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Olles Eesti vanim ülikool, on Tartu Ülikoolil kohustus anda püsiva väär
tusega tugevat haridust. Eesti ainukese universitas ’ena saame anda 
mitmekesist haridust, niisugust, millega saab hakkama praegu ja tulevi
kus. Teame, et tudengid tahavad parimat ja  seepärast töötab ülikool iga 
päev selle nimel, et suudaksime teha seda väga hästi. Püüame luua 
mitmekesiseid ja soodsaid tingimusi, kasutada kõiki tänapäeva võimalusi. 
Meile annab jõudu koostöö teiste Eesti ja  paljude välismaa ülikoolidega. 
Selles akadeemilises maailmas on Tartu Ülikool koduks oma liikmetele, 
uutest tudengitest ootame tublit täiendust.

Tere tulemast!

Hea ülikooli astuja

Tartu Ülikooli rektor 
professor Jaak Aaviksoo
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TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKONNAD JA 
PÕHIÕPPE ERIALAD

BAKALAUREUSE- JA ARSTITEADUSKONNA 
PÕHIÕPE

USUTEADUSKOND
usuteadus

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus

ARSTITEADUSKOND
arstiteadus
hambaarstiteadus
proviisor
õendusteadus

FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu
eesti ja soome-ugri keeleteadus 
eesti keel (võõrkeelena) 
filosoofia
hispaania keel ja kirjandus 
inglise keel ja kirjandus 
kasvatusteadused 
kirjandus ja rahvaluule 
klassikaline filoloogia 
maalikunst
prantsuse keel ja kirjandus 
saksa keel ja kirjandus
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skandinavistika
vene ja slaavi filoloogia 

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
bioloogia 
geenitehnoloogia 
geograafia 
geoloogia
keskkonnatehnoloogia

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia 
materjaliteadus 

KEHAKULTUURITEADUSKOND 
liikumis- ja sporditeadused 
füsioteraapia 

MAJANDUSTEADUSKOND 
ettevõttemajandus 
rahvamajandus 

MATEMAATIKATEADUSKOND 
informaatika 
matemaatika 
matemaatiline statistika 

SOTSIAALTEADUSKOND 
ajakirjandus 
avalik haldus
avalikkussuhted ja teabekorraldus
eripedagoogika
politoloogia
psühholoogia
semiootika ja kulturoloogia
sotsiaaltöö
sotsioloogia



DIPLOMIÕPE

ВIOLOOGIA-GEOGR A AFT ATE ADU S KOND 
loodusteaduste õpetaja põhikoolis 
regionaalplaneerimine 

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
infotehnoloogia
loodusteaduste õpetaja põhikoolis 

KEHAKULTUURITEADUSKOND 
treeninguõpetus ja spordijuhtimine 

MATEMAATIKATEADUSKOND 
infotehnoloogia 

NARVA KOLLEDŽ 
alus- ja algõpetus 
eesti keel teise keelena 
põhikooli inglise keele õpetaja 

PÄRNU KOLLEDŽ 
sotsiaaltöö korraldus 
turismi- ja hotelliettevõtlus 
ärijuhtimine 

TÜRI KOLLEDŽ 
keskkonnateadus
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TARTU ÜLIKOOLI ÕPPEASTMESTIK

DOKTORIÕPE 
õppeaeg 4 aastat

MAGISTRIÕPE 
õppeaeg 2 aastat

BAKALAUREUSEÕPE* 
õppeaeg 4 aastat

DIPLOMIÕPE 
õppeaeg 3 aastat

* Arstiteaduskonnas asendab bakalaureuseõpet kuueaastane põhiõpe arsti
teaduse ning viieaastane põhiõpe hambaarstiteaduse ja proviisori erialal.
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Võetud vastu Tartu Ülikooli nõukogus
24.11.2000

TARTU ÜLIKOOLI 
VASTUVÕTUEESKIRI

I. Üldsätted

1. Tartu Ülikooli (edaspidi ülikool) vastuvõtueeskiri reguleerib vastu
võttu kõikidesse õppeastmetesse ja õpetajakoolitusse ning internatuuri ja 
residentuuri.

2. Vastuvõtueeskiri koosneb põhiosast ja  lisadest. Vastuvõtueeskirja li
sad kinnitab ülikooli nõukogu igal aastal hiljemalt novembrikuu istungil.

p

3. Vastuvõtt ülikooli toimub avaliku konkursi korras üldjuhul üks kord 
aastas, väliskülalisüliõpilastel kaks korda aastas. Avatud ülikoolis toimu
va kaugõppe riigieelarvevälistele õppekohtadele võib võtta õppima aasta 
ringi.

4. Üliõpilasi võetakse vastu erialati ja õppeastmeti moodustatud pare
musjärjestuse alusel. Kaugõppesse (avatud ülikool) kandideerijatest moo
dustatakse eraldi paremusjärjestus. Riigieelarvelised ja riigieelarvevälised 
õppekohad täidetakse ühtse paremusjärjestuse alusel. Riigieelarvelised 
õppekohad täidetakse paremusjärjestuses parimatega.

5. Riigieelarveliste õppekohtade jaotuse erialati kinnitab rektor.

6. Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
• põhiõpe — üldnimetus diplomi-, bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti- ja 

proviisoriõppele;
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• riigieelarveline õppekoht — riikliku koolitustellimuse alusel moodus
tatud õppekoht; õppijale ülikooli poolt osutatavate haridusteenuste 
kulud kaetakse riigieelarvest eraldatud vahenditega;

• riigieelarveväline õppekoht — väljaspool riiklikku koolitustellimust 
moodustatud õppekoht; õppijale ülikooli poolt osutatavate haridus
teenuste eest tasub füüsiline või juriidiline isik;

• välisüliõpilane — õppekavaga kehtestatud nominaalõppeajaks ülikooli 
immatrikuleeritud Eestis alaliselt mitteelunev isik;

• väliskülalisüliõpilane — semestriks kuni õppeaastaks ülikooli immat
rikuleeritud Eestis alaliselt mitteelunev isik.

II. Põhiõpe

7. Kõigil keskharidusega isikutel on võrdne õigus kandideerida ülikooli 
riigieelarvelistele ja riigieelarvevälistele õppekohtadele käesoleva ees
kirjaga kehtestatud tingimustel.

Juhul kui riikidevaheliste lepingutega ja Eesti Vabariigi seadustega ei 
ole sätestatud teisiti, on väljaspool Eestit elavatel välismaalastel õigus 
kandideerida ainult riigieelarvevälistele õppekohtadele.

8. Kandideerida võib kahele erialale, märkides avaldustel eriala eelistuse 
(esimene ja teine). Lisaks võib kandideerida kahele erialale kaugõppesse 
(avatud ülikool), märkides avaldustel eriala eelistuse (esimene ja teine). 
Pärast dokumentide vastuvõtuperioodi lõppu erialade eelistust muuta ei 
saa.

9. Dokumendid:
9.1. Põhidokumendid:

9.1.1. vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
9.1.2. keskharidust tõendav dokument (originaal ja  koopia);
9.1.3. riigieksamitunnistus (originaal ja koopia), v.a kaugõppesse 
(avatud ülikool) kandideerijal;
9.1.4. kolm fotot 3x4 cm;
9.1.5. passi isikukoodiga lehekülje ja vajaduse korral nime muut
mist tõendava dokumendi koopia;
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9.2. Täiendavad dokumendid vastavalt erinõuetele:
9.2.1. kaugõppesse (avatud ülikool) lisas 2 nimetatud erialadele 
kandideerijal curriculum vitae (edaspidi CV);
9.2.2. koolis töötaval keskharidusega õpetajal kaugõppesse (ava
tud ülikool) riigieelarvelisele õppekohale kandideerimisel kooli 
soovituskiri;
9.2.3. välismaal keskhariduse omandanul Riikliku Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskuse tõend õppetulemuste Eestis kasutatava 
hindamissüsteemiga vastavusse viimise kohta, kui riigieksamid 
ei ole sooritatud Eestis;
9.2.4. keskeri-, kutsekõrg- või kõrghariduse baasil õendusteaduse 
bakalaureuseõppesse kandideerijail keskeri-, kutsekõrg- või 
kõrgharidust õe, velskri või ämmaemanda erialal tõendav diplom 
ja selle juurde kuuluv akadeemiline õiend või hinneteleht (ori
ginaal ja koopia);
9.2.5. ajakirjanduse erialale kandideerijail on soovitatav esitada 
avaldatud töid (vt lisa 1);
9.2.6. liikumis- ja sporditeaduste või füsioteraapia ning treenin
guõpetuse ja spordijühtimise erialale kandideerijal, kes on aasta
tel 2000-2001 tulnud Eesti täiskasvanute spordimeistriks või 
kuulunud Eesti rahvuskoondisse mis tahes vanuseklassis Euroo
pa karika- ja  meistrivõistlustel, maailma karika- ja meistrivõis- 
lustel või olümpiamängudel ning kes taotleb vabastust sisseastu
miseksamist, spordialaliidu kinnitus sportlike saavutuste kohta.

9.3. Täiendavad dokumendid kandideerimisel ülikooli poolt finant
seeritavale õppekohale:

9.3.1. üleriigilise lõpuklasside aineolümpiaadi kolmel paremal 
või rahvusvahelisest aineolümpiaadist osavõtnul tõend või dip
lom (originaal ja koopia);
9.3.2. silmapaistvaid sporditulemusi saavutanuil vormikohane 
sportlikke tulemusi kajastav CV (vorm avaldatakse Interneti aad
ressil http://www.ut.ee) ja spordialaliidu kinnitus sportlike saa
vutuste kohta.

10. Kandideerimine
10.1. Üliõpilaskandidaatide paremusjärjestus moodustatakse riigieksa
mite, sisseastumiseksamite, diplomiõppe, keskeri- või kutsekõrghari
duse diplomi hinnete põhjal, kaugõppesse (avatud ülikool) astümisel

13

http://www.ut.ee


ka gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete põhjal. Juhul kui üliõpilaskan
didaat esitab vähemalt kaks riigieksami tulemust samas aines, arves
tatakse parimat tulemust. Juhul kui kaugõppesse (avatud ülikool) astu
ja esitab nii diplomi või lõputunnistuse kui ka riigieksami tunnistuse, 
arvestatakse parimat tulemust.
10.2. Riigieksamite tulemused viiakse 20, 10 ja  5 punkti süsteemi. 
Üleminekuks riigieksamitel kasutatavast 100 punkti süsteemist 
20 punkti süsteemi jagatakse 5-ga, 10 punkti süsteemi jagatakse 10- 
ga, 5 punkti süsteemi jagatakse 20-ga ja riigieksamitel kasutatavast 
10 punkti süsteemist 5 punkti süsteemi jagatakse 2-ga. Arvutamisel 
saadud tulemust ei ümardata.
10.3. Sisseastumiseksamite sisulised nõuded (programmi) kinnitab 
teaduskonna nõukogu hiljemalt kevadsemestri alguseks ning need 
avaldatakse Interneti aadressil http://www.ut.ee.
10.4. Võõrkeele riigieksam võib olla sooritatud inglise, saksa või 
prantsuse keelest.
10.5. Sisseastumiseksamid toimuvad reeglina eesti keeles. Vene õppe
keelega kooli lõpetanul on õigus sooritada sisseastumiseksamid vene 
keeles.
10.6. Sisseastumiseksameid (vt lisa 1) on võimalik sooritada eksamite 
plaanis ettenähtud aegadel. Üliõpilaskandidaadi haigestumisest või 
muust eksami aja muutmise mõjuvast põhjusest tuleb teatada hiljemalt 
eksamipäeval vastuvõtutalitusele, kaugõppesse (avatud ülikool) kandi
deerijal vastavasse teaduskonda/osakonda Eksamikomisjoni esimehel 
on õigus otsustada tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel eksami
sessiooni piires eksamiaegade muutmine.
10.7. Sisseastumiseksamile pääsemiseks esitatakse vastuvõtukomis
joni väljastatud eksamileht ja  isikut tõendav dokument, kaugõppesse 
(avatud ülikool) astumisel isikut tõendav dokument.
10.8. Sisseastumiseksami algul teeb eksamikomisjoni liige teatavaks 
töökorralduse eksami ajal ning tulemuste teatavakstegemise aja ja 
koha.
10.9. Eksamikomisjoni liikmel on õigus üliõpilaskandidaat eksamilt 
eemaldada, kui viimane eksib töökorralduse vastu. Eksamitulemus tü
histatakse.
10.10. Sisseastumiseksami tulemusega mittenõustumisel võib üliõpi
laskandidaat esitada vastuvõtukomisjonile kirjaliku apellatsiooni hil-
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jemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Apel
latsioonikomisjon, mille koosseisu kuuluvad eksamikomisjoni esi
mees, vastuvõtukomisjoni liige ja eksamineerinud õppejõud, vastab 
kirjalikult apellatsiooni esitamisele järgneval tööpäeval.
10.11. Sisseastumiseksamite töid ei tagastata, teaduskond säilitab neid 
ühe aasta.

11. Vastuvõtt
11.1. Üliõpilaskandidaadi vastuvõtmisel järgitakse avaldustel märgi
tud erialade eelistust.
11.2. Konkursipunktide võrdsuse korral otsustab üliõpilaskandidaadi 
vastuvõtu dekaan riigi- ja sisseastumiseksamite tulemuste, gümnaa
siumi lõputunnistuse, keskeriõppeasutuse, kutsekõrg- või kõrgharidust 
tõendava diplomi hinnete põhjal.
11.3. Kui mõnel erialal jääb vabu õppekohti, võib korraldada nende 
täitmiseks järelkonkursi, mille tingimused määrab vastav teaduskond. 
Vastuvõtu otsustab paremusjärjestuse põhjal teaduskonna dekaan.
11.4. Juhul kui kaugõppes (avatud ülikool) on ühe õppekava riigieel
arvevälistele õppekohtadele kandideerijaid vähem kui 15, võib õppe
rühma mitte avada. Teatis vastava otsuse kohta saadetakse üliõpilas- 
kandidaatidele kolme tööpäeva jooksul pärast dokumentide vastuvõtu 
lõppu.
11.5. Riigieelarvelistele õppekohtadele vastuvõetud üliõpilaskandi
daatide nimekirjad ja paremusjärjestus pannakse välja ülikooli pea
hoone fuajees ja Interneti aadressil http://www.ut.ee ning nimekirjad 
avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes Postimees või Eesti Päeva
leht (vt lisa 1).
11.6. Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetu on kohustatud kinni
tama oma õppima asumist ülikoolis, andes allkirja teaduskonna deka
naadis või saates postiga teate teaduskonna dekanaati.
11.7. Kui vastuvõetu ei ole vastuvõtueeskirjas ettenähtud tähtajaks 
kinnitanud oma õppima asumist või riigieelarvevälisele õppekohale 
vastuvõetu ei ole tasunud õppeteenustasu, täidetakse vabaks jäänud 
õppekoht paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadiga.
11.8. Teisena eelistatud erialale vastuvõetul on õigus kandideerida va
banevatele õppekohtadele esimese eelistuse erialal kuni kolm nädalat 
pärast õppeaasta algust.
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11.9. Immatrikuleerimine riigieelarvelisele õppekohale toimub õppe
aasta alguseks, kaugõppe (avatud ülikool) õppekohale õppetöö al
guseks.
11.10. Riigieelarvevälistele õppekohtadele ja kaugõppesse (avatud 
ülikool) vastuvõetud üliõpilaskandidaatide nimekirjad pannakse välja 
ülikooli peahoone fuajees ja Interneti aadressil http://www.ut.ee ning 
teatis vastuvõtmise kohta saadetakse üliõpilaskandidaadile kolme töö
päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist.
11.11. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumisel sõlmib üli
kool õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri õp
peteenustasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast lepingu 
jõustumist.

12. Kõik käesoleva eeskirja II peatükis reguleerimata küsimused otsustab 
rektori moodustatav vastuvõtukomisjon.
13. Sisseastumiseksamite komisjonid ja  sisseastujate dokumentide vastu
võtukomisjonid moodustab õppeprorektor teaduskondade dekaanide/ kol- 
ledžite direktorite esildiste alusel. Kaugõppesse (avatud ülikool) kandi
deerijatele sisseastumiseksamite komisjonid ja sisseastujate dokumentide 
vastuvõtu komisjonid moodustab avatud ülikooli prorektor teaduskondade 
dekaanide/kolledžite direktorite esildiste alusel.
14. Apellatsioonikomisjoni moodustab vastava sisseastumiseksami ko
misjoni esimees.

III. Magistri- ja doktoriõpe

15. Magistriõppesse võivad kandideerida bakalaureusekraadi või sellele 
vastava haridustasemega isikud. Magistriõppesse on õigus kandideerida 
mitmele erialale, märkides avalduses eelistuste järjekorra.
Doktoriõppesse võivad kandideerida magistrikraadi või sellele vastava 
haridustasemega isikud. Doktoriõppesse on õigus kandideerida mitmele 
erialale, märkides avalduses eelistuste järjekorra.
16. Dokumendid:

16.1. vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
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16.2 eelmise õppeastme diplomi ja  akadeemilise õiendi koopia (kui 
diplom ei ole välja antud ülikoolis, esitatakse dokumendi väljaandnud 
õppeasutuse kinnitatud või notari tõestatud koopia). Ülikooli samal 
erialal jooksval õppeaastal lõpetanult diplomi koopia esitamist ei 
nõuta;
16.3. kaugõppesse (avatud ülikool) lisas 4 nimetatud magistriõppe eri
aladele kandideerijal CV;
16.4. doktoriõppesse kandideerijatel CV koos publikatsioonide nime
kirjaga.

17. Magistri- ja doktoriõppesse võetakse eelmise õppeastme tulemuste 
(akadeemilise õiendi) põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel. Lisas 3 
ja 4 on toodud lisatingimused, mis õppekavale kandideerimisel esitatakse. 
Paremusjärjestuse koostamisel arvestatavad nõuded (keskmise hinde ar
vestamise juhend, magistri- või doktoritöö kavand, konkureerimistingi- 
muste eri komponentide osatähtsus) ning sisseastumiseksami sooritamise 
korra kinnitab teaduskonna nõukogu hiljemalt kevadsemestri alguseks 
ning need avaldatakse Interneti aadressil http://www.ut.ee.
18. Magistri- ja doktoriõppesse kandideerijate paremusjärjestuse kinnitab 
teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu.
19. Immatrikuleerimine riigieelarvelisele õppekohale toimub õppeaasta 
alguseks, kaugõppes (avatud ülikool) õppetöö alguseks.
20. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumiseks sõlmib ülikool 
õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri õppeteenus
tasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast lepingu jõustumist.
21. Kõik käesoleva eeskirja III peatükis reguleerimata küsimused otsustab 
teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu.

IV. Internatuur ja residentuur

22. Arsti, hambaarsti või proviisori põhiõppesse enne 1997/98. õppeaastat 
õppima asunuil on õigus internatuuri astuda pärast vastava eriala põhi
õppe lõpetamist.

Residentuuri on õigus kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse 
omandanuil.
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23. Internatuuri kandideerimisel nõutavad dokumendid:
23.1. vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
23.2. põhiõppe diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja  koopia) 
enne jooksvat õppeaastat lõpetanul.

24. Residentuuri kandideerimisel nõutavad dokumendid:
24.1. vormikohane fotoga avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
24.2. põhiõppe diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja  koopia);
24.3. üldarsti või hambaarsti kutsetunnistuse koopia enne jooksvat 
õppeaastat internatuuri lõpetanul;
24.4. passi isikukoodiga lehekülje koopia;
24.5. CV;
24.6. tööluba välismaalastel, kellel puudub Eestis alaline elamisluba.

25. Internatuuri võetakse vastu põhiõppe hinnete järgi moodustatud pare
musjärjestuse alusel.
26. Residentuuri võetakse vastu sisseastumiseksami tulemuse ning põhi
õppe ja internatuuri hinnete põhjal moodustatud paremusjärjestuse alusel.
27. Sisseastumiseksami sooritamise korra ja paremusjärjestuse koostamise 
põhimõtted kinnitab arstiteaduskonna nõukogu hiljemalt kevadsemestri 
alguseks ning need avaldatakse Interneti aadressil http://www.ut.ee.
28. Sisseastumiseksami alguses teeb eksamikomisjoni liige teatavaks 
töökorralduse eksami ajal, paremusjärjestuse koostamise põhimõtted ning 
tulemuste teatavakstegemise ajaja koha.
29. Eksamitulemusega mittenõustumisel võib kandidaat esitada arsti
teaduskonna dekaanile kirjaliku apellatsiooni hiljemalt eksamitulemuste 
avalikustamisele järgneval tööpäeval. Apellatsioonikomisjon, mille koos
seisu kuuluvad eksamikomisjoni esimees, arstiteaduskonna dekanaadi 
juhataja ja dekaani nimetatud isik, vastab kirjalikult apellatsiooni esita
misele järgneval tööpäeval.
30. Kõik käesoleva eeskirja IV peatükis reguleerimata küsimused otsustab 
arstiteaduskonna nõukogu.
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V. Õpetajakoolituse kutseaasta

31. Õpetajakoolitusse võivad kandideerida bakalaureusekraadi või sellele 
vastava haridustasemega isikud.
32. Dokumendid

32.1. vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
32.2. diplom ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia);
32.3. kaugõppesse (avatud ülikool) kandideerijal CV;
32.4. koolis töötaval õpetajal kaugõppesse (avatud ülikool) riigi
eelarvelisele õppekohale kandideerimisel kooli soovituskiri.

33. Õpetajakoolitusse võetakse eelmise õppeastme tulemuste põhjal koos
tatud paremusjärjestuse alusel. Kaugõppes (avatud ülikool) toimuvale 
õpetajakoolituse kutseaastale astumisel võib esitada lisanõudeid.
34. Kandideerijate paremusjärjestuse kinnitab teaduskonna/osakonna/ins
tituudi nõukogu.
35. Õpetajakoolitusse immatrikuleeritakse õppeaasta alguseks, kaugõp
pesse (avatud ülikool) õppetöö alguseks.
36. Kõik käesoleva eeskirja V peatükis reguleerimata küsimused otsustab 
teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu.

VI. Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste 
vastuvõtt

37. Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste vastuvõtt on reguleeritud:
37.1. põhiõppesse astumisel käesoleva eeskirja punktis 38 sätestatud 
eritingimustega;
37.2. samadel alustel käesoleva eeskirja peatükkides III, IV ja V sätes
tatuga.

38. Välisüliõpilaste- või väliskülalisüliõpilaste vastuvõtt eritingimustel.
38.1. Riikidevaheliste lepingute põhjal ülikooli õppima asuvate isikute 
vastuvõtu aluseks on vastava riigi taotlus; ülikoolidevaheliste lepingu-
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te põhjal õppima asuvate isikute vastuvõtu aluseks on vastava välis
ülikooli esildis. Erinevused õppetingimustes kehtestab vastav riikide
vaheline või ülikoolidevaheline leping.
38.2. Dokumendid:

38.2.1. vormikohane avaldus (vorm avaldatakse Interneti aadressil 
http://www.ut.ee);
38.2.2. keskharidust tõendava dokumendi notariaalselt või välja
andja kinnitatud koopia;
38.2.3. kolm fotot 3x4 cm;
38.2.4. passi isikukoodiga lehekülje ja vajaduse korral nime muut
mist tõendava dokumendi koopia;
38.2.5. erialavaliku põhjendus;
38.2.6. ingliskeelsesse õpperühma kandideerijal tõend inglise 
keele rahvusvaheliselt tunnustatud testi sooritamise kohta;
38.2.7. ajakirjanduse erialale kandideerijail on soovitatav esitada 
avaldatud töid.

38.3. Väljaspool Eestit elavatelt välismaalastelt, kes kandideerivad 
eesti keeles õpetatavatele põhiõppe erialadele, nõutakse eesti keele 
kirjaliku testi sooritamist. Eesti keele testi positiivseks soorituseks 
loetakse 60% maksimaalsest punktide arvust. Keeletesti ei nõuta välis- 
külalisüliõpilaseks kandideerijatelt ning ülikooli eesti keele intensiiv
kursuse lõpueksami sooritanutelt.
38.4. Välismaalastele, kes ei valda eesti keelt piisaval tasemel, et 
õppetöös osaleda, võimaldab keelekeskus enne erialale õppima asu
mist 1-2 semestri vältel tasulise eesti keele intensiivõppe väliskülalis- 
üliõpilasena.
38.5. Välismaalasel on võimalus kandideerida riikliku koolitustellimu
se alusel moodustatud õppekohale, kui ta soovib õppida peaainena 
eesti keelt, kirjandust, ajalugu või kultuuri. Otsuse riigieelarvelisele 
õppekohale vastuvõtmise kohta teeb õppeprorektor filosoofiateadus
konna dekaani esildise alusel.
38.6. Vastuvõtt toimub sisseastumiseksamite ja  keskharidust tõendava 
dokumendi hinnete ning erialavaliku põhjenduse alusel moodustatud 
paremusjärjestuse põhjal.
38.7. Sisseastumiseksamite sooritamise korra kohta kehtib käesoleva 
eeskirja punktides 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 sätestatu.
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38.8. Vastuvõtu otsustab paremusjärjestuse põhjal teaduskonna de
kaan. Vastuvõetud üliõpilastele saadab välisüliõpilastalitus kirjaliku 
vastuvõtuteatise.
38.9. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumiseks sõlmib üli
kool õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri 
õppeteenustasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast le
pingu jõustumist.
38.10. Riigieelarvevälisele õppekohale astujad peavad maksma õppe
teenustasu semestri alguseks.
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TARTU ÜLIKOOLI 
VASTUVÕTUEESKIRIA LISAD 

2001/2002. ÕPPEAASTAL

Lisa 1

Põhiõppesse vastuvõtu kalenderplaan ja 
konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
1.1. Riigieelarvelistele õppekohtadele kandideerimiseks on võimalik 
dokumente esitada:

1.1.1. erialadele, kus kandideerimisel on nõutav sisseastumiseksa
mite sooritamine, 25. juunist 6. juulini;
1.1.2. erialadele, kus kandideeritakse riigieksamite tulemuste alu
sel, 25. juunist 18. juulini.

1.2. Dokumendid tuleb esitada isiklikult või volitatud isiku kaudu.
1.3. Dokumente võetakse vastu tööpäevadel kell 10-16:

1.3.1. Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18;
1.3.2. Pärnu kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
Pärnus Ringi 35 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18;
1.3.3. Türi kolledžis õpetatavale erialale kandideerimiseks Türil 
Tolli 62 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18.
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1.3.4. Narva kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
Narvas Kerese 14 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18.

