
ГЕАТМЖ
о о

Tartu Ülikooli astujaile



У/ ,

" M a
Tartu Ülikool

TEATMIK 2002

TARTU ÜLIKOOLI 
ASTUJAILE

Bakalaureuseõpe 
Arstiõpe 

Hambaarstiõpe 
Proviisoriõpe 

Klassiõpetaja koolitus 
Muusikaõpetaja koolitus 

Kutsekõrgharidusõpe

Tartu 2001



Toimetaja: Aime Randveer
Tartu Ülikooli õppe-ja üliõpilasosakond 
Ülikooli 18-120, tel (07) 375 625 
e-post: aimer@ut.ee

Kaanekujundus: Aita Linnas

It Ü Raamatukoqul
L_ü____J

© Tartu Ülikool, 2001 
Tartu Ülikooli Kirjastus 
Tiigi 78, Tartu 50410 
Tellimus nr. 854

mailto:aimer@ut.ee


Sisukord

1. Tartu Ülikoolis õppimisest.............................................................. 9

2. Bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-, proviisoriõppe, 
klassiõpetaja ja muusikaõpetaja koolituse täiskoormusega 
õppevormi õppekavad...................................................................16

3. Kutsekõrgharidusõppe täiskoormusega õppevormi 
õppekavad...................................................................................... 18

4. Õppekavade kirjeldused............................................................... 19
USUTEADUSKOND....................................................................19
Usuteadus...................................................................................... 19

ÕIGUSTEADUSKOND.............................................................. 21
Õigusteadus................................................................................... 21
ARSTITEADUSKOND............................................................... 22
Arstiteadus.................................................................................... 22
Hambaarstiteadus..........................................................................23
Proviisor........................................................................................ 24
Õendusteadus................................................................................ 25
FILOSOOFIATEADUSKOND....................................................26
Ajalugu...........................................................................................26
Eesti ja soome-ugri keeleteadus...................................................26
Filosoofia...................................................................................... 28
Inglise keel ja  kiijandus............................................................... 29
Kirjandus ja rahvaluule.................................................................31
Klassikaline filoloogia..................................................................33
Maalikunst.................................................................................... 34
Romanistika...................................................................................35
Saksa keel ja kiijandus..................................................................36



Skandinaavia keeled ja kultuurid.................................................37
Vene ja slaavi filoloogia............................................................... 38
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND........................ 40
Bioloogia....................................................................................... 40
Geenitehnoloogia.......................................................................... 41
Geograafia..................................................................................... 42
Geoloogia...................................................................................... 43
Keskkonnatehnoloogia................................................................. 45
Loodusteaduste õpetaja................................................................ 46
FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND........................................ 47
Füüsika...........................................................................................47
Infotehnoloogia............................................................................. 48
Keemia...........................................................................................49
Keskkonnatehnoloogia................................................................. 51
Loodusteaduste õpetaja................................................................ 52
Materjaliteadus.............................................................................. 53
HARIDUSTEADUSKOND......................................................... 55
Eripedagoogika............................................................................. 55
Kasvatusteadused..........................................................................56
Klassiõpetaja................................................................................. 57
Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja
kirjanduse õpetaja.........................................................................58
Muusikaõpetaja............................................................................. 59
KEHAKULTUURITEADUSKOND........................................... 60
Füsioteraapia................................................................................. 60
Kehaline kasvatus ja sport........................................................... 61
MAJANDUSTEADUSKOND.....................................................62
Majandusteadus............................................................................62
MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND.............64
Informaatika.................................................................................. 64
Infotehnoloogia............................................................................. 65
Matemaatika.................................................................................. 65
Matemaatiline statistika............................................................... 66

4



SOTSIAALTEADUSKOND........................................................ 68
Ajakirjandus ja suhtekorraldus....................................................68
Psühholoogia................................................................................. 69
Riigiteadused................................................................................ 70
Semiootika ja kulturoloogia......................................................... 73
Sotsioloogia,sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika................................74
NARVA KOLLEDŽ.......................................................................78
Alushariduse pedagoog................................................................ 78
Eesti keel teise keelena................................................................ 79
Inglise keele õpetaja......................................................................80
PÄRNU KOLLEDŽ.......................................................................81
Sotsiaaltöö korraldus.....................................................................81
Turismi-ja hotelliettevõtlus.........................................................82
TÜRI KOLLEDŽ...........................................................................83
Keskkonnateadus..........................................................................83

5. Teadmiseks üliõpilastele............................................................... 85
Tartu Ülikooli vastuvõtu kalenderplaan 2002..............................85
Õppimisvõimalused välismaal......................................................86
Majutus...........................................................................................87
Raamatukogu kasutamine............................................................. 88

5



Hea ülikooli astuja

Olles Eesti vanim ülikool, on Tartu Ülikoolil kohustus anda püsiva väär
tusega tugevat haridust. Universitas’ena peame andma mitmekesist 
haridust, niisugust, millega saab hakkama praegu ja  tulevikus. Teame, 
et tudengid tahavad parimat ja seepärast töötab ülikool iga päev selle ni
mel, 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 aka
deemilises maailmas on Tartu Ülikool koduks oma liikmetele, uutest 
tudengitest ootame tublit täiendust.

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Jaak Aaviksoo
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1. Tartu Ülikoolis õppimisest

Ülikooliõpingud toimuvad õppekavade alusel. Õpingute mahtu mõõde
takse ainepunktides ehk õppenädalates (AP). Ühe ainepunkti saab üli
õpilane siis, kui on õppeaine omandamisel teinud 40 tundi tööd ning 
sooritanud positiivsele hindele eksami või arvestuse. 40 tunni hulka on 
arvestatud loengute/seminaride/praktikumide tundide kestus ning ise
seisvale tööle ja teadmiste kontrollile kulunud aeg.

Õppekava on dokument, mis määrab tingimused õppeastme lõpeta
miseks: milliseid õppeaineid ja millises mahus peab õppima, kui suures 
mahus on võimalik aineid valida, milline on nominaalne õppeaeg jm. 
Õppekavade koostamisel on lähtutud eeldusest, et ühe õppeaasta jook
sul kogub tudeng 40 AP. Õppimine nominaalõppeaja jooksul on riigi 
poolt finantseeritavatel e. riigieelarvelistel õppekohtadel õppija jaoks 
tasuta.

Õppeastmeid on akadeemilises õppes kolm:
• bakalaureuseaste, maht -  120 AP, nominaalõppeaeg 3 aastat;
• magistriaste, maht -  80 AP, nominaalõppeaeg 2 aastat;
• doktoriaste, maht -  160 AP, nominaalõppeaeg 4 aastat (Joonis 1). 
Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastme läbimisel saavutatakse baka
laureuse-, magistri- või doktoritasemele vastav haridus. Tase on kvali
fikatsiooni asukoht kõrgharidussüsteemis.

Erandliku õppeastmestikuga on:
• arstiteaduse õppekava, maht 240 AP, nominaalõppeaeg kuus aastat;
• hambaarstiteaduse ja  proviisori õppekavad, maht -  200 AP, nomi

naalõppeaeg viis aastat.
Arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavade läbimisel 

omandatav haridus vastab magistritasemele. Arstiteaduse või hamba-
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arstiteaduse lõpetanu võib asuda edasi õppima doktoriõppes või resi
dentuuris eriarsti kutse saamiseks. Residentuur kestab 3-5 aastat. Pro
viisori õppekava läbinul on võimalik õpinguid jätkata doktoriõppes.

Tartu Ülikooli Pärnu ja Türi kolledžis on võimalik omandada raken
dusliku suunitlusega kutsekõrgharidus.

DOKTORIASTE 
160 AP, 4  aastat

i

MAGISTRIASTE 
80 AP, 2 aastat J Л

BAKALAUREUSEASTE  
120 AP, 3 aastat

\
KUTSEKÕRGHARIDUSÕPE  

120 AP, 3 aastat

Joonis 1. Õppeastmestik
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Bakalaureuseõppekavade ülesehitus 

Maht ja nominaalne õppeaeg
Bakalaureuseõppekava maht on üldjuhul 120 ainepunkti (AP) ning selle 
läbimiseks ettenähtud nominaalõppeaeg on 3 aastat.

Moodulid, vabaained, bakalaureusetöö/eksam
Suurem osa bakalaureuseõppekavast (kokku 108 AP) on üles ehitatud 
erinevat tüüpi moodulitest. Mooduli all mõistetakse teatud õppeainete 
komplekti, mis on õppekavas fikseeritud. Mooduli mahuks on 16 või 
4 AP. Moodulid võivad olla kohustuslikud või valitavad. Ka kohustus
liku mooduli sees võib olla valitavaid õppeaineid (näiteks kolmest 
õppeainest tuleb valida üks).

