse. Tõestuse 
käigus tuleb selgelt välja tuua need valemid ja teoreemid, millele antud 
teoreemi tõestus oluliselt tugineb, st. mida Te antud tõestuses eeldate.

FÜÜSIKA JA MATEMAATIKA
(füüsika erialale astujale)

Kontrollitakse definitsioonide ja seaduste sõnastust, füüsikaseaduste ra
kendamise oskust lihtsamate nähtuste selgitamisel ning ülesannete lahen
damise oskust.

Mehhaanika
1. Mehhaaniline liikumine. Taustsüsteem. Punktmass. Trajektoor. Tee- 

pikkus ja nihe. Kiirus ja kiirendus. Ühtlane ja ühtlaselt kiirenev sirg
jooneline liikumine. Liikumise suhtelisus. Kiiruste liitmine.

2. Keha vaba langemine. Vaba langemise kiirendus.
3. Ühtlane liikumine ringjoonel. Joon- ja nurkkiirus. Kesktõmbekiiren- 

dus.
4. Mass. Jõud. Newtoni teine seadus. Jõudude liitmine.
5. Newtoni kolmas seadus.
6. Ülemaailmne gravitatsiooniseadus. Raskusjõud, liikumine raskusjõu 

mõjul.
7. Keha impulss. Impulsi jäävuse seadus.
8. Töö ja võimsus. Kineetiline ja potentsiaalne energia. Energia jäävuse 

seadus mehhaanikas.
9. Rõhk. Pascali seadus vedelike ja gaaside kohta.

10. Archimedese seadus. Keha ujuvuse tingimused vedeliku pinnal.

Molekulaarfiiüsika. Soojusnähtused
1. Molekulaarkineetilise teooria põhiseisukohad. Ideaalne gaas.
2. Ideaalse gaasi molekulaarkineetilise teooria põhi võrrand. Tempera

tuur. Absoluutne temperatuuriskaala.
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3. Ideaalse gaasi olekuvõrrand (Clapeyroni-Mendelejevi võrrand). Uni
versaalne gaasikonstant. Isotermiline, isohooriline ja isobaariline 
protsess.

4. Siseenergia ja soojushulk. Aine erisoojus.
5. Töö termodünaamikas.Termodünaamika esimene seadus.
6. Aurustumine ja kondenseerumine. Küllastunud ja küllastamata aur. 

Vedelike keemine.

Elektrodünaamika
1. Elektrilaeng. Coulomb’i seadus.
2. Elektriväli. Elektrivälja tugevus.
3. Elektrostaatilise välja töö laengu liikumisel. Potentsiaal ja pinge. 

Väljatugevuse ja pinge vaheline seos.
4. Elektrimahtuvus. Kondensaator. Plaatkondensaatori mahtuvus.
5. Elektrivool. Juht, pooljuht, dielektrik.
6. Juhi takistus. Juhtide jada- ja rööpühendus. Elektromotoorjõud. Ohmi 

seadus kogu vooluringi kohta. Alalisvoolu töö ja  võimsus. Joule’i- 
Lenzi seadus.

7. Voolude magnetiline vastastikmõju. Magnetväli. Magnetiline indukt
sioon. Vooluga juhtmele magnetväljas mõjuv jõud. Ampere’i seadus. 
Magnetvälja mõju liikuvale laengule. Lorentzi jõud.

7. Elektromagnetiline induktsioon. Magnetvoog. Elektromagnetilise in
duktsiooni seadus. Lenzi reegel. Eneseinduktsioon. Induktiivsus.

Võnkumised ja lained
1. Harmooniline võnkumine mehhaanikas. Amplituud, periood, sagedus 

ja faas. Matemaatiline pendel, selle võnkeperiood. Energia muundu
mine harmoonilisel võnkumisel.

2. Sundvõnkumine. Resonants.
3. Mehhaaniliste lainete levimine elastses keskkonnas. Levikukiirus, lai

nepikkus. Rist- ja pikilained.
4. Vaba elektromagnetvõnkumine võnkeringis. Võnkeringi omasagedus.
5. Elektriline sundvõnkumine. Vahelduvvool.
6. Elektromagnetlained, nende levikukiirus ja omadused.

Optika
1. Valguse sirgjooneline levimine. Valguse peegeldumise ja  murdumise 

seadused. Murdumisnäitaja. Kujutise konstrueerimine tasapeeglis.
2. Koondav ja hajutav lääts. Kujutise teke läätses.
3. Valguse dispersioon. Spekter. Elektromagnetlainete skaala.
4. Valguse interferents.
5. Valguse difraktsioon.
6. Valgus kui ristlainetus.
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Kvantfüüsika
1. Footonid. Footoni energia sõltuvus sagedusest ja lainepikkusest. 

Fotoefekt. Einsteini valem fotoefekti kohta.
2. Aatomi ehitus. Aatomi ergastamine ja valguse kiirgamine.
3. Aatomituuma ehitus. Prootonid ja neutronid.
4. Radioaktiivse lagunemise seadus. Nihkereegel a- ja ß-lagunemisel.

Matemaatika
Kontrollitakse definitsioonide ja teoreemide sõnastust, valemite teadmist
ja ülesannete lahendamise oskust.

1. Naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud. Nende liitmine, lahuta
mine, korrutamine, jagamine.

2. Täisarvu kahe, kolme, viie, üheksa ja kümnega jaguvuse tunnused.
3. Naturaal-, täis- ja ratsionaalarvulise astendajaga aste. Arvu n-is juur.
4. Arvu logaritm. Korrutise, jagatise ja astme logaritm.
5. Elementaarfunktsioonid, nende üldomadused ja graafikud: 

lineaarfunktsioon, ruutfunktsioon у = ax2 + bx + c, astmefunktsioonid
к

у = axn (ne N) ja у  = — , eksponentfunktsioon у = ax,
x

logaritmfunktsioon у = loga x, trigonomeetrilised funktsioonid 
у = sin x, у = tan x.

6. Aritmeetiline jada ja geomeetriline jada. Nende jadade üldliikme ja  n 
liikme summa valemid.

7. Ruutvõrrandi lahendi valem.
8. Trigonomeetrilised taandamisvalemid. Trigonomeetriliste funktsioo

nide vahelised seosed ühe ja sama argumendi korral. Kahe nurga 
summa ning vahe siinuse ja koosinuse valem. Kahekordse nurga 
trigonomeetrilised funktsioonid.