1.4. Riigieelarvevälisele õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada 
avaldus hiljemalt 3. augustil, kusjuures kandideerimise eelduseks on 
sisseastumistingimuste täitmine. Sisseastumiseksamitele pääsemiseks 
tuleb dokumendid esitada hiljemalt 6. juulil.
1.5. Sisseastumiseksamid toimuvad 9.-18. juulini.
Sisseastumiseksamite plaan pannakse välja 25. juunil ülikooli peahoo
ne fuajees, ülikooli kolledžites Narvas, Pärnus ja  Türil ning Interneti 
aadressil http://www.ut.ee.
1.6. Riigieelarvelistele õppekohtadele vastuvõetute nimekirjad ja pare
musjärjestus pannakse välja ülikooli peahoone fuajees ning Interneti 
aadressil http://www.ut.ee 24. juuliks. Riigieelarvelistele õppekohta
dele vastuvõetud üliõpilaskandidaatide nimekirjad avaldatakse ka üle
riigilise levikuga ajalehes Postimees või Eesti Päevaleht hiljemalt
28. juulil.
1.7. Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetu on kohustatud kinnita
ma oma õppima asumist ülikoolis, andes allkirja teaduskonna deka
naadis või saates postiga teate teaduskonna dekanaati 3. augustiks. 
Kui vastuvõetu ei ole kinnitanud oma õppima asumist, täidetakse 
vastuvõetute nimekirjade korrigeerimise käigus vabaks jäänud õppe
koht paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadiga.
1.8. Riigieelarvelistele õppekohtadele immatrikuleerimine korrigeeri
tud nimekirjade alusel toimub hiljemalt 7. augustiks.
1.9. Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõtt otsustatakse hilje
malt 9. augustiks.
1.10. Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõetud üliõpilaskandi
daatide nimekirjad ja paremusjärjestus pannakse välja ülikooli peahoone 
fuajees ja Interneti aadressil http://www.ut.ee hiljemalt 9. augustiks.
1.11. Riigieelarvevälisele õppekohale astujad peavad maksma esimese 
semestri õppeteenustasu 24. augustiks.

2. Konkureerimistingimused.
2.1. Vastuvõtul arvestatakse punktis 2.4 ja  2.5 nimetatud eksamite 
hindeid.
2.2. Kõigil vene õppekeelega kooli lõpetanutel peab olema sooritatud 
eesti keele kui teise keele riigieksam. Need üliõpilaskandidaadid, kes 
said nimetatud eksamil vähem kui 60% maksimaalsest punktide ar
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vust, võivad asuda õppima eesti keelt süvendatult ühe õppeaasta 
vältel.
2.3. Juhul kui õendusteaduse kesk-, keskeri- või kutsekõrg- ja kõrg
hariduse baasil moodustatavasse õpperühma kandideerijaid on vähem 
kui 15, on õigus õpperühma mitte avada.

Teatis vastava otsuse kohta saadetakse üliõpilaskandidaatideLe 
kolme tööpäeva jooksul pärast dokumentide vastuvõtu lõppu.
2.4. Bakalaureuseõpe ja arstiteaduskonna põhiõpe.

Teaduskond/
õppekava

Jrk-
nr

Eksami
nimetus

Nõutavad
eksamid

Eksami
vorm

Maksimaal
selt võimalik 
konkursi- 
punktide arv

USUTEADUSKOND
usuteadus 1. kollokvium sisseastumis-

eksam
suuline 20

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus 1. ajalugu riigieksam 10

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

ARSTITEADUSKOND
arstiteadus,
hambaarstiteadus,
proviisor,
õendusteadus

1. bioloogia riigieksam 10
2. keemia riigieksam 10
3. emakeele

kirjand
riigieksam 10

4. võõrkeel riigieksam 10
õendusteadus 
(keskeri-, kutse
kõrg- või kõrg
hariduse baasil)

1. erialakatse sisseastumis-
eksam

suuline 20

2. hinnetelehe 
või akadeemi
lise õiendi 
keskmine 
hinne

5

Arstiteaduskonnas arvestatakse paremusjärjestuse moodustamisel võrdsete kon- 
kursipunktide korral bioloogia riigieksami tulemust.
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FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu 1. ajalugu riigieksam 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
eesti ja soome- 
ugri keeleteadus

1. eesti keel sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
eesti keel 
(võõrkeelena)

la. eesti keel 
(eesti õppe
keelega kooli 
lõpetanutele)

sisseastumis-
eksam

kiijalik 20

lb. eesti keel ja 
eesti keel kui 
teine keel 
(vene õppe
keelega kooli 
lõpetanutele)

sisseastumis- 
eksam ja 
riigieksam

suuline 20 (10+10)

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
filosoofia 1. ajalugu riigieksam 10

2. matemaatika riigieksam 10
3. emakeele

kiijand
riigieksam 10

4. võõrkeel riigieksam 10
hispaania keel ja 
kitj andus

1.* inglise keel sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2* saksa keel sisseastumis-
eksam

kiijalik

3 * prantsuse keel 
ja kultuur

sisseastumis-
eksam

suuline

4. emakeele
kirjand

riigieksam 10

5. võõrkeel riigieksam 10
* Esimesest kolmest eksamist valib sisseastuja ühe eksami
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inglise keel ja 
kiij andus

1. inglise keel sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
kasvatusteadused 1. kutsesobivus-

vestlus
sisseastumis-
eksam

suuline 10

2. ajalugu riigieksam 10
3. bioloogia riigieksam 10
4. emakeele

kirjand
riigieksam 10

5. võõrkeel riigieksam 10
kiij andus ja 
rahvaluule

1. eesti ja 
maailma
kirjandus

sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
klassikaline
filoloogia

1. erialatest sisseastumis-
eksam

kirjalik 15

2. erialakatse sisseastumis-
eksam

suuline 15

3. emakeele
kirjand

riigieksam 10

4. võõrkeel riigieksam 10
maalikunst 1. loominguline

konkurss
sisseastumis-
eksam

40

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
prantsuse keel ja 
kirjandus

1. prantsuse keel 
ja kultuur

sisseastumis-
eksam

suuline 20

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
saksa keel ja 
kirjandus

1. saksa keel sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
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skandinavistika 1. * norra keel sisseastumis-
eksam

kirjalik
ja
suuline

10+10

2. * rootsi keel sisseastumis-
eksam

3. * taani keel sisseastumis-
eksam

4. emakeele
kirjand

riigieksam 10

5. võõrkeel riigieksam 10
* Esimesest kolmest eksamist valib sisseastuja ühe eksami
vene j a slaavi 
filoloogia

1. vene keel ja 
kirjandus

sisseastumis-
eksam

kirjalik 10

2. emakeele
kirjand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
ВIOLOOGIA-GEOGR A AFIATE ADU S KOND
bioloogia,
geenitehnoloogia,
geograafia,
geoloogia,
keskkonna
tehnoloogia

1.* bioloogia riigieksam 10+10
2.* füüsika riigieksam
3.* keemia riigieksam
4.* matemaatika riigieksam
5. emakeele

kirjand
riigieksam 5

6. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.
Vastuvõtuks on minimaalselt vajalik summaarne punktide arv bioloogia õppe
kaval 16, geenitehnoloogia õppekaval 19, geograafia õppekaval 17, geoloogia 
õppekaval 16, keskkonnatehnoloogia õppekaval 17.

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
füüsika, keemia, 
materjaliteadus

1.* füüsika riigieksam 10+10
2* keemia riigieksam
3* matemaatika riigieksam
4. emakeele

kirjand
riigieksam 5

5. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest kolmest eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.
Vastuvõtuks minimaalselt vajalik summaarne punktide arv on füüsika õppeka
val 14, keemia õppekaval 14, materjaliteaduse õppekaval 14.
keskkonna
tehnoloogia

1. * bioloogia riigieksam 10+10
2. * füüsika riigieksam
3. * keemia riigieksam
4 * matemaatika riigieksam
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5. emakeele
kirjand

riigieksam 5

6. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.
Vastuvõtuks minimaalselt vajalik summaarne punktide arv keskkonnatehnoloo
gia õppekaval on 17.

KEHAKULTUURITEADUSKOND
liikumis- ja
sporditeadused,
füsioteraapia

1. kehalised
võimed

sisseastumis-
eksam

10

2. bioloogia riigieksam 20
3. emakeele

kirjand
riigieksam 10

4. võõrkeel riigieksam 10

MAJANDUSTEADUSKOND
ettevõtte-
majandus,
rahvamajandus

1. matemaatika riigieksam 20
2. emakeele

kirjand
riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

MATEMAATIKATEADUSKOND
matemaatika,
matemaatiline
statistika,
informaatika

1. matemaatika riigieksam 20
2. emakeele

kirjand
riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

SOTSIAALTEADUSKOND
ajakirjandus, 
avalik haldus, 
avalikkussuhted 
ja teabekorral
dus, eripedagoo
gika, politoloo
gia, psühholoo
gia, semiootika 
ja kulturoloogia, 
sotsiaaltöö, sot
sioloogia

1. akadeemiline
test

sisseastumis-
eksam

kirjalik 20

2. erialakatse sisseastumis-
eksam

kirjalik ja 
suuline

20

3. emakeele
kirjand

riigieksam 5

4. võõrkeel riigieksam 5

Erialakatsetele pääsevad ajakirjanduse, avaliku halduse, avalikkussuhete ja teabe
korralduse, politoloogia, psühholoogia, semiootika ja kulturoloogia ning sotsioloo
gia õppekavale kandideerijad, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 50% 
ning eripedagoogika ja sotsiaaltöö õppekavale kandideerijad, kelle akadeemilise 
testi tulemus on vähemalt 40% maksimaalselt võimalikust punktide arvust.

Ajakirjanduse erialale kandideerijail on soovitatav esitada avaldatud töid.
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2.5. Diplomiõpe

Teaduskond/
kolledž/õppekava

Jrk-
nr

Eksami
nimetus

Nõutavad
eksamid

Eksami
vorm

Maksimaalselt 
võimalik kon- 
kursipunktide 
arv

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
loodusteaduste 
õpetaja põhikoo
lis, regionaalpla
neerimine

1. * bioloogia riigieksam 10+10
2. * füüsika riigieksam
3. * keemia riigieksam
4. * matemaatika riigieksam
5. emakeele

kiijand
riigieksam 5

6. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.
Vastuvõtuks on minimaalselt vajalik summaarne punktide arv loodusteaduste 
õpetaja põhikoolis õppekaval 13, regionaalplaneerimise õppekaval 17.

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
infotehnoloogia 1. matemaatika riigieksam 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
loodusteaduste
õpetaja
põhikoolis

1. * bioloogia riigieksam 10+10
2. * füüsika riigieksam
3. * keemia riigieksam
4. * matemaatika riigieksam
5. emakeele

kiijand
riigieksam 5

6. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.
Vastuvõtuks on minimaalne vajalik summaarne punktide arv loodusteaduste 
õpetaja põhikoolis õppekaval 13.

KEHAKULTUURITEADUSKOND
treeninguõpetus 
ja spordijuhtimine

1. kehalised
võimed

sisseastumis-
eksam

10

2. bioloogia riigieksam 10
3. emakeele

kiijand
riigieksam 5

4. võõrkeel riigieksam 5
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MATEMAATIKATEADUSKOND
infotehnoloogia 1. matemaatika riigieksam 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

NARVA KOLLEDŽ
alus-ja algõpetus 1. vene keel sisseastumis-

eksam
kiijalik 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
eesti keel teise 
keelena

la. eesti keel 
(eesti õppe
keelega kooli 
lõpetanutele)

sisseastumis-
eksam

kiijalik 20

lb. eesti keel ja 
eesti keel kui 
teine keel 
(vene õppe
keelega kooli 
lõpetanutele)

sisseastumis- 
eksam ja 
riigieksam

kirjalik 20(10+10)

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
põhikooli inglise 
keele õpetaja

1. inglise keel sisseastumis-
eksam

kiijalik 20

2. emakeele
kiijand

riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

PÄRNU KOLLEDŽ
sotsiaaltöö
korraldus

1. matemaatika riigieksam 10
2. emakeele

kiijand
riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
turismi- ja 
hotelliettevõtlus

1. matemaatika riigieksam 10
2. emakeele

kirjand
riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10
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ärijuhtimine 1 . matemaatika riigieksam 10
2. emakeele

kiijand
riigieksam 10

3. võõrkeel riigieksam 10

TÜRI KOLLEDŽ
keskkonnateadus 1 . * bioloogia riigieksam 10+10

2. * füüsika riigieksam
3. * keemia riigieksam
4. * matemaatika riigieksam
5. emakeele

kiijand
riigieksam 5

6. võõrkeel riigieksam 5
* Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul

3. Soodustused ülikooli astumisel
3.1. Riigieelarvelistele õppekohtadele võetakse vastu väljaspool kon
kurssi:

3.1.1. füüsika-keemiateaduskonda füüsika, keemia ja matemaatika 
üleriigilise lõpuklasside aineolümpiaadi 15 esimest;
3.1.2. matemaatikateaduskonna bakalaureuseõppesse üleriigilise 
lõpuklasside matemaatikaolümpiaadi ja informaatikaolümpiaadi 
lO^esimest;
3.1.3. Türi kolledžisse füüsika, keemia ja  bioloogia üleriigilise 
lõpuklasside aineolümpiaadi 10 esimest.

3.2. Ülikooli finantseeritavatele õppekohtadele võetakse vastu väljas
pool konkurssi:

3.2.1. üleriigiliste lõpuklasside aineolümpiaadide (kui aine varem 
lõpeb, siis vastava klassi) kolm parimat ja rahvusvahelistest aine
olümpiaadidest osavõtnud;
3.2.2. silmapaistvaid sporditulemusi saavutanud (vähemalt Eesti 
noorte meister) sooviavalduse esitanud ja vastuvõtutingimused täit
nud viis üliõpilaskandidaat^ kelle valib ülikooli vastuvõtukomisjon. 
Valiku tegemisel arvestatakse eelkõige üliõpilaskandidaatide sport
likku kvalifikatsiooni ja ülikoolis eelisarendatavaid spordialasid.

3.3. Üliõpilaskandidaadid, kes on aastatel 2000-2001 tulnud Eesti 
täiskasvanute spordimeistriks või kuulunud Eesti rahvuskoondisse mis 
tahes vanuseklassis Euroopa karika- ja meistrivõistlustel, maailma
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karika- ja meistrivõistlustel või olümpiamängudel, vabastatakse keha
kultuuriteaduskonnas sisseastumiseksamist.
3.4. Käesoleva lisa punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud soodustusi on 
üliõpilaskandidaadil õigus kasutada ainult ühel korral.
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Lisa 2

Kaugõppe (Avatud Ülikool), põhiõppesse vastuvõtu 
kalenderplaan ja konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
1.1. Kaugõppesse (avatud ülikool) kandideerimiseks on võimalik do
kumente esitada:

1.1.1. ärijuhtimise erialale 25. juunist 6. juulini;
1.1.2. õigusteaduse erialale 25. juunist 13. juulini;
1.1.3. õendusteaduse erialale 25. juunist 6. juulini;
1.1.4. psühholoogia erialale 25. juunist 17. augustini;
1.1.5. Pärnu kolledžis õpetatavatele erialadele 25. juunist
17. augustini;
1.1.6. Türi kolledžis õpetatavale erialale 25. juunist 18. juulini ja
21. augustist 21. septembrini;
1.1.7. Narva kolledžis õpetatavatele erialadele 21. augustist 21. 
septembrini;
1.1.8. teistele erialadele 25. juunist 31. augustini.

1.2. Dokumendid tuleb esitada isiklikult või volitatud isiku kaudu.
1.3. Dokumente võetakse vastu tööpäevadel kell 10-16:

1.3.1. ülikooli kaugkoolituskeskuses 25. juunist 31. augustini Tar
tus Lossi 24;
1.3.2. ärijuhtimise, õigusteaduse ja õendusteaduse erialale Tartu 
Ülikooli peahoones Ülikooli 18;
1.3.3. Narva kolledžis õpetatavatele erialadele Narvas Kerese 14;
1.3.4. Pärnu kolledžis õpetatavatele erialadele Pärnus Ringi 35;
1.3.5. Türi kolledžis õpetatavale erialale Türil Tolli 62;
1.3.6. 20.-31. augustini Tartu Ülikooli esindustes.

1.4. Sisseastumiseksamid toimuvad:
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1.4.1. ärijuhtimise erialale 7.-15. juulini
1.4.2. õigusteaduse erialale 17.-23. juulini;
1.4.3. õendusteaduse erialale 9.-18 juulini;
1.4.4. psühholoogia erialale 18.-20. augustini;
1.4.5. Narva kolledži erialadele 21.-25. septembrini;
1.4.6. teistele erialadele 1.-15. septembrini.

1.5. Sisseastumiseksamite plaan pannakse välja 25. juunil Tartu Üli
kooli peahoone fuajees, ülikooli Narva, Pärnu ja  Türi kolledžites ning 
Interneti aadressil http://www.ut.ee/AvatudYlikool.
1.6. Vastuvõetute nimekirjad pannakse välja vastavasse teaduskonda/ 
osakonda/kolledžisse ja  Interneti aadressil 
http://www.ut.ee/AvatudYlikool
viis päeva pärast sisseastumiseksamite lõppu või teaduskonna/osakon- 
na/kolledži otsust hiljemalt 1. oktoobriks.

2. Õppekavad ja konkureerimistingimused.
2.1. Vastuvõtul arvestatakse punktides 2.2. ja 2.3 esitatud eksamite 
hindeid, täiendavaid dokumente või muid konkureerimistingimusi. Iga 
eksami kohta on toodud eksami vorm ja maksimaalselt võimalik kon- 
kursipunktide arv. Sisseastumistingimuse kohta on märgitud, kas see 
on nõutav või soovitav tingimus. Vastuvõtt toimub ühtse pingerea 
alusel.
2.2. Bakalaureuseõpe

Teaduskond/
õppekava

Konkureerimistingimused, 
täiendavad dokumendid

Maksimaalselt võimalik 
konkursipunktide arv/ 
täiendav selgitus

USUTEADUSKOND
usuteadus vestlus 1 io

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus vaimsete võimete test 20

vestlus 20
üldajalugu (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

eesti keel (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

matemaatika (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5
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võõrkeel (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

ARSTITEADUSKOND

õendusteadus kirjalik erialakatse 20
hinnetelehe või akadeemilise õiendi 
keskmine hinne

5

keskeri-, kutsekõrg- või kõrgharidus 
õe velskri või ämmaemanda erialal

FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu vestlus 10

töötamine õpetajana nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

filosoofia ajalugu (riigieksami või 
gümnaasiumi lõputunnistuse hinne)

10

matemaatika (riigieksami või 
gümnaasiumi lõputunnistuse hinne)

10

võõrkeel (riigieksami või 
gümnaasiumi lõputunnistuse hinne)

10

kasvatus
teadused

essee vabalt valitud 
kasvatusteaduslikul teemal

10

eesti keel 
võõrkeelena

diplom eesti keele võõrkeelena või 
eesti keele teise keelena erialal

inglise keel ja 
kirjandus

inglise keele kirjalik sisseastumis- 
eksam

10

saksa keel ja 
kirjandus

saksa keele kirjalik sisseastumis- 
eksam

10

vene ja slaavi 
filoloogia

vene keele kirjalik sisseastumiseksam 10

KEHAKULTUURITEADUSKOND
liikumis- ja kirjalik erialatest 30
sporditeadused töötamine õpetaja või 

sporditreenerina
nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

CV
kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi

eelarvelisele kohale 
kandideerimisel
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SOTSIAALTEADUSKOND
ajakiijandus, 
avalikkussuhted 
ja teabekorraldus

essee etteantud teemal 10
töötamine erialal soovitav tingimus
CV

eripedagoogika akadeemiline test 20
töötamine erialal nõutav tingimus riigi

eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

CV
kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi

eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

politoloogia Sisseastumiseksameid ei ole
sotsiaaltöö erialakatse (essee ja vestlus) 10

töötamine erialal soovitav tingimus, 
vastuvõtueelistus 
konkursi korral

CV
sotsioloogia essee etteantud teemal 10

CV

2.3. Diplomiõpe

Teaduskond/
kolledž/õppekava

Konkureerimistingimused Maksimaalselt võimalik 
konkursipunktide arv/ 
täiendav selgitus

FILOSOOFIATEADUSKOND
eesti keel teise 
keelena

eesti keele kirjalik sisseastumis
eksami

10

töötamine õpetajana nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

kutseõpetaja vestlus 10
erialaharidus
töötamine kutseõpetajana nõutav tingimus riigi

eelarvelisele kohale 
kandideerimisel
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kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
loodusteaduste
õpetaja
põhikoolis

töötamine õpetajana nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
loodusteaduste
õpetaja
põhikoolis

töötamine õpetajana nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

kooli soovituskiri nõutav tingimus riigi
eelarvelisele kohale 
kandideerimisel

KEHAKULTUURITEADUSKOND
treeninguõpetus kiijalik erialatest 30
ja spordijuhtimine töötamine spordi valdkonnas soovitav tingimus, 

vastu võtueelistus kon
kursi korral

CV
kooli või spordiorganisatsiooni 
soovituskiri

soovitav tingimus, 
vastuvõtueelistus 
konkursi korral

MAJANDUSTEADUSKOND
ärijuhtimine akadeemiline test 100

SOTSIAALTEADUSKOND
psühholoogia akadeemiline test 10

vestlus 10
CV

NARVA KOLLEDŽ
alus- ja algõpetus erialatest 100
(vene keeles) pedagoogiline keskeriharidus

eesti keele D-kategooria 
keeletunnistus

ärijuhtimine 
(vene keeles)

akadeemiline test 100
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eesti keel teise 
keelena

eesti keele test 100
eesti keele suuline sisseastumis- 
eksam

100

PÄRNU KOLLEDŽ
sotsiaaltöö korral
dus, turismi- ja 
hotelliettevõtlus, 
ärijuhtimine

matemaatika (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

emakeele kiijand (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

võõrkeel (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

töötamine erialal soovitav tingimus, 
vastuvõtueelistus 
konkursi korral

CV

TÜRI KOLLEDŽ
keskkonnateadus matemaatika (gümnaasiumi 

lõputunnistuse hinne)
5

füüsika (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

keemia (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

bioloogia (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

eesti keel (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5

võõrkeel (gümnaasiumi 
lõputunnistuse hinne)

5
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Lisa 3

Magistri- ja doktoriõppesse vastuvõtu 
kalenderplaan ja konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
1.1. Dokumendid esitatakse vastava teaduskonna dekanaati (filosoofia- 
ja sotsiaalteaduskonnas osakonda). Riigieelarvelistele õppekohtadele 
alustatakse dokumentide vastuvõttu 2. mail ja lõpetatakse 27. juunil. 
Riigieelarvevälistele õppekohtadele saab eeldusel, et sisseastumis
tingimused on täidetud, esitada dokumente kuni 10. augustini.
1.2. Teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu teeb otsuse magistri- 
ja  doktoriõppesse vastuvõtmise kohta hiljemalt üks nädal enne õppe
aasta algust.

2. Õppekavad ja konkureerimistingimused.
Õppekavadel, mille puhul eelmise õppeastme õppekava ei ole nimetatud, 
sisseastumisel piiranguid ei tehta.

2.1. Magistriõpe

Teaduskond/õppekava Nõutav eelmise 
õppeastme õppekava

Konkureerimise
lisatingimused

USUTEADUSKOND
usuteadus usuteadus magistritöö kavand

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus õigusteadus bakalaureusetöö, 

magistritöö kavand

ARSTITEADUSKOND
biomeditsiin
rahvatervis magistritöö kavand
rahvatervis
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand

õendusteadus õendusteadus vestlus, 2-aastane erialase 
töö kogemus
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FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu ajalugu magistritöö kavand
eesti ja soome-ugri 
keeleteadus

magistritöö kavand

filosoofia magistritöö kavand
germaani-romaani filoloogia magistritöö kavand
kiijalik tõlge 
(kutsemagistriõpe)

võõrkeele test, 
tõlgitöö eelduste test

kiijandus ja rahvaluule magistritöö kavand
konverentsi tõlge 
(kutsemagistriõpe)

emakeele ja võõrkeele 
test, tõlgitöö eelduste test

pedagoogika magistritöö kavand, 
vestlus

vene ja slaavi filoloogia vene või slaavi 
filoloogia

magistritöö kavand

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
bioloogia didaktika õpetaja kutse
botaanika ja ökoloogia
geenitehnoloogia
geograafia
geoloogia
keskkonnatehnoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia
zooloogia ja hüdrobioloogia

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia
molekulaartehnoloogia

KEHAKULTUURITEADUSKOND
liikumis- ja sporditeadused magistritöö kavand

MAJANDUSTEADUSKOND
majandusteadus magistritöö kavand, 

mikroökonoomika eksam
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MATEMAATIKATEADUSKOND
finants- ja kindlustusmate- 
maatika (kutsemagistriõpe)

väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeria- 
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

informaatika väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
informaatikas

matemaatika väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

matemaatiline statistika väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

rakendusstatistika
(kutsemagistriõpe)

väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

SOTSIAALTEADUSKOND
aj akiij andus magistritöö kavand, 

vestlus,
CV

avalik haldus 
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand, 
vestlus, töökogemus 
avalikus sektoris, 
CV

avalik haldus ja 
sotsiaalpoliitika

magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

avalikkussuhted ja
teabekorraldus
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand, 
vähemalt 2-aastane 
töökogemus suhte- ja 
teabekorralduses või 
asutuse juhtimisel

eripedagoogika eripedagoogika, 
psühholoogia, sotsio
loogia, õigusteadus, 
sotsiaaltöö, pedagoo
gika või arstiteadus

magistritöö kavand
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meedia ja kommunikatsioon magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

politoloogia magistritöö kavand
psühholoogia magistritöö kavand, 

vestlus,
CV

rakenduspsühholoogia
(kutsemagistriõpe)

psühholoogia magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

semiootika ja kulturoloogia bakalaureusetöö,
vestlus

sotsiaaltöö (kutsemagistriõpe) magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

sotsioloogia magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

2.2. Doktoriõpe

Teaduskond/õppekava Nõutav eelmise 
õppeastme eriala

Konkureerimise
lisatingimused

USUTEADUSKOND
usuteadus 1 doktoritöö kavand

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus õigusteadus doktoritöö kavand, 

publikatsioonid

ARSTITEADUSKOND
arstiteadus arstiteadus doktoritöö kavand, 

erialaeksam, 
arsti kutsetunnistus 
(kliinilistel erialadel)

farmaatsia proviisor doktoritöö kavand, 
erialaeksam

stomatoloogia hambaarstiteadus doktoritöö kavand, 
erialaeksam, 
hambaarsti kutse
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FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu ajalugu doktoritöö kavand
eesti ja soome-ugri 
keeleteadus

doktoritöö kavand

filosoofia doktoritöö kavand
germaani-romaani filoloogia doktoritöö kavand
kirjandus ja rahvaluule doktoritöö kavand
pedagoogika pedagoogika, 

eripedagoogika, 
psühholoogia või 
sotsioloogia

doktoritöö kavand

vene ja slaavi filoloogia vene või slaavi 
filoloogia

doktoritöö kavand

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
bioloogia ja maateaduste 
haridus
botaanika ja ökoloogia
geenitehnoloogia
geograafia
geoloogia
keskkonnatehnoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia
zooloogia ja hüdrobioloogia

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia
molekulaartehnoloogia

KEHAKULTUURITEADUSKOND
liikumis- ja sporditeadused doktoritöö kavand

MAJANDUSTEADUSKOND
majandusteadus majandusteadus, äri

juhtimine, ärikorraldus 
või lähedane eriala

doktoritöö kavand

MATEMAATIKATEADUSKOND
informaatika väljastpoolt matemaatika

teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
informaatikas
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matemaatika väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

matemaatiline statistika väljastpoolt matemaatika
teaduskonda kandideeri
jail teadmiste kontroll 
matemaatikas

SOTSIAALTEADUSKOND
ajakirjandus ajakirjandus, muu 

sotsiaal- või humani
taarteaduslik eriala

avalik haldus ja 
sotsiaalpoliitika

doktoritöö kavand, 
vestlus,
CV,
publikatsioonid

meedia ja kommunikatsioon
politoloogia
psühholoogia
semiootika ja kulturoloogia vestlus
sotsioloogia vestlus
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Lisa 4

Kaugõppe (Avatud Ülikool) magistri- ja 
doktoriõppesse vastuvõtu kalenderplaan ja 

konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan

1.1 .Dokumendid kaugõppesse (avatud ülikool) astumiseks esitatakse 
isiklikult või volitatud isiku kaudu vastava teaduskonna dekanaati 
(filosoofia-, arsti- ja  sotsiaalteaduskonnas osakonda), Euroopa õpin
gute erialal kas Euroopa kolledžisse või TÜ Tallinna esindusse:

1.1.1. psühholoogia ja rakenduspsühholoogia erialale 2. maist
27. juunini;

1.1.2. õigusteaduse, ärijuhtimise, ajakirjanduse, avalikkussuhete ja 
teabekorralduse, meedia ja kommunikatsiooni, Euroopa õpingute 
ning politoloogia erialale 2. maist 6. juulini;

1.1.3. ülejäänud erialadele 2. maist 31. augustini.