Lisaks erinevatele moodulitele sisaldavad kõik bakalaureuseõppekavad 
8 AP mahus vabaaineid. Vabaaine on üliõpilase vabalt valitud õppeaine 
oma või mõnest muust ülikoolist. Vabaaineks võib valida kõiki ülikoolis 
õpetatavaid õppeaineid tingimusel, et nende kohustuslikud eeldus
ained1 on varem tehtud.

Bakalaureuseaste lõpeb bakalaureuseeksami sooritamise või bakalau
reusetöö kaitsmisega. Mõlema mahuks on 4 AP.

Õppekava ülesehitust illustreerib joonis 2.

Peaaine

Peaaine on õppekavas fikseeritud ainetekomplekt, mille läbimine on 
üliõpilasele kohustuslik, et saavutada bakalaureusetase. Peaaine koos
neb kahest alusmoodulist (16+16 AP), ühest suuna- ja ühest eriala
moodulist (16+16 AP) ning bakalaureusetööst või -eksamist (4 AP 
mahus). Peaaine maht kokku on 68 AP. Paljud õppekavad sisaldavad 
enam kui üht peaainet ning üliõpilasel on võimalik valida, millises 
kitsamas valdkonnas ta soovib teadmisi omandada. Näiteks riigiteaduste 
õppekava järgi õppijal on võimalik valida avaliku halduse, võrdleva 
poliitika ja rahvusvaheliste suhete suuna vahel.

1 Eeldusained on ained, mille läbimist võib nõuda enne teise aine sooritamist.
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Bakalaureusetöö või 
-eksam 4 AP

II erialamoodul 16 AP, 
valitav samast või 
mõnest muust

I erialamoodul 
16 AP

к

õppekavast

i к

Valikainete 
moodul 
4 AP

I suunamoodul 
16 AP

Eeldusained: kuni 8 AP 
(alusmooduli ainete hulgast)

II suunamoodul 
16 AP, valitav samast 
või mõnest muust 
õppekavast

Eeldusained - kuni 8 AF 
(vastava õppekava 
alusmooduli ainete hulgast*)

Valikainete 
moodulid 
8 AP

(4+4 AP 
moodulid)

I alusmoodul 
16 AP

II alusmoodul 
16 AP

kohustuslikud ______  valitavad .............  vabaained
moodulid moodulid

Joonis 2. Bakalaureuseõppekava ülesehitus
* -  juhul kui suunamoodul valitakse väljaspoolt õppekava, sooritatakse eeldusained 

valikmoodulitena.
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1) 16 AP moodulid:
Alusmoodul on baas- ja üldainete komplekt. Iga õppekava sisal

dab kaks alusmoodulit (16+16 AP), millest vähemalt 
üks on ühe valdkonna õppekavadel ühine. Alusmoo- 
dulid on üliõpilasele kohustuslikud.

Suunamoodul on ainetekomplekt valdkonnasiseseks spetsialiseeru
miseks. Kahest suunamoodulist üks on üliõpilasel 
kohustus sooritada antud õppekavast, teise suuna- 
mooduli võib üliõpilane valida kas samast või mõ
nest teisest õppekavast. Näiteks üliõpilane, kes õpib 
majandusteadust, võib teiseks suunamooduliks vali
da psühholoogia, läbides eelnevalt psühholoogia 
suunamooduli eeldusained (juhul, kui psühholoogia 
õppekavas on eeldusainete läbimine ette nähtud). Iga 
suunamooduli valiku tingimuseks võib õppekava 
ette näha eeldusainete sooritamise sama õppekava 
alusmooduli ainete hulgast kuni 8 AP mahus. Tei
seks suunamooduliks võib valida ka erialamooduli, 
kui erialamooduli valimise eeldustingimused on täi
detud.

Erialamoodul on ainetekomplekt, mille baasil on võimalik jätkata 
erialaõpinguid magistriastmel. Ka kahest erialamoo
dulist on üks üliõpilasel kohustus sooritada antud 
õppekavast, teise erialamooduli võib valida kas sa
mast või mõnest teisest õppekavast. Teiseks eriala
mooduliks võib valida ka suunamooduli. Kohustus
liku erialamooduli baasil koostatakse bakalaureuse
töö või sooritatakse bakalaureuseeksam (vastavalt 
sellele, kuidas antud õppekava ette näeb).

2) 4 AP moodulid:
Valikainete moodul on 4 AP aine või 4 AP mahus ainete komplekt, 

mida õppija võib valida kõigist õppekavadest. Baka
laureuseõppekava täitmisel on vajalik valida kolm 
valikmoodulit (kokku 12 AP). Valikainete moodulite

Bakalaureuseõppekava moodulite tüübid
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mõte on võimaldada õppijal sooritada teise õppe
kava suuna- või erialamooduli eeldusaineid või 
omandada laiemaid teadmisi peaaines. Õppijal on 
õigus valida, kumba varianti ta kasutab. Valikmoo- 
dulite ning suuna- ja erialamooduli valimine väljas- 
poolt oma õppekava annab üldjuhul lisavõimaluse 
vastava eriala magistriõppesse kandideerimiseks.

Kokkuvõtlikult:
bakalaureuseõppekava koosneb:
• kahest alusmoodulist, kumbki 16 AP;
• kahest suunamoodulist, kumbki 16 AP;
• kahest erialamoodulist, kumbki 16 AP;
• valikainete moodulitest, kokku 12 AP;
• vabaainetest - 8 AP;
• bakalaureuseeksamist või bakalaureusetööst - 4 AP (vt. Joonis 2).

Mida tasub silmas pidada?
• Oma õppekavaga tasub hoolikalt tutvuda! Vajadusel küsige lisa

informatsiooni.
• Tutvuge ka teiste õppekavadega, et omada piisavalt informatsiooni 

õppekavas antud valikute suhtes otsuse tegemisel
• Bakalaureuseastmelt mõne teise eriala magistri astmesse üleminekul 

võib olla tingimuseks seatud eeldusainete sooritamine bakalaureuse
astme jooksul kuni 44 AP mahus, täpsemat informatsiooni selle koh
ta sisaldab vastav õppekava. Seega tasub õppijal võimalikult õppe
aja alguses püüda jõuda selgusele, milliste valitavate moodulitega ta 
oma õppekava täidab ning millised magistriõppe erialad on tema 
jaoks huvipakkuvad.

• Kuna kõigil ühe valdkonna bakalaureuseõppekavadel on üks alus
moodul ühine, siis suuna- või erialamoodulite valimisel sama vald
konna õppekavade moodulite hulgast võib sooritamist nõudvate 
täiendavate eeldusainete hulk olla väiksem, kui väljaspoolt valdkon
da moodulite valimisel. Mõnede õppekavade suunamoodulite vali
misel ei ole nõutud eeldusainete sooritamist.

• Erinevate teaduskondade õppekavad jaotuvad valdkondade vahel 
järgnevalt:
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Humanitaarteaduste valdkond -  filosoofiateaduskond, usuteadus
kond;
Loodusteaduste valdkond -  bioloogia-geograafiateaduskond; 
Meditsiini- ja sporditeaduste valdkond -  arstiteaduskond, 
kehakultuuriteaduskond
Sotsiaalteaduste valdkond -  majandusteaduskond, sotsiaal
teaduskond, õigusteaduskond;
Täppisteaduste valdkond -  füüsika-keemiateaduskond, matemaa- 
tika-informaatikateaduskond;
Õpetajakoolituse valdkond -  haridusteaduskond.
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2. Bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-, 
proviisoriõppe, klassiõpetaja ja 

muusikaõpetaja koolituse 
täiskoormusega õppevormi õppekavad

1. USUTEADUSKOND Usuteadus
2. ÕIGUSTEADUSKOND Õigusteadus
3. ARSTITEADUSKOND Arstiteadus

Hambaarstiteadus
Proviisor
Õendusteadus

4. FILOSOOFIATEADUSKOND Ajalugu
Eesti ja soome-ugri keeleteadus
Filosoofia
Inglise keel ja kirjandus
Kirjandus ja rahvaluule
Klassikaline filoloogia
Maalikunst
Romanistika
Saksa keel ja kirjandus
Skandinaavia keeled ja 
kultuurid
Vene ja slaavi filoloogia

5. BIOLOOGIA- 
GEOGRAAFIATEADUSKOND

Bioloogia
Geenitehnoloogia
Geograafia
Geoloogia
Keskkonnatehnoloogia
Loodusteaduste õpetaja
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6. FÜÜSIKA- 
KEEMIATEADUSKOND

Füüsika
Infotehnoloogia
Keemia
Keskkonnatehnoloogia
Loodusteaduste õpetaja
Materjaliteadus

7. HARIDUSTEADUSKOND Alushariduse pedagoog
Eripedagoogika
Kasvatusteadused
Klassiõpetaja
Mitte-eesti õppekeelega 
põhikooli eesti keele ja 
kirjanduse õpetaja
Muusikaõpetaja