9. Vektorid. Tehted vektoritega (liitmine, lahutamine, korrutamine arvu
ga, kahe vektori skalaarkorrutis). Vektori esitamine ristuvate üksik- 
vektorite abil.

10. Kolmnurk, tema mediaan, nurgapoolitaja, kõrgus. Kolmnurkade lii
gid. Pythagorase teoreem. Koosinusteoreem. Siinusteoreem. Kolm
nurga pindala valem.

11. Nelinurgad: rööpkülik, ristkülik, romb, ruut, trapets. Rööpküliku ja 
trapetsi pindala valem.

12. Ringjoon ja ring. Ringi keskpunkt, kõõl, diameeter, raadius. Ringjoo
ne puutuja. Ringjoone kaar, ringi sektor. Ringjoone pikkuse ja ring
joone kaare pikkuse valem. Nurga radiaanmõõt. Ringi pindala valem.

13. Prisma pindala ja ruumala valem.
14. Püramiidi pindala ja ruumala valem.
15. Silindri pindala ja ruumala valem.
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16. Koonuse pindala ja ruumala valem.
17. Kera ruumala valem.
18. Sfääri pindala valem.

KEEMIA

Keemilised ja füüsikalised nähtused. Ained ja ainete segud.
Molekulid ja aatomid. Aatommass, aatommassi ühik. Mool kui aine 

hulga ühik. Molaarmass. Avogadro seadus ja gaasiliste ainete molaar- 
ruumala.

Keemiliste elementide perioodilisuse süsteem, selle seos aatomiehi- 
tusega. Keemiliste elementide ja  nende ühendite omaduste sõltuvus ele
mendi perioodilisuse süsteemis.

Lihtaine ja liitaine. Allotroopia. Keemiline valem. Keemilise ühendi 
protsendilise koostise arvutamine.

Keemilise sideme tüübid: kovalentne (polaarne ja mittepolaarne), 
iooniline, vesinikside, metalliline side. Valents ja oksüdatsiooniaste.

Keemiliste reaktsioonide kulgemise põhilised seaduspärasused. Mit
mesuguste tegurite (temperatuur, kontsentratsioon, rõhk jt.) mõju reakt
siooni kiirusele ja tasakaalule.

Keemilise reaktsiooni põhitüübid. Reaktsioonivõrrandite tasakaalus
tamine. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal.

Lahused. Aine lahustuvus, selle sõltuvus aine iseloomust, tempera
tuurist ja rõhust. Lahustumise soojusefekt. Lahuste kontsentratsioon (prot
sendiline sisaldus).

Elektrolüütiline dissotsiatsioon. Dissotsiatsiooniaste, tugevad ja  nõr
gad elektrolüüdid. Hapete, aluste ja soolade dissotsiatsioon. Reaktsiooni 
ioonvõrrand, ioonide ühinemisreaktsioon.

Happelised, aluselised ja amfoteersed oksiidid. Oksiidide nimetused, 
omadused ja saamisviisid.

Happed, nende nimetused, omadused ja saamisviisid.
Alused, nende nimetused, omadused ja  saamisviisid. Neutraliseeri- 

misreaktsioon.
Soolad, nende nimetused, omadused ja saamisviisid. Soolade hüdro- 

lüüs.
Vesi. Füüsikalised ja keemilised omadused, reaktsioonid metallide, 

oksiidide ja klooriga. Kristallhüdraadid.
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Vesinikkloriid, selle omadused ja saamine. Vesinikkloriidhape (sool
hape) ja selle soolad.

Väävelhape, selle omadused ja saamine.
Ammoniaak, keemilised omadused, tööstuslik süntees. Ammoonium- 

soolad. Lämmastikhape, selle iseärasused. Lämmastikväetised.
Ortofosforhape, selle soolad. Fosforväetised.
Süsinik, allotroopsed teisendid, keemilised omadused. CO ja CO2 

keemilised erinevused. Süsihape, selle soolad.
Metallide korrosioon.
Kaltsiumoksiid ja kaltsiumhüdroksiid, nende kasutamine ehituses. Vee 

karedus, selle kõrvaldamise viisid.
Alkaanid, nende nimetused, füüsikalised ja keemilised omadused.
Alkeenid, nende nimetused. Eteen. Keemilised omadused: halogeeni, 

vesinikhalogeniidide ja vee liitmine, polümeerimine.
Kõrgmolekulaarsed ühendid. Monomeeri, polümeeri, elementaarlüli, 

polümerisatsiooniaste mõiste. Polüetüleen. Dieensete monomeeride polü- 
merisatsioon, looduslik ja sünteetiline kautšuk.

Areenid. Benseeni derivaatide nimetused, elektronstruktuur ja keemi
lised omadused.

Alkoholid, nende nimetused, ehitus ja keemilised omadused.
Fenool, ehitus ja aatomite vastastikune mõju molekulis. Fenooli ja 

alkoholi keemiliste omaduste võrdlus.
Aldehüüd, nimetused ja keemilised omadused. Metanaali ja etanaali 

saamine.
Karboksüülhapped, karboksüülrühma ehitus, hapete keemilised oma

dused. Peamised esindajad: metaanhape (selle eripära), etaanhape, okta- 
dekaanhape (steariinhape), oktadetseenhape (oleiinhape).

Estrid, nende ehitus, nimetused. Keemilised omadused. Rasvad, nende 
keemiline töötlemine.

Amiinid kui alused, reageerimine veega ja happega.

KEHALISTE VÕIMETE TESTID

Kõik liikumis- ja sporditeaduste ning liikumisravi bakalaureuseõppe, sa
muti treeninguõpetuse ja spordijuhtimise diplomiõppe üliõpilaskandidaa
did peavad sooritama kehaliste võimete testid, mis selgitavad üliõpilas
kandidaatide võimeid ja oskusi:

1) võimlemises,
2) kergejõustikus,
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3) ujumises,
4) sportmängudes.

Liikumis- ja sporditeaduste bakalaureuseõppe ning treeninguõpetuse ja 
spordijuhtimise diplomiõppe üliõpilaskandidaadid sooritavad kehaliste 
võimete testid ka valitud spordialal. Valikuvõimalused: kergejõustik, 
suusatamine, orienteerumine, võimlemine, korvpall, käsipall, sulgpall, 
jalgpall, tennis, maadlus, poks, tõstmine, kulturism, karate, judo, moodne 
viievõistlus, ujumine, sõudmine, aerutamine.