1.2. Teaduskonna/oskonna/instituudi/kolledži nõukogu teeb otsuse 
magistri- ja doktoriõppesse vastuvõtmise kohta hiljemalt üks nädal 
enne õppetöö algust.

2. Õppekavad ja konkureerimistingimused

2.1. Vastuvõtul arvestatakse punktis 2.3. ja 2.4. nimetatud eksamite 
tulemusi ja/või muid konkureerimistingimusi.

2.2. Magistritöö kavandis kirjeldatakse 1-2 leheküljel kavandatava 
uurimistöö eesmärke ja põhiprobleeme.
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2.3. Magistriõpe

Teaduskond/õppekava Nõutav eelmise 
õppeastme eriala

Konkureerimise lisatingimused

USUTEADUSKOND
usuteadus usuteadus magistritöö kavand

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus õigusteadus magistritöö kavand

ARSTITEADUSKOND
õendusteadus õendusteadus magistritöö kavand, 

vestlus,
2 aastane erialase töö kogemus

FILOSOOFIATEADUSKOND
eesti ja soome-ugri 
keeleteadus

magistritöö kavand

filosoofia magistritöö kavand
germaani-ro maani 
filoloogia

magistritöö kavand

pedagoogika pedagoogika magistritöö kavand
koolikorraldus
(kutsemagistriõpe)

õpetajakutse magistritöö kavand,
3-aastane pedagoogilise töö 
kogemus,
CV,
konkursi korral eelistatakse 
juhina töötanud ja teadus- või 
arendustöö kogemusega 
kandideerijaid

vene ja slaavi filoloogia vene või slaavi 
filoloogia

magistritöö kavand

MAJANDUSTEADUSKOND
ärijuhtimine
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand,
CV,
konkursi korral eelistatakse 
praktilise juhtimiskogemusega 
ning 1998. aja varem omanda
tud majandusharidusega või 
mittemajandusharidusega 
kandideerijaid
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MATEMAATIKATEADUSKOND
finants- ja kindlustus-
matemaatika
(kutsemagistriõpe)

väljastpoolt matemaatika
teaduskonda magistriõppesse 
astujaile teadmiste kontroll 
matemaatikas

rakendusstatistika
(kutsemagistriõpe)

väljastpoolt matemaatika
teaduskonda magistriõppesse 
astujaile teadmiste kontroll 
matemaatikas

SOTSIAALTEADUSKOND
ajakirjandus ajakirjandus, avalik

kussuhted ja teabe
korraldus, teised 
sotsiaal- ja humani
taarteadused, infor
maatika või meedia- 
tehnoloogia

magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

avalikkussuhted ja
teabekorraldus
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand, 
vestlus

meedia ja kommuni
katsioon

magistritöö kavand, 
vestlus

eripedagoogika eripedagoogika,
psühholoogia,
sotsioloogia,
õigusteadus,
sotsiaaltöö,
pedagoogika või
arstiteadus

magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

politoloogia magistritöö kavand
psühholoogia psühholoogia magistritöö kavand, 

vestlus,
CV

rakenduspsühholoogia
(kutsemagistriõpe)

psühholoogia magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

sotsiaaltöö magistritöö kavand, 
vestlus,
CV,
soovitatav töötamine 
sotsiaaltöö või sellele lähedasel 
alal
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EUROOPA KOLLEDŽ
Euroopa õpingud 
(kutsemagistriõpe)

magistritöö kavand, 
vestlus,
CV

2.2. Doktoriõpe

Teaduskond/õppekava Nõutav eelmise 
õppeastme eriala

Konkureerimise lisatingimused

USUTEADUSKOND
usuteadus doktoritöö kavand

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus õigusteadus doktoritöö kavand, 

publikatsioonid
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Lisa 5

Internatuuri ja residentuuri vastuvõtu 
kalenderplaan ja konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
1.1. Internatuuri ja residentuuri kandideerimiseks võetakse dokumente 
arstiteaduskonna dekanaadis 1 -20. juunini.
1.2. Kandideerida võib ühele residentuuri erialale.

2. Eksamid
2.1. Residentuuri sisseastumiseksamid toimuvad 25.-30. juunini.

3. Vastuvõtt
3.1. Residentuuri vastuvõtu paremusjärjestus moodustatakse hiljemalt
2. juuliks.
3.2. Internatuuri ja residentuuri vastuvõetute nimekirjad kinnitab arsti
teaduskonna dekaan 10. juuliks.
3.3. Proviisori internatuuri immatrikuleeritakse 1. augustiks, arstitea
duse ja  hambaarstiteaduse internatuuri 1. septembriks. Residentuuri 
immatrikuleeritakse 1. septembriks.
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Lisa 6

Õpetajakoolituse kutseaastale vastuvõtu 
kalenderplaan ja konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
Õpetajakoolitusse kandideerijate dokumente võtab vastu vastava eriala 
teaduskonna dekanaat 4. juunist 10. augustini.

2. Konkureerimistingimused
Vastuvõtt õpetajakoolitusse toimub eelmise õppeastme tulemuste põhjal. 
Teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu jälgib kandideerija erialase 
ettevalmistuse vastavust avalduses märgitud põhi- ja lisaeriala(de) õppe
kavadega määratud nõuetele.
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Lisa 7

Kaugõppe (Avatud Ülikool) õpetajakoolituse 
kutseaastale vastuvõtu kalenderplaan ja 

konkureerimistingimused

1. Kalenderplaan
Õpetajakoolitusse kandideerijate dokumente võetakse vastu tööpäevadel 
kell 10-16 ülikooli kaugkoolituskeskuses 25. juunist 31. augustini Tartus 
Lossi tn 24 ja 20.-31. augustini Tartu Ülikooli esindustes.

2. Vastuvõtul arvestatakse eksamite hindeid, täiendavaid dokumente 
või muid konkureerimistingimusi. Vastuvõtt toimub ühtse pingerea 
alusel.

Teaduskond/
õppekava

Nõutav eelmise 
õppeastme eriala

Konkureerimise
lisatingimused

Maksimaalselt 
võimalik konkursi- 
punktide arv

FILOSOOFIATEADUSKOND
tehnikavaldkonna
õpetaja

tehnikaalane
kõrgharidus

vestlus 10
töötamine õpeta
jana, kooli soovi
tuskiri riigi
eelarvelisele 
kohale
kandideerimisel

KEHAKULTUURITEADUSKOND
kehalise kasvatuse 
õpetaja

bakalaureusekraad 
liikumis-ja 
sporditeadustes 
või fusioteraapias 
või sellele vastav 
haridus
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Lisa 8

Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste vastuvõtu 
kalenderplaan ja konkureerimise eritingimused

1. Kalenderplaan
1.1. Riigieelarvevälistele õppekohtadele põhiõppes on dokumentide 
esitamise tähtaeg 1. juuni. Väliskülalisüliõpilaste dokumentide esita
mise tähtaeg sügissemestriks on 1. juuni ja kevadsemestriks 1. novem
ber.
1.2. Dokumendid esitatakse välisüliõpilastalitusse aadressil Ülikooli
18, ruum 104.
1.3. Põhiõppesse astujaile toimuvad sisseastumiseksamid eesti keelest
11.-15. juunini 2001.
1.4. Üliõpilaste vastuvõtt sügissemestriks otsustatakse hiljemalt 25. 
juuniks 2001, kevadsemestriks hiljemalt 19. novembriks 2001.

2. Eksamid ja hindamine
2.1. Põhiõppe välisüliõpilas- ja väliskülalisüliõpilaskandidaadi vastu
võtul arvestatakse lisa 1 punktides 2.4. ja 2.5. toodud Eesti riigieksa
mile vastava aine tulemust keskharidust tõendaval dokumendil.
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KINNITATUD
27.11.2000 korraldusega nr. 211. RE

RIIGIEELARVEVÄLISTEL 
ÕPPEKOHTADEL STATSIONAARSES 

ÕPPEVORMIS ÕPPIVATE ÜLIÕPILASTE 
ÕPPETEENUSTASUD 

2001/2002. ÕPPEAASTAL

Teaduskond/osakond, õppeaste/õppekava Õppeteenustasu 
õppeaasta eest 

kroonides

Õppeteenustasu 
välisüliõpilastele 
õppeaasta eest 

kroonides

USUTEADUSKOND
bakalaureuse- ja magistriõpe 12 000 30 000
doktoriõpe 20 000 30 000

ÕIGUSTEADUSKOND
bakalaureuseõpe 40 000 40 000
magistri-ja doktoriõpe 30 000 30 000

ARSTITEADUSKOND
põhiõpe:

arstiteadus (1.-3. aasta) 14 000 48 000
arstiteadus (4.-6. aasta) 28 000 48 000
hambaarstiteadus (1.-2. aasta) 14000 48 000
hambaarstiteadus (3.-5. aasta) 28 000 48 000
proviisor 14 000 48 000
õendusteadus 7 000 48 000

magistriõpe 25 000 48 000
doktoriõpe 56 000 56 000
residentuur 25 000 —
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FILOSOOFIATEADUSKOND
Ajaloo osakond
bakalaureuse-, magistri-ja doktoriõpe 18000 30 000
Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe 12 000 30 000
Filosoofia osakond 
bakalaureuseõpe 
magistriõpe 
doktoriõpe

10000 
15 000 
20 000

30 000 
30 000 
30000

Germaani-romaani filoloogia osakond 
bakalaureuse- ja magistriõpe 
doktoriõpe

20 000 
20 000

30000 
60 000

Kirjanduse ja rahvaluule osakond 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe 10 000 30 000
Kunstide osakond 
bakalaureuseõpe 25 000 25 000
Pedagoogika osakond 
bakalaureuseõpe 
magistri- ja doktoriõpe

10 000 
20 000

10000 
20 000

Vene ja slaavi filoloogia osakond
bakalaureuseõpe
magistriõpe
doktoriõpe

14 000 
16 000 
18000

30 000 
30 000 
30 000

Keelekeskus
eesti keele õppeaasta (süvendatud riigikeeleõpe) 19 000 30 000

ВIOLOOGIA-GEOGRA AFI ATE ADU S KOND
põhiõpe
magistriõpe
doktoriõpe

10 000 
20 000 
40 000

30 000 
60000 
80 000

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
põhi-, magistri- ja doktoriõpe 10 000 30000

KEHAKULTUURITEADUSKOND
põhi-ja magistriõpe enne 2001. a. sisseastunuile
põhi-ja magistriõpe 2001. a. sisseastunuile
doktoriõpe

12 000 
14 000

30 000 
30 000 
60 000

MAJANDUSTEADUSKOND 
bakalaureuseõpe 
teadusmagistri- ja doktoriõpe

25 000 
20 000

30 000 
30 000
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MATEMAATIKATEADUSKOND 
diplomi-, bakalaureuse-, teadusmagistri- ja 
doktoriõpe 
kutsemagistriõpe

10 000 
12 500

30000
30000

SOTSIAALTEADUSKOND 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe: 
ajakiij andus 15000 30 000
avalik haldus 20 000 30 000
avalikkussuhted ja teabekorraldus 20 000 30 000
meedia ja kommunikatsioon — 30 000
eripedagoogika 15000 30000
politoloogia 24 000 30000
psühholoogia 20 000 30 000
semiootika ja kulturoloogia 15000 30000
sotsiaaltöö 15000 30000
sotsioloogia 15000 30 000

NARVA KOLLEDŽ
diplomiõpe 10000 30 000

PÄRNU KOLLEDŽ
diplomiõpe 20 000 30 000

TÜRI KOLLEDŽ
diplomiõpe 12000 30000
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ERIALAKIRJELDUSED

USUTEADUSKOND

Usuteadus

Õhtumaade ülikoolides on usuteadus olnud aastasadu juhtivaid humani
taarteadusi. See kehtib täiel määral ka tänapäeval.

Usuteaduskond kuulub nende nelja klassikalise teaduskonna hulka, 
mis alustasid oma tegevust koos Tartu Ülikooli asutamisega 1632. aastal. 
Nõukogude okupatsiooni ajal oli usuteaduskond suletud ja teoloogiat sai 
õppida vaid Tallinnas Eesti luterliku kiriku Usuteaduse Instituudis. TÜ 
usuteaduskond avati uuesti 1991. aastal.

Igal religioonil (usundil) on oma teoloogia. Tartu Ülikooli usutea
duskonnas õpitakse kristlikku teoloogiat erilise rõhuasetusega evan
geelsele teoloogiale. Evangeelne teoloogia on kristliku teoloogia protes
tantlik haru, mis tekkis uusaja algul reformatsiooniliikumise käigus. Eesti 
levinuimad protestantlikud konfessioonid on luterlus ja baptism. Seega 
õpitakse TÜ usuteaduskonnas eelkõige tundma Jumala olemuse evangeel
set tõlgendust, vastavaid kiriku- ja dogmadeloolisi allikaid, kristluse ja 
inimühiskonna omavahelisi seoseid, kuid ka kristlust üldse ja teisi 
usundeid. Väga tähtis on vanade keelte (heebrea, kreeka, ladina), aga ka 
saksa keele kui luterliku teoloogia esimese teaduskeele õppimine.

Tartu Ülikooli usuteaduskond on ainus akadeemilist teoloogilist 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet, samuti gümnaasiumiõpetaja 
tasemele vastavat õpetajakoolitust andev rahvusvaheliselt akreditee
ritud õppeasutus Eestis. TÜ usuteaduskonnas toimub õppetöö 6 õppe
tooli juures. Suur osa kodumaistest õppejõududest on doktorikraadiga 
tunnustatud eriteadlased. Tihti õpetavad usuteaduskonnas nimekad välis
õppejõud.
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Usuteadust saab kõikides astmetes ja kõikide õppekavade järgi õppida 
statsionaarselt riigitellimuskohtadel ja riigieelarveväliselt, aga ka avatud 
ülikoolis (põhiõppes statsionaarselt, kraadiõppes ka kaugõppijana).

Eesti ühiskonnas valitseb terav vajadus teoloogilise kõrgharidu
sega spetsialistide järele paljudes eluvaldkondades.

Vaimulikke (koguduseõpetajaid) vajab esmajoones Eesti Evangeel
ne Luterlik Kirik, ent ka välis-Eesti luterlik kirik mitmel pool maailmas. 
Eriti seal on üheks tingimuseks TÜ usuteaduskonna lõpetamine. Eesti 
Vabariigi kaitseväes valitseb kaplanite (sõjaväevaimulike) puudus. 
Vaimulikke-hingehoidjaid on tarvis haiglatesse, sotsiaalhoolekandeasu- 
tustesse, vanglatesse. Vaimuliku kutse ja pühitsuse (ordinatsiooni) saami
seks tuleb omandada TÜ usuteaduskonnas bakalaureusekraad ja läbida 
seejärel 1-aastane pastoraalkoolitus EELK vaimulikus õppeasutuses — 
Usuteaduse Instituudis. Loomulikult võib TÜ usuteaduskonna lõpetanu, 
kui ta on näiteks roomakatoliiklane, õigeusklik või baptist, edasi õppida 
oma konfessiooni vaimulikus õppeasutuses.

Eesti koolides on suur nõudlus usuõpetuse ja religiooniteaduste õpe
tajate järele. Vastava kutse saamiseks tuleb läbida usuteaduskonnas pä
rast bakalaureuseõpet 1-aastane usuõpetuse õpetajate õppekava.

Teoloogiharidusega inimesi on tarvis riigiaparaati, ajakirjandusse, 
arhiividesse, koguni õigussüsteemi ja ettevõtlusse.

Usuteaduse magistri- ja doktoriõppekava läbinul on rakendusvõi
malusi veelgi enam. Kirik näeb meeleldi, et tegevvaimulikul oleks teadus
lik kraad; gümnaasiumiõpetajalt oodatakse juba praegu magistrikraadi; 
teaduskraad tuleb kasuks ka teistes valdkondades. Loomulikult tekivad 
kraadiõppe läbinule võimalused eneseteostamiseks teaduspõllul.

Info: Ülikooli 18-313, tel (07) 375 300 
E-post: us@ut.ee
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ÕIGUSTEADUSKOND

Õigusteadus

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

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on kogu oma tegutsemise ajajooksul 
olnud tähtis õigusteadusliku mõtte arengu keskus. Pärast Eesti Vabariigi 
taasiseseisvumist alanud õigusreformi ettevalmistamisel ja  kõigi olulise
mate õigusaktide väljatöötamisel on osalenud õigusteaduskonna õppe
jõud.

Praegu toimub õppetöö õigusteaduskonnas kolmes astmes. Esimene 
aste (neli aastat) annab kraadi baccalaureus artium (õigusteadus), selle jä
rel teine aste (kaks aastat magistriõpet) annab akadeemilise kraadi ma
gister iuris ning kolmas aste (neli aastat doktoriõpet) akadeemilise kraadi 
doctor iuris.

Bakalaureusekraadi saamiseks tuleb nelja aasta jooksul omandada 
õppeaineid 160 ainepunkti ulatuses. Õppeained jagunevad: a) kohustus
likeks aineteks, mida peavad õppima kõik, b) alternatiivseteks aineteks, 
mille hulgast tuleb valida teatav hulk aineid ning c) valikaineteks, mida 
üliõpilane saab valida vabalt (nendest võib osa olla valitud ka teistest üli
koolidest, teaduskondadest, näiteks majandus- või filosoofiateaduskonnas 
õpetatavate ainete hulgast).

Õigusteaduskonna lõpetajad asuvad tööle mitmesugustes era- ja 
riiklikes institutsioonides, pankades, advokaadibüroodes, kohtutes, riigi- 
ja  kohaliku omavalitsuse aparaadis, prokuratuuris ning politseiametis. 
Enamik nendest töökohtadest pakub väga head rakendust analüüsivõime- 
lisele ning oskuslikult keeli kasutavale haritud inimesele.

Info: Näituse 20-213, tel (07) 375 390,375 394 
Http://www.iur.ut.ee/
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ARSTITEADUSKOND

Arstiteadus

Alates 1997. aastast toimub õppetöö arstiteaduse uue õppekava alusel. 
Õppeaeg arstiteaduse põhiõppes on kuus aastat. Arstiteaduskonnas kehtib 
kursusesüsteem.

Õppeaasta jaguneb sügis- ja kevadsemestrist, mis lõpeb arvestuste ja 
eksamite sooritamiseks mõeldud sessiooniga. Erandiks on arstiteaduse 
IV, V ja VI kursus, kus õppetöö toimub ainetsüklite kaupa ning iga tsük
kel lõpeb eksamiga.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja  vabaaineteks. Ko
hustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud mahus. Esi
mesel kahel kursusel õpetatakse peamiselt prekliinilisi distsipliine: ana
toomiat, histoloogiat, bioloogiat, meditsiinilist keemiat, biofüüsikat, bio
keemiat, füsioloogiat, immunoloogiat, meditsiinilist mikrobioloogiat, epi
demioloogiat, biostatistikat, terviseedendust, meditsiinilist sotsioloogiat. 
Esimese kursuse kohustuslike ainete hulka kuuluvad ka ladina keel ja 
eetika, samuti saavad üliõpilased esimesed teadmised esmaabist ja põe- 
tusest. Teise kursuse õppekavasse on lülitatud esimene osa perearsti- 
teadusest. Kolmanda kursuse õppekavas on prekliiniliste ainete (patoloo
gia, farmakoloogia ja toksikoloogia, keskkonna- ja töötervishoid) kõrval 
ka diagnostika alused. Alates neljandast kursusest õpitakse peamiselt 
kliinilisi distsipliine. Neljanda kursuse praktika hõlmab kirurgiat ja  sise- 
haigusi, kuuenda kursuse praktika aga lisaks eelpool nimetatutele ka pere- 
arstiteadust, lastehaigusi ning sünnitusabi ja günekoloogiat.

Valikainete osas on iga kursuse õppekavas ette nähtud nende kogu
maht, kusjuures valida saab õppekavas fikseeritud tunduvalt suurema 
kogumahuga ainete hulgast. Valikainete sissetoomine õppekavva 15-20% 
ulatuses kogumahust annab üliõpilasele suurema iseseisvuse ning 
võimaluse tegelda teatud probleemidega süvendatult vastavalt oma huvile 
ja tulevikuplaanidele.

Vabaained ei ole õppekavas täpsustatud, neid võib valida kõikide Tar
tu Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. Arstiteaduse õppekava näeb ette 
vabaainete õppimist stuudiumi jooksul 5 AP (ca 100 tunni) ulatuses.

Kuuenda kursuse lõpus on üks kompleksne lõpueksam. Stuudiumi 
täies mahus läbinud ja lõpueksami edukalt sooritanud saavad arstiastme 
diplomi. Seejärel on võimalik spetsialiseeruda eriarstiks residentuuris. 
Kohe pärast ülikooli lõpetamist võivad noored diplomeeritud arstid
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teaduskraadi saamiseks jätkata õpinguid doktorantuuris. Kliinilistel eri
aladel on soovitav eelnevalt lõpetada residentuur.

Info: Veski 63, tel (07) 375 325 
Http://www.med.ut.ee/

Hambaarstiteadus

Õppeaeg hambaarstiteaduse alal on viis aastat. Kahel esimesel aastal ja 
kolmanda aasta sügissemestril toimub õppetöö prekliinilistes ainetes. 
Alates teise kursuse kevadsemestrist õpitakse nende kõrval ka hamba
arstiteaduse eriaineid. Paralleelselt teoreetilise õppetööga toimuvad prak
tikumid stomatoloogiapolikliinikus, hambaproteesikeskuses ja Maarja
mõisa haiglas. Neljandal ja viiendal kursusel toimub menetluspraktika 
stomatoloogia raviasutustes. Lõpueksami edukalt sooritanud saavad 
hambaarsti astme diplomi ning ühtlasi õiguse konkureerida kraadiõppe 
kohale doktorantuuris teadusliku kraadi omandamiseks.

Hambaarstiteaduse eriharude kutse omandatakse erialase residentuuri 
(kestab sõltuvalt valitud erialast 3-5 aastat) lõpetamise järgselt. Näiteks 
on võimalik saada suu- ja  hambahaiguste, näo- ja  lõualuude kirurgia või 
laste- ja ortopeedilise stomatoloogia spetsialistiks.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja vabaaineteks. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud mahus. 
Valikained (10-20% õppekava kogumahust) valitakse õppekavas fiksee
ritud tunduvalt suurema kogumahuga ainete hulgast. Vabaained ei ole 
õppekavas täpsustatud, sest neid võib valida kõikide Tartu Ülikoolis õpe
tatavate ainete hulgast. Hambaarstiteaduse õppekava näeb ette vabaainete 
õppimist stuudiumi jooksul 4 ainepunkti (ca 80 tunni) ulatuses.

Info: Veski 63, tel (07) 375 325 
Http ://www.med.ut.ee/
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Proviisor

Alates 1997. aastast toimub õppetöö proviisoriõppes uue õppekava alusel. 
Ettenähtud õppeaeg on viis aastat. Arstiteaduskonnas kehtib kursuse
süsteem.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja  vabaaineteks. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud mahus. 
Kahel esimesel kursusel õpitakse peamiselt üldaineid: matemaatikat, füü
sikat, keemiat, botaanikat, anatoomiat, füsioloogiat, mikrobioloogiat, 
patoloogiat, ladina keelt. Eriala-ainetest lisandub farmakopöa analüüsi
meetodeid käsitlev õppeaine. Kolmandal ja  neljandal kursusel on põhi
rõhk eriala-ainetel. Õpitakse ravimeid valmistama ja  analüüsima, tundma 
ravimpreparaate ning nende toimet organismile, tundma ravimtaimi, nen
de kultiveerimist, analüüsimise ja  töötlemise võimalusi, samuti sotsiaal- 
farmaatsiat ja  farmaatsiakorraldust. Valikainete osas on iga kursuse õppe
kavas ette nähtud kogumaht, kusjuures valida saab õppekavas fikseeritud 
tunduvalt suurema kogumahuga ainete hulgast. Valikainete sissetoomine 
õppekavasse 10-15% ulatuses kogumahust annab üliõpilasele suurema 
iseseisvuse ning võimaluse tegelda süvendatult teatud probleemidega vas
tavalt oma huvile ja  tulevikuplaanidele.

Vabaained ei ole õppekavas täpsustatud, sest neid võib valida kõikide 
Tartu Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. Proviisori õppekava näeb ette 
vabaainete õppimist stuudiumi jooksul 8 ainepunkti (ca 160 tunni) ulatu
ses.

Viienda kursuse sügissemestril viibivad üliõpilased praktikal apteeki
des, kontroll-analüüsilaborites, farmaatsiatehastes ja  -firmades. Ravimtai
mede tundmaõppimiseks on ette nähtud suvised praktikad katsepõllul ja  
vabas looduses.

Viienda kursuse lõpetab iseseisva uurimistöö kaitsmine ja  lõpueksam, 
mis haarab põhilisi küsimusi farmaatsiast. Ülikooli lõpetaja saab provii
sori astme diplomi, mis annab õiguse iseseisvaks erialaseks tööks, samuti 
õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Info: Veski 63, tel (07) 375 325 
Http://www, med.ut.ee/
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Õendusteadus

Õendusteaduse bakalaureuseõpe kestab neli aastat. Peaainena õpitakse 
õenduse aluseid, eetikat ja  ajalugu, õendusabi erinevate terviseproblee
midega inimestele, õendusteaduse teooriat, uurimismetoodikat jne. Pea
aine mahust üle poole moodustab praktika. Kõrvalaine hõlmab prekliini- 
lisi ja  kliinilisi distsipliine ning juhtimis- ja  pedagoogikaalaseid õppe
aineid.

Õppima võetakse nii ülikooli kui meditsiinikooli diplomit omavaid 
õdesid, velskreid ja  ämmaemandaid. Sisseastumisel arvestatakse läbitud 
õppekava, töökogemust ja  erialast täiendust, millele vastavalt lülitatakse 
üliõpilane sobivale kursusele. Kutsekõrgharidusega meditsiinikooli lõpe
tanud õdesid võetakse õppima neljandale kursusele.

Bakalaureuseõppes koolitatakse akadeemilise haridusega õdesid, kes 
on võimelised töötama tervishoiu kõigis valdkondades, pakkudes elanik
konnale kvaliteetseid tervishoiuteenuseid, ning antakse ettevalmistus 
tööks tervishoiuasutuse õendusala juhina või õppejõuna diplomiõppe 
tasemel.

Info: L. Puusepa 8, tel (07) 318 476 
Http://w ww.med.ut.ee/
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FILOSOOFIATEADUSKOND

Ajalugu

Tartu Ülikooli ajaloo osakond ühendab riigieksamite kaudu ajaloostuu
diumi valinud üliõpilasi, kes soovivad peaaineks valida ajaloo (kitsama 
spetsialiseerumisega Eesti ajaloole, üldajaloole või lähiajaloole), arheo
loogia, arhiivinduse, etnoloogia või kunstiajaloo ning kõrvalainetena 
õppida teisi antud ainega lähemalt seotud aineid kas ajaloo osakonnas või 
väljaspool seda.