8. KEHAKULTUURITEADUSKOND Füsioteraapia
Kehaline kasvatus ja sport

9. MAJANDUSTEADUSKOND Majandusteadus
10. MATEMAATIKA-INFOR- 

MAATIKATEADUSKOND
Informaatika
Infotehnoloogia
Matemaatika
Matemaatiline statistika

11. SOTSIAALTEADUSKOND Ajakirjandus ja suhtekorraldus
Psühholoogia
Riigiteadused
Semiootika ja kulturoloogia
Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja 
sotsiaalpoliitika

12. NARVA KOLLEDŽ Alushariduse pedagoog
Eesti keel teise keelena
Inglise keele õpetaja
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3. Kutsekõrgharidusõppe 
täiskoormusega õppevormi õppekavad

1. PÄRNU KOLLEDŽ Sotsiaaltöö korraldus
Turismi- ja hotelliettevõtlus

2. TÜRI KOLLEDŽ Keskkonnateadus
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4. Õppekavade kirjeldused

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 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 
evangeelsele teoloogiale. Evangeelne teoloogia on kristliku teoloogia 
protestantlik haru, mis tekkis uusaja algul reformatsiooniliikumise käi
gus. Eesti levinuimad protestantlikud konfessioonid on luterlus ja bap
tism. Seega õpitakse TÜ usuteaduskonnas eelkõige tundma Jumala ole
muse evangeelset tõlgendust, vastavaid kiriku- ja dogmadeloolisi alli
kaid, 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 evangeelse teoloogia olulise teaduskeele 
õppimine.

Tartu Ülikooli usuteaduskond on ainus akadeemilist teoloogilist 
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpet, samuti gümnaasiumiõpe
taja tasemele vastavat õpetajakoolitust andev rahvusvaheliselt 
akrediteeritud õppeasutus Eestis. TÜ usuteaduskonnas toimub õppe
töö kuue õppetooli juures. Suur osa kodumaistest õppejõududest on 
doktorikraadiga tunnustatud eriteadlased. Tihti õpetavad usuteaduskon
nas nimekad välisõppejõud.
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Usuteadust saab kõikides astmetes ja kõikide õppekavade järgi 
õppida statsionaarselt riigitellimuskohtadel ja riigieelarveväliselt, aga 
ka avatud ülikoolis.

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

Vaimulikke (koguduseõpetajaid) vajab esmajoones Eesti Evan
geelne Luterlik Kirik, ent ka välis-Eesti luterlik kirik mitmel pool maa
ilmas. Eriti seal on üheks tingimuseks TÜ usuteaduskonna lõpetamine. 
Eesti Vabariigi kaitseväes valitseb kaplanite (sõjaväevaimulike) puu
dus. Vaimulikke-hingehoidjaid on tarvis haiglatesse, sotsiaalhoole- 
kandeasutustesse, vanglatesse. Vaimuliku kutse ja pühitsuse (ordinat
siooni) saamiseks tuleb omandada TÜ usuteaduskonnas bakalaureuse
kraad ja läbida seejärel ühe aastane pastoraalkoolitus EELK vaimulikus 
õppeasutuses - Usuteaduse Instituudis. Loomulikult võib TÜ usuteadus
konna lõpetanu, kui ta on näiteks roomakatoliiklane, õigeusklik või 
baptist, edasi õppida oma konfessiooni vaimulikus õppeasutuses.

Eesti koolides on suur nõudlus religiooniõpetuse õpetajate järele. 
Vastava kutse saamiseks tuleb läbida usuteaduskonnas pärast bakalau
reuseõpet ühe 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 tegewaimulikul oleks tea
duslik kraad. Loomulikult tekivad kraadiõppe läbinule võimalused ene
seteostamiseks 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 
alustasid 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.

Õppetöö õigusteaduskonnas toimub kolmes astmes. Esimene aste 
(kolm aastat) annab sotsiaalteaduste bakalaureuse (õigusteadus) kvali
fikatsiooni, selle järel teine aste (kaks aastat magistriõpet) annab juristi 
kvalifikatsiooni õigusmagistri tasemel ning kolmas aste (neli aastat 
doktoriõpet) akadeemilise kraadi Doktor iuris.

Bakalaureuseastme läbimiseks tuleb kolme aasta jooksul omandada 
õppeaineid 120 ainepunkti ulatuses. Bakalaureuseastme eesmärgiks on 
anda laiapõhjalised alusteadmised sotsiaalteaduste, sealhulgas õigus
teaduse valdkonnas. Õigusteaduse bakalaureuseõppe läbimine annab 
kvalifikatsiooni, mis võimaldab töötada õigusalaseid alusteadmisi nõud
vatel ametikohtadel.

Magistriastme läbimiseks tuleb kahe aasta jooksul omandada õppe
aineid 80 ainepunkti ulatuses. Magistriastme eesmärgiks on anda tervik
lik akadeemiline õigusharidus ning kutseoskused töötamiseks juristi 
kõrgkvalifikatsiooni eeldavatel ametikohtadel.

Info: Näituse 20-213, tel (07) 375 390, (07) 375 394 
http://juridica.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. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud 
mahus. Esimesel kahel kursusel õpetatakse peamiselt prekliinilisi dist
sipliine: anatoomiat, histoloogiat, bioloogiat, meditsiinilist keemiat, bio
füüsikat, biokeemiat, füsioloogiat, immunoloogiat, meditsiinilist mikro
bioloogiat, epidemioloogiat, biostatistikat, terviseedendust, meditsiini
list sotsioloogiat. Esimese kursuse kohustuslike ainete hulka kuuluvad 
ka ladina keel ja  eetika, samuti saavad üliõpilased esimesed teadmised 
esmaabist ja põetusest. Teise kursuse õppekavasse on lülitatud esimene 
osa perearstiteadusest. Kolmanda kursuse õppekavas on prekliiniliste 
ainete (patoloogia, farmakoloogia ja toksikoloogia, keskkonna- ja  töö
tervishoid) kõrval ka diagnostika alused. Alates neljandast kursusest 
õpitakse peamiselt kliinilisi distsipliine. Neljanda kursuse praktika hõl
mab kirurgiat ja  sisehaigusi, kuuenda kursuse praktika aga lisaks eel- 
poolnimetatutele ka perearstiteadust, lastehaigusi ning sünnitusabi ja 
günekoloogiat.

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

Vabaained ei ole õppekavas täpsustatud, neid võib valida kõikide 
Tartu Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. Arstiteaduse õppekava näeb 
ette vabaainete õppimist stuudiumi jooksul 5 AP (ca 100 tunni) ulatuses.
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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 tea
duskraadi saamiseks jätkata õpinguid doktorantuuris. Kliinilistel eriala
del 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 
praktikumid stomatoloogiapolikliinikus, hambaproteesikeskuses ja 
Maarjamõisa haiglas. Neljandal ja viiendal kursusel toimub menetlus
praktika stomatoloogia raviasutustes. Lõpueksami edukalt sooritanud 
saavad hambaarsti astme diplomi ning ühtlasi õiguse konkureerida 
kraadiõppe kohale doktorantuuris teadusliku kraadi omandamiseks.

Hambaarstiteaduse eriharude kutse omandatakse erialase residen
tuuri (kestab sõltuvalt valitud erialast 3-5 aastat) lõpetamise järel. Näi
teks 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 õppe
kavas fikseeritud tunduvalt suurema kogumahuga ainete hulgast. Vaba
ained ei ole õppekavas täpsustatud, sest neid võib valida kõikide Tartu 
Ülikoolis õpetatavate 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 alu
sel. Ettenähtud õppeaeg on viis aastat. Kehtib kursusesüsteem.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja  vabaaineteks. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud ma
hus. Kahel esimesel kursusel õpitakse peamiselt üldaineid: matemaati
kat, füüsikat, keemiat, botaanikat, anatoomiat, füsioloogiat, mikrobio
loogiat, patoloogiat, ladina keelt. Eriala-ainetest lisandub farmakopöa 
analüüsimeetodeid käsitlev õppeaine. Kolmandal ja neljandal kursusel 
on põhirõhk eriala-ainetel. Õpitakse ravimeid valmistama ja  analüüsi
ma, tundma ravimpreparaate ning nende toimet organismile, tundma 
ravimtaimi, nende kultiveerimist, analüüsimise ja  töötlemise võimalusi, 
samuti sotsiaalfarmaatsiat ja  farmaatsiakorraldust. Valikainete osas on 
iga kursuse õppekavas 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 süven
datult teatud probleemidega vastavalt oma huvile ja tulevikuplaanidele.

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

Viienda kursuse sügissemestril viibivad üliõpilased praktikal 
apteekides, kontroll-analüüsilaborites, farmaatsiatehastes ja  -firmades. 
Ravimtaimede tundmaõppimiseks on ette nähtud suvised praktikad 
katsepõllul ja vabas looduses.