Kõiki loetletud aineid hinnatakse kümnepallisüsteemis. Spordialade 
hindepallid summeeritakse, kusjuures arvestuse saamiseks tuleb igal spor
dialal koguda vähemalt 3 palli. Kehaliste võimete testid loetakse arvestatuks, 
kui hindepallide summaks on liikumis- ja sporditeaduste bakalaureuseõppe 
ning treeninguõpetuse ja spordijuhtimise diplomiõppe üliõpilaskandidaatide! 
vähemalt 35, liikumisravi bakalaureuseõppe üliõpilaskandidaatide! 25.

Nõuded ja normatiivid 
Võimlemine
NAISED

1. Madalal poomil — hüpe jalgade vahetusega, pööre kükis 180°, rõht- 
seis, mahahüpe.

2. Tirelring kõrvale (ratas kõrvale).
3. Tirel ette, tiritamm, tirel taha.
4. Kägarhüpe (kits 120 cm).

MEHED
1. Tireltõus kõrgel kangil.
2. Tirelring kõrvale (ratas kõrvale).
3. Tirel ette, tiritamm, tirel taha.
4. Kägarhüpe (kits 130 cm).

Hindamine toimub kümnepallisüsteemis. Koondhinne saadakse nelja 
arvestusliku ala pallide summa jagamisel neljaga.
Tirelring kõrvale — hinnatakse järgmise hindeskaala alusel:
* elemendi sooritamine — 3 palli,
* element sooritatult käed ja jalad ühel sirgjoonel lisab hindele 4 palli,
* element sooritatult sirutatud jalgadega lisab hindele 3 palli.
Kägarhüpe — hinnatakse järgmise hindeskaala alusel:
* hüppe sooritamine 3 palli,
* hüppe sooritamine täpse maandumisega lisab hindele 2 palli,
* hüppe sooritamine maandumisega kitsest vähemalt 1 m kaugusele lisab 

hindele 5 palli,
maandumine lähemale (iga 10 cm) alandab hinnet ühe palli võrra.
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Akrobaatikaharjutus — hinnatakse järgmise hindeskaala alusel:
* tirel ette sooritamine — 2 palli,
* tiritamme (püsi 3 sek.) sooritamine — 5 palli,
* tirel taha sooritamine — 3 palli.
Poom — hinnatakse järgmise hindeskaala alusel:
* jalgade vahetusega hüppe sooritamine — 2 palli,
* kükis 180° pöörde sooritamine — 3 palli,
* rõhtseisu sooritamine — 3 palli,
* mahahüppe sooritamine — 2 palli.
Kang — hinnatakse järgmise hindeskaala alusel:
* tireltõus sooritatult sirutatud jalgadega — 10 palli,
* tireltõus sooritatult kõverdatud jalgadega — 7 palli.
Igal alal toimub täiendav mahaarvamine väikese vea puhul 0,5 palli, 
keskmise vea puhul 1 pall ja suure vea puhul 1,5 palli.

Kergejõustik
NAISED

100 m kuul (4 kg) 500 m
10 palli 14,5 8.30 1.38,0
9 palli 14,8 8.00 1.41,0
8 palli 15,1 7.70 1.44,0
7 palli 15,4 7.40 1.47,0
6 palli 15,7 7.10 1.50,0
5 palli 16,0 6.80 1.53,0
4 palli 16,3 6.50 1.56,0
3 palli 16,6 6.20 1.59,0
2 palli 16,9 5.90 2.02,0
1 pall 17,2 5.60 2.05,0
0 palli — madalam tulemus

MEHED
100 m kuul (7,257) 1000 m

10 palli 12,5 9.30 3.00,0
9 palli 12,7 9.00 3.05,0
8 palli 13,0 8.60 3.10,0
7 palli 13,3 8.20 3.15,0
6 palli 13,6 7.80 3.20,0
5 palli 13,9 7.40 3.25,0
4 palli 14,2 7.00 3.30,0
3 palli 14,5 6.60 3.35,0
2 palli i4,8 6.20 3.40,0
1 pall 15,1 5.80 3.45,0
0 palli — madalam tulemus
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Alade sooritamisel arvestatakse võistlusmäärusi. Jooksudes üks, kuuli
tõukes kolm katset. Sooritamise järjekord: 100 m jooks; kuulitõuge; N — 
500 m, M — 1000 m jooks. Koondhinne saadakse kolme arvestusliku ala 
pallide summa jagamisel kolmega.

Ujumine

50 m vabaujumine
NAISED MEHED

10 palli 45,0 40,0
9 palli 50,0 45,0
8 palli 55,0 50,0
7 palli 1.00,0 55,0
6 palli 1.10,0 1.05,0
5 palli 1.20,0 1.15,0
4 palli 1.30,0 1.25,0
3 palli 1.40,0 1.35,0
2 palli 1.50,0 1.45,0
1 pall 1.51,0 ja enam 1.46,0 ja enam
0 palli — ei oska ujuda

Sportmängud
Hinnatakse põhielementide sooritamist ühes sportmängus (vabal valikul).

KORVPALL: kombinatsioon põrgatamise, etteantud elementide soori
tamise ja pealevisetega.

KÄSIPALL: kombinatsioon põrgatamise, söötude ja väravale visetega. 
Korv- ja käsipallis hinnatakse eelkõige elementide sooritamise teh

nikat ja kiirust.
VÕRKPALL: ülaltsööt pea kohale 3 m kõrgusele (min. 10). Palling 

(10) etteantud tsoonidesse. Hinnatakse eelkõige söödu ja pallingu soori
tamise tehnikat ning pallingul ka tsooni tabamusi.

Valitud spordiala
Üliõpilaskandidaadil peab olema orientatsioon ühele konkreetsele spordi
alale. Hinnatakse

1) spordiala tehnikat (maksimaalselt 4 palli),
2) spordimeisterlikkust (maksimaalselt 4 palli),
3) spordiala tundmist ankeedi alusel (maksimaalselt 2 palli).