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

Kõik ajaloo osakonnas õppivad üliõpilased õpivad kahe esimese õppe
aasta jooksul süvendatult inglise ja  saksa keelt, täiendavad oma teadmisi 
erialalises vene keeles ja  saavad algteadmisi ladina keelest. Valikuliselt 
on võimalik õppida ka teisi keeli (prantsuse, rootsi jt). Õpingute hulka 
kuuluvad ka arhiivipraktika ja  arheoloogia või etnograafia välipraktika.

Eriline rõhk on pandud teadustöö oskuste omandamisele. Kõik esi
mese õppeaasta üliõpilased kirjutavad referatiivset laadi proseminaritöö, 
kahel järgmisel aastal kummalgi ühe uurimusliku seminaritöö mingil 
kitsamal teemal ja  lõpuks esitavad peaaines peaseminaris valminud lõpu
töö, mis on aluseks bakalaureuse kraadile. Ajalooüliõpilase bakalaureuse
õpe sisaldab vähemalt 160 õppenädalat ehk ainepunkti (AP) (1 AP eeldab 
üliõpilaselt 40 tundi tööd).

Bakalaureuseastme lõpetanutel on võimalik taotleda õpetajakutset, 
milleks tuleb täita õpetajakoolituse õppekava.

Osakonna lõpetanud leiavad rakendamist haridus- ja  kultuuriasutustes, 
muuseumi- ja  arhiivitöötajatena, muinsus- ja  kultuurimälestiste kaitse alal 
jne. Lai üldharidus võimaldab leida tööd ka teistes riigiasutustes (välis-, 
kaitse-jt ministeeriumides), samuti tegutseda ajakirjanike ja  poliitikutena.

Teaduskraadi saamiseks on parimatel võimalik jätkata õpinguid ajaloo 
osakonna magistriõppes (2 aastat) ja  doktoriõppes (4 aastat), mis lõpevad
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vastavalt magistri- või doktoritöö kaitsmisega ajaloo, arheoloogia, arhii
vinduse (magistriõppes), etnoloogia või kunstiajaloo alal.

Info: Lossi 3-416, tel (07) 375 651 
Http://w ww.history.ee/

Eesti ja soome-ugri keeleteadus

Eesti keele ja  soome-ugri keeleteaduse õppekaval on järgmised eriharud: 
eesti keel, soome keel ja kirjandus, soome-ugri keeled, ungari keel ja 
kirjandus, arvutuslingvistika.

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 keele-korraldusele. Seminarides 
omandatakse teadmisi ja  praktilisi oskusi keelematerjali kogumisest ja  
analüüsist, tutvutakse teadusliku uurimistöö metoodikaga, kirjutatakse 
iseseisvaid uurimusi.

Soome keele ja kirjanduse eriharus õpitakse tundma soome keelt ja  
kirjandust nende ajaloolises ja  kultuurilises kontekstis. Alamastmes tutvu
takse soome keele kursuste ja  vestlustundide kõrval Soome m aaja ajaloo
ga ning saadakse üldpilt soome kirjandusest, tavakultuurist ja  tähtpäeva- 
kommetest. Kesk- ja  ülemastmes tutvutakse lähemalt soome kirjandu- 

. sega, soome murretega, kultuuriga, soome keele hääliku- ja  vormisüs- 
teemi ning sõnavara ajalooga.

Soome-ugri keelte eriharus õpitakse tundma nii lähemaid kui kauge
maid sugulaskeeli ja  nende ajalugu. Tähtis koht on soome ja  ungari keele 
õpetusel. Kõigis astmetes loetakse nii üld- kui erikursusi soome-ugri 
keeleteadusest. Seminarides ja  praktikumides omandatakse teadusliku 
uurimistöö kogemusi.

Ungari keele ja kirjanduse eriharu annab laialdased teadmised hun- 
garoloogiast. Alamastmes on rõhk keeleõppel, eestikeelsetes loengutes 
antakse ülevaade Ungari maast, ajaloost ja  kirjandusest. Kesk- ja  ülem
astmes jätkub keeleoskuse täiustamine, valdavalt ungarikeelsetes loen-
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gutes käsitletakse põhjalikult ungari kirjandust, keeleajalugu ja  murdeid, 
kultuuriajalugu ning etnograafiat.

Arvutuslingvistika eriharus antakse ettevalmistus põhilistel keele arvu- 
titöötluse aladel ja  nende poolt eeldatavates matemaatilistes ja  loogiliste 
aluste ainetes. Üliõpilane omandab lisaks keelealastele teadmistele ka 
põhiteadmised informaatikas ja  oskuse neid rakendada keelega tööta
misel.

Pärast bakalaureuseõpet on võimalik jätkata õpinguid õpetajakoolituses. 
Emakeeleõpetajaks ettevalmistus eeldab eesti keele ja  eesti kirjanduse 
(kirjanduse ja  rahvaluule osakond) õppekava läbimist vähemalt keskast
mes. Ettevalmistus soome keele õpetajaks eeldab soome keele ja  kirjan
duse keskastme ning 6 ainepunkti mahus ülemastme ainete läbimist. Lisa
erialana on eesti keele või võõrkeeleõpetaja kutse taotlejatel võimalik 
omandada põhikooli ja  gümnaasiumi soome keele õpetaja kutse, mille 
eelduseks on soome keele ja  kirjanduse keskastme ja  3 ainepunkti mahus 
ülemastme läbimine.

Info: Ülikooli 18-124, tel (07) 375 224 
Http://ww vv.fl.ut.ee/

Eesti keel (võõrkeelena)

Eesti keele (võõrkeelena) eriharu kuulub eesti ja  soome-ugri keeleteaduse 
osakonda ja  on mõeldud peamiselt Eesti muukeelsete koolide lõpetanutele 
ja  välismaalastele. Eesti keelt võõrkeelena õppima asunud eesti koolide 
lõpetanud saavad eesti keele alase üldteoreetilise ettevalmistuse eesti 
keele eriharus ning erialase ettevalmistuse eesti keele (võõrkeelena) eri
harus. Lisaks peavad nad valima veel 1-2 eriala kõrvalaineks, neist ühe 
(v.a eesti keele) eesti ja  soome-ugri keeleteaduse või kirjanduse ja  rahva
luule osakonnast.

Õppetöö toimub eesti keeles. Üliõpilased, kelle eesti keele oskus pole 
küllaldane eestikeelsest õppetööst osavõtuks, läbivad stuudiumi alguses 
eelastme, sooritades eksamid praktilist eesti keelt ning Eesti maatundmist 
käsitlevates ainetes.
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Eriharu lõpetajad, kes on sooritanud eesti kirjanduse ained vähemalt 
alamastmes ja  läbivad õpetajakoolituse, saavad õiguse töötada eesti keele 
ja  kirjanduse õpetajana mitte-eesti koolis.

Eesti keele (võõrkeelena) eriharus kuuluvad alamastmesse kursused 
tänapäeva eesti keelest. Keskastmes tutvutakse eelkõige eesti keele ja  
selle uurimise ajalooga ning keeleõpetusele lähedaste distsipliinidega 
(eesti rahvaluule, etnograafia, Eesti ajalugu, eesti kirjandus). Ülemastmes 
käsitletakse eesti keele häälikulugu ja  ajaloolist morfoloogiat ning eesti 
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 mitte- 
eesti kooli eesti keele õpetaja kutset, tegutseda eesti keele praktilist oskust 
ja  teoreetilist tundmist eeldavatel aladel või jätkata õpinguid magistran
tuuris.

Info: Ülikooli 16-113, tel (07) 375 227 
Http://www.ut.ee/ekv/

Filosoofia

Filosoofiat on võimalik õppida bakalaureuse-, magistri- ja  doktoriõppes. 
Bakalaureuseõppe õppekava jaguneb alam-, kesk- ja  ülemastmeks. Kõr
gem aste eeldab ja  sisaldab madalama omandamist. Ülikooli astumisel 
filosoofia õppekava valinu õpib ülemastmes filosoofiat peaainena, taotle
des sel alal bakalaureusekraadi. Filosoofia alam- või keskastme valinu 
õpib filosoofiat kõrvalainena. Viimasel juhul saab ta ülikooli lõpetamisel 
peale bakalaureusekraadi oma mittefilosoofilisel erialal ka tunnistuse filo
soofia õppekava vastaval astmel omandamise kohta kõrvalainena.

Alam- ja  keskastmes tuleb filosoofia alal (bakalaureuseprogrammis on 
ka kohustuslikud üldained, kõrvalained ja  vabalt valitavad ained) eksamid 
sooritada järgmistes õppeainetes:

1) filosoofia ajaloo korralise professuuri piires: filosoofia-ajalooline 
sissejuhatus filosoofiasse, sissejuhatus filosoofia ajalukku, kesk- ja  uus
aegne filosoofia, saksa klassikaline idealism, 19. sajandi II poole ja  
20. sajandi filosoofia;

2) teadusfilosoofia korralise professuuri piires: sissejuhatus epistemo- 
loogiasse ja  metafüüsikasse, natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani, teadus
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filosoofia ja  -metodoloogia, loodusteaduse filosoofilised alused, valitud 
peatükke teadusfilosoofiast;

3) praktilise filosoofia korralise professuuri piires: sissejuhatus 
sotsiaal- ja  poliitilisse filosoofiasse, 20. sajandi filosoofiast ja  esteetikast, 
eetikast.

Õpetuse eesmärgina taotleb filosoofia osakond 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 õppekava omandanu saavutab seega hariduse 
ja  harituse, mis võimaldab tal —  silmas pidades suhteliselt piiratud või
malusi filosoofia enda alal —  tulemuslikult tegutseda väga erinevatel 
kõrgetasemelist ettevalmistust nõudvatel ametikohtadel.

Filosoofia osakond näeb teda:
1) edasiõppija (Tartu Ülikoolis on ka filosoofia magistri- ja  doktoriõpe) 

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

tuaalset mõtlemist (avalik elu, riigivalitsemine, äri);
4) tegevana oma lisaerialal.

Info: Lossi 3-234, tel (07) 375 314 
Http://www. fl.ut.ee

Hispaania keel ja kirjandus

Hispaania keel ja  kirjandus on Tartu Ülikoolis uus ja  kiiresti populaarsust 
võitnud eriala. Hispaaniakeelne maailm on ju  Eesti jaoks veel paljuski 
avastamata ning seetõttu meelitav ja  võimalusterohke. Huvi Hispaania ja  
Lõuna-Ameerika vastu on kasvanud lausa plahvatuslikult, mida näitab 
kahtlemata ka varasemate aastate ülisuur konkurss hispaania keelt ja  
kirjandust õppida soovinutele.

Hispaania keele ja  kirjanduse põhiõpe annab vajalikud teadmised nii 
hispaania keelest, kirjandusest kui ka kultuurist laiemas mõttes, olles 
ühtlasi sissejuhatuseks iberoamerikanistikasse.

Hispaania keele ja  kirjanduse põhiõpingutele võib järgneda üks aasta 
pedagoogilist õpetust või kaks aastat magistriõpet.
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Kõrvalainena on hispaania keele ja  kirjanduse erialal soovitav õppida 
romanistikat ja  iberoamerikanistikat (prantsuse või itaalia keel, romaani 
üldkeeleteadus, ladina keel, prantsuse ja  ladinaameerika kirjandus). Ko
hustuslikud erialased üldained on sissejuhatus keele- ja  kirjandusteadu
sesse, maailmakirjanduse ajalugu, filosoofia ajalugu ja  eesti keel.

Hispaania keele ja  kirjanduse peaaine kursus jaguneb kolmeks ast
meks:
• alamaste, mis koosneb kohustuslikest üld- ja  erialaainetest,
• keskaste, mis koosneb kohustuslikest ja  valikerialaainetest,
•  ülemaste, kus õpitakse erialaaineid süvendatult.

Põhiõppe lõpetanud saavad hispaania filoloogi kvalifikatsiooni ning 
võivad töötada tõlkijatena, tõlkidena, hispaania (või mõne muu romaani 
keele) õpetajaina, sekretäridena (koolides, kirjastustes, raamatukogudes, 
pankades, välisosalusega firmades jm.), filoloogilisel alal laiemalt või ka 
antud keelevaldkonna tundjaina väljaspool põhieriala.

Info: Ülikooli 17-404, tel (07) 375 223 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Inglise keel ja kirjandus

Inglise keele ja  kirjanduse õppekava võimaldab üliõpilastel omandada 
laiapõhjalise hariduse keeleteaduse, kirjandusteooria, inglise keeles kirju
tatud kirjanduse ning inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vallas. 
Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, mistõttu üliõpilaskandidaatidelt 
eeldatakse head inglise keele oskust, mida ka kahel esimesel õppeaastal 
edasi arendatakse.

Inglise keelt ja  kirjandust on võimalik õppida bakalaureuse-, magistri- 
ja  doktoriõppes. Bakalaureuseõppe nominaalne kestus on neli aastat (160 
ainepunkti), magistriõppel kaks aastat (80 ainepunkti) ja  doktoriõppel neli 
aastat (160 ainepunkti). Inglise keele õpetaja kutse saab omandada ühe 
aastaga pärast bakalaureuseõppe läbimist.

Alamastmes (esimesed kaks semestrit) on põhirõhk inglise keele sõna
vara ja  grammatiliste teadmiste edasiarendamisel ning omandatu süstema
tiseerimisel, tekstianalüüsi ja  -loome oskuste kujundamisel. Samuti oman
datakse üldfiloloogilised sissejuhatavad ained.
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Keskastmes on keeleõpe eelkõige suunatud väljendusvõimaluste 
mitmekesistamisele ja  stilistiliselt õigele keelekasutusele. Süvenetakse 
inglise filoloogia teoreetilistesse probleemidesse ja  kirjutatakse semi
naritöö.

Ülemaste on mõeldud teadmiste süvendamiseks valitud kitsamas filo
loogilises distsipliinis ning teadustöö metoodika omandamiseks. Kirjuta
takse bakalaureusetöö ning sooritatakse lõpueksam anglo-ameerika keele
teadusest või inglise keeles kirjutatud kirjandusest.

Kõrvaleriala raames on võimalik süvendatult õppida Suurbritannia ja  
Ameerika Ühendriikide kultuurilugu või omandada tõlgi ja  tõlkija kvali
fikatsioon.

Lõpetajad asuvad tööle mitte ainult filoloogilisi teadmisi nõudvatel 
ametikohtadel (inglise keele õpetajana, tõlgina, tõlkijana), vaid ka muudel 
inglise keele valdamist ning inglise keelt kõnelevate maade kultuurilise 
eripära tundmist eeldavatel ametikohtadel.

Info: Ülikooli 18a-318, tel (07) 375 218 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Kasvatusteadused

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

Kasvatusteaduste bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda üliõpilastele 
teadmisi pedagoogikast, pedagoogilisest psühholoogiast ja  haridusfilosoo- 
fiast mahus, mis looks baasi orienteerumiseks ja  töötamiseks hariduselu 
kõigis valdkondades.

Kasvatusteaduste erialal õpitakse pea-, kõrval- ja  valikaineid.

Peaaine (kasvatusteadused) raames omandatakse teadmisi kasvatus- ja  
arengupsühholoogiast, uurimistöö alustest, filosoofiast, kooli ja  kasvatuse 
ajaloost, suhtlemispsühholoogiast, sotsioloogiast jne. Peaaine on kõigile 
kasvatusteaduste eriala üliõpilastele kohustuslik.

Kõrvalaineid võib valida kõigi ülikoolis kõrvalainena õpetatavate ainete 
hulgast. Soovitatav on valida eriala, mis annab üliõpilasele õpetajakutse
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(nt põhikooli emakeele ja  kirjanduse, võõrkeelte, loodusteaduste, ajaloo, 
füüsika, keemia või õpetajakoolituse tsükkel).

Sotsiaalpedagoogikale pühendujail tuleks kõrvalaineid valida sotsiaal
töö erialalt.

Pedagoogika osakond pakub omalt poolt järgmisi kõrvalaineid.
1. Sotsiaalpedagoogika ja  inimeseõpetus (võimaldab töötada põhikool ja  

gümnaasiumi inimeseõpetuse õpetajana).
2. Eesti hariduskorraldus.
3. Meediakasvatus.

Õppeaeg kasvatusteaduste erialal on neli aastat, mille lõpetamise järel 
antakse üliõpilasele bakalaureusekraad: baccalaureus artium (kasvatus
teadused). Põhiõpingute järel võib läbida üheaastase õpetajakoolituse 
tsükli valitud kitsamal erialal. Õpetajakutseks valmistuvate üliõpilaste 
õppeaeg on seega viis aastat.

Kasvatusteaduste eriala sobib noortele, kes on orienteeritud tööle 
inimestega, soovivad parandada inimest ja  ühiskonda kasvatuse kaudu — 
olgu siis igapäevatöös õpetajana, nõustajana, haridusametnikuna või ka 
teadusliku uurimistöö abil.

Info: Ülikooli 16-115, tel. (07) 375 155 
Http://www.fl.ee/

Kirjandus ja rahvaluule

Eesti kirjanduse, rahvaluule ja  maailmakirjanduse põhjalik tundmine, pä
dev teoreetiline ettevalmistus ja  tekstide interpreteerimise võime on hu
manitaarhariduse olulisemaid osi. Neid eesmärke ongi kutsutud teenima 
Tartu Ülikooli eesti kirjanduse, eesti ja  võrdleva rahvaluule, maailmakir
janduse ning kirjandusteooria õppetoolid. Samas on kirjanduse ja  rahva
luule õppetoolid ka tähtsad rahvusteaduse viljelemise keskused. Siit saa
davate eesti folkloori- ja  kirjandusloo kohta käivate süsteemsete teadmiste 
hankimiskohana on need õppetoolid maailmas unikaalsed. Eesti kirjan
duse ja  rahvaluule õppekava järgi õpitakse alam-, kesk- ja  ülemastmes, 
magistri- ja  doktoriõppes. Õppekava raames toimib kolm eriharu, kõiki 
neid võib valida peaaineks.
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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 ning kitsamaid teemasid puudutavaid 
valikkursusi. Seminarides omandatakse kirjandusteose analüüsi oskus, 
iseseisvates uurimustes rakendatakse mitmekesiseid meetodeid. Etteval
mistus võimaldab tegutseda kirjandusõpetajana, uurijana, kriitikuna, 
õppejõuna, toimetajana või muudel tekstide loomise ja  tõlgendamisega 
seotud valdkondades.

Teatriteaduse eriharus kuulatakse loenguid teatriajaloost ja  -teooriast, 
teatrikriitikast ning draamaklassikast. Tutvutakse nii eesti kui ka üldise 
teatriajaloo ja  dramaturgiaga. Õpitakse analüüsima etendusi, kirjutama 
teatriuurimuslikke töid. Eriharu annab vajalikke teadmisi gümnaasiumi
õpetajatele, tööks teatriajakirjanikuna, teatri kirjandusala juhatajana, 
teatriuurija või õppejõuna.

Eesti ja võrdleva rahvaluule eriharus süvenetakse rahvalaulu, rahva
juttu ning folkloori lühivormidesse, samuti eesti ja  teiste rahvaste usun- 
deisse. Seminari- ja  bakalaureusetööd ei pea tingimata olema eesti rahva
luulest või mütoloogiast, vaid võivad hõlmata ka mõnede teiste rahvaste 
folkloori. Rahvaluule teoreetiliste kursuste juurde kuulub osavõtt rahva
luule kogumise ekspeditsioonidest või praktikum Eesti Rahvaluule Arhii
vis. Rahvaluule eriharu lõpetanu leiab tööd kultuuritöötaja, teaduri, 
arhiivitöötaja, õpetaja, õppejõu või professionaalse folkloristina. Rahva
luule tundmine on hädavajalik tööks eesti keele ja  kirjanduse õpetajana.

Info: Ülikooli 18-320, tel (07) 375 219, (07) 375 304, (07) 375 223 
Http ://www.fl.ut.ee/

Klassikaline filoloogia

Klassikaline filoloogia on teadus, mis käsitleb antiikaja ajalugu ning kul
tuuri kõigis selle avaldumisvormides (keel, kirjandus, kunst, filosoofia, 
religioon, mütoloogia jm). See on vanim ja  läbi aegade enim uuritud filo
loogia haru ning kuigi aastatuhandete jooksul on selleski teadusharus 
toimunud põhjalikke muudatusi, on püsima jäänud inimeste aukartus selle 
eriala esindajate vastu. Uurimused näitavad, et klassikalise filoloogia
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haridusega inimene on oma mõtlemises ja  käitumises kõige loogilisem ja  
otstarbekam. Puutudes oma töös kokku ainult tihedale ajaloosõelale 
püsima jäänud väärtustega, õpitakse nägema tõeliselt väärtuslikku ka oma 
kaasajas.

Tartu Ülikoolis saab klassikalist filoloogiat põhiõppes õppida kahes 
eriharus: ladina ja  rooma kirjandus ning kreeka keel ja  kirjandus. Õppetöö 
toimub kolmes astmes: alam-, kesk- ja  ülemastmes. Põhiõpe kestab neli 
aastat, sellele võib järgneda üks aasta pedagoogilist õpetust või kaks aas
tat magistriõpet ja  neli aastat doktoriõpet.

Alamastmes omandatakse põhiteadmised kreeka ja  ladina keelest, 
antiikkirjandusest, mütoloogiast ja  ajaloost. Keskastmele üleminekuks on 
vajalik ladina ja/või kreeka keele oskus tekstilugemise tasemel. Samuti on 
kohustuslik inglise ja  saksa keele oskus, võimaldamaks erialakirjandusega 
töötamist. Kesk- ja  ülemastmesse kuulub ladina ja  kreeka autoritekstide 
analüüs, mis jaotub eri kirjandusžanrite ja  -perioodide kaupa. Lisanduvad 
keele- ja  kirjandusteoreetilised distsipliinid ning keeleajalugu. Autori- 
kursused jagunevad proosa, eepika, luule ja  draamakursusteks. Soovita
vad kõrvalained on ladina eriharus kreeka keel ja  kirjandus ning kreeka 
eriharus ladina keel ja  kirjandus, ent valides peaaineks ühe klasssikalistest 
keeltest, saab seda siduda ka teiste filoloogiliste erialadega, aga samuti 
ajaloo, õigusteaduse, filosoofia, semiootika, teoloogia erialaga, kus klassi
kalised keeled tänini kasutusel.

Põhiõpe klassikalises filoloogias lõpeb erialaeksamiga ja  uurimusliku töö
ga (lõputöö). Põhiõppe lõpetanu saab ülikooli diplomi ja  bakalaureuse
kraadi. Lõpetanud võivad töötada õpetajatena, tõlkidena, giididena, olene
valt lisaerialast ka teistel filoloogilist kompetentsi nõudvatel aladel.

Info: Ülikooli 17-412, tel (07) 375 211 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Maalikunst

Maalikunsti õppekava on keskendatud tahvelmaalile, mõeldavad on aga 
ka, eelkõige vanematel kursustel, mistahes suunavalikud ja  tehnikate 
kombinatsioonid kujutava kunsti piires. Stuudiumi jooksul omandatakse 
põhilised maalitehnilised kujutamisoskused ning kompositsiooni ja

72

Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/


värvusõpetuse alused. Natuurist maalimise ja  joonistamise kõrval kuulub 
oluline osa ka abstraktsele maali-käsitlusele.

Peale maalimise ja  kompositsiooni õpetatakse joonistamist, plastilist 
anatoomiat, graafilise disaini aluseid, kunstiajalugu ning väiksemas ma
hus graafikat ja  skulptuuri. Ülikool pakub häid võimalusi kõrgetasemelise 
humanitaarhariduse omandamiseks. Tartu Ülikooli maalikunsti eriala 
võiks pidada mõõdukalt konservatiivseks: õppetöö on orienteeritud os
kuste, kunsti mõistmise ja  loovuse arendamisele, respekteerides loova 
inimese õigust vabale ja  isikupärasele eneseväljendamisele.

Bakalaureusekraadiga lõpetajad leiavad rakendust kunstnikena, kujun
dajatena, nõustajatena. Peale täiendava õpetajakoolituse tsükli läbimist 
saavad lõpetajad ka gümnaasiumi kunstiõpetuse õpetaja kvalifikatsiooni.

Sisseastumiseksamid:
1) loominguline konkurss;
2) kirjand (riigieksam);
3) võõrkeel (riigieksam inglise, saksa või prantsuse keelest).

Info: TÜ kunstide osakond, tel (07) 375 669, (07) 375 670 
maalikunsti õppetool, tel (07) 375 879 
Http ://www.fl.utee/

Prantsuse keel ja kirjandus

Prantsuse keelt ja  kirjandust oodatakse õppima neid, kellel on sügavam 
huvi prantsuse keele, kirjanduse ja  kultuuri vastu. Õppima saab asuda 
eelneva prantsuse keele oskuse baasil.

Prantsuse keelt ja  kirjandust on võimalik õppida bakalaureuse-, 
magistri- ja  doktoriõppes. Prantsuse keele õpetaja kutse saab omandada 
ühe aastaga pärast bakalaureuseõppe läbimist.

Bakalaureuseõpe jaguneb kolmeks astmeks: alam-, kesk- ja  ülemaste. 
Alamastmes on erialane õpetus keskendunud prantsuse keele suulise ja  
kirjaliku väljendusoskuse täiendamisele ja  süvendamisele praktikumides. 
Tähtis osa kogu õppeaja vältel on suulisel ja  kirjalikul tõlkel emakeelest 
prantsuse keelde ja  prantsuse keelest emakeelde. Käsitletakse erineva 
iseloomuga tekstide (kirjanduslike, teaduslike jt) tõlkimisega seonduvaid 
probleeme, vanematel kursustel lisanduvad ka suulise tõlke praktikumid. 
Seega on prantsuse keele ja  kirjanduse õppimisel oluliseks eelduseks
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emakeele süsteemi valdamine, mida ülikoolis õppimise vältel ka täienda
takse.

Üldloengud keele- ja  kirjandusteadusest tutvustavad keelte ja  kirjan
duse uurimisega seotud problemaatikat. Erialastes loengutes tutvutakse 
lähemalt prantsuse kultuuri, ajaloo ja  kirjanduse küsimustega.

Kesk- ja  ülemastmes suureneb teoreetiliste ainete osakaal, erialastes 
seminarides ja  loengutes käsitletakse prantsuse keele kujunemise ja  selle 
kaasaegse süsteemi toimimisega seotud kitsamaid küsimusi, aga samuti 
uuemaid keele- ja  kirjandusteooriaid. Olulisel kohal on teise romaani 
keele omandamine: süvendatult on võimalik õppida itaalia või hispaania 
keelt.

Õppetööd viivad läbi nii ülikooli korralised õppejõud kui ka välis
lektorid. Prantsuse filoloogia osakonna koostöölepingute raames on üli
õpilastel võimalik taotleda stipendiume õpinguteks ühe või mitme se
mestri vältel Prantsusmaa ülikoolide juures.

Lisaks prantsuse filoloogia põhikursusele tuleb igal üliõpilasel valida 
keskastme ulatuses ka kõrvaleriala filosoofiateaduskonna teiste erialade 
või Tartu Ülikooli teistes teaduskondades kõrvalerialana pakutavate eri
alade hulgast. Prantsuse keele õpingute seostamine mõne muu keele (ing
lise, saksa, eesti jne) või kaugema eriala (majandus, ajalugu, sotsiaaltea
dused) õpingutega võimaldab lõpetanutel leida tööd väga mitmekesistel 
elualadel. Lõpetajad võivad asuda tööle mitte ainult prantsuse filoloogia 
alaseid teadmisi eeldavatel ametikohtadel (koolides, kirjastustes, raamatu
kogudes jm), vaid ka teistel ametikohtadel, kus vajatakse prantsuse keele 
ja  kultuuri häid tundjaid.