Viienda kursuse lõpetab iseseisva uurimistöö kaitsmine ja  lõpuek
sam, mis haarab põhilisi küsimusi farmaatsiast. Ülikooli lõpetaja saab 
proviisori 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 osakond avati Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 1991. 
aastal ja on ainus omataoline Eestis. Õendusteaduse osakonna üles
andeks on akadeemilise õendushariduse, õendusteadusliku uurimistöö 
ja arendustegevuse kindlustamine.

Õendusteaduse osakond osaleb mitmes rahvusvahelises koostööpro
jektis, mis omavad olulist tähtsust nii õppe- kui teadustöö arendamise 
seisukohast.

Bakalaureuseõpe õendusteaduse erialal kestab kolm aastat (120 
ainepunkti). Õendusteaduse bakalaureuseõppes õpitakse õenduse alu
seid, eetikat ja ajalugu, õendusabi erinevate terviseprobleemidega ini
mestele, õendusteaduse teooriat ning kliinilisi distsipliine.

Õppima võetakse meditsiinikooli diplomit omavaid õdesid, velsk
reid ja ämmaemandaid. Kellel võetakse arvesse läbitud õppekava ja 
töökogemus ning sellele vastavalt lülitatakse üliõpilane sobivale kur
susele.

Bakalaureuseõppe eesmärk on anda kutsealased teoreetilised tead
mised ja praktilised oskused vastavalt üldõe III kutsestandardi nõuetele 
ning tagada ettevalmistus töötamiseks õena kõigis tervishoiu vald
kondades või õpingute jätkamiseks õendusteaduse magistriõppes.

Magistriõpe õendusteaduse erialal kestab kaks aastat (80 ainepunk
ti) ning koosneb magistriõpingutest (60 AP) ja  magistritööst (20 AP). 
Magistriõppesse astuja peab omama bakalaureusekraadi õendustea- 
duses. Süvendatakse üldteoreetilisi ja erialaseid teadmisi kliinilises 
õenduses, terviseõenduses, vaimse tervise õenduses, õenduspeda- 
googikas ja  õendusjühtimises. Õppekava eesmärk on arendada iseseis
va erialase ja teadustöö oskusi ning anda ettevalmistus tööks valitud eri
alal.

Info: õendusteaduse osakond 
Nooruse 9 
Tartu 50411 
tel (07) 381003 
faks (07) 381 004 

E-post: nurse@lists.ut.ee
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Filosoofiateaduskond

1

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.

Peaaine koosneb kahest valdkonna e. alusmoodulist (humanitaartea
duste ja ajaloo valdkonnast), ühest suuna-ja ühest erialamoodulist, valik
ainetest ja bakalaureusetööst või -eksamist. Igale erialale vastab õppe
tool (korraline professuur), mis õpetab vastavat ainet. Lisaks ajaloo osa
konna erialadele võib õppida mitmesuguseid teisi humanitaar-ja sotsiaal
teaduste suuna-ja erialaaineid väljaspool osakonda ja teaduskonda.

Bakalaureuseõppe (120 AP) lõpetamisel antakse humanitaarteadus
te bakalaureuse diplom ajaloo alal. Bakalaureuseõppe lõpetanutel on 
võimalik taotleda õpetajakutset (80 AP). Ülikooliharidusega spetsia
listide koolitus toimub magistriõppes (80 AP). Pärast magistritöö kaits
mist või magistrieksami sooritamist on parimatel võimalik jätkata õpin
guid doktoriõppes (120 AP).

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

Info: Lossi 3-416, tel (07) 375 651 
http://www.fl.ut.ee/

Eesti ja soome-ugri keeleteadus

Eesti ja  soome-ugri keeleteaduse õppekavas tuleb bakalaureuseõppes 
ühte järgmistest erialadest õppida peaainena: arvutilingvistika, eesti 
keel, soome keel ja kultuur, soome-ugri keeled, ungari keel ja kultuur. 
Magistriõppes lisandub veel üldkeeleteaduse eriala, millele astumise
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eelduseks on mingi keele eriala õppimine bakalaureuseõppe tasemel.
Arvutilingvistika erialal antakse ettevalmistus põhilistel keele 

arvutitöötluse aladel ja  nende poolt eeldatavates matemaatilistes ja 
loogiliste aluste ainetes. Üliõpilane omandab lisaks keelealastele tead
mistele ka põhiteadmised informaatikas ja oskuse neid rakendada kee
lega töötamisel.

Eesti keele erialal omandatakse bakalaureuseõppes põhiteadmised 
eesti keele ehitusest, arenemisest ja varieerumisest. Magistriõppes 
süvendatakse teadmisi tänapäeva eesti keele, keelekorralduse ja eesti 
keele ajaloo ja murrete alal, tutvutakse lähemalt teoreetilise keeletea
duse suundadega ning nende rakendamisega eesti keele uurimisel.

Soome keele ja kultuuri erialal õpitakse tundma soome keelt ja  
kiijandust ajaloolises ja  kultuurilises kontekstis. Soome keele kursuste 
ja vestlustundide kõrval tutvutakse Soome maaja ajalooga ning saadak
se üldpilt soome kirjandusest, tavakultuurist ja  tähtpäevakommetest. 
Magistriõppes süvendatakse soome keele oskust praktiliste ja teoreeti
liste kursuste kaudu.

Soome-ugri keelte erialal õpitakse tundma nii lähemaid kui kauge
maid sugulaskeeli ja  nende ajalugu. Tähtis koht on soome ja  ungari 
keele õpetusel. Pidevalt loetakse nii üld- kui erikursusi soome-ugri 
keeleteadusest. Ülevaate saab ka soome-ugri keelte populatsiooni- 
geneetilisest, antropoloogilisest ja  arheoloogilisest taustast. Seminarides 
ja praktikumides omandatakse teadusliku uurimistöö kogemusi.

Ungari keele ja kultuuri eriala annab laialdased teadmised 
hungaroloogiast. Bakalaureuseõppes on rõhk keeleõppel, eestikeelsetes 
loengutes antakse ülevaade Ungari maast, ajaloost ja  kirjandusest. 
Magistriõppes jätkub keeleoskuse täiustamine. Valdavalt ungarikeelse
tes loengutes käsitletakse põhjalikult ungari kirjandust, keeleajalugu ja 
murdeid, kultuuriajalugu, etnograafiat ning ühiskonda.

Üldkeeleteaduse erialal omandatakse keelte üldtunnused üksik- 
keeltest sõltumatult.

Magistriõppes on võimalik spetsialiseeruda ka eesti keele ja kirjan
duse õpetajaks või soome keele õpetajaks. Vastavatele erialadele 
astumise tingimused leiavad kajastamist TÜ vastuvõtueeskirjas.

Info: Ülikooli 18-243, tel (07) 375 221 
http://www.fl.ut.ee/
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Filosoofia

Filosoofiat on Tartu Ülikoolis võimalik õppida bakalaureuse-, magistri- 
ja doktoriastmel. Bakalaureuseastme õppekava (120 AP, nominaalselt 
3 aastat) jaguneb valdkonna-, suuna- ja erialaõppeks. Kõrgem aste eel
dab madalama omandamist. Ülikooli astumisel filosoofia õppekava 
valinu õpib filosoofiat peaainena, taotledes sel alal humanitaarteaduste 
bakalaureuse kvalifikatsiooni (filosoofia). Muu õppekava valinul on 
mitmesuguseid võimalusi õppida filosoofia õppekava aineid valik- või 
vabaaineina, ent ka säärases ulatuses -  vähemalt 44 AP - , et tal on või
malik jätkata filosoofia õppimist magistriõppeski.

Valdkonnaõppes tuleb läbida:
1) humanitaarteaduste valdkonna ühine alusmoodul (16 AP).
2) filosoofiaõppe alusmoodul -  filosoofia-ajalooline sissejuhatus filo

soofiasse, metafüüsika allikad ja kujunemine Vana-Kreekast uus
ajani, sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse filosoofiasse, keele-ja vai
mufilosoofia alused, sissejuhatus epistemoloogiasse ja analüütilisse 
metafüüsikasse, sissejuhatus filosoofialiteratuuri, loogika (16 AP).

Suunaõppes tuleb läbida filosoofiaõppe suunamoodul -  klassikaline 
saksa filosoofia, 19. sajandi II poole ja  20. sajandi filosoofia, eetikast 
või normatiivsest filosoofiast, esteetika, teadusfilosoofia ja -metodo- 
loogia, loodusteaduse filosoofilised alused, eriseminar õppija valikul 
filosoofia ajaloost, praktilisest filosoofiast või teadusfilosoofiast (kokku 
16 AP). Sellele lisandub teine kohustuslik suunamoodul kas samast või 
mõnest muust valdkonnast (16 AP).