NB! Käesoleval aastal Eesti noorte- või täiskasvanute koondisesse 
kuuluvad üliõpilaskandidaadid vabastatakse valitud spordiala praktilistest 
testidest ja saavad maksimaalse palli.
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KOLLOKVIUM USUTEADUSE ERIALALE
ASTUJAILE

Usuteaduskonda astujaile korraldatav kollokvium on teaduskonna komis
joni ees toimuv vestlus, mille eesmärgiks on tutvuda üliõpilaskandidaati- 
dega, õppida tundma nende motivatsiooni teaduskonda astumiseks ja ette
kujutusi nende tööst ühiskonna teenimisel pärast teaduskonna lõpetamist, 
samuti selgitada nende huvialad, silmaring, lugemus, prioriteedid ja 
arutlemisoskus.

LINGVISTILISTE VÕIMETE (LINGVISTILINE) 
TEST ERIALALE EESTI KEEL 
(VÕÕRKEELENA) ASTUJAILE

Lingvistiliste võimete test sisaldab loogikaülesandeid, mille lahendamine 
ei nõua spetsiaalset ettevalmistust.

MAALIKUNSTI ERIALA LOOMINGULINE 
KONKURSS

Loomingulise konkursi raames joonistatakse (figuur) ja  maalitakse (na
tüürmort, poolfiguur) ning lahendatakse 2 kompositsiooniülesannet ette
antud teemal. Töövahenditeks on grafiit, õli, guašš; kompositsiooniüles- 
annete puhul vaba tehnika.
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VASTUVÕTUTEST FILOSOOFIA ERIALALE
ASTUJAILE

Test on kirjalik ja koosneb kahest — ajaloo- ja matemaatika-alasest — 
küsimustikust, mille eest kokku on võimalik saada maksimaalselt 
20 punkti. Nõudmiste osas lähtuda matemaatika vastuvõtuprogrammist ja 
ajaloo kooliprogrammist.

AKADEEMILISE VÕIMEKUSE TEST JA 
ERIALAKATSED SOTSIAALTEADUSKOND A 

ASTUJAILE

Akadeemilise võimekuse test

Akadeemilise võimekuse test on ühine kõigile sotsiaalteaduskonna eriala
dele ja kasvatusteaduse erialale. Test koosneb umbes 200 küsimusest, mil
lest enamus on valikvastustega (valida tuleb nelja vastuse vahel.

Sisuliselt koosneb test kolmest osast:
a) Vaimsed võimed.

Vaimsete võimete test kontrollib kolme liiki võimekust: verbaalset, 
ruumilist ja matemaatilis-loogilist. Oma ülesehituselt meenutab see 
tavalisi vaimse võimekuse teste.

b) Teadmised ühiskonnast ja kultuurist.
Test kontrollib vastaja üldist informeeritust ühiskonnast ja selle aja
loost. Samuti näitavad testi selle alaosa küsimused, kui sügavalt mõis
tab vastaja ühiskonnas toimuvaid protsesse. Oluline koht on küsimus
tel, mis puudutavad kultuuri: kultuuri avaldusvorme, nende mitme
kesisust ja ajalugu.

c) Teadmised loodusest ja inimesest.
See testi osa kontrollib vastaja teadmisi ümbritseva maailma ehituse 
seaduspärasustest, samuti teadmisi inimese ehituse kohta.
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Erialakatsed

Ajakirjandus
Ajakirjanduse erialal toimub 2.-7. juulini loominguline konkurss (2. juulil 
essee, 5.-7. juulil vestlus). Konkursist osavõtuks on vajalik ajakirjanduses 
(k.a. elektroonilises meedias) avaldatud tööde olemasolu ja toimetuse soo
vitus. Loomingulise konkursi üldhinne (kümnepallisüsteemis) läheb ar
vesse vastuvõtukonkursil. Need, kelle loomingulise konkursi hinne on alla
5 palli, vastuvõtukonkursile ei pääse ja saavad anda dokumendid kuni
11. juulini mõnele teisele erialale.

Lähem info: Ülikooli 18-237, tel. 465 188.

Avalik haldus
1997. aastal tuleb vastuvõtuks avaliku halduse erialale sooritada kogu sot
siaalteaduskonnale ühine akadeemilise võimekuse test. Kuuekümnel pari
mate testitulemustega avaliku halduse eriala õppida soovival üliõpilas- 
kandidaadil tuleb läbida esseest ja  intervjuust koosnev erialakatse. Ühe
leheküljeline ingliskeelne esseevormis elulookirjeldus on baasiks inter
vjuule eriala vastuvõtukomisjoni ees. Intervjuul hinnatakse üliõpilaskandi
daatide sobivust ja küpsust ning põhjendatud huvi avaliku halduse vastu. 
Eriala õppimiseks on nõutav hea inglise keele oskus.

Avalikkussuhted ja teabekorraldus
Avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal toimub erialakatse pärast aka
deemilise võimekuse testi. Katse koosneb esseest ja vestlusest. Essee tee
mad on seotud tulevase erialaga, eeldavad üldist ettekujutust Eesti majan
duses, poliitikas ja kultuuris toimuvast, samuti avalikkussuhete ja suhte
korralduse eesmärkidest, võimalustest ja probleemidest.

Lähem info: Ülikooli 18-237, tel. 465 188.

Eripedagoogika
Eripedagoogika erialakatse on kaheosaline.

Esiteks sooritatakse eripedagoogile sobivaid isikuomadusi hindav test. 
Teiseks hinnatakse rühmatöö olukorras kohapeal valitud teemal improvi
seeritud lühiettekannet, kusjuures loositavad teemad kajastavad eriala- 
valiku motiive ning kutsesobivust. Kummagi katse tulemustest moodusta
takse kaalutud hinne ja nende hinnete summast pingerida.

Politoloogia
Politoloogiaosakond viib läbi erialaste ehk poliitiliste teadmiste testi. Test 
koosneb mitmekümnest etteantud vastusega küsimusest Eesti ja  maailma 
poliitika kohta.
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Kuna politoloogiline õppekirjandus on valdavalt võõrkeelne, siis um
bes 1/4 testi küsimustest on esitatud inglise, saksa või prantsuse keeles 
kontrollimaks üliõpilaskandidaadi võõrkeeleoskust. Võrdsete punktide 
korral eelistatakse erialakatse paremini läbinuid. Kui nii akadeemilise või
mekuse testi kui ka erialakatse tulemused on võrdsed, kirjutavad üliõpi
laskandidaadid samal päeval lühiessee (1 lk.) etteantud poliitilisel teemal.