Info: Ülikooli 17-206, tel (07) 375 354 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Saksa keel ja kirjandus

Saksa filoloogia õppimine tähendab tutvumist saksa kultuuriga selle eri
nevates aspektides, saksa kirjandusega, kirjanduse uurimise erinevate 
suundade ja  meetoditega. Teiseks raskuspunktiks on tutvumine keeleteoo
riate ning nende praktilise rakendamise võimalustega erinevates filoloogi
listes valdkondades, samuti ka teoreetiline süvenemine saksa keele struk
tuuri ning tema iseärasustesse võrreldes emakeele ning teiste õpitud või
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õpitavate keeltega. Kolmandaks, viimastel aastatel järjest laienevaks vald
konnaks on tegelemine kirjaliku ja  suulise tõlkega.

Õpingud saksa keele ja  kirjanduse alal kestavad kaheksa semestrit. 
Üliõpilased peavad lisaks valima ühe või kaks kõrvaleriala kas filosoofia
teaduskonnast või mõnest muust teaduskonnast. Huvilistel tuleks eelkõige 
silmas pidada, et saksa filoloogia õpingute eesmärgiks pole saksa keele 
omandamine. Oma üliõpilastelt eeldame juba ülikooli astumisel väga 
head saksa keele oskust. Esimestel semestritel toimub loomulikult veel ka 
keeleoskuse täiendamine, eelkõige aga teadmiste süstematiseerimine 
grammatika ja  sõnavara vallas.

Saksa filoloogia õppejõudude hulgas on viimastel aastatel pidevalt 
olnud mitmeid spetsialiste Saksamaalt. Üliõpilastel on mitmekesiseid 
võimalusi taotleda stipendiume Saksa riiklikelt asutustelt või erinevatelt 
fondidelt. Võimalused ühe või mitme semestri veetmiseks Saksamaal on 
avardunud ka tänu meie sealsetele partnerülikoolidele. Saksa keele ja  
kirjanduse alal lõpetanuil ei ole olnud viimastel aastatel raskusi töökoh
tade leidmisega, häid saksa keele ja  kultuuri tundjaid vajatakse tänu meie 
pidevalt süvenevatele kontaktidele Euroopaga väga mitmesugustes elu
valdkondades (koolid, kirjastused, firmad, raamatukogud jne.).

Soovi korral võib pärast bakalaureuseastme lõpetamist jääda veel 
aastaks ülikooli juurde õpetajakutse omandamiseks, parimaid ootab kahe
aastane magistriõpe ja  nelja-aastane doktoriõpe.

Info: Ülikooli 17-101, tel (07) 375 228 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Skandinavistika

Skandinavistika õppekavale võetakse 2001. aastal üliõpilasi vastu rootsi 
filoloogia eriharusse. Nominaalõppeaeg on neli aastat. Selle aja jooksul 
omandatakse laialdased teadmised nii rootsi keeles kui kirjanduses. 
Õpingud annavad ülevaate ka Rootsi ühiskonnast ja  ajaloost ning teistest 
skandinaavia keeltest (taani ja  norra keel). Kujunenud on traditsioon, et 
rootsi keele üliõpilane sõidab õppima Rootsi ja  omab ka võimalust täien
dada end teistes Skandinaaviamaades. Kohustuslik on õppida vähemalt 
pool aastat mõnes Rootsi ülikoolis. Samuti on võimalik taotleda stipen
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diumi lühemate suvekursuste jaoks, mis toimuvad rahvaülikoolide ja  
ülikoolide juures.

Õppetöö hõlmab nädalas umbes 12 tundi kohustuslikke erialaseid 
loenguid ja  seminare, millele lisaks tuleb valida ülikoolis pakutavaid 
kõrvaleriala(de) aineid. Kohustuslikud ained esimesel semestril on näiteks 
keeleajalugu, grammatika, Rootsi ja  Põhjamaade ajalugu ning sisse
juhatus rootsi kirjandusse.

Bakalaureuseõppele võib järgneda üks aasta pedagoogilist õpetust, 2 
aastat magistriõpet ja  4 aastat doktoriõpet.

Lõpetanud võivad tööle asuda koolidesse, kirjastustesse, raamatu
kogudesse, välisosalusega firmadesse jne.

Info: Ülikooli 17-307, tel (07) 375 212 
Http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Vene ja slaavi filoloogia

Vene ja  slaavi filoloogiat hakati Tartu Ülikoolis õpetama 1803. aastal kui 
avati vene keele ja  kirjanduse õppetool. Tartu Ülikoolis on oma slavistika 
koolkond, mille kujundamisel on osalenud maailmakuulsad teadlased: 
J. Baudouin de Courteney, A. Stender-Petersen, M. Fasmer, J. Lotman jt.

Vene ja  slaavi filoloogia õppekavale kandideerimisel arvestatakse 
emakeele kirjandi ja  võõrkeele (inglise, saksa või prantsuse keel) riigi
eksamite ning vene keele ja  kirjanduse kirjaliku sisseastumiseksami tule
musi.

Õpingud kestavad kaheksa semestrit. Üliõpilased võivad valida põhi
aineks (esimeseks erialaks) vene keele, vene kirjanduse või slaavi filo
loogia, mis omandatakse kolme astme (alam-, kesk- ja  ülemaste) ulatuses. 
Õppekava näeb ette vähemalt kahe eriala valiku. Kõrvalaineks (teiseks 
erialaks) peale vene keele, kirjanduse ja  slaavi filoloogia võib valida ka 
semiootika ja  kulturoloogia või ajakirjanduse. Kui üliõpilasel on vastav 
ettevalmistus, siis saab ta õppida kõrvalainena ka teisi filosoofiateadus
konna erialasid (soome-ugri, romaani-germaani ja  klassikaline filoloogia, 
skandinavistika, ajalugu jt). Kahe esimese semestri jooksul õpitakse üld- 
kohustuslikke (alam- ja  keskastme) aineid, milleks on sellised filoloogia 
põhiained nagu kirjandusteooria alused, keeleteooria alused, sissejuhatus 
slaavi filoloogiasse, vene kirjanduse ajalugu, maailmakirjanduse klassi
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kud, tänapäeva vene keele teoreetiline kursus. On ette nähtud ühe võõr
keele, eesti keele (neile, kes on lõpetanud vene kooli), praktilise vene 
keele (eesti kooli lõpetanuile), ladina ja  vanaslaavi keele õppimine. Üli
õpilane peab valima põhi- ja  kõrvalerialad esimesel akadeemilisel õppe
aastal. Põhierialal kirjutatakse proseminari-, seminari- ja  lõputöö.
Vene ja  slaavi filoloogia osakonnal on tihedad koostöösidemed Venemaa 
juhtivate teaduskeskustega, Bergamo (Itaalia), Keele’i (Inglismaa), Hel
singi ja  Stockholmi kõrgkoolidega, toimub üliõpilasvahetus Venemaa, 
Poola, Tšehhi ja  Slovakkia kõrgkoolidega. Igal õppeaastal esinevad Tartu 
Ülikoolis maailma juhtivad slavistid loengukursuste ja  teadusettekanne- 
tega. Igal kevadel toimub vene filoloogide rahvusvaheline üliõpilaskon- 
verents.

Osakonna lõpetajad töötavad kesk- ja  kõrgkoolides, kirjastustes, raa
dios ja  televisioonis, ajakirjanduses, tegelevad teadusliku töö ja  tõlki
misega.

Lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis vene ja  
slaavi filoloogia osakonna magistri- ja  doktoriõppes.

Info: Ülikooli 18a-302, tel (07) 375 353 
Http://www.ut.ee/FL VE/

77

Http://www.ut.ee/FL


ВIOLOOGIA-GEOGR A AFI АТЕ ADU S KOND

Bioloogia

Tänapäeva bioloogia on äärmiselt mitmetahuline ja  paljudes suundades 
arenev teadus, mis uurib elusloodust väga erinevatel tasanditel alates 
taime- ja  loomakoosluste ökoloogiast ning lõpetades rakus toimuvate 
molekulaarsete protsesside ja  keemiliste reaktsioonidega. Sellest tulene
valt on nüüdisaegne bioloogia jagunenud reaks kitsamateks erialadeks, 
mis nõuavad spetsiifilisi teadmisi.

Bioloogia õppekava võimaldab spetsialiseeruda seitsmele erialale: 
biokeemia ja biofüüsika, biotehnoloogia ja biomeditsiin, botaanika ja 
ökoloogia, hüdrobioloogia, mikrobioloogia, molekulaarbioloogia ja 
geneetika ning zooloogia. Bioloogide ettevalmistamine bioloogia-geo- 
graafiateaduskonnas toimub botaanika ja  ökoloogia, molekulaar- ja  
rakubioloogia ning zooloogia ja  hüdrobioloogia instituutides. Nüüdis
aegseks bioloogiks saamine eeldab korralikku ettevalmistust matemaa
tikas, keemias ja  füüsikas, oskust töötada arvutiga ning head võõrkeelte 
tundmist. Vastavad kursused moodustavad esimese aineterühma, mida 
kohustuslike ainetena õpitakse 20 ainepunkti (AP) ulatuses. Oluliseks 
ainete rühmaks on bioloogilised üldained, mida kõik tulevased bioloogid 
peavad kuulama sõltumata valitavast erialast. Näiteks võib tuua raku
bioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, mikrobioloogia, eluslooduse 
mitmekesisus, inimese anatoomia ja  füsioloogia. Neid distsipliine õpitak
se 65 AP ulatuses. Kolmanda rühma moodustavad kitsama eriala ained.

Õpingute lahutamatuks osaks on suvised välipraktikad ning osalemine 
instituudi teadustöös, mille tulemusena valmivad harjutustööd ja  lõputöö. 
Ülikooli bakalaureuseastme lõpetanud bioloogid saavad jätkata õpinguid 
2-aastases magistriõppes ja  seejärel 4-aastases doktoriõppes.

Bioloogide töö iseloom ja  töökohtade valik sõltub erialast. Moleku- 
laar- ja  rakubioloogid, mikrobioloogid, geneetikud ning biokeemikud 
töötavad nii teaduslaborites kui ka mitmesugustel rakenduslikel erialadel. 
Spetsialiste vajavad meditsiini- ja  veterinaarlaborid ning tootmisette
võtted, kus on kasutusel järjest suurenevat osatähtsust omandav biotehno
loogia.

Ökoloogid, botaanikud, mükoloogid, zooloogid ja  hüdrobioloogid või
vad leida tööd teaduslaborites, looduskaitsealadel, ökoloogilistes ekspert- 
gruppides, keskkonnakaitsega seotud asutustes, omavalitsusasutustes ja  
teadusvallas. Ökoloogidele pakutavate töökohtade arv on Euroopas kiires
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ti kasvanud ja  seoses integreerumisega Euroopa Liitu suureneb lähi
aastatel märgatavalt ka Eestis.

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

Info: Vanemuise 46, tel (07) 375 829, (07) 375 820 
Http://www.ut.ee/BG/

Geenitehnoloogia

Geenitehnoloogia õppekaval õppides saab ettevalmistuse töötamiseks 
Eesti, Euroopa Liidu ning teiste maade teadusasutuste laborites, bio
tehnoloogia firmade uurimistöö laborites, meditsiinisüsteemi diagnostika 
laborites, veterinaarsüsteemi diagnostika laborites, toiduainete kontrolli ja  
keskkonnakaitse laborites.

Geenitehnoloogia alal saate hea ettevalmistuse molekulaarbioloogias, 
geneetikas, mikrobioloogias, rakubioloogias, biotehnoloogias, viroloo
gias, taimefüsioloogias, bioinformaatikas, evolutsioonilises bioloogias ja  
biokeemias, millel põhineb viiruste, bakterite, pärmide, taimede ja  loo
made geenidega manipuleerimisele ning uute omadustega organismide 
konstrueerimisele. Erilist rõhku pannakse inimese genoomi uurimisele.

Õppetöö toimub kõigi bioloogia-geograafiateaduskonna instituutide 
baasil. Kitsam spetsialiseerumine leiab aset ennekõike Molekulaar- ja  
rakubioloogia Instituudi ja  sellega assotsieerunud Eesti Biokeskuse ning 
TÜ Tehnoloogiakeskuse geenitehnoloogia osakonna baasil vastavate 
asutuste õppejõudude ning teadustöötajate juhendamisel.

Lõpetanud omandavad kaasaegsed meetodid geenide isoleerimiseks, 
geenide identifitseerimiseks, geenide modifitseerimiseks, geenide analüü
siks, DNA nukleotiidse järjestuse määramiseks, geenide ülekandeks ning 
rekombinantsete organismide konstrueerimiseks. Üliõpilased saavad põh
jaliku ettevalmistuse geenidiagnostikas ja  geeniteraapia vektorite välja
töötamiseks ning rakendamiseks geneetilise fenotüübi korrigeerimisel.

Bakalaureuseõppe lõpetanud geenitehnoloogid saavad jätkata õpin
guid 2-aastases magistriõppes ja  seejärel 4-aastases doktoriõppes.

Info: Riia 23, tel (07) 375 011 
Http://www.ut.ee/BG/
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Geograafia
Kitsama spetsialiseerumisega geoinformaatikas ja kartograafias, inim
geograafias või loodusgeograafias ja maastikuökoloogias.

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 rahvuskultuu
rist. 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  maastikuöko- 
loogia, inimgeograafia, geoinformaatika ja  kartograafia.

Bakalaureuseõpe geograafia õppekava järgi kestab neli aastat. Kahel 
esimesel aastal õpitakse geograafia põhikursusi: üldmaateadust, topo
graafiat, kartograafiat, hüdroloogiat, meteoroloogiat, mullateadust, geo- 
informaatikat, asustusgeograafiat, poliitgeograafiat, keskkonnakaitse alu
seid jne. Talvel omandatu kinnistatakse suvistel välipraktikatel ja  ekskur
sioonidel. Järgnevalt valivad üliõpilased aineid vastavalt kitsamatele 
huvidele, valida saab kitsamaks spetsialiseerumiseks vajalikke geograa
filisi aineid ning lisaerialana aineid teistest valdkondadest. Uurimis- ja  
bakalaureusetööde raames on üliõpilastel võimalik osaleda instituudis 
tehtavas teadustöös. Edukamad lõpetanud võivad jätkata õppimist 
geograafiamagistri (õppeaeg 2 aastat) ja  selle omandamise järel filo
soofiadoktori (4 aastat) teaduskraadi taotlemiseks loodusgeograafia, 
maastikuökoloogia ja  keskkonnakaitse, geoinformaatika ning inimgeo
graafia alal. Instituut osaleb mitmetes rahvusvahelistes üliõpilasvahetu
sega seotud projektides ning edukamatele õppuritele pakutakse võimalusi 
osa spetsialiseerumisega seotud õppest sooritada teistes maailma ülikoo
lides.

Head võimalused on arvutiõppeks, kuna geograafia instituudil on 
arvutid ja  tööjaamad keerukate geoinfosüsteemide haldamiseks, keskkon
nakaitse probleemide analüüsiks, planeerimisülesannete lahendamiseks, 
kaartide tegemiseks ja  töötlemiseks, satelliitpiltide ja  aerofotode töötle
miseks mitmesuguste tarkvarasüsteemidega, nagu Integraph Micro- 
station, Maplnfo, MapGraphics, Map II, Idrisi, Arc-Info ning teised.

Geograafid leiavad rakendamist kartograafia alal riiklikes ja  erafir
mades (Kaardikeskus, Maa-amet, Mereamet, AS REGIO jt), hüdroloogia, 
meteoroloogia ja  klimatoloogia ning keskkonnakaitse alal, planeerijate ja
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geoinfosüsteemide spetsialistidena kohalikes omavalitsustes ja  maa
kondades, turismiettevõtetes ja  mujal.

Info: Vanemuise 46, tel (07) 375 816 
Http://www.geo.ut.ee/

Geoloogia

Geoloogia on õppekava, millel on võimalik õppida Maa ehitust ja  arengut 
alates tema tekkest umbes 4,5 miljardit aastat tagasi kuni tänapäevani. 
Bakalaureuseõppes (kestab 4 aastat) algab geoloogi ettevalmistus põhi
ainete —  maateaduste alused, mineraloogia ja  paleontoloogia —  õppi
misega, mis annavad teadmised hilisemaks kitsama eriala valikuks. Täna
päevane õppesüsteem võimaldab valida geoloogilistele põhiainetele lisaks 
aineid geograafia, bioloogia j t  valdkondadest. Üldteadmisi omandatakse 
reaalainetes —  keemias, matemaatikas ja  füüsikas. Läbi aegade on olulise 
osa geoloogide ettevalmistusest moodustanud kodu- ja välismaised 
(Soome, Saksamaa, Venemaa) välipraktikad, mille käigus tutvutakse 
erineva geoloogilise arengulooga piirkondadega ning kogutakse materjali 
uurimistööde tarvis.

Rakendusgeoloogia suuna valinud saavad põhjalikult õppida hüdro
geoloogiat ja  geofüüsikat, mis on tänapäeval kiiresti arenevad ning 
nüüdisaegsel tehnikal põhinevad valdkonnad. Uue suunana on viimastel 
aastatel pandud alus keskkonnageoloogia õpetamisele, mis käsitleb inim
ühiskonna ja  looduse suhteid geoloogia aspektist ning püüab leida mee
todeid keskkonnale tekitatava kahju vähendamiseks.

Klassikalise geoloogia tuntuma osa moodustavad petrograafia ja  sedi- 
mentoloogia, mis käsitlevad mineraalide ja  kivimite tekkimist. Seondu
vateks aineteks on geokeemia ja  maavarade õpetus. Kaasaegsete meeto
ditena rakendatakse selles vallas röntgenstruktuuranalüüsi, keemilise tasa
kaalu modelleerimist, mass-spektromeetriat ja  mitmeid teisi analüütilisi 
meetodeid.

Piirteadus geoloogia ja  bioloogia vahel on paleontoloogia, mille õpe
tamisel Tartu Ülikoolis on pikaajalised traditsioonid. Meie paleontoloogid 
tegelevad vanimate Maad asustanud kivistunud organismidega: uuritakse 
nende evolutsiooni, levikut ajas ja  ruumis, mis võimaldab rööbistada 
samavanuselisi kihte ning rekonstrueeritakse keskkondi, kus nad elasid.
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Parimatel üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid ja  teadustööd 2 
aasta jooksul magistriõppes, mis avab täiendavaid võimalusi spetsialisee
rumiseks (ehitusgeoloogia, pinnakattegeoloogia, geofüüsika, hüdrogeo
loogia, paleontoloogia, petrograafia ja  sedimentoloogia). Doktoriõppes 
on nelja aasta vältel võimalus oma teaduslikku uurimistööd edasi aren
dada, teha koostööd Helsingi, Turu, Stockholmi, Uppsala j t  ülikoolidega.

Geoloogilise haridusega inimesi vajatakse teadus- ja  haridusasutustes 
Tartus (TÜ geoloogia instituut) ja  Tallinnas (TTÜ geoloogia instituut), 
riigi- ja  omavalitsusasutustes (ministeeriumides, maakondade keskkonna
teenistuses) ja  geoloogiliste rakendustöödega tegelevates ettevõtetes 
(Eesti Geoloogiakeskus jt).

Info: Vanemuise 46-226, tel (07) 375 836 
Http://www.ut.ee/BGGL/

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogiat õppides saab ettevalmistuse töötamiseks Eesti, 
Euroopa Liidu ning teiste maade keskkonnaalaste probleemide lahenda
misega tegelevates uurimisasutustes, konsultatsiooni- ja  projekteerimis- 
firmades, kohalike omavalitsuste ning tööstusettevõtete keskkonnaosa- 
kondades.

Keskkonnatehnoloogia õppekava on interdistsiplinaarne hõlmates 
ettevalmistust nii loodusteadustes (keemias, bioloogias, geograafias ja  
füüsikas) kui ka insenertehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloogid 
saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, kesk- 
konnaanalüüsi meetodites ning seire tehnoloogias, samuti biotehnoloo
giliste protsesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloogias ning 
keemiatööstuse protsesside alal. Kuna keskkonnaprojektide teostamine 
nõuab sageli ka kompetentsi nii seadusandluse kui ka ökonoomika alal, 
on keskkonnatehnoloogide õppekavva lülitatud keskkonna temaatikaga 
seostatud vastavad juriidilised ja  majandus-alased distsipliinid.

Keskkonnatehnoloogia õppekava võimaldab spetsialiseeruda järg
mistele kitsamatele erialadele: maastiku- ja  ökosüsteemide tehnoloogia, 
heitmete töötlemise tehnoloogia, mikroobsete protsesside keskkonna
tehnoloogia ja  keskkonnaseire tehnoloogia. Valikainete arvel on võimalik 
õppida kõrvalainena majandust ligikaudu ühe semestri mahus.
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Lõpetajad saavad kaasaegse ettevalmistuse keskkonnatehnoloogia 
mitmetes valdkondades, mis võimaldab neil edukalt lahendada kesk
konnakaitsega seonduvaid probleeme nii töötavates ettevõtetes kui ka 
piirkondlike arengukavade väljatöötamisel, tööstusettevõtete keskkonna
alasel nõustamisel ning keskkonnajuhtimise meetmete ja  keskkonnaseire 
projektide juurutamisel.

Info: Vanemuise 46-226, tel (07) 375 829 
Http://www.ut.ee/BG/

Jakobi 2-223, tel (07) 375 180 
Http ://www.physic.ut.ee/fk/

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis

Loodusteaduste õpetaja õppekava järgi õppides saab nelja aastaga etteval
mistuse töötamiseks põhikoolis nelja aine õpetajana: loodusõpetuse-, 
bioloogia-, keem ia-ja geograafia- või füüsikaõpetajana. See õppekava an
nab mitmekülgsed teadmised kõigis nimetatud loodusteadustes. Õpetaja
tööks vajalikud teadmised ja  oskused omandatakse koos aineõpingutega. 
Lisaks erialastele ainetele sisaldab õppekava veel matemaatikat, arvuti
õpet, võõrkeeli, psühholoogiat, kultuurilugu jt  üldaineid. Loodusteaduste 
õpetajana lõpetanud saavad koos diplomiga õpetaja kutsetunnistuse.

Soovi korral võib lõpetanu jätkata õpinguid aastase õppekava alusel 
kas bioloogias, keemias, geograafias või füüsikas ning saada bakalau
reusekraadi. See võimaldab taotleda gümnaasiumiõpetaja kutset või jä t
kata õpinguid vastavas magistriõppes.

Mitmekülgse ettevalmistusega õpetajate järele on Eestis suur nõud
mine, sest paljudes väikekoolides tuleb õpetajal normaalkoormuse saa
miseks õpetada 3-4 õppeainet. Arvestades loodusteaduste õpetaja laia
ulatuslikku ettevalmistust, on lõpetanud teretulnud ka paljudel mittepeda- 
googilistel aladel.

Info: Lai 40-120, tel (07) 376 222 
Http ://www.ut.ee/BG/
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Regionaalplaneerimine

Geograafia ja regionaalplaneerimise seosed
Geograafia on teadus, mis muu hulgas uurib regioone looduslikus, majan
duslikus, sotsiaalses, poliitilises ja  kultuurilises arengus ning mille oluli
semaks objektiks on inimeste eluruum. Interdistsiplinaarse süsteemteadu- 
sena on geograafia vundamendiks reale inimese igapäevast elu otseselt 
korraldavale rakendusele nagu näiteks maakasutus, rahvastiku-uuringud, 
regionaalplaneerimine- ja  poliitika, arendustöö, innovatsioonipoliitika. 
Suur osa planeerijaid ning kohaliku ja  regionaalse arendustööga tegele
vatest spetsialistidest on geograafia või regionaaluurija ettevalmistusega. 
Ruumiteaduslik alus annab neile võime mõista inimeste eluruumis toimu
vaid väga keerulisi protsesse.

Regionaalplaneerimise kasvav tähtsus ja nihkuv kese 
Geograafia üheks olulisemaks rakendusdistsipliiniks on regionaalplanee
rimine, mille tähtsus seoses linnastumise ja  elutempo üldise kiirenemi
sega ning nende tsivilisatsiooniga kaasnevate probleemide leevendamisel 
kasvab kogu maailmas. Regioonide ja  kohalike omavalitsuste roll majan
dusarengus ja  inimeste heaolu tagamisel kasvab tänu uuenevatele arengu- 
tingimustele nii Euroopas kui Eestis. Regionaalplaneerimine osaleb prak
tiliselt kõikide eluvaldkondade korraldamisel, mille peamiseks objektiks 
on inimese kujundatav eluruum.

Kujunevas infoühiskonnas keskendub regionaalplaneerimine üha 
enam küsimustele kes? (kes teeb?; kes teab?; kes suudab?) ja  kuidas? 
(kuidas saavutada tulemust?; kuidas lahendada probleemi?), seega ini
meste kaasamisele ja  vahetule arendustööle. Mõistetavalt eeldavad ühis
konna uuenevad nõudmised hoopis teistsugust ettevalmistust ja  selle 
aluseks oleva õppekava teistsugust ülesehitust kui veel kümme aastat 
tagasi.

Õppekava suunitlus
Regionaalplaneerimise õppekava järgi koolitatakse eeskätt omavalituste 
taseme (valla, linna, vallaliidu) ja  riiklike (eeskätt maakondade) institut
sioonide spetsialiste. Taolise ettevalmistusega spetsialistidel on kindel 
“väärtus” ka erasektori valdkondades nagu näiteks kinnisvara, turu hõiva
mise strateegiad, ehitus- ja  investeerimistegevus. Diplomiõppe lõpetanud 
peavad suutma koheselt lülituda arendus- ja  planeerimistöösse, mistõttu 
on kursuse raames suur osa praktilistel harjutustel. Õppekavva on sisse
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programmeeritud pidevõpe: antakse oskus iseseisvalt õppida, luuakse 
võimalus täiendõppeks ja  juba algkursustel keskendutakse tööks vajaliku 
suhtlusvõrgustiku loomisele.

Info: Vanemuise 46, tel (07) 375 816 
Http://www.geo.utee/
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND

Füüsika

Füüsikas väljendub inimesele igiomane püüe mõista loodusnähtuste ole
must ja  rakendada neid oma teenistusse. Füüsikaga tegelemiseks vajaliku 
ja  tänapäeva kõrgtasemele vastava hariduse võib saada Tartu Ülikooli 
füüsika-keemiateaduskonna füüsikaosakonnas. Füüsika õppimine arendab 
oskust toime tulla kiiresti muutuvas kõrgtehnoloogilises infoühiskonnas. 
Füüsik suudab kiiresti lahendada uudseid ja  keerukaid probleeme, tundes 
ühtviisi hästi nii kasutatavate materjalide omadusi, tehnoloogia aluseid 
kui ka vajalikke matemaatilisi võtteid.

4-aastases füüsika bakalaureuseõppes omandatakse kõigepealt baas- 
haridus. Selleks läbitakse füüsika üldkursused (mehaanika, soojusõpetus, 
elekter, optika, aatomi- ja  tuumafüüsika) koos vastavaid eksperimendi- 
oskusi arendavate laboratoorsete praktikumidega ning saadakse põhjalik 
ettevalmistus matemaatika alal. Samuti õpitakse tundma kaasaegset elekt
roonikat ja  arvutustehnikat ning füüsika teoreetilisi distsipliine. Seejärel 
on vastavalt soovile võimalik omandada ka eriharidus füüsika mingis 
kitsamas valdkonnas. Vastavaid õppesuundi on kolm.