Erialaõppes tuleb läbida:
1) filosoofia erialamoodul (16 AP), milles pärast ühisaineid (valitud 

peatükke fenomenoloogiast ja hermeneutikast, praktiline eetika, 
valitud peatükke teadusfilosoofiast) jätkub õpe spetsialiseeriva õpe
tusega ühe õppetooli (filosoofia ajalugu, praktiline filosoofia või tea
dusfilosoofia) juhatusel ja piires koos järgneva bakalaureusetööga 
(4 AP).

2) teine kohustuslik erialamoodul kas samast või mõnest muust vald
konnast (16 AP).
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Õppekavasse kuuluvad kohustuslikus ulatuses ka valik- (12 AP) ja 
vabaained (8 AP).

Õpetuse eesmärgiks on anda rahvusvahelisele standardile vastav 
kaasaegne avar humanitaarharidus filosoofia alal, mis võimaldab jätkata 
filosoofia õppimist magistriõppes, pädevalt töötada kultuuri-, haridus- 
või teadusasutustes või avaliku elu, äri või mis tahes muul alal, asuda 
pärast vastavat õpetajakoolitust tööle gümnaasiumi filosoofiaõpetajana. 
Seega saavutab Tartu Ülikooli filosoofia õppekava läbinu hariduse ja 
harituse, mis võimaldab tal -  silmas pidades suhteliselt piiratud võima
lusi filosoofia enda alal -  tulemuslikult tegutseda väga erinevatel kõr
getasemelist ettevalmistust nõudvatel ametikohtadel, mis eeldavad loo
vat ja mittestandardset kontseptuaalset mõtlemist.

Info: Lossi 3-234, tel. (07) 375 314

Inglise keel ja kirjandus

Inglise keele ja kirjanduse õppekava võimaldab üliõpilastel omandada 
laiapõhjalise hariduse keeleteaduse, kirjndusteooria, inglise keeles kir
jutatud kirjnduse ning inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vallas. 
Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, mistõttu üliõpilaskandidaati
delt eeldatakse head inglise keele oskust, mida ka stuudiumi käigus eda
si arendatakse.

Inglise keelt ja  kirjandust on võimalik õppida bakalaureuse-, ma
gistri- ja doktoriõppes. Bakalaureuseõppe nominaalne kestus on kolm 
aastat ning sellele järgneb kaheaastane magistriõpe inglise keele ja 
kirjanduse, suulise ja kiijaliku tõlke või inglise keele õppimise ja õpeta
mise teooria valdkonnas. Magistrikraadi omandanutel on võimalus 
jätkata doktoriõppes (neli aastat).

Bakalaureuseõppe mahuks on 120 ainepunkti (AP) ning see jaotub järg
miste osade vahel:
Humanitaarvaldkonna alusmoodul (16 AP)
Erialaspetsiifiline alusmoodul (16 AP)
Suunamoodulid (2 x 16 AP)
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Erialamoodul (16 AP)
Interdistsiplinaarne erialamoodul (amerikanistika ja britannistika) (16 AP) 
Valikained (12 AP)
Vabaained (8 AP)
Bakalaureusetöö (4 AP)

Humanitaarmoodul hõlmab sissejuhatavaid humanitaarseid aineid 
(sissejuhatus filosoofia ajalukku, eetika alused, üldine usundilugu, ees
tikeelse suulise ja  kirjaliku väljenduse õpetus). Erialaspetsiifilise alus
mooduli alla kuuluvad nii sissejuhatavad ained keele- ja kirjandustea
dusesse kui ka praktilise võõrkeele erinevad aspektid. Suunamoodulites 
pakutakse sissejuhatavaid kursuseid maiskonnaloost, inglise keele teoo
riast ning inglise ja ameerika kirjandusest. Erialamoodul hõlmab spet
siifilisemaid kursusi inglise ja ameerika kiijanduse ning lingvistika val
las. Üliõpilastel on interdistsiplinaarse erialamooduli all võimalik sü
vendatult õppida amerikanistikat ja britannistikat (16 AP). Lisaks ing
lise filoloogia õppetooli poolt pakutavatele moodulitele on üliõpilastele 
võimalus valida kõigi ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. Bakalaureu
seõpe lõpeb bakalaureusetöö kirjutamisega või lõpueksamiga. Antav 
kraad: humanitaarteaduste bakalaureus.

Magistriõpe toimub kolmel erialal: inglise keel ja  kirjandus, suuline 
ja  kirjalik tõlge ning inglise keele õppimise ja õpetamise teooriad. Ma
gistriõppesse inglise keele ja kirjanduse erialal võivad astuda kõik 
bakalaureusekraadi omandanud, kes on läbinud eeldusaineid vähemalt 
44 AP ulatuses. Magistriõppes omandatakse valdkonnasiseseid ühis- 
aineid, inglise filoloogia erialaaineid (praktilise keele erinevad aspektid 
ning keele- ja kirjandusteaduse ja kulturoloogia alased teoreetilised 
erikursused) ning kirjutatakse magistritöö.Tõlkeeriala vastuvõtueeldu- 
seks on lisaks bakalaureusediplomile ka kutsesobivustest. Õpingud 
sisaldavad valdkonnasiseseid üldaineid, erialaseid aineid suulisest või 
kirjalikust tõlkest ning vabaaineid. Tõlkeeriala magistriõpe lõpeb 
magistrieksamiga. Inglise keele õppimise ja  õpetamise teooria eriala 
hõlmab haridusteaduslikku valdkonda, erialaspetsiifilist valdkonna- 
mudelit ja pedagoogilist praktikat ning õpingud lõpevad magistritöö 
kirjutamisega

Lõpetajatele antakse magistrikraad.
Teadustööst huvitatutel on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes
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Lõpetajad asuvad tööle mitte ainult tradistsioonilistel filoloogilisi 
teadmisi nõudvatel ametikohtadel (inglise keele õpetaja, tõlgi või tõlki
jana), vaid ka muudel inglise keele valdamist ning inglise keelt kõnele
vate maade kultuurilise eripära tundmist eeldatavatel ametikohtadel 
(ministeeriumites, ametkondades, firmades). Uusi perspektiive avab 
inglise keele ja kiijanduse eriala lõpetanutele Eesti ühinemine Euroopa 
Liiduga.

Info: Ülikooli 18-A-318, tel (07) 375 218 
http://www.fl.ut.ee

Kirjandus ja rahvaluule

Eesti kirjanduse, rahvaluule ja maailmakirjanduse põhjalik tundmine, 
pädev teoreetiline ettevalmistus ja  tekstide interpretatsioonivõime on 
humanitaarhariduse olulisemaid osi. Neid eesmärke ongi kutsustud tee
nima Tartu Ülikooli eesti kirjanduse, eesti ja võrdleva rahvaluule, maa
ilmakirjanduse ning kirjandusteooria ja teatriteaduse õppetoolid. Samas 
on kiijanduse ja  rahvaluule õppetoolid ka tähtsad rahvusteaduse viljele
mise keskused. Siit saadavate eesti folkloori-ja kiijandusloo kohta käi
vate süsteemsete teadmiste hankimiskohana on need õppetoolid maa
ilmas unikaalsed. Kiijanduse ja rahvaluule osakonnas õpitakse bakalau- 
reuse-, magistri- ja  doktoriõppes. Bakalaureuseastmes saadakse aka
deemilised alusteadmised suunitlusega kirjandusse, folkloristikasse ja 
teatriteadusesse.Magistriõppes spetsialiseerutakse eesti kiijanduse, eesti 
ja  võrdleva rahvaluule, teatriteaduse ja maailmakiijanduse erialal.

Eesti kirjanduse erialal antakse lisaks põhjalikule eesti kirjanduse 
käsitlusele ülevaade maailmakirjanduse ajaloost ning kirjandusteoo
riast. Eraldi süvenetakse lüürika, eepika ja dramaatika arengusse. Kuu
latakse erinevaid autoreid, aktuaalseid ning kitsamaid teemasid puudu
tavaid valikkursusi. Seminarides omandatakse kiijandusteose analüüsi 
oskus, iseseisvates uurimustes rakendatakse mitmekesiseid meetodeid. 
Ettevalmistus võimaldab tegutseda kirjandusõpetajana, uurijana, kriiti
kuna, toimetajana või muudel tekstide loomise ja tõlgendamisega seo
tud valdkondades.
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Teatriteaduse erialal kuulatakse loenguid teatriajaloost ja -teoo
riast, teatrikriitikast ning draamaklassikast. Tutvutakse nii eesti kui ka 
üldise teatriajaloo ja dramaturgiaga. Õpitakse analüüsima etendusi, 
kirjutama teatriuurimuslikke töid. Eriala annab vajalikke teadmisi güm
naasiumide õpetajatele, tööks teatriajakirjanikuna, teatri kirjandusala 
juhatajana, teatriuurija või õppejõuna.