Psühholoogia
Psühholoogia erialakatse koosneb 2 osast: kokkuvõtte kirjutamine ette
antud psühholoogia-alase artikli põhjal ja vestlusest. Erialakatse peab and
ma ülevaate kandidaatide kirjalikust ja  suulisest eneseväljendusoskusest, 
inglise keele oskusest ning orienteeritusest psühholoogiale.
Kokkuvõtte kirjutamine. Kandidaatidelt oodatakse inglise keele oskust 
tasemel, mis võimaldab neil aru saada ja  koostada loetu põhjal kokkuvõte 
psühholoogiaalasest lühikesest artiklist (umbes 1 tunni jooksul). Kuigi 
artikkel ise on ingliskeelne, võib kokkuvõte olla kirjutatud eesti, vene, 
inglise või saksa keeles.
Vestlus. Kandidaatidelt oodatakse oskust vastata küsimustele nende endi 
poolt kirjutatud artikli kokkuvõtte ja psühholoogia kohta laiemalt.
Iga erialakatse osa hinnatakse ning summeeritakse eksamihindeks.

Semiootika ja kulturoloogia
Semiootika ja kulturoloogia sisseastumiseksami erialakatseks on võõr
keelse kulturoloogia-alase teksti lugemine-analüüs ja  emakeelne vestlus 
selle teksti põhjal. Hinnatakse tekstist arusaamist, analüüsivõimet, väljen- 
dusoskust.

Eesti kooli lõpetanud üliõpilaskandidaadid vestlevad inglis-, saksa- või 
venekeelse teksti põhjal; vene õppekeelega kooli lõpetanud inglis-, saksa- 
või eestikeelse teksti põhjal.

Sotsiaaltöö 
V astu võtu tingimused
a) bakalaureuseõppesse:

— sotsiaalteaduskonna üldvõimete ja üldteadmiste test,
— sotsiaaltöö kutsesobivuskatse;

b) magistriõppesse:
— kõrgharidus (konkursi korral on eelistatud sotsiaaltöö, psühholoo

gia, meditsiin),
— sotsiaaltöö kutsesobivuskatse.

Sotsiaaltöö kutsesobivuskatse
1. Koos sisseastumisdokumentidega esitab sisseastuja vastuvõtukomisjo

nile vabas vormis essee, milles põhjendab oma soovi saada sotsiaal
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töötajaks. Maht 3-5 lehekülge (min. 5000, max. 8000 täheruumi). 
Pidepunkte esseeks:
♦ kust pärineb minu arusaam sotsiaaltööst ja soov seda teha,
♦ minu senised kokkupuuted sotsiaalse kaitsega,
♦ kas mul on eeldusi olla sellel erialal edukas.

2. Intervjuu (kuni 1 tund) sotsiaaltöö õppejõududega essee alusel. Inter
vjuuaeg määratakse individuaalselt dokumentide vastuvõtul. Inter
vjuuks pole vaja eraldi ette valmistuda. Sisseastuja kutsesobivust hin
dab komisjon pallides.

Sotsiaaltööd õppijalt oodatakse
* võõrkeeleoskust,
* kõrget õppimisvõimet ja vaimse töö harjumust,
* loomupärast sobivust tööks inimestega ja psühholoogilist küpsust,
* laia haardega mõtlemist, et orienteeruda Eesti ühiskonnas toimuvates 

protsessides,
* organisaatorivõimeid ja asjaajamisoskust.

Võõrkeelte pingerea määrab erialase kirjanduse kättesaadavus ja see on: 
90% inglise, 10% saksa, soome ja rootsi kokku. Erialase töö kogemus on 
väga soovitav, kuid mitte nõutav.

Vanusepiirangut 1997. a. vastuvõtul ei ole.

Konsultatsiooni essee kirjutamiseks ja õppekavade kohta saab
Tiigi 78, ruum 325
tel (27)430-815
e-post: henn@psych.ut.ee
sotsiaaltöö eriala koduleheküljelt: http://psych.ut.ee/stk/sw/ 

Sotsioloogia
Sotsioloogiaosakond korraldab kahest osast koosneva erialakatse. Mõle
mat osa hinnatakse eraldi ja summeeritakse eksamihindeks.

Essee koostatakse ühe tunni jooksul ühel komisjoni pakutavatest 
teemadest nüüdisühiskonna sotsiaalprobleemide kohta. Temaatika määra
misel arvestatakse keskkooli ühiskonnaõpetuse programmi.

Vestlusel oodatakse üliõpilaskandidaatidelt oskust vastata küsimustele 
nende koostatud essee kohta ning arutleda sotsiaalprobleemide ja ühis
konnateaduse üle. Vestluse käigus kontrollitakse üliõpilaskandidaatide 
võõrkeeleoskust.
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EESTI KEELE TEST 
mitte-eesti õppekeelega keskharidust andva 

õppeasutuse lõpetanutele

Eesti keele test korraldatakse neile mitte-eestikeelse keskõppeasutuse 
lõpetanutele, kes asuvad õppima eesti keeles õpetatavatele erialadele.

Testi eesmärk on selgitada üliõpilaskandidaadi keeleoskus ja  valmis
olek osa võtta eestikeelsest õppetööst.

Test koosneb kuulamis-, lugemis-ja kirjutamisülesannetest.
Kuulamisülesannetee tuleb magnetofonilindilt kuulatavate tekstide 

põhjal valida õiged vastused kirjalikult esitatud vastusevariantide hulgast.
Lugemisülesannetes tuleb kirjalikult vastata tekstide kohta kirjalikult 

esitatud küsimustele.
Kirjutamisülesannetes tuleb vabas vormis koostada lühikesi kirjalikke 

tekste (täita blankette, kirjeldada graafikuid jms.).

VÕÕRKEELE TEST 
(prantsuse keel)

Erialadel, kus on kohustuslik sisseastumiseksam võõrkeelest, sooritavad 
üliõpilaskandidaadid ülikooli juures prantsuse keele testi. Neile, kes soo
ritavad võõrkeele eksami (testi) inglise või saksa keeles, korraldatab selle 
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus riigieksamina keskkooli juures.