1. Rakendusfüüsika õppesuund, mis jaguneb kaheks kitsamaks haruks: 
füüsikaline infotehnoloogia ja  biomeditsiinitehnika.

Füüsikalise infotehnoloogia haru annab teadmisi info kogumise, 
töötlemise, salvestamise ja  edastamise valdkonnas. Erinevalt puhttehnili
sest arvutiteadusest on põhirõhk pandud infotehnoloogia füüsikaliste alus
te tundmaõppimisele. See võimaldab uuendustega kiiresti kohaneda.

Biomeditsiinitehnika haru üliõpilased õpivad inimese anatoomia, 
biomehaanika ja  füsioloogia aluseid ning kaasaegse meditsiinitehnika 
kasutamist diagnostikas ja  teraapias.

2. Keskkonnafüüsika suunal õpitakse tundma Maa atmosfääris, hüdro- 
sfääris, litosfääris ja  biosfääris toimuvaid füüsikalisi protsesse, keskkon
naseire ja  keskkonnakaitse füüsikalisi aspekte ning ilmastikunähtuste 
prognoosimist kaasaegse mõõteaparatuuri ja  arvutite abil.

3. Fundamentaalfüüsika õppesuund ootab üliõpilasi, kes näevad oma 
kutsumust akadeemilises teaduses teoreetilise füüsika, astrofüüsika, 
tahkisefüüsika või optika ja  spektroskoopia alal.
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Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik kahe aasta vältel 
jätkata õpinguid magistriõppes, mis annab süvendatud erialase hariduse 
ning teadusliku töö kogemused ühel nimetatud suundadest. Seejärel võib 
üle minna 4-aastasesse doktoriõppesse. Paljud magistrandid ja  doktoran
did teevad oma teadustööd Rootsis, Soomes, Inglismaal ning mujalgi. 
Suur osa neist jääbki sinna tööle, kuna Tartu Ülikoolis saadud tugev 
baasharidus on kõrgelt hinnatud.

Neil, kes soovivad saada gümnaasiumi füüsikaõpetaja kutset, tuleb 
bakalaureuseks saamise järel läbida aastane õpetajakoolitus.

Info: Tähe 4-101, tel (07) 375 520 
Http ://www.physic.ut.ee/fk/

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia tungimine pea kõigisse eluvaldkondadesse on meie iga
päevane reaalsus. Seetõttu on info saamise, edastamise ja  tarbijale kätte
saadavaks tegemise alal omandatud haridus üks kindlamaid investeerin
guid, millest tulevikus tõusvat kasu me praegu kokku arvatagi ei oska. 
Infoühiskonna rajamise käesoleval etapil eksisteerib Eestis terav vajadus 
ja  seega ka suur turunõudlus rakendusliku profiiliga infotehnoloogia- ja  
telekommunikatsioonispetsialistide järele. Infotehnoloogia ülikiire arengu 
tingimustes muutub aga üha küsitavamaks jõu koondamine parajasti 
aktuaalsete lahenduste tundmaõppimisele, millega tegeleb insenerikooli
tus. Hetkeseisu vajadusi rahuldavad lahendused kaotavad oma aktuaalsuse 
juba mõne aasta jooksul, sest ilmuvad uued ja  efektiivsemad väljatööt
lused. Märksa otstarbekam on omandada infotehnoloogia programmi 
tehnilised ja  füüsikalised alused. Nende tundmine võimaldab prognoosida 
arengutendentse ja  kiiresti kohaneda toimuvate muutustega. Kolmeaastase 
diplomiõppe käigus saab vastava hariduse Tartu Ülikoolis infotehno
loogia alal, spetsialiseerudes kas tarkvara õppesuunale matemaatika- 
teaduskonnas või riistvara õppesuunale füüsika-keemiateaduskonnas. 
Riistvara õppesuuna valinud lõpetajad leiavad tööd kõrgtehnoloogiat 
arendavates, kasutavates või vahendavates ettevõtetes, telekommunikat
siooni firmades, arvutifirmades, avalikus halduses ja  ka mujal, kus on 
tegemist arvutil baseeruvate mõõtmiste, kontrolli ja  juhtimisega.
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Infotehnoloogia õppekava sisaldab füüsika ja  matemaatika baaskur- 
susi ning neile järgnevaid erialaseid aineblokke. Füüsika kursus annab 
ettekujutuse looduses toimuvatest protsessidest, millel baseerub info
tehnoloogia. See annabki tulevasele spetsialistile kiire ümberorientee- 
rumisvõime erialases probleemistikus. Matemaatika kursus garanteerib 
taseme, mis on vajalik erialaainete õppimiseks. Tarkvaraainetes omanda
takse enamlevinud programmipakettide ja  arvutivõrgu kasutamise ning 
loomulikult ka iseseisva programmeerimise oskus. Riistvara aineblokk 
tutvustab infotöötlusaparatuuri (sh arvutite raudvara) funktsioneerimise 
põhimõtteid. Kogu õppekavas on pandud tugev rõhk praktilistele töödele.

Infotehnoloogia diplomiõppe lõpetanud spetsialist võib soovi korral 
jätkata oma haridusteed bakalaureuse- ning seejärel magistri- ja  doktori
õppes. Tarkvara suunal sobib selleks koolitus informaatika kraadiõppes, 
riistvara suunal aga füüsika õppekava alusel füüsikalise infotehnoloogia 
õppeharu raames.

Info: Tähe 4-101, tel (07) 375 520 
Http://www.physic.ut.ee/fk/

Keemia

Keemia õpetamisel Tartu Ülikoolis on kaugeleulatuvad traditsioonid. Siit 
on sirgunud palju maailmamainega keemikuid. Kuulsaim neist, ainus 
Eestist sirgunud Nobeli preemia laureaat Wilhelm Ostwald on Tartu Üli
kooli lõpetanu ja  töötanud siin aastaid õppejõuna. Ka tänapäeval on üli
kooli keemikute hulgas mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, 
kellel on laialdased sidemed rahvusvahelisel tasandil.

Praegu kasutuselolev keemia õppekava toetub pikaaegsele keemia 
õpetamise traditsioonile ülikoolis, aga arvestab ka kaasaja nõudmisi. 
Õppekava võimaldab saada universaalse keemiahariduse ning, valides so
biva kõrvalainete bloki, omandada seejuures mingi huvipakkuv kitsam 
eriala.

Keemia õppekava on kolmeastmeline: bakalaureuseõpe kestab 4, ma
gistriõpe 2 ja  doktoriõpe 4 aastat. Nende lõpetamisel saadakse vastavalt 
bakalaureuse-, magistri- ja  doktorikraad. Lisaks on võimalik peale baka
laureuseastme lõpetamist omandada gümnaasiumi keemiaõpetaja kutse 
(õppeaeg 1 aasta).
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Bakalaureuseõppes on põhirõhk loengutel, seminaridel ja  praktiku
midel. Keemia õppekava eripära on praktiliste tööde suur osakaal. Kolmel 
esimesel aastal õpitakse valdavalt kohustuslikke aineid: keemia üldained, 
matemaatika, füüsika, võõrkeel. Üldainetele lisanduvad eriala- ja  valik
ained. Siia hulka kuuluvad ka rakenduskeemia altematiivained (materjali- 
keemia, tehnoloogia, tehniline analüüs, keskkonnakeemia, rakendus- 
elektrokeemia), mis on mõeldud eelkõige praktiliste teadmiste ja  oskuste 
süvendamiseks ja  seega lõpetaja konkurentsivõime tõstmiseks tööturul. 
Õppekava mahust 10% ulatuses on üliõpilasel õigus õppida omal vabal 
valikul teda huvitavaid aineid nii ülikooli teistes teaduskondades kui ka 
teistes kõrgkoolides.

Kitsama eriala omandamine toimub põhiliselt 4. aastal (anorgaaniline 
keemia, keskkonnakeemia, analüütiline keemia, bioorgaaniline keemia, 
orgaaniline keemia, orgaaniline rakenduskeemia, restaureerimine, arvuti- 
keemia, füüsikaline ja  elektrokeemia, teoreetiline keemia, keemiline 
füüsika). Selleks tuleb valida sobiv erialaainete komplekt.

Võrreldes bakalaureuseastmega on magistriõppes teadusliku uurimis
töö osakaal palju suurem ja  doktorantuuris moodustab see põhiosa.

Keemiaosakonnas saadava hariduse kvaliteeti näitab see, et juba baka
laureuseõppe viimastel aastatel suunatakse paljud üliõpilased teatud ajaks 
välismaa ülikoolidesse. Meie üliõpilaste reputatsioon välismaal on kõrge 
tänu nende heale teoreetilisele ja  praktilisele ettevalmistusele. Mitmedki 
keemiaosakonna lõpetajad töötavad Lääne-Euroopa ja  USA ülikoolide 
õppejõudude ja  teaduritena või õpivad seal doktorantuuris.

Osakonna lõpetajad töötavad peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes, 
samuti kõrgkoolides õppejõududena, firmade konsultantidena, looduskait
ses, muuseumides. Paljud keemikud on kõrgetes riigiametites ja  tegut
sevad edukalt äri alal.

Info: Tähe 4-101, tel (07) 375 520 
http://www.physic.uLee/fk/

Loodusteaduste õpetaja

Seoses üldhariduskooli reformiga on koolides kasvanud vajadus õpetajate 
järele, kes suudaksid integreeritult õpetada lähedasi loodusteaduslikke 
õppeaineid: füüsikat, keemiat ja  bioloogiat. Loodusteaduste õpetaja peab
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andma õpilastele tervikliku pildi meid ümbritsevast loodusest ja  ülevaate 
selles toimuvatest protsessidest. Sellised õpetajad leiavad tööd nii suurtes 
koolides kui ka väikestes, ühe klassikomplektiga koolides, kus ühele 
erialale spetsialiseerunul ei jätku koormust.

Füüsika-keemiateaduskonnas saavad tulevased õpetajad võrdselt põh
jaliku ettevalmistuse nii füüsikas, keemias kui ka bioloogias. Oluline koht 
õppekavas on ka praktilistel töödel ja  välipraktikal. Kõrvuti erialaainetega 
õpivad üliõpilased ka õpetaja kutseks vajalikke pedagoogilisi aineid ning 
teevad läbi pedagoogilise praktika koolides. Senisest rohkem toetub õpe
tajate ettevalmistus probleem- ning avastusõppele, mis annab kogemusi 
tööks uuenevas koolisüsteemis.

Õppeaeg kestab neli aastat ja  lõpetajad saavad põhikooli loodus
teaduste õpetaja kutse õigusega õpetada põhikoolis (4.-7. klass) füüsikat, 
keemiat, bioloogiat ja  loodusõpetust. Üliõpilastel on võimalus fakulta
tiivselt õppida geograafiat ja  eduka eksamite sooritamise korral saada 
lisaks ka geograafia õpetaja kutse.

Bakalaureusekraadi ja  gümnaasiumiõpetaja kutse saamiseks valitud 
kitsamal erialal (füüsika, keemia või bioloogia), tuleb õpinguid jätkata 
veel ühe aasta jooksul. Bakalaureusekraadi omandanud võivad edasi õppi
da magistriõppes ning seejärel ka doktoriõppes.

Info: Tähe 4-101, tel (07) 375 520 
http://www.physic.ut.ee/fk/

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogiat õppides saab ettevalmistuse töötamiseks Eesti, 
Euroopa Liidule ning teiste maade keskkonnaalaste probleemide lahenda
misega tegelevates uurimisasutustes, konsultatsiooni- ja  projekteerimis- 
firmades, kohalike omavalitsuste ning tööstusettevõtete keskkonnaosa- 
kondades.

Keskkonnatehnoloogia õppekava on interdistsiplinaarne hõlmates 
ettevalmistust nii loodusteadustes (keemias, bioloogias, geograafias ja  
füüsikas) kui ka insenertehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloogid 
saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, kesk
konna analüüsi meetodites ning seire tehnoloogias, samuti biotehno
loogiliste protsesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloogias ning
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keemiatööstuse protsesside alal. Kuna keskkonnaprojektide teostamine 
nõuab sageli ka kompetentsi nii seadusandluse kui ka ökonoomika alal, 
on keskkonnatehnoloogide õppekavva lülitatud keskkonna temaatikaga 
seostatud vastavad juriidilised ja  majandus-alased distsipliinid.

Keskkonnatehnoloogia õppekaval on võimalik spetsialiseeruda järg
mistele kitsamatele erialadele: maastiku- ja  ökosüsteemide tehnoloogia, 
heitmete töötlemise tehnoloogia, mikroobsete protsesside keskkonna
tehnoloogia ja  keskkonnaseire tehnoloogia. Valikainete arvel on võimalik 
õppida kõrvalainena majandust ligikaudu ühe semestri mahus.

Lõpetajad saavad kaasaegse ettevalmistuse keskkonnatehnoloogia 
mitmetes valdkondades, mis võimaldab neil edukalt lahendada kesk
konnakaitsega seonduvaid probleeme nii töötavates ettevõtetes kui ka 
piirkondlike arengukavade väljatöötamisel, tööstusettevõtete keskkonna
alasel nõustamisel ning keskkonnajuhtimise meetmete ja  keskkonnaseire 
projektide juurutamisel.

Info: Vanemuise 46, tel (07) 375 829 
Http ://www.ut.ee/BG/

Jakobi 2-223, tel (07) 375 180 
Http://www.physic.utee/fk/

Materjaliteadus

Materjaliteadus (Materials Science) on moodsa füüsika (eelkõige tahkise- 
füüsika), keemia ja  inseneriteaduste puutekohas kiiresti arenev teadus
haru, mille rakenduslikuks eesmärgiks on uute materjalide väljatöötamine 
kõige erinevamate valdkondade tarbeks (elektroonika, energeetika, trans
port, meditsiin jne). Materjali all mõistetakse seejuures vajalike füüsika
liste ja  keemiliste omadustega ainet või ainete segu. Tehnika ajalugu vee
nab meid selles, et sobivate omadustega materjalide olemasolu või puudu
mine määrab enamasti uute tehniliste ideede saatuse. Näiteks on arvutus
tehnika tormiline areng viimastel aastatel saanud võimalikuks eelkõige 
tänu materjaliteaduse saavutustele pooljuhtmaterjalide ning magnetiliste 
mälukeskkondade alal. Uute materjalidega puutume pidevalt kokku ka 
igapäevases olmes.
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Materjaliteaduse lõpetanud:
• omavad alusteadmisi aines toimuvate füüsikaliste ja  keemiliste prot

sesside kohta; tunnevad moodsaid tehnoloogiaid uute ainete sünteesi
miseks (molekulide ja  molekulaarstruktuuride kompuuterdisain, 
aatomkihtsadestuse tehnoloogiad jt);

• valdavad nüüdisaegseid uurimismeetodeid materjalide struktuuri ja  
omaduste määramiseks (elektron- ja  tunnelmikroskoopia, laser- 
spektroskoopia, tuuma-magnetresonants jt);

• tunnevad uusi kõrgtehnoloogilisi materjale ja  nende rakendusi;
• oskavad lahendada tootmistegevuse ja  vahendamisega seotud majan

duslikke ja  õiguslikke probleeme (ettevõtte mikromajandus, patendi- 
õigus, eurostandardid).

Bakalaureuseõpe materjaliteaduses koosneb esimesel 2-3  aastal peamiselt 
baaskursustest füüsikas (mehaanika, soojusõpetus, elekter, optika, aatomi- 
ja  tuumafüüsika) ning keemias (anorgaaniline, analüütiline, orgaaniline 
ning füüsikaline keemia). Neljandal aastal tegeldakse peamiselt valikkur
sustega kaasaegsete tehnoloogiate, uurimismeetodite ning majandus
teaduste valdkonnas. Seejuures on võimalik jätkata ühel kolmest kitsa
mast õppesuunast: materjalide füüsika, materjalide keemia või mater
jalitehnoloogia ja ettevõtlus. Viimane õppesuund annab võimaluse 
omandada tehnoloogilise kallakuga majandusteaduslik haridus. Nelja-aas- 
tase bakalaureuseõppe järel on võimalik astuda kaheaastasesse magistri
õppesse ja  selle lõpetamisel nelja-aastasesse doktoriõppesse.

Materjaliteaduse eriala lõpetanute võimalikeks töökohtadeks on fir
mad, mis toodavad, kasutavad või vahendavad kõrgtehnoloogilisi mater
jale, samuti materjaliuuringutega ning vastava ekspertiisiga tegelevad 
laborid ettevõtetes, teadusasutustes ja  riigiametites, materjalitehnoloogia 
alast rakenduskoolitust andvad õppeasutused.

Info: Tähe 4-101, tel (07) 375 520 
Http ://ww w.physic.ut.ee/fk/
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KEHAKULTUURITEADUSKOND

Liikumis- ja sporditeadused

Liikumis ja  sporditeaduste õppekava peaaine on kohustuslike õppeainete 
kompleks, mis annab ettekujutuse inimorganismi ehitusest ja  talitlusest 
ning kehalise aktiivsusega kohanemisest erinevates tingimustes, samuti 
spordi ja  kehalise kasvatuse sotsiaalkultuurilisest rollist ühiskonnas. 
Omandatakse oskused ja  kogemused iseseisvaks uurimistööks ning kooli 
kehalises kasvatuses rakendatavate spordialade õpetamiseks. Koolituse 
lahutamatu komponent on õppetreeningutöö valitud spordialal, mis annab 
treeneri ettevalmistuse.

Kõrvalainena saab õppida spordijühtimist ja  terviseõpetust, kõrval
aineid on võimalik võtta ka teistest teaduskondadest. Samas võivad aga 
teiste teaduskondade üliõpilased õppida liikumis- ja  sporditeadusi kõrval
ainena.

Bakalaureuseõppes kaitstakse kolm uurimistööd ning sooritatakse 
kooli- ja  treeneripraktika.

Erialast tööd on võimalik leida nii treeneritena kui ka spordijuhtimises 
ja  tervisespordis. Kehalise kasvatuse õpetajana töötamine eeldab ühe
aastase õpetajakoolituse läbimist pärast bakalaureusekraadi omandamist.

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad jätkata õpinguid magistriõppes ja  
magistrikraadi omanikud doktoriõppes liikumis- ja  sporditeaduste erialal.

Info: Jakobi 5-205, tel (07) 375 360 
Http://www.ut.ee/KK/

Füsioteraapia

Füsioteraapia õppekava omandamine toimub tihedas koostöös TÜ arsti
teaduskonna instituutidega ja  ülikooli kliinikumiga.

Peaainena õpetatavad ained loovad süsteemse ettekujutuse organismi 
ehitusest ja  talitlusest ning kehaliste harjutuste osast taastusravis, haiguste 
profülaktikas ja  liikumispuuete kompenseerimisel. Stuudium annab vaja
liku ettevalmistuse tööks füsioterapeudina ja  iseseisva uurimistöö koge
muse biomeditsiini või füsioteraapia alal (kaitstakse 3 uurimistööd). Vii-
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masel õppeaastal sooritatakse 8-nädalane liikumisravi praktika Tartu 
tervishoiuasutustes.

Kõrvalainena saab õppida sporditeadusi, terviseõpetust ja  spordijuhti- 
mist, rehabilitatsiooni ja  tegevusteraapiat. Kõrvalaineid on võimalik võtta 
ka teistest teaduskondadest.

Bakalaureuseõpe lõpeb lõputöö kaitsmisega, lõpetanud saavad baka
laureusekraadi (baccalaureus scientiarum) füsioteraapia erialal.

Füsioteraapiaspetsialistide tööhõive on kõrge, nad leiavad rakendust 
raviasutustes, taastusravi- ja  tervisekeskustes, samuti hälvikute kehalise 
kasvatuse õpetajatena (täiendava õpetajakoolituse läbimisel).

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad jätkata õpinguid magistriõppes 
ning magistrikraadi omanikud doktoriõppes liikumis- ja  sporditeaduste 
erialal.

Info: Jakobi 5-205, tel (07) 375 360 
Http ://www.ut.ee/KK/

Treeninguõpetus ja spordijuhtimine

Kolmeaastase diplomiõppe eesmärk on anda ettevalmistus tööks treeneri 
ning spordij ühtimise spetsialistina.

Praegu tegutseb Eestis üle 850 spordiklubi ja  nende arv kasvab pide
valt. Kaadrit vajavad ka spordikoolid, tervisespordikeskused ja  -klubid. 
Seega on tekkinud vajadus koolitada Eesti spordisüsteemi jaoks kõrg
haridusega inimesi, kes on saanud ettevalmistuse nii spordijuhtimise kui 
ka sporditreeningu teooria ja  metoodika alal.

Treeneri või spordijuhina töötamine ei eelda tingimata bakalaureuse
kraadi (teaduskoolitust), piisab ka ülikoolidiplomist. Diplomiõppe üliõpi
lased saavad nii korraliku üldhariduse kui ka ettevalmistuse, et töötada 
treenerina valitud spordialal ning spordi juhtimises ja  majandamises. 
Liikumis- ja  sporditeaduste bakalaureuseõppest erinevalt on teaduskooli- 
tuse ja  üldainete osakaal väiksem. Olulisel kohal on sportliku eriala teoo
ria ja  metoodika ning õppe-treeningutöö valitud erialal. Treeneri- ja  
spordijuhtimisealane praktika kestab kokku 8 nädalat.

Treeninguõpetuse ja  spordijuhtimise lõpetanud võivad asuda tööle 
spordisüsteemis treeneri, metoodiku, spordiadministraatori, tervisespordi- 
spetsialistina võrdselt bakalaureuseõppe lõpetanutega. Kõigil lõpetanutel
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on võimalik jätkata õpinguid bakalaureuseõppes liikumis- ja  sporditea- 
duste erialal.

Info: Jakobi 5-205, tel (07) 375 360 
Http://www.ut.ee/KK/
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MAJANDUSTEADUSKOND

Ettevõttemajandus 
Rahvamajandus

Majandusteaduskonna bakalaureuseõppes saadav akadeemiline kõrg
haridus annab hea teoreetilise ettevalmistuse ning sellise teadmistepagasi, 
mis aitab edukas olla ka kiiresti muutuvas ajas.

Õppetöö kestab 8 semestrit ning koosneb alus- ja  peaõppest. Õpeta
tavad ained jagunevad nelja rühma:
• Üldained on võõrkeeled, kõrgem matemaatika, majandusmatemaa

tika, statistika, informaatika, õigus. Üldainete osakaal on suurem 
rahvamajanduse erialal.

• Majandusalased põhiained. Kohustuslikud on majandusteooria, öko- 
nomeetria, majanduspoliitika, riigirahandus, ettevõttemajandus, äri- 
arvestus ja  juhtimine.

• Eriained, mis kujundavad spetsialiseerumise.
• Vabaained, mida võib valida kõikide ülikoolis õpetatavate ainete 

hulgast.
Iseseisvat uurimiskogemust annavad kolm kirjalikku uurimust (kursuse
tööd).

ALUSÕPPES omandatakse kahe aasta jooksul majanduslik üld
haridus.

PEAÕPPES saadakse majanduslik süvaharidus ning toimub spetsia
liseerumine. Siin on üliõpilasel valida kaks eriainet. Üks neist on peaaine, 
teine kõrvalaine.

Rahvamajanduse õppekava peaained on:
• majanduspoliitika
• majanduse modelleerimine.

Ettevõttemajanduse õppekava võimaldab valida nelja peaaine:
• majandusarvestus
• rahandus
• turundus
• rahvusvaheline juhtimine.
Kõrvalaine võib valida loetletud eriainete seast, kuid selle võib 
komplekteerida ka TÜ mõne teise teaduskonna õppeainetest.

96



Ülikooli lõpetamiseks ja  bakalaureusekraadi saamiseks tuleb teha 
lõpueksamid mõlemas valitud eriaines ja  kaitsta bakalaureusetöö pea
aines.

Info: Narva mnt 4-A315, tel (07) 376 310 
http://www.mtk.ut.ee/
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MATEMAATIKATEADUSKOND

Informaatika

Informaatika eriala bakalaureuseõppes käsitletakse kolme suuremat vald
konda: arvutiteadus ehk teoreetiline informaatika, programmeerimine 
ja  infotehnoloogia.

Arvutiteadus uurib informaatika teoreetilisi aluseid, olles lähedane klas
sikalistele matemaatilistele distsipliinidele, nagu algebra, funktsionaal- 
analüüs, lineaarne planeerimine. Kaks ülejäänud valdkonda on rakendus
likud. Programmeerimise sisuks on programmide koostamine arvutitele 
mitmesuguste ülesannete lahendamiseks. Infotehnoloogia tegeleb infor
maatika rakendamisega erinevatel elualadel: näiteks turvasüsteemides, 
kaugkoolituses, keele uurimisel ja  ressursside jagamisel.

Üliõpilased omandavad korraliku baashariduse matemaatikas ja  infor
maatikas, sealhulgas programmeerimise ning tarkvara kasutamise osku
sed. Paremad lõpetajate hulgast jätkavad õpinguid kaheaastases magistri- 
ning nelja-aastases doktoriõppes.

Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik jätkata õpinguid 
ka informaatikaõpetaja kutse omandamiseks. Lisaks erialale tuleb tule
vastel õpetajatel õppida psühholoogiat, pedagoogikat ja  õpetamise metoo
dikat ning sooritada praktika koolis. Informaatikaõpetajate ettevalmis
tamist korraldab arvutiteaduse instituut. Saadud teadmised lubavad õpe
tajakutse saanud lõpetajal töötada gümnaasiumides ja  teistes keskharidust 
andvates õppeasutustes, vajaduse korral ka põhikoolis.

Informaatika eriala lõpetajate haridus võimaldab neil edukalt tegelda 
nii arvutiteaduse teoreetiliste probleemide uurimisega kui ka arvutite 
rakendamisega mitmesuguste praktiliste ülesannete lahendamisel, näiteks 
krüptoloogias, keeletehnoloogias, arvutigraafikas jne.

Info: Vanemuise 46-203, tel (07) 375 860 
Http://www.math.ut.ee/
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Infotehnoloogia

Infotehnoloogiat loetakse koos biotehnoloogia ja  materjalitehnoloogiaga 
üheks lähitulevikus majandust ja  ühiskonda kõige otsustavamalt mõjuta
vaks tehnoloogiaks. Ta hõlmab mikroelektroonikat ja  tarkvara ning kõiki 
neist lähtuvaid arendusi, nagu telekommunikatsioonid, infosüsteemid, 
tööstusinformaatika, robootika jne.

Infotehnoloogia aluseks on omakorda arvutiteadus, mille rakenduslike 
aspektide arendamine ongi infotehnoloogia õppekava eesmärgiks. Eestis 
eksisteerib terav vajadus ja  seega ka suur turunõudlus rakendusliku pro
fiiliga informaatikaspetsialistide järele. Ka riikliku infopoliitika ja  -pro- 
grammide realiseerimisel on infotehnoloogia spetsialistide vajadus plah
vatuslikult kasvanud.

Infotehnoloogia õppekava on suunatud kutsealasele ehk professio
naalsele ettevalmistusele kvalifitseeritud tööks infotehnoloogia rakenda
misel. Diplomiõppe eesmärgiks on anda laialdased praktilised oskused 
infotehnoloogias, eeskätt arvutite tarkvara loomisel ja  juurutamisel.