Eesti ja võrdleva rahvaluule erialal süvenetakse rahvalaulu, 
rahvajutu ning folkloristika lühivormidesse, samuti eesti ja  teiste rah
vaste usundeisse. Seminari-ja bakalaureusetööd ei pea tingimata olema 
eesti rahvaluulest või mütoloogiast, vaid võivad hõlmata ka mõnede 
teiste rahvaste folkloori. Rahvaluule teoreetiliste kursuste juurde kuulub 
osavõtt rahvaluule kogumise ekspeditsioonidest või praktikum Eesti 
Rahvaluule Arhiivis. Rahvaluule eriala lõpetanu leiab tööd kultuuri
töötaja, teaduri, arhiivitöötaja, õpetaja, õppejõu või professionaalse 
folkloristina. Rahvaluule tundmine on hädavajalik tööks eesti keele ja 
kirjanduse õpetajana.

Maailmakirjanduse erialal saadakse põhjalikud teadmised maa
ilmakirjanduse ajaloost ja  võrdleva kirjandusteaduse meetoditest. 
Samas põimub maailmakirjanduse eriala tihedasti eesti kirjanduse eri
alaga, mis võimaldab käsitleda kirjandustevahelisi suhteid, sealhulgas 
maailmakirjanduse ja eesti kirjanduse vahekordi. Ettevalmistus võimal
dab tegutseda kirjandusõpetajana, -uurijana, -kriitikuna, õppejõuna, 
toimetajana ja muudes kirjandusega seotud valdkondades.

Info:Ülikooli 17—405, tel (07) 375 219, (07) 375 304, (07) 375 223 
http://www.fl.ut.ee
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Klassikaline filoloogia

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

Tartu Ülikoolis saab klassikalise filoloogia alal valida spetsialiseeru
misel kahe suuna vahel: ladina ja rooma kirjandus ning kreeka keel ja 
kirjandus. Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat, sellele võib järgneda 
kaks aastat magistriõpet või õpetajakoolitust ja neli aastat doktoriõpet.

Alusõppes omandatakse põhiteadmised kreeka ja ladina keelest, 
antiikkirjandusest, mütoloogiast ja ajaloost. Omandatakse ladina ja/või 
kreeka keele oskus tekstilugemise tasemel. Kohustuslik on inglise ja 
saksa keele oskus, võimaldamaks erialakirjandusega töötamist. Õppe
kava näeb ette ladina ja kreeka autoritekstide analüüsi, mis jaotub eri 
kirjandusžanrite ja  -perioodide kaupa. Lisanduvad keele- ja kirjandus- 
teoreetilised distsipliinid ning keeleajalugu. Autorikursused jagunevad 
proosa, eepika, luule ja draamakursusteks. Soovitavad õppeained on 
ladina eriharus kreeka keel ja  kiijandus ning kreeka eriharus ladina keel 
ja kiijandus, ent valides peaaineks ühe klasssikalistest keeltest, saab 
seda siduda ka teiste filoloogiliste erialadega, aga samuti ajaloo, õigus
teaduse, filosoofia, semiootika, teoloogia erialaga, kus klassikalised 
keeled tänini kasutusel.

Klassikalise filoloogia bakalaureuseõpe lõpeb lõpueksamiga või 
uurimusliku tööga (lõputöö). Lõpetanud võivad töötada õpetajatena, 
tõlkidena, giididena, olenevalt lisaerialast ka teistel filoloogilist kompe
tentsi nõudvatel aladel.

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

Maalikunsti õppekava on keskendatud tahvelmaalile, mõeldavad on aga 
ka mistahes suunavalikud ja  tehnikate kombinatsioonid kujutava kunsti 
piires. Õppetöö on orienteeritud oskuste, kunsti mõistmise ja  loomingu
lisuse arendamisele, respekteerides loova inimese õigust vabale ja isi
kupärasele eneseväljendamisele. Stuudiumi jooksul omandatakse põhi
lised maalitehnilised kujutamisoskused ning kompositsiooni ja värvus
õpetuse alused. Natuurist maalimise ja joonistamise kõrval kuulub olu
line osa ka kontseptuaalsele maalikäsitlusele ning abstraktse vormikeele 
tundmaõppimisele.

Maalimise ja  kompositsiooni kõrval õpetatakse joonistamist, plasti
list anatoomiat, graafilise disaini aluseid, kunstiajalugu ning väiksemas 
mahus graafikat ja  skulptuuri. Ülikool pakub häid võimalusi kõrge
tasemelise humanitaarhariduse omandamiseks.

Peale eriala kohustuslike üldainete on võimalik õppida põhjalikult 
kunstiajalugu, täiendust huvisuunale pakub valik- ja vabaainete lai va
likuvõimalus.

Bakalaureuseastme lõpetajad leiavad rakendust kunstnikena, 
kujundajatena, nõustajatena. Bakalaureuseastme lõpetanutel on võima
lus jätkata õpinguid maalikunsti erialal magistriastmes. Õpingud maa
likunsti magistriastmes on keskendunud maalikunsti täienduse ja  või
maluste uurimisele kaasaegses kunstisituatsioonis. Õppetöö sisaldab 
teoreetilisi üldõpinguid ja praktilisi ateljeetunde, kus bakalaureuse
astmes õpitut sünteesitakse isikupäraste loominguliste valikutega. 
Magistriõppe eesmärk on anda esmane pädevus mitmekülgselt haritud 
professionaalse maalikunstniku kujunemiseks.

Vastuvõtutingimused:
1) loominguline konkurss (sisseastumiseksam);
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.ut.ee/
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Romanistika

Bakalaureuseõpe kestab 3 aastat, mille järel võib omandada humani
taarteaduste magistri kraadi prantsuse keele ja kirjanduse erialal kahe
aastases magistriõppes kolmes erinevas valdkonnas: teadustöö, peda
googika ja tõlke alal. Magistrikraadi omandanutel on võimalus jätkata 
õpinguid doktoriastmes.

Bakalaureuseastme läbimiseks tuleb üliõpilastel koguda 120 aine
punkti (AP). Õppeained on koondatud moodulitesse (ä 16 AP), millest 
prantsuse keele ja kirjanduse eriala omandamiseks on kohustuslikud:
• 2 alusmoodulit (32 AP)
• 1 suunamoodul (16 AP)
• 1 erialamoodul (16 AP)

Lisaks nendele põhiainemoodulitele valivad üliõpilased oma erialal 
pakutavate valikainemoodulite (ä 4 AP) seast aineid vähemalt 12 AP 
ulatuses ja kaks moodulit (ä 16 AP) Tartu Ülikoolis pakutavate suuna
ja erialamoodulite seast. Bakalaureuseaste lõpeb bakalaureusetöö kaits
misega (4 AP). Bakalaureuseastme läbimisel omandatakse humanitaar
teaduste bakalaureuse kvalifikatsioon, seejärel on soovi korral võimalik 
jätkata ka mõne muu eriala magistriõppes, kui lisaeriala raames on lä
bitud nõutavad eeldusained.

Bakalaureuseõppes omandavad üliõpilased üldisema baashariduse 
humanitaarteaduste alal. Kohustuslikus programmis on sissejuhatavad 
ained üldkultuurilistes valdkondades (sissejuhatus filosoofia ajalukku, 
eetika alused, üldine usundilugu), aga samuti keele-ja kirjandusteadu
ses (sissejuhatus keeleteadusesse, sissejuhatus kirjandusteadusesse, 
ladina keel, emakeele väljendusõpetus, Lääne-Euroopa kirjanduse aja
lugu). Lisaks üldhumanitaarsetele ainetele pakub prantsuse keele ja 
kirjanduse eriala praktilisi ja teoreetilisi kursuseid prantsuse keelest, 
kirjandusest ja kultuurist. Prantsuse keele suulise ja kirjaliku väljendus
õpetuse kõrval loetakse tõlkekursuseid prantsuse keelest emakeelde ja 
emakeelest prantsuse keelde. Prantsuse keele kõrval saab õppida lisaks 
vähemalt ühte romaani keelt (itaalia või hispaania), soovi korral on või
malik läbida kahe romaani keele kursused.

Magistriõppes (80 AP) on suurem osakaal otseselt prantsuse keelt ja 
kirjandust puudutavatel ainetel. Teadustööle orienteeritud magistriõppe
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kõrval on võimalik jätkata õpinguid magistrantuuri praktilisema suunit
lusega tõlke- või pedagoogikaharus. Magistriaste lõpeb magistritöö 
kaitsmisega (20 AP).

Eriala lõpetanud saavad tööle asuda koolides, kirjastustes, raamatu
kogudes, välisosalusega firmades -  kõikjal, kus vajatakse prantsuse 
keelt ja kultuuri põhjalikult tundvaid spetsialiste. Uusi perspektiive avab 
prantsuse keele ja kirjanduse eriala lõpetanutele Eesti ühinemine Euroo
pa Liiduga.