Võõrkeele testi tulemuste põhjal hindab komisjon üliõpilaskandidaa
tide keeleoskust
a) tekstist arusaamisel;
b) leksika ja grammatika osas.

Kontrollitava õppematerjali maht ja sisu on esitatud programmis all
pool.

Igas osas esitatakse lugemiseks seotud tekst või tekstilõigud, mille 
kohta tuleb täita mitu ülesannet. Testis pakutavate ülesannete vorm ei eri
ne harjutuste omast, mis esinevad üldkasutatavates võõrkeeleõpikutes, sh. 
ka uuemates kooliõpikutes (vt. harjutusi, kus lüngad tuleb täita väljajäetud 
elementidega; valida mitmest pakutavast variandist sobivaim; moodustada 
küsimusi, vastata küsimustele; koostada lauseid etteantud osadest; tõlkida 
tekstilõike jne.).
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Vastuselehe täitmist selgitatakse enne eksami algust eksamiruumis. 
Eksami korda tutvustatakse lähemalt vastuvõtukomisjoni teadete tahvlil.

A. Tekstist arusaamine
Selles osas esitatakse sõnaraamatuta lugemiseks tekst (maht 1-1,5 lk.) 

ja  2 ülesannet, millega kontrollitakse arusaamist teksti sisust.

B. Sõnavara ja grammatika
1. Testis kontrollitakse sõnavara tundmist nii etteantud teksti luge

misel kui ka sõnade tuletamisel tuntud tüvedest enamkasutatavate afiksite 
(liidete) abil.

2. Grammatikaalaseid teadmisi kontrollitakse käesoleva programmi 
ulatuses.

Prantsuse keel
Süntaks. Jaatav, eitav, küsi- ja käsklause. Otsene ja kaudne kõne. Aegade 
ühildumine. Rõhutavad konstruktsioonid (c’e s t ... qui, c ’e s t ... que). Infini- 
tiivsed konstruktsioonid.

Morfoloogia. Nimisõna. Mitmuse moodustamine.
Artikkel. Umbmäärane artikkel. Määrava artikli liht- ja liitvormid. 

Partitiivne artikkel. Artikli ärajätmise tähtsamad juhud.
Omadussõna. Naissoo vormi ja mitmuse moodustamine. Võrdlusast

med. Koht lauses. Omastavad omadussõnad (adjectifs possessifs). Näitavad 
omadussõnad (adj. demonstratifs). Arvsõna (adj. numiraux). Siduvad ja 
küsivad omadussõnad (adj. relatifs et interrogatifs). Umbmäärased omadus
sõnad (adj. indefinis): quelque, chaque, tout, aucun, nui, autre, тёте.

Asesõna. Isikulised asesõnad (pronoms personnels), omastavad asesõ
nad (pron.possessifs), näitavad asesõnad (pron.demonstratifs), siduvad 
asesõnad (pron. relatifs), küsivad asesõnad (pron. interrogatifs), umbisi
kulised asesõnad (pron.indefinis): un ja  selle liitvormid, autre, certains, 
plusieurs, tout, tous, quelque chose, aucun(e), nul(le), personne, rien. 
Asesõnade koht lauses.

Määrsõna. Võrdlusastmed. Koht lauses.
Eessõna. Tähtsamad eessõnad ja nende kasutamine.
Tegusõna. I, II ja  III pöördkonna tegusõnade kasutamine järgmistes 

kõneviisides ja ajavormides: 1) kindel kõneviis (Indicatif): Present, Passe 
compose, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur simple, Futur prochi, Passi 
immediaf, 2) tingiv kõneviis (Conditionnel): Prisent, Passi, .«'-tingimus
lause; 3) käskiv kõneviis (lmperatif)\ 4) Subjonctif Prisent, 5) tegusõna 
mittepöördelised vormid: Girondif Participe Prisent.

Tekstis peab ära tundma tegusõna Passi simple ajavormid.
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VASTUVÕTT ÕPETAJAKOOLITUSSE

Õpetajakutset võivad taotleda kõik ülikooli (bakalaureuse) diplomi oma
nikud erialadel, mis vastavad ülikooli profiilile.

Aastasesse õpetajakoolitusse astujatel peavad olema täidetud õpetaja
kutseks vajalike üld- ja erialaste eeldusainete nõuded.

Avaldus koos diplomi ja akadeemilise õiendi koopiaga esitatakse vas
tava eriala teaduskonna dekanaati hiljemalt 26. juuniks.

Õpetaja kutsekoolitusse arvatud üliõpilased kuuluvad TÜ üliõpilas
konda koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Lõpetanu saab õpetaja kutsetunnistuse koos akadeemilise õiendiga.
Õpetajate ettevalmistus baseerub bakalaureuse haridusele (160 AP), 
millele lisandub vastav ainedidaktika ja üldpedagoogiline ettevalmistus 
(40 AP).

Bakalaureuseõppe jooksul läbitakse üldained (vähemalt 20 AP). 
Kohustuslikeks eeldusaineteks on eesti keel (2 AP) ja üldpsühholoogia
(2 AP).

Üldainetena võib õppida üldpsühholoogia aineid, filosoofiat, sotsio
loogiat, arvutiõpetust, kultuurilugu jms.

Erialased üldained määrab osakond/teaduskond.
Kõrvalaine õpingud peaksid algama juba bakalaureuseõppe ajal. 
Üldjuhul toimub ainedidaktiline ja üldpedagoogiline ettevalmistus pä

rast bakalaureuseõpet 1 aasta jooksul. Võimalik on õpetajakoolitus ka pa
ralleelselt bakalaureuseõppega (eripedagoogikas ja praegu üldiselt mate
maatikas ja KKT-s). Erandiks on loodusainete õpetaja ettevalmistus 
(160 AP), mille lõpetamisel saadakse praktilist kõrgharidust tõendav üli- 
koolidiplom (mitte bakalaureusekraad).
Õpetajakoolituses õpitakse

ainedidaktikat (8 AP) 
ülddidaktikat (2 AP)
arengu- ja pedagoogilist psühholoogiat (2 AP) 
haridusteooriat (4 AP)
pedagoogilisi ja metoodilisi valikaineid (8 AP)