Infotehnoloogia õppekava on küllaltki pingeline, kuid samas avab 
noortele võimaluse saavutada minimaalse ajaga vajalik tunnustatud tase 
praktiliseks tööks.

Infotehnoloogia erialale võib kandideerida nii matemaatikateadus
konnas (spetsialiseerumisega tarkvarasuunale) kui ka füüsika-keemia- 
teaduskonnas (spetsialiseerumisega riistvarasuunale).

Info: Vanemuise 46-203, tel (07) 375 860 
Http://www.math.ut.ee/

Matemaatika

Matemaatika erialal antakse põhjalik ettevalmistus matemaatika teoreeti
listes valdkondades. Erialaõpetus toimub puhta matemaatika instituudis ja  
rakendusmatemaatika instituudis. Stuudiumi algul tutvutakse hulgateoo
ria, algebra, geomeetria ja  matemaatilise analüüsi põhitõdedega, mis on 
igasuguse matemaatilise hariduse aluseks. Samuti saavad kõik üliõpilased 
algteadmised arvuti kasutamise ja  programmeerimise alal. Edasiste 
õpingute käigus tutvuvad üliõpilased peamiste kaasaegse matemaatika 
distsipliinidega (diferentsiaalvõrrandid, funktsionaalanalüüs, topoloogia,
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arvutusmeetodid jt), kusjuures on võimalik valida puhta või rakendus
matemaatika suund. Valikainete kaudu on võimalik õppida süvendatult ka 
algebrat, diferentsiaalgeomeetriat, summeeruvusteooriat ja  teoreetilist 
mehaanikat. Kõrvalainetena võib valida kursuseid matemaatilisest statisti
kast ja  informaatikast, aga ka teiste teaduskondade ainete seast.

Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik jätkata õpinguid 
matemaatikaõpetaja kutse omandamiseks. Lisaks erialale tuleb tulevastel 
õpetajatel õppida psühholoogiat, pedagoogikat ja  õpetamise metoodikat 
ning sooritada praktika koolis. Matemaatikaõpetajate ettevalmistust kor
raldab matemaatika didaktika õppetool. Saadud teadmised lubavad 
õpetajakutse saanud lõpetajal töötada gümnaasiumides ja  teistes kesk
haridust andvates õppeasutustes, vajaduse korral ka põhikoolis.

Bakalaureuseõppe järel on võimalik jätkata õpinguid ka magistri- ja  
doktoriõppes.

Matemaatika eriala lõpetanud leiavad rakendust õppejõududena või 
teaduritena kõrgkoolides ja  teadusasutustes, spetsialistidena tööstusette- 
võtetes ja  firmades.

Info: Vanemuise 46-203, tel (07) 375 860 
http://www.math.ut.ee/

Matemaatiline statistika

Tänapäeva teabekülluse juures on probleemiks saanud suures infomat- 
sioonihulgas orienteerumine ning selle sihipärane kasutamine. Statistika- 
meetodid on siin tõhusaks abivahendiks.

Andmekogud tekivad erinevatel viisidel: firmade ja  asutuste andme
baasid, riiklik statistika, mitmesuguste küsitluste tulemused ja  teaduslikud 
katsed. Tähtis on teada, kuidas suurtest ning väikestest andmekogudest 
välja sõeluda kasulik ja  meile oluline informatsioon. Matemaatilise statis
tika erialal seda kunsti õpitaksegi.

Sõltuvalt üliõpilase huvidest saab kitsamat erialast ettevalmistust 
varieerida: alates matemaatilise statistika rakendamisest meditsiinis, öko
loogias, majandus- ja  finantsuuringutes, metsanduses, demograafias kuni 
abstraktse matemaatilise teooriani. Statistiku elukutse juures ongi huvitav 
see, et puututakse kokku mingi konkreetse eluvaldkonnaga.
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Matemaatilise statistika õppekaval õppijatele antakse lisaks erialastele 
teadmistele tugev ettevalmistus ka matemaatikas ja  informaatikas. Mate
maatika abil selgitatakse statistiliste meetodite tähendust, informaatika- 
teadmised on aga statistiku jaoks igapäevasteks töövahenditeks.

Viimastel aastatel matemaatilise statistika eriala lõpetanud on leidnud 
tööd Riigi Statistikaametis, kindlustusseltsides, pankade ning teiste suur
firmade IT ja  analüüsiosakondades, teadus- ja  riigiasutustes ning väike
firmades. Head analüüsioskused ja  informaatikaalased teadmised võimal
davad statistikul tööd leida praktiliselt igas valdkonnas.

Matemaatilise statistika eriala lõpetanud saavad edasi õppida magistri- 
ja  doktoriõppes, aga ka kutsemagistriõppes rakendusstatistika või finants- 
ja  kindlustusmatemaatika erialal.

Info: Vanemuise 46-203, tel (07) 375 860 
Http://www.math.ut.ee/
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SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjandus

Tartu Ülikool on andnud ajakirjandushariduse rohkem kui 500 inimesele. 
Valdav enamus lõpetanuid on tööl ajakirjanduses või sellele lähedastel 
aladel. Kõigist praegu tegutsevatest eesti ajakirjanikest moodustavad meie 
lõpetanud ligikaudu viiendiku. Lõpetanute hulgas on poliitikuid (Marju 
Lauristin, Jüri Luik, Tiit Sinissaar, Tiit Matsulevitš, Katrin Saks jt), kirja
nikke (Jüri ja  Ülo Tuulik, Mati Unt, Mihkel Mutt, Olev Remsu, Andrus 
Kivirähk jt), ettevõtjaid, riigiametnikke jne.

Ajakirjanduse bakalaureuseõpe vältab 4 aastat, mahuks 160 ainepunk
ti (AP) ja  see koosneb kolmest osast: peaaine —  ajakirjanduse põhikursus 
(105 AP), kõrvalaine (35-50 AP) ja  vabalt valitud ained (16-20 AP).

Bakalaureuseõppes orienteerutakse laia teoreetilise baasiga toimetaja, 
osakonnajuhataja, projektijuhi, produtsendi, meedianalüütiku tasandile. Pea
miselt esimesel semestril õpetatavad sotsiaalteaduslikud üldained on lähte
kohaks järgnevatele. Teisel ja  kolmandal semestril on kavas põhiliselt mee- 
diaalased üldained, samuti keele ja  kultuuriga seotud üldained, alustatakse 
ka praktiliste erialaainete õpetamist. Ülemastmes on kavas meediateooriad 
ja  nende rakendus, jätkuvalt ajakirjandusžanrid, Eesti meedia. Praktikate 
ning rühma- ja  individuaalprojektide kaudu spetialiseerutakse pressile või 
elektroonilisele meediale, ka meediakriitikale ja  meediaõpetusele üldhari
duskoolis. Enamik peaainele lisaks kogutavatest ainepunktidest peavad 
moodustama üks või kaks terviklikku tsüklit (üks keskaste või kaks alam
astet). Ülikooli lõpetamiseks on vajalik kaitsta uurimuslik bakalaureusetöö.

Antav kraad: baccalaureus artium (ajakirjanduse alal). Ajakirjanduse 
alal on võimalik jätkata õpinguid magistri- ja  doktoriõppes.

Ajakirjanduses või sellele lähedastel aladel töötavatele inimestele pakub 
ajakiijanduse ja  kommunikatsiooni osakond võimalust õppida avatud üli
koolis. Õppetöö toimub kolmel päeval kuus —  reedel, laupäeval, pühapäe
val. Bakalaureuseõpe (160 AP) kestab 6- 8, diplomiõpe (120 AP) 4-6  aastat 
ja  lõpeb vastavalt bakalaureusetöö või diplomiprojekti kaitsmisega. Avatud 
ülikoolis on võimalik omandada ka akadeemiline magistrikraad magister 
artium ajakiijanduse alal, eelduseks on bakalaureusekraadi olemasolu.

Info: Ülikooli 18-131, tel (07) 375 188 
Http://www.jrnl.ut.ee/
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Avalik haldus

Avaliku halduse eriala näol on tegemist ühelt poolt noore ja  kujuneva 
erialaga, teiselt poolt on riigiteenistujate koolitamisel Tartu Ülikoolis 
pikaajalised traditsioonid. Eriala on kombinatsioon teoreetilistest teadmis
test ja  praktilistest oskustest, sest ta käsitleb avalikku haldust (tegelikult 
riiki) üldisest aspektist ning samas tegeleb ka protsesside ja  üksikjuhtu
mite detailse käsitlusega. Avalikku haldust tuleb pidada oluliseks vald
konnaks, kuna tänapäeva bürokratiseerunud maailmas on teadmised avali
kust haldusest selleks võtmeks, mille abil mõista ja  analüüsida maailma 
olemust. Eriala õpetamise teoreetiline pool hõlmab teadmisi avaliku hal
duse ajaloost ja  teooriast, riigi poliitilisest ja  õiguslikust ülesehitusest, 
poliitilisest filosoofiast, bürokraatia teooriast, organisatsiooni- ja  kommu
nikatsiooniteooriast, eetikast, politoloogiast ja  sotsioloogiast. Samas saa
vad üliõpilased ka rakenduslikke teadmisi majandusest, statistikast, juhti
misest, raamatupidamisest, riigi rahandusest, Eesti riigi- ja  haldus
õigusest, võrdlevatest administratiivsüsteemidest ja  halduspoliitikast.

Praktiliste oskuste süvendamiseks ja  kogemuste saamiseks on ette 
nähtud kaks praktikat. Seega, avaliku halduse erialal on interdistsiplinaar
ne iseloom: ta hõlmab nii sotsiaalteaduskonnas õpetatavaid kui ka 
majandus- ja  õigusteaduskonna aineid. Tartu Ülikooli avaliku halduse 
õppekava on tunnistatud üheks paremaks Kesk- ja  Ida-Euroopas. Kõik 
avaliku halduse eriala üliõpilased omandavad kõrvaleriala kas sotsiaal
teaduskonnas õpetatavate erialade hulgast või majandus- või õigusteadus
konnast.

Avaliku halduse eriala lõpetanud asuvad tööle eelkõige riigiteenis
tuses erinevatel tasanditel, rahvusvahelistes organisatsioonides, kuid sa
muti suurtes era-ja  riigifirmades või mittetulundusühingutes.

Lisaks bakalaureuseõppele on hakatud üha enam tähelepanu pöörama 
magistri- ja  doktoriõppe programmidele. Magistri- ja  doktoriõppesse võe
takse vastu nii neid, kelle eelnev haridus on avalik haldus kui ka neid, kes 
on varem omandanud mõne muu eriala. Välja on töötatud kaks magistri- 
programmi: 1) mis viib magistrikraadile avalikus halduses ja  sotsiaal
poliitikas (teaduskraad); 2) mille lõpetanule antakse magistrikraad avali
kus halduses (kutsekraad). Viimane on mõeldud eelkõige praktikutele. 
Doktorikraad avalikus halduses on seni omandatav vaid koostöös välis
maa ülikoolidega.

Kuna Eestis on kvalifitseeritud avaliku halduse õppejõude vähe —  
seni on suur osa õppetööst läbi viidud inglise keeles —  ning ka peaaegu
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kogu erialane kirjandus on võõrkeelne, siis ootame õppima pürgijalt 
korralikku inglise keele oskust.

Info: Tiigi 78-237, tel (07) 375 583 
Http ://www.ut.ee/SO АН/

Avalikkussuhted ja teabekorraldus

Avalikkussuhted ja  teabekorraldus {public relations) hõlmab erinevate 
institutsioonide ja  gruppide suhete teadlikku korraldamist, töötajate infor
meerituse kujundamist, organisatsiooni sise- ja  väliskeskkonna mõjuta
mist kommunikatsioonivahenditega. Suhte- ja  teabekorraldaja tegevuse 
põhisisuks on organisatsioonisiseste infovoogude korrastamine, üldsuse 
informeerimine üksikisiku, ettevõtte või institutsiooni tegevusest ja  tema 
avaliku maine loomine.

Avalikkussuhete ja  teabekorralduse alamaste on võimalik läbida ühe 
semestri jooksul ja  selle eesmärgiks on lisaks sissejuhatusele erialasse ja  
meediasse anda ettevalmistus põhilistes üldainetes (sotsioloogia, polito
loogia, avalik haldus, õiguse alused, semiootika, filosoofia, eesti keel). 
Teisel semestril jätkub ettevalmistus üldainetes (psühholoogia, eesti keel, 
suhtlemise alused) ja  algab süvenemine erialaainetesse (praktiline suhte
korraldus, reklaami algkursus, massimeedia ajalugu). Keskaste jätkub 
kolmandal semestril nii üldainetega (majandusõpetus, stilistika) kui ka 
erialaainetega (avalik arvamus, meedia ja  kommunikatsiooni uurimis
meetodid). Kolmandal semestril algavad ka õpingud kõrvalaines, milleks 
on soovitavalt ajakirjandus või avalik haldus.

Neljandal semestril algav ülemaste sisaldab erialaseid praktilisi aineid 
(pressimaterjalide koostamine, kampaania korraldamine, protokoll ja  
etikett jm), erialast teooriat (massikommunikatsiooni teooriad, suhtekor
ralduse teoreetilised alused, suhtekorralduse strateegia, poliitiline kom
munikatsioon, mõjutamispsühholoogia), samuti organisatsioonikommu- 
nikatsiooniga, turunduskommunikatsiooniga ja  uurimistööga seonduvaid 
distsipliine. Kogu kursus lõpeb uurimusliku bakalaureusetöö koostamise 
ja  kaitsmisega.

Lõpetajad saavad baccalaureus artiumi kraadi avalikkussuhete ja  
teabekorralduse alal.
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Ajakirjanduse ja  kommunikatsiooni osakond pakub võimalust oman
dada bakalaureusekraad avalikkussuhete ja  teabekorralduse alal avatud 
ülikoolis. Õppetöö toimub kolmel päeval kuus: reedel, laupäeval, püha
päeval. Õppekava oleks võimalik ammendada 6-8  aasta jooksul.

Lõpetanud leiavad tööd suhte- ja  teabekorraldajatena, pressiesinda
jatena, reklaamispetsialistidena, riigi ja  omavalitsuse ametnikena jne.

Avatud on ka kaks magistriõppe programmi (teadusmagistrantuur 
meedia ja  kommunikatsiooni alal, kutsemagistrantuur avalikkussuhete ja  
teabekorralduse alal), doktoriõpe meedia ja  kommunikatsiooni alal.

Info: Ülikooli 18-131,134, tel (07) 375 188,375 355 
Http://www.jrnl.ut.ee/

Eripedagoogika

Eripedagoogika õppekava pakub mitmekülgset humanitaarset ja  pedagoo
gilist haridust, lisaks teadmisi bioloogiast ning meditsiinist. Meie eriala 
lõpetajaid töötab edukalt tavakoolides, õpiraskustega laste ja  hälvikute 
koolides ning klassides, väikelaste ja  koolieelikute asutustes, koolkodu
des, polikliinikutes, raviasutustes, rehabiliteerimiskeskustes, kooli- ja  
haridusjuhtidena.

Omandatud ettevalmistus võimaldab leida tööd hälvikute või õpiras
kustega laste õpetajana, logopeedina, käitumishälvete või vaimupuuetega 
laste ning täiskasvanute sotsiaalpedagoogina. Mis tahes eriala üliõpilased 
võivad valida kõrvalainena alamastmeks eripedagoogika või õppida mõn
da üksikut valikainet. Eripedagoogika-alane jätkuharidus toimub nii 
diplomijärgse kraadihariduse (magistriõpe, doktorantuur) kui ka täiendus
koolitusena.

Alamastme lõpetamise järel tuleb üliõpilastel valida kolme peaaine 
vahel.

Hälvikupedagoogika eriharus omandatakse sügavamalt koolikesksed 
pedagoogiteadmised ja  -oskused, käsitledes pealiskaudsemalt logopee
diat.

Logopeedia eriharus käsitletakse põhjalikumalt logopeedia teemasid ja  
praktika on suuremal määral kõneravi-, vähem koolikeskne. Hälviku
pedagoogika eriharu veidi suurem vaba- ja  valikainete osa võimaldab

105

Http://www.jrnl.ut.ee/


selle peaaine raamides soovi korral keskenduda mõnele kitsamale suunale 
(vaegkuuljate, vaegnägijate, haigete ja  kehapuuetega laste vm peda
googika).

Kolmas eriharu (peaaine) on sotsiaalpedagoogika. Ühendades pedagoo
gikat ja  sotsiaaltööd, on selle õppesuuna raames võimalik sügavamalt 
omandada teadmised tööks vaimupuuete ja  käitumishälvetega laste, 
noorukite ning täiskasvanutega.

Eripedagoogika sobib pedagoogi- ja  suhtlemiskalduvustega noortele, kes 
on valmis pühendama end aeglast edu pakkuvale tööle hälvete, puuete ja  
õpiraskustega laste, nende vanemate ja  puuetega täiskasvanutega.

Info: Tiigi 78-252, tel (07) 375 919 
http://www.psych.ut.ee/spedu/ee/spedu_ee.html

Politoloogia

1. Mis on politoloogia osakond?
Politoloogiat on võimalik õppida bakalaureuse- ja  magistriõppes. Esi
mene kestab 4 aastat ning lõpeb baccalaureus artiumi kraadi saamisega, 
teise kestus on 2 aastat ning lõpeb teaduskraadiga magister artium.

Politoloogia on Tartu Ülikoolis suhteliselt noor eriala. Peale Eesti 
õppejõudude loevad siin igal semestril kursusi ka külalisprofessorid 
tuntud Lääne-Euroopa ning Põhja-Ameerika ülikoolidest. Väga suured 
teened osakonna väljaarendamisel on olnud California ja  Tartu Ülikooli 
emeriitprofessoril Rein Taageperal.

2. Keda me ootame politoloogiat õppima?
Me ootame noori, keda huvitavad riigivõimu olemus ning selle teostamise 
mehhanismid, riikidevahelised suhted ning rahvusvahelised organi
satsioonid, erakonnad ning valimised, ühesõnaga —  poliitika.

Poliitika on eriline sfäär selles mõttes, et seal tehtavad otsused mõjuta
vad kõiki inimesi. Seepärast ootame me siia neid, kes ei karda vastutust, 
kes tahavad Eesti asja edasi viia ning kes ei karda selle nimel tõsist tööd 
teha.
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3. Politoloogi võimalused tööturul.
Politoloogi diplom annab teile tugeva eelisasendi Eesti tööjõuturul. Kui te 
keskendute rahvusvahelistele suhetele, siis on just teil väga head võima
lused saada tööd ametites, mis on seotud Eesti Vabariigi välissuhtlemi
sega. Kui te keskendute Eesti poliitikale, siis olete te konkurentsivõi
melised ametites, mis on seotud nii poliitiliste otsuste tegemisega kui ka 
poliitika elluviimisega riiklikul ja  ka kohalikul tasemel.

Info: Ülikooli 16-211, tel (07) 375 154 
Http ://ww w.ut.ee/SOPL/

Psühholoogia

Meie osakond ootab Sind järgmiseks neljaks aastaks psühholoogia eriala 
põhiõppesse, mis lõpeb bakalaureuse eksami ja  lõputööga ning vastava 
kraadi baccalaureus scientiarum (BSc) saamisega. Bakalaureusekraad ei 
võimalda Sul üldjuhul veel kutselise psühholoogina tööle asuda, vaid 
valmistab 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, poliitikateadus, filosoofia, avalik haldus, avalikkussuhted, 
semiootika ja  sotsiaaltöö, aga muidugi võid Sa valida ka midagi muud 
vastavalt oma huvidele ja  ülikooli poolt pakutavatele võimalustele.

Põhiõpe algab alamastmest, mille käigus saad ülevaate psühholoogia 
põhimõistetest ja  uurimisvaldkondadest. Sellele järgneb keskaste ülevaa
tega psühholoogia peamistest teoreetilistest probleemidest ja  teooriatest. 
Põhiõpe lõpeb ülemastmega, mille eesmärgiks on psühholoogiast süven
datud käsituse loomine ja  iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. Ala
tes alamastmest on enamik õppematerjalidest inglise keeles ja  üha roh
kem käib osakonnas külalislektoreid, kelle loengud on enamjaolt samuti 
ingliskeelsed.

Põhikursuse suuremateks teemadeks on bioloogiline psühholoogia, 
tegevus, tunnetus, individuaalsed erinevused, arengupsühholoogia, sot
siaalpsühholoogia, patopsühholoogia, kliiniline psühholoogia, rakendus
psühholoogia, metodoloogia ja  psühholoogia ajalugu.



Iga eksami ja  arvestuse eest antakse Sulle vastavalt mahule aine
punkte. Psühholoogia põhikursus annab Sulle 98 punkti, millele lisandu
vad kõrvaleriala ja  vabalt valitud ainete punktid. Kokku pead Sa põhiõppe 
jooksul saama vähemalt 160 ainepunkti.

Bakalaureuse kraad annab võimaluse jätkata õpinguid magistrikraadi 
ja  seejärel ka doktorikraadi saamiseks.

Info: Tiigi 78-334, tel (07) 375 902 
Http://sysl30.psych.ut.ee/psych/public_html

Semiootika ja kulturoloogia

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna semiootika osakond on ülikooli noore
maid ja  üks vähestest omalaadsetest kogu Euroopas. Võrreldes teiste 
sotsiaalteaduskonnas õpetatavate erialadega on semiootika kui iseseisev 
teadusharu võrdlemisi noor —  ta on kujunenud alles 20. sajandil. Väga 
oluline osa selles kuulub Tartu Ülikoolile, kus alates 1960. aastatest kuju
nes tänu prof Juri Lotmanile välja maailmakuulus Tartu —  Moskva 
kultuurisemiootika koolkond. Antud koolkonna eripära säilitab oma prak
tilises õppetöös ka noor semiootika osakond.

Semiootika on teadus märgisüsteemidest. Meile tuntumad märgisüs
teemid on loomulik keel ja  liiklusmärgid. Kuid looduse, ühiskonna ja  
kultuuri koosluses on veel palju muid märgisüsteeme alates inimeste, 
loomade ja  taimede käitumisest ja  lõpetades erinevate kunstiliikidega.

Semiootilises mõttes ümbritseb iga inimest paljukeelne maailm, mille 
mõistmiseks ei piisa emakeelest ega ka muude loomulike keelte oskami
sest. Kui käitumise keelt valdame tihti intuitiivselt, siis maalikunsti või 
muusika keelt peame õppima nagu tavalist võõrkeelt. Emakeelset romaani 
lugedes ei piisa meile selle sügavamaks mõistmiseks loomulikust keelest. 
Peaksime tundma ka stiili keelt, olgu see siis ajastust (romantism, realism 
vms) või autori individuaalsusest tulenev. Ka tavaline ajaleht on semioo
tiliselt mitmekeelne —  loomuliku keele kõrval on oluline visuaalne keel 
(pildi ja  sõna vahekorrast tulenev) ja  kujunduse keel (artikli paiknemise 
koht, tähtede suurus, pealkirjade kujundus, rubriigid jne). Looduses, 
ühiskonnas ja  kultuuris eksisteerivate keelte ehk märgisüsteemide olemu
se ja  vastastikoste suhete analüüs aitab meil mõista hetkeseisundit, aga ka 
diagnoosida ning isegi prognoosida muutusi. Kuid analüüs ise peab toi-
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muma loomulikus keeles ning seetõttu on semiootiku jaoks oluline 
kirjaliku eneseväljenduse oskus.

Semiootika ja  kultuuriteaduse sümbioos annab hariduse, mille prakti
liseks väljundiks on kultuurikriitika selle sõna kõige laiemas tähenduses. 
Tänapäevase tööturu võtmemõisted on ümber- ja  täiendõpe. Semiootika 
osakonnas pakutav haridus kultiveerib harjumust ära tunda ja  analüüsida 
erinevaid, ka varjatud märgisüsteeme. Harjumus asju süsteemseina mõista 
on hea eeldus kiireks reageerimiseks tööturul, uute erialade omanda
miseks. Sellisel juhul osutub semiootika heaks baashariduseks, mis lubab 
jätkata spetsialiseerumist väga erinevates ainevaldkondades. Semiootiku 
ametit ei ole olemas. Kuid semiootika võimaldab eriti koos kultuuri
teadusega spetsialiseeruda kultuurikriitika eri valdkondades, milles Eestis 
asjatundjaid napib (meedia-, keskkonna-, kunsti-, filmi-, sotsiokriitika 
jne). Samuti on võimalik semiootiku akadeemiline karjäär. Ja muidugi on 
võimalik suhtuda semiootikasse kui baasharidusse või ka rikastavasse 
kõrvalerialasse. Semiootika ja  kulturoloogia on eriala kultuurihuvi ja  
süvenemissooviga inimesele, kes ei ole ükskõikne looduse, ühiskonna ja  
kultuuri, meie elukeskkonna seisundi ja  saatuse suhtes.

Info: Tiigi 78-307, tel (07) 375 933 
Http://www.ut.ee/SOSE/semiootika.html

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöötaja on erialase bakalaureuse- või magistriharidusega asja
tundja, kes on ette valmistatud toimetulekuraskustega inimeste probleemi
de ennetamiseks, leevendamiseks ja  lahendamiseks nii üksikisiku, pere
konna kui ühiskonna tasandil.

Sotsiaaltööl on kolm põhiülesannet:
• ennetada sotsiaalseid hädasid aruka sotsiaalpoliitika teostamise ja  sel

lest tulenevate sotsiaalprogrammide ja  projektide käivitamise kaudu;
• tõsta nõustamise abil üksikute inimeste ja  perede suutlikkust eluras

kustega toime tulla;
• kindlaks teha inimese välise abi vajaduse suurus ning aidata tal kätte 

saada talle seadusega ette nähtud toetused ja sotsiaalteenused.
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Sotsiaaltööd õppides on võimalik spetsialiseeruda kahes suunas: tööle 
nõustajana, kus ettevalmistuses on keskseks üksikisik oma probleemidega 
keskkonnas ja  tööle sotsiaaljuhina omavalitsustes, sotsiaalametites ja  
riigiaparaadis.

Sotsiaaljuhi ettevalmistus nõuab põhjalikumaid teadmisi sotsiaalpolii
tikast. See tähendab teadmisi ühiskonnast, selle arenguteedest, majandus
likest võimalustest ja  ratsionaalsetest lahendustest koolituse, tervishoiu, 
tööturu, pensioni ja  hoolekandepoliitika korraldamisel.

Analoogiliselt arstiga jaguneb tema ettevalmistus diagnoosi- ja  sek
kumisoskuseks. Erinevalt arstist keskendub sotsiaaltöötaja esmajoones 
hädadele, mille põhjused on ühiskonnakorralduses, inimeses endas ja  
inimsuhetes.

Analoogiliselt psühholoogiga valdab ta nõustamismeetodeid inimese 
käitumise, mõtlemisviisi ja  tunnete muutmiseks. Erinevalt psühholoogist 
kasutab sotsiaaltöötaja psühholoogilisi meetodeid psühhosotsiaalsete 
probleemide lahendamiseks.

Analoogiliselt sotsiaalteadlasega märkab ta seoseid üksikisiku olu
korra, inimese hädade ja  sotsiaalselt põhjustatud vastuolude vahel. Erine
valt sotsiaalteadlasest ta mitte ainult ei konstateeri põhjuslikke seoseid, 
vaid tunneb ja  kasutab eeskätt sotsiaalsete muutuste esilekutsumise meh
hanismi.

Analoogiliselt juristiga informeerib ta oma kliente neid puudutavatest 
seadusesätetest sotsiaalalal ning osaleb seaduste loomisel ja  muutmisel.