Info: Ülikooli 17-205, tel (07) 375 354 
http://www.fl.ut.ee/

Saksa keel ja kirjandus

Õppetöö saksa keele ja  kirjanduse erialal toimub bakalaureuse- ja  ma
gistriastmes. Bakalaureuseõpe ülikoolis kestab kolm aastat, millele järg
neb kaks aastat magistriõpet saksa keele ja kirjanduse, suulise või kir
jaliku tõlke või saksa keele õppimise ja õpetamise teooria valdkonnas. 
Magistriõppele võib järgneda neli aastat doktoriõpet.

Bakalaureuseõppe mahuks on 120 ainepunkti ning see koosneb järg
mistest osadest:
Humanitaarvaldkonna moodul (16 AP)
Erialaspetsiifiline valdkonnamoodul (16 AP)
Suunamoodulid ( 2x16  AP)
Erialamoodulid (2 x 16 AP)
Valikained (12 AP)
Vabaained (8AP)
Bakalaureusetöö (4 AP)

Lisaeriala võib valida kõigi ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. 
Lisaeriala asemel võib eriala süvendatud omandamiseks valida teise 
suuna-ja teise erialamooduli, sel juhul peavad saksa filoloogid asenda
ma sissejuhatavad kursused vastavas mahus valikmoodulitega samast 
õppekavast.

Antav kraad: humanitaarteaduste bakalaureus.
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Magistriõppesse saksa keele ja  kirjanduse erialal võetakse bakalau- 
reusediplomi omandanud isikuid, kes on läbinud eeldusained vähemalt 
44 ainepunkti ulatuses. Õpingute vältel tuleb läbida valdkonnasisesed 
üldained 10 AP ning saksa filoloogia õppetooli eriained 46 AP ulatuses, 
kuulata 4 AP ulatuses vabaaineid ning kirjutada ja  kaitsta magistritöö 
(20 AP).

Tõlkeerialal on vastuvõtueelduseks bakalaureusediplom ning kutse- 
sobivustest, õpingute vältel kuulatakse valdkonnasiseseid üldaineid 10 
AP ning suulise ja kirjaliku tõlke üldaineid 12 AP ulatuses, spetsiali
seerumine suulisele või kirjalikule tõlkele hõlmab 44 AP, lisanduvad 
vabaained (4 AP) ning magistrieksam (10 AP).

Lõpetajatele antakse magistrikraad.
Eriala lõpetanud saavad tööle asuda koolides, kirjastustes, välisosa

lusega firmades, raamatukogudes -  kõikjal, kus vajatakse saksa keelt ja 
kultuuri põhjalikult tundvaid spetsialiste. Uusi perspektiive avab saksa 
keele ja kirjanduse eriala lõpetanutele Eesti ühinemine Euroopa Liidu
ga.

Pakume ka tasulist bakalaureuseõpet riigieelarvevälisel õppekohal 
koos päevase osakonna üliõpilastega ja avatud ülikooli raames, kus 
õppetöö toimub üks kord kuus reedest pühapäevani (24-26 tundi).

Info: Ülikooli 17-101, tel (07) 375 228 
http://www.fl.ut.ee/

Skandinaavia keeled ja kultuurid

Nominaalõppeaeg on kolm aastat. Selle ajajooksul omandatakse laial
dased teadmised nii kõigis skandinaavia keeltes kui kirjanduses. Õpin
gud annavad ülevaate ka Skandinaavia ajaloost ning Skandinaavia keel
test. Kujunenud on traditsioon, et üliõpilased sõidavad õppima õppima 
ja end täiendama Skandinaaviamaadesse. Kohustuslik on õppida vähe
malt pool aastat mõnes Rootsi ülikoolis. Samuti on võimalik taotleda 
stipendiumi lühemate suvekursuste jaoks, mis toimuvad rahvaülikooli
de ja ülikoolide juures.

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

Bakalaureuseõppele võib järgneda kaks aastat magistriõpet või pe
dagoogilist õpetust ja neli 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 
tulemusi.

Üliõpilased võivad valida peaaineks (esimeseks erialaks) vene keele, 
vene kirjanduse või slaavi filoloogia. Õppekava võimaldab vähemalt 
kahe eriala valiku. Lisaerialaks on soovitav valida ka semiootika ja 
kulturoloogia või ajakirjandus. Kui üliõpilasel on vastav ettevalmistus, 
siis saab ta õppida ka teisi filosoofiateaduskonna erialasid (soome-ugri, 
romaani-germaani ja klassikaline filoloogia, skandinavistika, ajalugu). 
Kahe esimese aasta jooksul õpitakse üldkohustuslikke aineid, milleks 
on sellised filoloogia põhiained nagu kirjandusteooria alused, keele
teooria alused, sissejuhatus slaavi filoloogiasse, vene kirjanduse aja
lugu, maailmakirjanduse klassikud, tänapäeva vene keele teoreetiline 
kursus. On ette nähtud ühe võõrkeele, eesti keele (neile, kes on lõpeta
nud vene kooli), praktilise vene keele (eesti kooli lõpetanuile), ladina ja
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vanaslaavi keele õppimine. Põhierialal kirjutatakse proseminari-, semi
nari-ja lõputöö.

Vene ja slaavi filoloogia osakonnal on tihedad koostöösidemed 
Venemaa juhtivate teaduskeskustega, Bergamo (Itaalia), Keele’i (Inglis
maa), Helsingi ja Stockholmi kõrgkoolidega, toimub üliõpilasvahetus 
Venemaa, Poola, Tšehhi ja  Slovakkia kõrgkoolidega. Igal õppeaastal 
esinevad Tartu Ülikoolis maailma juhtivad slavistid loengukursuste ja 
teadusettekannetega. Igal kevadel toimub vene filoloogide rahvusvahe
line üliõpilaskonverents.

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

Lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis magistri-ja 
doktoriõppes.

Info: Ülikooli 18a-322, tel (07) 375 353 
http://www.ut.ee/FLVE/
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Bioloogia-geograafiateaduskond

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- 
geograafiateaduskonnas toimub botaanika ja ökoloogia, molekulaar- ja 
rakubioloogia ning zooloogia ja hüdrobioloogia instituutides. Nüüdis
aegseks bioloogiks saamine eeldab korralikku ettevalmistust matemaati
kas, keemias ja  füüsikas, oskust töötada arvutiga ning head võõrkeelte 
tundmist. Oluliseks ainete rühmaks on bioloogilised üldained, mida 
kõik tulevased bioloogid peavad kuulama sõltumata valitavast erialast. 
Näiteks võib tuua rakubioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, 
mikrobioloogia, eluslooduse mitmekesisus, inimese anatoomia ja füsio
loogia. Kolmanda rühma moodustavad kitsama eriala ained.

Õpingute lahutamatuks osaks on suvised välipraktikad ning 
osalemine instituudi teadustöös, mille tulemusena valmivad harjutus
tööd ja  lõputöö. Ülikooli bakalaureuseastme lõpetanud bioloogid saa
vad jätkata õpinguid kahe aastases magistriõppes ja  seejärel nelja 
aastases doktoriõppes.

Bioloogide töö iseloom ja töökohtade valik sõltub erialast. Moleku- 
laar- ja  rakubioloogid, mikrobioloogid ning biokeemikud töötavad nii 
teaduslaborites kui ka mitmesugustel rakenduslikel erialadel. Spetsia
liste vajavad meditsiini-ja veterinaarlaborid ning tootmisettevõtted, kus 
on kasutusel järjest suurenevat osatähtsust omandav biotehnoloogia.

Ökoloogid, botaanikud, mükoloogid, zooloogid ja hüdrobioloogid 
võivad leida tööd teaduslaborites, looduskaitsealadel, ökoloogilistes 
ekspertgruppides, keskkonnakaitsega seotud asutustes, omavalitsus
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asutustes ja teadusvallas. Ökoloogidele pakutavate töökohtade arv on 
Euroopas kiiresti kasvanud ja  seoses integreerumisega Euroopa Liitu 
suureneb lähiaastatel märgatavalt ka Eestis.

Kõik lõpetajad saavad jätkata magistriõppes või taotleda õpetaja kut
set, õppides kahe 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 diagnos
tika laborites, veterinaarsüsteemi diagnostika laborites, toiduainete 
kontrollija keskkonnakaitse laborites.

Geenitehnoloogia alal saate hea ettevalmistuse molekulaarbio
loogias, geneetikas, mikrobioloogias, rakubioloogias, biotehnoloogias, 
viroloogias, taimefüsioloogias, bioinformaatikas, evolutsioonilises bio
loogias ja  biokeemias, millel põhineb viiruste, bakterite, pärmide, tai
mede ja loomade 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 ana
lüüsiks, DNA nukleotiidse järjestuse määramiseks, geenide ülekandeks 
ning rekombinantsete organismide konstrueerimiseks. Üliõpilased saa
vad põhjaliku ettevalmistuse geenidiagnostikas ja geeniteraapia vekto
rite väljatöötamiseks ning rakendamiseks geneetilise fenotüübi korri
geerimisel.