Toimub 10-nädalane (10 AP) pedagoogiline praktika.
Õpetajakoolituse kutseaasta lõpeb üldpedagoogilise või ainedidaktilise 
lõputöö (6 AP) kaitsmisega.
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Tartu Ülikoolis on võimalik õppida
gümnaasiumi ja  põhikooli õpetajaks (200 AP) järgmistel erialadel: 

ajaloo- ja kodanikuõpetuse õpetaja 
bioloogiaõpetaja 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti õppekeelega koolis 
eripedagoog 
füüsikaõpetaja 
geograafiaõpetaj a 
hispaania keele õpetaja 
informaatikaõpetaja 
inglise keele õpetaja 
keemiaõpetaja 
kehalise kasvatuse õpetaja 
ladina keele õpetaja 
maaliõpetaja 
matemaatikaõpetaja 
prantsuse keele õpetaja 
rootsi keele õpetaja 
saksa keele õpetaja 
soome keele õpetaja 
usuõpetuse õpetaja 
vene keele ja kirjanduse õpetaja 

Lisa- või kõrvalainena:
informaatikaõpetaja (27 AP)
inimeseõpetuse õpetaja (40 AP)
kunstiajaloo õpetaja (bakalaureus kunstiajaloo erialal)
perekonnaõpetuse õpetaja (10 AP)
rahvusliku käsitöö õpetaja (35 AP)
terviseõpetuse õpetaja (15 AP)
eriala tugiõpetaja (24 AP)

Õppimine baseerub põhierialaõppel. Sulgudes on antud õpetajakutse 
omandamiseks vajalike erialaste eeldusainete maht, millele lisandub 
40 AP õpetajakoolituse aineid.
Loodusteaduste õpetajaks põhikoolis (bioloogia, keemia, geograafia, 
füüsika, loodusõpetus):
Olenemata põhierialast on võimalik lisaerialana või kõrvalainena oman
dada põhikooli:

ajalooõpetaja (45 AP) 
bioloogiaõpetaja (30 AP) 
füüsikaõpetaja (24 AP) 
geograafiaõpetaj a (21 AP) 
inglise keele õpetaja (40 AP)

104



keemiaõpetaja (26 AP) 
matemaatikaõpetaja (40 AP) 
saksa keele õpetaja (40 AP) 
usuõpetuse õpetaja (20 AP) kutse.

Sulgudes on antud erialaste eeldusainete maht, millele lisanduvad üld
ained ja pedagoogilised ained.

Tartu Ülikoolis on avatud pedagoogika-, eripedagoogika- ja  aine- 
didaktika-alane magistri- ja doktoriõpe.

Magistriõpe koosneb magistriõpingutest (40 AP) ja  magistritöö koos
tamisest (40 AP).

Antav kraad on pedagoogika magister kasvatusteaduse erialal, peda
googika magister eripedagoogika alal, pedagoogika magister (aine)didak- 
tika alal või (eriala)magister (aine)didaktika alal — Master o f Arts (M.A.) 
in Education.

Doktoriõpe koosneb doktoriõpingutest (40 AP) ja  doktoritöö koosta
misest (120 AP).

Antav kraad on filosoofiadoktor pedagoogika alal — Doctor o f Phi
losophy (Ph.D.) in Education.
Ainepunkt (AP) on õppetöö mahu ühik, millele vastab 40 tundi üliõpilase 
tööd, millesse on arvatud auditoorne ja iseseisev töö ning teadmiste 
kontroll.
Info:
Pedagoogikaosakond
Aadress: Ülikooli 16. Tartu EE2400

tel. 465 155, 465 156
Ajaloo didaktika lektoraat 465 650
Füüsika didaktika instituut 465 540
Kehalise kasvatuse lektoraat 465 372
Eripedagoogika osakond 430 843
Matemaatika didaktika õppetool 430 626
Eesti kirjanduse õppetool 465 219
Eesti keele õppetool 465 224 
Eesti keele (võõrkeelena) õppetool 465 227
Uurali keelte õppetool 465 221
Skandinavistika õppetool 465 216
Koolikeemia lektoraat 465 178
Vene keele õppetool 465 352
Inglise filoloogia õppetool 465 218
Saksa filoloogia õppetool 465 228
Usuteaduskond 465 300
Kultuurikeskus 465 230
Loodustead, didaktika lektoraat 431 893
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MAGISTRIÕPE

Magistriõpe on ülikoolihariduse teine aste, mille kestus on kaks õppe
aastat. Õppetöö on statsionaarne.

Magistriõppe eesmärk on erihariduse süvendamine ning magistritöö 
koostamine ja kaitsmine.

Magistriõppesse astuda soovija esitab avalduse teaduskonna dekaani 
nimele 20. juuniks. Kui kandideerijate arv ületab teaduskonna planeeritud 
kohtade arvu, toimub konkurss. Teise eriala lõpetanud kandideerijatele 
korraldatakse erialaeksam.

Vastuvõtu otsustab teaduskonna/osakonna nõukogu.

Magistriõppes on võimalik õppida järgmistel erialadel:
USUTEADUSKOND

usuteadus
ÕIGUSTEADUS KOND 

õigusteadus
ARSTITEADUSKOND

biomeditsiin
farmaatsia
õeteadus

FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu
eesti ja soome-ugri filoloogia 
filosoofia
germaani-romaani filoloogia
pedagoogika
vene ja slaavi filoloogia

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
geograafia
geoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia 
botaanika ja ökoloogia 
zooloogia ja hüdrobioloogia 
bioloogia didaktika
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FÜÜSIKA- KEEMIATEADU S KOND 
füüsika 
keemia

KEHAKULTUURITEADUSKOND 
liikumis- ja sporditeadused

MAJANDUSTEADUSKOND
majandusteadus

MATEMAATIKATEADUSKOND 
informaatika 
matemaatika 
matemaatiline statistika

SOTSIAALTEADUSKOND 
ajakirjandus 
avalik haldus
avalik haldus ja sotsiaalpoliitika
eripedagoogika
politoloogia
psühholoogia
semiootika ja kulturoloogia
sotsiaaltöö
sotsioloogia
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1

DOKTORIÕPE

Doktoriõpe on ülikoolihariduse kolmas aste, mille kestus on neli õppe
aastat. Õppetöö on statsionaarne.