Analoogiliselt avaliku halduse asjatundjaga korraldab ja  juhib 
sotsiaaltöötaja sotsiaalasutuse tööd. Erinevalt avaliku halduse asjatundjast 
on sotsiaaltöötajal eriettevalmistus töötamaks kliendiga.

Analoogiliselt diakooniatööga kannab sotsiaaltöötaja hoolt vanurite, 
puuetega isikute ja  hooldamata laste elukvaliteedi tõstmise eest. Erinevalt 
diakooniatööst on sotsiaaltöötajal avalikus sektoris töötades riigi poolt 
antud täiendavad õigused info saamiseks ja  klientide käekäiku puudu
tavate otsuste langetamiseks, mis dikooniatöötegijail puuduvad.

Sotsiaaltöötaja on professionaal, kelle kätega sotsiaalse kaitse süsteem 
üles ehitatakse ja  käigus hoitakse.

Info: Tiigi 78-244, tel (07) 375 935 
Http ://www.ut.ee/SO AH/st//

110

http://www.ut.ee/SO


Sotsioloogia

Sotsioloogia õpetamine Tartu Ülikoolis algas alles 1980. aastate lõpus 
ning toimub praegu kõigil õpetustasanditel: bakalaureuse-, magistri ja  
doktoriõppes. Kaugkoolituse korras —  avatud ülikoolis —  on sotsio
loogiat võimalik õppida bakalaureuse astmel.

Tänase sotsioloogia osakonna ülesanneteks on koolitada kutselisi 
sotsiolooge, õpetada sotsioloogiat üldainena ka teiste erialade üliõpilas
tele ja  viljelda sotsioloogiaalast teaduslikku uurimistööd. Teadusuuringud 
hõlmavad haridus- ja  noorsooprobleeme, sotsiaalse heaolu ja  toimetuleku 
analüüsi, sugudevaheliste suhete ja  hälbekäitumise teemat.

Sotsioloogia õppekavas on püütud kokku viia Eesti sotsioloogia 
traditsioonid 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 viia läbi empiirilist sotsiaaluurimust. Sotsioloogi 
hariduse enesestmõistetaks osaks on mõne teise sotsiaalteaduse tundmine 
kõrvalainena.

Sotsioloogia asend on tänapäeva Eesti ühiskonnas veel selgelt välja 
kujunemata. Diplomeeritud sotsiolooge kohtame praegu üsna erinevatel 
erialadel: vastutusrikkast riigiametnikust eduka ärimeheni, teadurist 
meedia- ja  reklaamispetsialistini.

Eeliseid sotsioloogia õppimiseks annab lai silmaring ja  keelteoskus, 
kursisolek arvutiilmaga ning muidugi tahe ja  suutlikkus iseseisvalt tööd 
teha, et mõista toimuvat ühiskondlike suhete vaatenurgast.

Sisseastumiseksamite käigus korraldab sotsioloogia osakond lisaks 
akadeemilise võimekuse testile kahest osast koosneva erialakatse —  essee 
ja  vestluse. Mõlemat osa hinnatakse eraldi ja  summeeritakse eksamihin- 
deks. Essee koostatakse ühe tunni jooksul ühel etteantud teemadest 
nüüdisühiskonna sotsiaalprobleemide kohta. Vestlusel oodatakse oskust 
vastata küsimustele koostatud essee kohta ning arutleda sotsiaalproblee
mide üle.

Info: Tiigi 78-221, tel (07) 375 924 
Http://www.psych.ut.ee/stk/sotsioloogia/
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NARVA KOLLEDŽ

Alus- ja algõpetus

Narva kolledž koolitab lasteaiakasvatajaid ja  õpetajaid venekeelse kooli 
esimestele klassidele. Sisseastumiseks alus- ja  algõpetuse erialale tuleb 
sooritada emakeele test. Kolledžisse astumisel arvestatakse keskkooli 
riigieksami tulemusi emakeeles ja  võõrkeeles. Vene õppekeelega koolide 
lõpetanutel peab olema sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam.

Kolledži õppekeelteks on vene ja  eesti keel. Õpingute lõpul tuleb 
venekeelses keskkoolis hariduse omandanutel sooritada riigikeele kesk- 
taseme eksam.

Põhiõppe kestus on 4 aastat. Need üliõpilased, kes vene õppekeelega 
kooli lõpetamisel said eesti keele kui teise keele riigieksamil vähem kui 
60% maksimaalsest punktide summast, võivad õppida ühe aasta jooksul 
eesti keelt. Nende õppeaeg pikeneb ühe aasta võrra.

Täiskursuse lõpetamiseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži 
lõpetamisel saadakse kõrgharidust tõendav Tartu Ülikooli diplom ja  
õpetaja kutse.

Esimesel õppeaastal õpivad üliõpilased üldaineid: psühholoogiat, 
pedagoogikat ja  sotsioloogiat, filosoofiat, informaatikat ning eesti ja  vene 
kultuuri ning ajalooga seotud aineid. Õpitakse üht võõrkeelt ja  eesti keelt.

Kolmel järgmisel õppeaastal omandatakse teadmised alus- ja  algõpe
tus eripärast (kasvatus, eripedagoogika), emakeelest (vene keel), mate
maatikast, loodusteadustest ning nende õpetamise metoodikast. Õppe
kavas on kursused käsitööst ja  kehalisest kasvatusest. Enam pööratakse 
tähelepanu Estica ja  eesti keele õppele. Omandatakse vastav metoodika. 
Tulevane algklassiõpetaja saab vajalikud teadmised inglise või saksa 
keele õpetamiseks.

Üliõpilased kirjutavad oma teaduslikust huvist lähtudes ühe semina
ritöö ja  diplomitöö.

Õppeaja kestel sooritatakse pedagoogiline praktika: koolitundmise, 
psühholoogilis-pedagoogiline ja  metoodiline algpraktika ning põhiprak- 
tika.

Kolledži lõpetanud töötavad lasteaedades, põhikoolides ja  gümnaasiu
mides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.
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Kolledži lõpetajad võivad jätkata õpinguid ülikooli bakalaureuse
õppes.

Info: Kerese 14, 20304 Narva, tel (035) 60 699 
Http ://narva.ut.ee/

Eesti keel teise keelena

Narva Kolledž koolitab eesti keele kui teise keele õpetajaid. Sisseastu
miseks eesti keel teise keelena erialale tuleb sooritada eesti keele kirjalik 
test. Kolledžisse astumisel arvestatakse keskkooli riigieksami tulemusi 
emakeeles ja  võõrkeeles. Vene õppekeelega koolide lõpetanutel peab 
olema sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam.

Kolledži õppekeelteks on eesti ja  vene keel, eesti keele erialal pea
miselt eesti keel. Õpingute lõpul tuleb eesti keel teise keelena erialal õppi
vate ja  venekeelses keskkoolis hariduse omandanutel sooritada riigikeele 
kõrgtaseme eksam.

Põhiõppe kestus on 4 aastat. Need üliõpilased, kes vene õppekeelega 
kooli lõpetamisel said eesti keele kui teise keele riigieksamil vähem kui 
60% maksimaalsest punktide summast, võivad õppida ühe õppeaasta eesti 
keelt. Nende õppeaeg pikeneb ühe aasta võrra.

Täiskursuse lõpetamiseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži 
lõpetamisel saadakse kõrgharidust tõendav Tartu Ülikooli diplom ja  õpe
taja kutse.

Esimesel õppeaastal õpivad üliõpilased üldaineid: psühholoogiat, 
pedagoogikat ja  sotsioloogiat, filosoofiat, informaatikat ning eesti ja  vene 
kultuuri ning ajalooga seotud aineid. Õpitakse süvendatult eesti keelt ja  
selle õpetamise metoodikaid.

Teisest õppeaastast keskendutakse eesti keeleteadusele ja  kirjandu
sele. Õpitakse praktilist grammatikat, leksikoloogiat, foneetikat, stilisti
kat, morfoloogiat, süntaksit, saadakse ülevaade Eesti kirjandusest.

Üliõpilased kirjutavad oma teaduslikust huvist lähtuvalt ühe 
proseminari-, ühe seminaritöö ning diplomitöö.

Õppeaja kestel sooritatakse pedagoogiline praktika: koolitundmise, 
psühholoogilis-pedagoogiline ja  metoodiline algpraktika ning põhiprak- 
tika.
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Kahel viimasel õppeaastal läbivad üliõpilased lisaeriala: kodulooõpe
taja vene õppekeelega koolis; sotsiaalpedagoogika. Lisaeriala maht on 
vähemalt 27 ainepunkti.

Kolledži lõpetanud töötavad venekeelsetes põhikoolides ja  gümnaa
siumides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.

Kolledži lõpetajad võivad jätkata õpinguid ülikooli bakalaureuse
õppes.

Info: Kerese 14,20304 Narva, tel (035) 60 699 
Http://narva.ut.ee/

Põhikooli inglise keele õpetaja

Narva kolledž koolitab inglise keele õpetajaid põhikoolidele. Sisseastu
miseks inglise keele õpetaja erialale tuleb sooritada inglise keele kirjalik 
test. Kolledžisse astumisel arvestatakse keskkooli riigieksami tulemusi 
emakeeles ja  võõrkeeles. Vene õppekeelega koolide lõpetanutel peab 
olema sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam.

Kolledži õppekeelteks on vene ja  eesti keel, inglise keele õpetaja 
erialal muidugi ka inglise keel. Õpingute lõpul tuleb venekeelses kesk
koolis hariduse omandanutel sooritada riigikeele kesktaseme eksam.

Põhiõppe kestus on 4 aastat. Need üliõpilased, kes vene õppekeelega 
kooli lõpetamisel said eesti keele kui teise keele riigieksamil vähem kui 
60% maksimaalsest punktide summast, õpivad ühe õppeaasta eesti keelt. 
Nende õppeaeg pikeneb ühe aasta võrra.

Täiskursuse lõpetamiseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži 
lõpetamisel saadakse kõrgharidust tõendav Tartu Ülikooli diplom ja  õpe
taja kutse.

Esimesel õppeaastal õpivad üliõpilased üldaineid: psühholoogiat, pe
dagoogikat ja  sotsioloogiat, filosoofiat, informaatikat ning eesti ja  vene 
kultuuri ning ajalooga seotud aineid. Õpitakse süvendatult inglise keelt ja  
eesti keelt.

Teisest õppeaastast keskendutakse inglise keelele ja  kirjandusele. Õpi
takse praktilist grammatikat, leksikoloogiat, foneetikat, stilistikat, mor
foloogiat, süntaksit ning tõlketeooriat. Üliõpilased kuulavad kursusi 
inglise keele ajaloost ja  maatundmisest.
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Üliõpilased kirjutavad lähtuvalt oma teaduslikust huvist ühe 
proseminari-, ühe seminaritöö ning diplomitöö.

Õppeaja kestel sooritatakse pedagoogiline praktika: koolitundmise, 
psühholoogilis-pedagoogiline ja  metoodiline algpraktika ning põhiprak- 
tika.

Kahel viimasel õppeaastal tuleb üliõpilastel valida üks kahest lisa
erialast: eesti keel ja  kultuurilugu või sotsiaalpedagoogika. Lisaeriala 
maht on vähemalt 25 ainepunkti.

Kolledži lõpetanud töötavad venekeelsetes põhikoolides ja  gümnaa
siumides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.

Kolledži lõpetajad võivad jätkata õpinguid ülikooli bakalaureuse
õppes.

Info: Kerese 14,20304 Narva, tel (035) 60 699 
http ://narva.u t.ee/
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PÄRNU KOLLEDŽ

Sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö korraldus (Social Work and Administration) on õppekava, mis 
lisaks sotsiaaltöö teooria ja  praktika õpetamisele sisaldab majandustea
duste ja  avaliku halduse elemente. Õppekava eesmärk on koolitada Eesti 
omavalitsusasutustele ja  muudele avalik- ning eraõiguslikele institutsioo
nidele kõrgharidusega spetsialiste, kes omavad ettevalmistust tegutse
miseks sotsiaaltöötajana või sellealase tegevuse korraldajatena.

Eesti omavalitsused vajavad laiapõhjalise ettevalmistusega personali, 
sealhulgas sotsiaaltöötajaid ja  sotsiaalala korraldajaid, kes tunnevad ka 
avaliku halduse ja  majandamise aluseid ning on võimelised korraldama 
kogu sotsiaalala kas kogu omavalitsusüksuse või selle territoriaalses ning 
funktsionaalses alljaotuses. Juht peab lisaks juhieeldustele ja  koolitusele 
tundma ka juhitavat valdkonda. Antud õppekava annab ülevaate sotsiaal
ala probleemidest koos juhtimiseks ja  majandamiseks vajalike teadmiste 
ja  oskustega.

Lisaks omandatakse ettevalmistus sotsiaaltööks —  toimetuleku
raskustega isikute probleemide leevendamiseks või lahendamiseks ja  
ennetamiseks nii üksikisiku, perekonna, sotsiaalse grupi ehk riskirühma, 
kogukonna, omavalitsuse ja  ühiskonna (riigi) tasandil.

Lähtudes praktilisest suunitlusest on leitud sobiv proportsioon teadus
like ning praktiliste distsipliinide vahel. Diplomiõppe läbinutel on võima
lus jätkata bakalaureuseõppes.

Sotsiaaltöö omab seoseid paljude eri- ja  kutsealadega: sarnaselt arstiga 
kasutab ka sotsiaaltöötaja diagnoosimist ja  sekkumist; sarnaselt psühho
loogiga kasutab nõustamist; samuti kui jurist informeerib ta klienti teda 
puudutavast ning osaleb seadusloomes; samuti kui haldustöötaja juhib 
institutsioonide tegevust ja  kujundab nende poliitikat. Sotsiaaltööl on 
palju ühist teenindusega, mille tase määrab tihti hinnangu asutuse või 
omavalitsuse ja  isegi riigi kohta. Seetõttu on koolitamisel oluline eetiliste 
ja  moraalsete ning käitumise põhimõtete kujundamine. Vastavad õppe
ained sisalduvad ka õppekavas.

Sotsiaaltöö seost eri tegevusalade ja  õppeainetega on arvestatud õppe
kava koostamisel. Õppekava jaguneb mooduliteks: üldained (psühho
loogia, sotsioloogia, võõrkeeled ning informaatika), sotsiaaltöö alamaste 
(sissejuhatus sotsiaaltöösse ja  sotsiaalpoliitikasse, riskirühmad, inimese 
areng ning sotsiaaltöö õiguslikud alused), õigus ja haldus (õiguse alused,
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töö-ja  sotsiaalõigus, karistuspoliitika ja  probatsioon, sotsiaalplaneerimine 
ning halduskorraldus), majandus (majandusteooria ja  -poliitika, avaliku 
sektori ökonoomika, klienditeeninduse ja  majandusarvestuse alused, 
eelarveline raamatupidamine, organisatsiooni ja  personali juhtimine, töö- 
turupoliitika ning projektide juhtimine ja  rahastamine), sotsiaalkaitse 
(sotsiaaltagatised ja  sotsiaalkaitse, sotsiaalkindlustuse ökonoomika, 
sotsiaalpoliitika ja  -statistika) ja  sotsiaaltöö erikursused (Eesti hoole
kande ajalugu, eetika, sotsiaalnõustamine, vabatahtliku töö korraldamine, 
sotsiaaltöö meetodid ja  teooriad ning sotsiaalinformaatika). Stuudium 
vältab kuus semestrit ning lõpeb superviseeritud praktika ja  diplomitöö 
koostamise ning kaitsmisega.

Info: Ringi 35,80012 Pärnu, tel (044) 50 523 
Http:// www.pc.ut.ee

Turismi- ja hotelliettevõtlus

Turism on suurim ja  üks kiiremini arenevatest majandusharudest ning 
arvestatav üldise majandusliku arengu mootor kogu maailmas. Seoste 
tõttu teiste majandusharudega mõjutab turism kogu majandust, suuren
dades nõudlust teiste valdkondade toodete ja  teenuste järele. Turism on 
tegevusvaldkond, mis on eluliselt huvitatud looduskeskkonna, ajaloo- ja  
kultuuripärandi jätkusuutlikkusest ning suudab oskusliku juhtimise korral 
seda ka tagada.

Õppekava nimetus rõhutab turismi kui ettevõtlusele tuginevat 
majandusharu, seetõttu on olulisteks käsitlusaladeks rahvamajanduse ja 
ettevõtluse põhialused. Üldainete osas on suurem tähelepanu pööratud 
võõrkeeltele, informaatikale ia õiguste alustele.

Turismi- ja hotelliettevõtlust iseloomustavad peamiselt väikesed ja  
keskmise suurusega ettevõtted, kus töötajad vajavad enamasti mitme
külgseid ja  universaalseid teadmisi ja  oskusi. Seetõttu pakub õppekava 
üliõpilastele laiapõhjalist turismiharidust, mis võimaldab tundma õppida 
turismi kui tervikut, aga samuti turismi- ja  majutusettevõtete kõiki pea
misi töövaldkondi ja  igapäevatöid. Peamiseks printsiibiks on järjepideva 
õppimise ja  enesearendamise teel oma ala professionaaliks kasvamine.

Turismimajanduse erikursustel omandatakse turismi- ja transpordi 
alused, erialane terminoloogia, kliendikeskne mõttelaad ja  teeninduse

117

http://www.pc.ut.ee


filosoofia põhialused, millele tuginevad ka turismiettevõtete majandus
õpetuse, turismitoodete ja  -teenuste nõudluse ja  pakkumise, turismi- 
turunduse, praktilise reklaami ning turismiettevõtte juhtimise kursused. 
Põhjalikult õpitakse tundma sissetuleva ja  väljamineva turismi spetsii
fikat, korraldust, hinnakujundust ja  müüki, turismigeograafiat, sh lennun- 
dusgeograafiat, samuti turismiinfo allikaid ja  arvutireserveerimissüstee- 
me.

Rahvusvahelise turismi- ja  hotelliettevõtluse kursus annab ülevaate 
turismi suundumustest, koostöövõimalustest ja  probleemidest: turismi- 
poliitika kursus on suunatud sellealase tegevuse korraldamisele avalikes 
institutsioonides ning tutvustab turismipoliitilisi eesmärke erinevatel 
tasanditel. Turismiõigus käsitleb tegevusala õiguslikke küsimusi rahvus
vahelisel tasandil, Euroopa Liidus ja  Eestis. Üliõpilased omandavad 
põhiteadmised säästva turismi ja  kuurortturismi arendamisest, samuti 
praktilised oskused suurürituste planeerimiseks ja  korraldamiseks.

Hotellimajandus on turismi oluline koostisosa ning seetõttu on õppe
kavas eraldi moodul, kus õpitakse tundma hotellinduse ia toitlustamise. 
põhialuseid ning terminoloogiat, hotelli organisatsiooni ja  majandamist, 
tegevuse korraldamist, juhtimist ning turustamist.

Lahutamatuks osaks turismi- ja  hotelliettevõtluse tundmaõppimisel on 
praktikaperioodid turismi- või transpordifirmades, majutusasutustee või 
turismiga seonduvates ettevõtetes ja  organisatsioonides.

Diplomiõpe kestab statsionaarses õppevormis 3 aastat ja  avatud üli
koolis 4 aastat ning lõpeb erialase lõpueksami ja  diplomitööga. Lõpetaja 
omandab rakendusliku kõrghariduse ning saab Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledži diplomi. Õppekava läbimine annab valmisoleku asuda tööle 
turismi- ja  majutusettevõtetesse, turismiga piirnevatel aladel tegutseva
tesse ettevõtetesse ja  asutustesse, alustada karjääri ettevõtjana, alljuhina, 
spetsialistina riigi- või omavalitsusstruktuurides, samuti aga võimaluse 
jätkata õpinguid bakalaureuse või kutsemagistri kraadi taotlemiseks.

Info: Ringi 35,80012 Pärnu, tel (044) 50 524 
Http:// www.pc.utee

Ärijuhtimine

Diplomiõpe annab rakendusliku kõrghariduse, mis on suunatud ettevõtte 
asutamiseks ja  juhtimiseks vajalike teadmiste ja  oskuste omandamisele.
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Diplomiõppe nominaalaeg on 3 aastat. Kolmandal õppeaastal spetsialisee
rutakse väikeettevõtlusele.

Ettevõtlus on turumajanduse alus, millele rajatakse Eesti uuenev 
majandus. Ettevõtlus on energiliste ja  algatusvõimeliste inimeste intellek
tuaalne tegevus, kes kasutavad nende käsutuses olevaid ressursse majan
dustegevuse organiseerimiseks ja  ühiskonna majanduslike probleemide 
lahendamiseks. Ettevõtlus tähendab keerukate projektide elluviimist ning 
valmisolekut võtta endale vabatahtlikult kogu uute ideede realisee
rimisega kaasnev risk.

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

Õppeainete valik ja  järjestus moodustavad seostatud süsteemi, kus 
üleminek ühelt ainelt teisele toimub loogiliselt põhjendatuna ja  ainete 
omavahelisi seoseid arvestades. Esimesel õppeaastal on rõhk üldainetel, 
mis loovad vajaliku baasi edasisteks õpinguteks. Õpitakse võõrkeeli, 
informaatikat, statistikat, majandusmatemaatikat, õigusteadust ja  psühho
loogiat. Peaaine õppimine loob teoreetilise ja  metodoloogilise aluse eri
ainete omandamiseks. Õpitakse majandusteooriat, majandusajalugu ja  
-poliitikat, rahvusvahelist majandust, riigirahandust, pangandust, maksun
dust jne. Järgnevad rakendusliku suunaga erialaained nagu ärijuhtimine, 
ettevõtte analüüs, marketing, finantsjuhtimine, majandusarvestus, tootmis- 
ja  teeninduskorraldus, inimsuhted jne. Lisaks on võimalus õppida valik
aineid. Lahutamatuks osaks diplomiõppe kavas on praktika ettevõtetes.

Diplomiõpe lõpeb lõpueksami ja  diplomitööga. Diplomiõppe läbinu 
omab teoreetilisi teadmisi ning teatavaid praktilisi oskusi tegutsemiseks 
ärijuhi või ettevõtjana. Tänapäeva keerukas majandussituatsioonis orien
teerumiseks ja  edu saavutamiseks tuleb veel palju juurde õppida. Lõpe
tanutel on võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis või teistes ülikoo
lides ning taotleda kutse- või teaduskraadi oma erialal.

Info: Ringi 35,80012 Pärnu, tel (044) 50 521 
Http://www.pc.ut.ee
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Keskkonnateadus

Keskkonnaprobleemide hulk kasvab tänapäeva maailmas pidevalt. Eesti 
Vabariigi valitsus ja  Riigikogu töötavad pidevalt keskkonnakaitseliste 
seadusaktide täiustamisel. Praegune seis seadusandluses on rahuldav. 
Kahjuks napib aga laia baasharidusega inimesi, kes vastuvõetud seadusi 
praktikas ellu viiksid.

Seda lünka aitab täita Tartu Ülikooli Türi kolledži keskkonnateaduse 
õppekava, mida kureerivad kaks teaduskonda —  füüsika-keemia- ja  
bioloogia-geograafiateaduskond.

Keskkonnateaduse õppekava valinud üliõpilased omandavad teoreeti
lisi teadmisi ja  praktilisi oskusi keskkonnaga seotud ainetes. Õppekava on 
tugevalt praktilise suunitlusega, enamik õppekava ainetest sisaldab lisaks 
loengutele veel seminare ja  praktikume, samuti praktilisi õppusi.

Kolledži lõpetamise järel on võimalik jätkata õpinguid kitsama spet
sialiseerumisega keskkonnabiotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, kesk
konnakeemia, keskkonnafüüsika, rakendusgeoloogia, maastikuökoloogia 
ja  keskkonnakaitse magistri- ja  doktoriõppes vastavalt kinnitatud õppe
kavadele.

Keskkonnateaduse õppeprogrammi on koostanud Tartu Ülikooli juu
res tegutsev keskkonnateaduste nõukogu, kuhu kuuluvad keskkonnatea
duse spetsialistid Tartu Ülikoolist, Eesti Põllumajandusülikoolist, Zooloo
gia ja  Botaanika Instituudist, Füüsika Instituudist ja  Tartu Observatooriu
mist. Teadlaste ja  praktikute koostööna valminud õppekava on täiendatud 
ja  tänapäevastatud variant, mis võimaldab spetsialiseerumist omavalitsuse 
keskkonnanõuniku või ettevõtte keskkonnajuhi-planeerija erialale.

Õpingute mahuks on 120 ainepunkti (AP) ning see jaguneb kahte 
ossa: alamastmeks (40 AP) ning kesk- ja  ülemastmeks (80 AP). Alamaste 
koosneb loodusteaduste üldkursustest, mis loovad põhibaasi erialatead
miste omandamiseks. Alamastme ained jaotuvad nelja ainebloki vahel: 
bioloogilis-maateaduslikud ained, keskkonnafüüsika alused, keskkonna
keemia alused ja  üldained.

Kesk- ja  ülemastme ained annavad keskkonnanõuniku või keskkon- 
najuht-planeerija tööks vajalikke süvendatud teoreetilisi teadmisi ja  prak
tilisi oskusi ning jagunevad kahte rühma: kohustuslikud ained ja  vabalt 
valitavad ained, lisandub lõputöö. Õppetöö toimub tsüklitena, eksam või 
arvestus tehakse kohe ainetsükli lõpul. Eraldi eksamisessiooni pole.

TÜRI KOLLEDŽ
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Keskkonnateaduse õppekaval on õpingute nominaalaeg kolm aastat. 
Türi kolledži lõpetanud keskkonnanõunikel ja  keskkonnajuht-planee- 

rijatel on võimalik leida tööd omavalitsustaseme (valla, linna) ja  teatud 
riiklike (maakondade, ministeeriumide) üksuste spetsialistidena ja  palju
des eraettevõtluse valdkondades.

Alates 2000/2001. akadeemilisest aastast on keskkonnateadust võima
lik õppida ka kaugõppes avatud ülikoolis.

Info: Tolli 62,72213 Türi, tel (038) 47 065 
E-post: jarvamaa@ut.ee
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T äpsem  i n f o r m a t s i o o n  ü l i k o o l i  a s t u m i s e  k o h t a

Õ p p e - ja ü liõ pila so sa k o n d  Ta r t u , Ü l ik o o l i 18 -12 0

TEL. (07) 3 75  62 5

A va tu d  Ü l i k o o l  T a r tu , Lossi 24
TEL. (07) 375  200

Ta r t u  Ü lik o o li T allin n a  esin d u s  Ta l l in n , M ü ü r ivah e  ii

t e l . (0 )6 4 0 6  8 6 6

Ta r t u  Ü lik o o li H iiu m a a  e sin d u s  K ä r d l a , L e ig r i v ä lja k  5

t e l . (046) 3 1 1 8 8

Ta r t u  Ü l ik o o li Id a-V ir u m a a  e sin d u s  Jõ h v i, K e sk v ä lja k  i

TEL. (033) 21 2 1 7

Ta r tu  Ü l ik o o l i Järvam aa  esin d u s  T ü r i, T o l l i 62

TEL. (0 3 8 )4 7  0 6 5

Tar t u  Ü lik o o l i Sa a r e m a a  esin d u s  K u r e ss a a r e , L o ssipar g i i

t e l . (045) 39 839

Ta r t u  Ü l ik o o l i V õ r u m a a  esin d u s  V õ r u , K o id u l a  26

t e l . (0 78 ) 28  328

N arva, K e r e se  14 

t e l . (035) 60  60 8

P ärnu, R inGi 35 

TEL. (044) 50 52O

•( '  '4 

TÜRI, TOLLI 62 

TEL. (038) 7 9  403
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