Doktoriõppesse võivad kandideerida magistrikraadiga isikud, arsti
teaduskonnas arstiteaduse eriala põhiõppe lõpetanud.

Doktoriõppesse astuda soovija esitab avalduse teaduskonna dekaani 
nimele 20. juuniks.

Arstiteaduskonnas on doktoriõppesse astumiseks sisseastumiseksamid 
(eriala, võõrkeel), mis toimuvad augusti teisel poolel.

Vastuvõtu otsustab teaduskonna/osakonna nõukogu.
Doktoriõppes on võimalik õppida järgmistel erialadel:

USUTEADUSKOND
usuteadus

ÕIGUSTEADUS KOND 
õigusteadus

ARSTITEADUSKOND
arstiteadus
stomatoloogia

FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu
eesti ja soome-ugri filoloogia 
filosoofia
pedagoogika ja eripedagoogika 
vene ja  slaavi filoloogia

BIOLOOGIA-GEOGRA AFIATEADUS KOND 
botaanika ja ökoloogia 
geograafia 
geoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia 
zooloogia ja hüdrobioloogia

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
füüsika 
keemia
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KEHAKULTUURITEADUSKOND 
liikumis- ja sporditeadused

MAJANDUSTEADUSKOND
majandusteadus

MATEMAATIKATEADUSKOND 
informaatika 
matemaatika 
matemaatiline statistika

SOTSIAALTEADUSKOND
ajakirjandus
avalik haldus ja sotsiaalpoliitika 
psühholoogia
semiootika ja  kulturoloogia 
sotsioloogia
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I

ÕPPETÖÖD REGULEERIVATES 
DOKUMENTIDES KASUTATAVAID 

MÕISTEID

Ülikoolis õppijal tuleb kokku puutuda terve hulga mõistetega, mis on
kasutuses järgmises tähenduses ka käesolevas teatmikus:
ainepunkt (AP) — õppetöö mahu ühik, millele vastab 40 tundi üliõpilase 

tööd, millesse on arvestatud auditoorne ja iseseisev töö ning teadmiste 
kontroll;

ainesüsteem — õppesüsteem, kus üliõpilane koostab õppekava täitmiseks 
igaks semestriks individuaalse õpingukava;

bakalaureus — esimene (madalaim) akadeemiline kraad; isik, kellele on 
antud bakalaureusekraad;

diplomiõpe — rakendusliku suunitlusega erialane kõrghariduslik õpe, mis 
koosneb õpingutest ja praktiliste oskuste omandamisest;

doktor — kõrgeim akadeemiline kraad; isik, kellele on antud doktori
kraad;

eksmatrikuleerima — üliõpilaste nimekirjast välja arvama;
immatrikuleerima — üliõpilaste nimekirja arvama;
intern — üldarsti, üldstomatoloogi või proviisori kutseõppes õppiv üli

õpilane;
kursusesüsteem — õppesüsteem, kus üliõpilane omandab õppeaineid 

õppekavas kehtestatud järjekorras nii, et tema üleviimine järgmisele 
kursusele (õppeaastale) eeldab eelmise õppeaasta õppeainete oman
damist ning vastavate arvestuste ja eksamite sooritamist;

kõrvalaine — ainete kogum, mida üliõpilasel on õigus valida peaaine 
kõrvale õppekavas määratud tingimustel;

külalisüliõpilane — mõne teise EV ülikooli või välisülikooli üliõpilane, 
kes on tulnud Tartu Ülikooli õppima üheks semestriks kuni aastaks;

magister — teine akadeemiline kraad bakalaureuse- ja doktorikraadi 
vahel; isik, kellele on antud magistrikraad;

nominaalne õppeaeg — ettenähtud aeg õppekava täitmiseks täies mahus;
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peaaine — õppekavas määratud ainete kogum, mida üliõpilane õpib 
kõigis astmetes ja mis määrab antava kraadi nimetuse;

reimmatrikuleerima — üliõpilaste nimekirja taasarvama;
resident — eriarsti kutseõppes õppiv üliõpilane;

vabaaine — üliõpilase poolt õppekava täitmiseks iseseisvalt valitud aine 
oma ülikoolist või mõnest muust ülikoolist;

välisüliõpilane — Tartu Ülikooli immatrikuleeritud Eestis alaliselt mitte
elav välisriigi kodanik;

õpingukava — üliõpilase poolt koostatud individuaalne tööplaan semest
riks;

õppekava — ühe või mitme omavahel seotud eriala kõigi õppeastmete 
õpingute alusdokument, mis määrab nominaalse õppeaja kestuse, 
õppeainete loetelu koos mahuga, erialade ja õppeainete valiku võima
lused ja tingimused, astmete ja ülikooli lõpetamise nõuded ning anta
vate kraadide (diplomite) nimetused;

õppeaasta algus — üldjuhul 1. septembrile lähim esmaspäev.



Täpsem at inform atsiooni ülikooli astum ise kohta saate:

õppe- ja  üliõpilasosakonnast

Tartu Ülikooli Tallinna esindusest

Tartu Ülikooli Saaremaa esindusest

Tartu Ülikooli Hiiumaa esindusest

Tartu Ülikooli Järvamaa esindusest

teaduskondade dekanaatidest 
♦usuteaduskond 
õigusteaduskond 
♦arstiteaduskond 
♦filosoofiateaduskond 
♦bioloogia-geograafiateaduskond 
*füüsika-keemiateaduskond 
♦kehakultuuriteaduskond 
♦majandusteaduskond 
♦matemaatikateaduskond 
♦sotsiaalteaduskond

Ülikooli 18-116 
tel. (27) 465 625

Tallinn, Müürivahe 11 
tel. (2)6 406 866

Kuressaare, Rootsi 7 
tel. (245) 57 439

Kärdla, Vabriku väljak 1 
tel. (246) 96 358

Türi, Tolli 62 
tel. (238) 79 402

Ülikooli 18, 
Ülikooli 18, 
Veski 63, 
Ülikooli 16, 
Vanemuise 46, 
Tähe 4,
Jakobi 5, 
Nooruse 9, 
Vanemuise 46, 
Tiigi 78,

tel. 465 300 
tel. 465 390 
tel. 465 326 
tel. 465 341 
tel. 430 983 
tel. 465 520 
tel. 465 360 
tel. 380 263 
tel. 430 543 
tel. 430 805
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