41

http://www.ut.ee/BG/


Bakalaureuseõppe lõpetanud geenitehnoloogid saavad jätkata õpin
guid kahe aastases magistriõppes ja seejärel nelja aastases doktoriõppes.

Info: Riia 23, tel (07) 375 011 
http://www.ut.ee/BG/

Geograafia

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 rahvus
kultuurist. Sõjajärgsel ajal professorite E. Varepi ja  S. Nõmmiku juhti
misel toimunud spetsialiseerumine füüsilise geograafia ja majandus
geograafia harudeks avardas geograafia tegevussfääri veelgi. Tänapäe
val jätkab neid traditsioone 1992. aastal moodustatud Tartu Ülikooli 
geograafia instituut, mis jaguneb kolmeks õppetooliks: loodusgeograa
fia ja maastikuökoloogia, inimgeograafia, geoinformaatika ja kartograa
fia.

Bakalaureuseõpe geograafia õppekava järgi kestab kolm aastat. Esi
mesel aastal õpitakse geograafia põhikursusi: üldmaateadust, topograa
fiat, kartograafiat, hüdroloogiat, meteoroloogiat, mullateadust, geo- 
informaatikat, asustusgeograafiat, poliitgeograafiat, keskkonnakaitse 
aluseid jne. Talvel omandatu kinnistatakse suvistel välipraktikatel ja  
ekskursioonidel. Järgnevalt valivad üliõpilased aineid vastavalt kitsa
matele huvidele, valida saab kitsamaks spetsialiseerumiseks vajalikke 
geograafilisi aineid ning lisaerialana aineid teistest valdkondadest. Uuri- 
mis- ja  lõputöö raames on üliõpilastel võimalik osaleda instituudis 
tehtavas teadustöös. Edukamad lõpetanud võivad jätkata õppimist geo- 
graafiamagistri (õppeaeg kaks aastat) ja selle omandamise järel filosoo
fiadoktori (neli aastat) teaduskraadi taotlemiseks loodusgeograafia, 
maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse, geoinformaatika ning inimgeo
graafia alal. Instituut osaleb mitmetes rahvusvahelistes üliõpilasvahetu
sega seotud projektides ning edukamatele õppuritele pakutakse võima
lusi osa spetsialiseerumisega seotud õppest sooritada teistes maailma 
ülikoolides.
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Head võimalused on arvutiõppeks, kuna geograafia instituudil on ar
vutid ja tööjaamad keerukate geoinfosüsteemide haldamiseks, keskkon
nakaitse probleemide analüüsiks, planeerimisülesannete lahendamiseks, 
kaartide tegemiseks ja töötlemiseks, satelliitpiltide ja aerofotode töötle
miseks mitmesuguste tarkvarasüsteemidega, nagu Integraph Micros- 
tation, Maplnfo, MapGraphics, Map II, Idrisi, Arc-Info ning teised.

Geograafid leiavad rakendamist kartograafia alal riiklikes ja  era
firmades (Kaardikeskus, Maa-amet, Mereamet, AS REGIO jt), hüdro
loogia, meteoroloogia ja klimatoloogia ning keskkonnakaitse alal, pla
neerijate ja geoinfosüsteemide spetsialistidena kohalikes omavalitsustes 
ja maakondades, 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 aren
gut alates tema tekkest umbes 4,5 miljardit aastat tagasi kuni täna
päevani. Bakalaureuseõppes (kestab kolm aastat) algab geoloogi ette
valmistus põhiainete - maateaduste alused, mineraloogia ja  paleonto
loogia -  õppimisega, mis annavad teadmised hilisemaks kitsama eriala 
valikuks. Tänapäevane õppesüsteem võimaldab valida geoloogilistele 
põhiainetele lisaks aineid geograafia, bioloogia jt valdkondadest. Üld
teadmisi 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 
hüdrogeoloogiat ja  geofüüsikat, mis on tänapäeval kiiresti arenevad 
ning nüüdisaegsel tehnikal põhinevad valdkonnad. Uue suunana on 
viimastel aastatel pandud alus keskkonnageoloogia õpetamisele, mis 
käsitleb inimühiskonna ja  looduse suhteid geoloogia aspektist ning 
püüab leida meetodeid keskkonnale tekitatava kahju vähendamiseks.
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Klassikalise geoloogia tuntuma osa moodustavad petrograafia ja 
sedimentoloogia, mis käsitlevad mineraalide ja  kivimite tekkimist. 
Seonduvateks aineteks on geokeemia ja  maavarade õpetus. Kaasaegsete 
meetoditena rakendatakse selles vallas röntgenstruktuuranalüüsi, 
keemilise tasakaalu modelleerimist, mass-spektromeetriat ja  mitmeid 
teisi analüütilisi meetodeid.

Piirteadus geoloogia ja  bioloogia vahel on paleontoloogia, mille 
õpetamisel Tartu Ülikoolis on pikaajalised traditsioonid. Meie paleonto
loogid tegelevad vanimate Maad asustanud kivistunud organismidega: 
uuritakse nende evolutsiooni, levikut ajas ja ruumis, mis võimaldab 
rööbistada samavanuselisi kihte ning rekonstrueeritakse keskkondi, kus 
nad elasid.

Parimatel üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid ja teadustööd 
kahe aasta jooksul magistriõppes, mis avab täiendavaid võimalusi spet
sialiseerumiseks (ehitusgeoloogia, pinnakattegeoloogia, geofüüsika, 
hüdrogeoloogia, paleontoloogia, petrograafia ja  sedimentoloogia). 
Doktoriõppes on nelja aasta vältel võimalus oma teaduslikku uurimis
tööd edasi arendada, teha koostööd Helsingi, Turu, Stockholmi, Upp
sala jt ülikoolidega.

Geoloogilise haridusega inimesi vajatakse teadus- ja  haridusasu
tustes Tartus (TÜ geoloogia instituut) ja Tallinnas (TTÜ geoloogia insti
tuut), riigi- ja  omavalitsusasutustes (ministeeriumides, maakondade 
keskkonnateenistuses) ja geoloogiliste rakendustöödega tegelevates 
ettevõtetes (Eesti Geoloogiakeskus jt).

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

44

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. Keskkonnatehnoloo- 
gid saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, 
keskkonnaanalüüsi meetodites ning seire tehnoloogias, samuti bio
tehnoloogiliste protsesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloo
gias ning keemiatööstuse protsesside alal. Kuna keskkonnaprojektide 
teostamine nõuab sageli ka kompetentsi nii seadusandluse kui ka öko
noomika alal, on keskkonnatehnoloogide õppekavva lülitatud kesk
konna 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 võima
lik õppida kõrvalainena majandust.

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 keskkon
naalasel nõustamisel ning keskkonnajuhtimise meetmete ja keskkonna
seire 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/
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Loodusteaduste õpetaja

Loodusteaduste õpetaja õppekava järgi õppides saab ettevalmistuse töö
tamiseks nelja aine õpetajana: loodusõpetuse-, bioloogia-, keemia- ja 
geograafia- või füüsikaõpetajana. See õppekava annab mitmekülgsed 
teadmised bioloogias, keemias, geograafias ja füüsikas. Õpetajatööks 
vajalike teadmiste ja oskuste omandamine algab koos aineõpingutega. 
Lisaks erialastele ainetele sisaldab õppekava veel matemaatikat, arvuti
õpet, võõrkeeli, psühholoogiat, kultuurilugu ja teisi üldaineid. Loodus
teaduste õpetajana lõpetanud saavad koos diplomiga õpetaja kutse
tunnistuse.
Mitmekülgse ettevalmistusega õpetajate järele on Eestis suur nõudmine, 
sest paljudes väikekoolides tuleb õpetajal normaalkoormuse saamiseks 
õpetada 3-4 õppeainet. Arvestades loodusteaduste õpetaja laiaulatus
likku ettevalmistust, on lõpetanud teretulnud ka paljudel mittepedagoo- 
gilistel aladel.

Info: Lai 40-120, tel (07) 376 222 
http://www.ut.ee/BG/
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Füüsika-keemiateaduskond

Füüsika

Füüsika on teadusharu, mille vahendusel inimene püüab mõista loodus
nähtuste olemust ja  rakendada neid oma teenistusse. Füüsika õppimine 
kujundab intensiivselt oskust toime tulla tänapäevases muutlikus 
kõrgtehnoloogilises infoühiskonnas. Füüsik suudab kiiresti lahendada 
uudseid ja keerukaid probleeme, tundes ühteviisi hästi nii kasutatavate 
materjalide omadusi, tehnoloogia aluseid kui ka vajalikke matemaatilisi 
võtteid.

Tartu Ülikooli kolm aastase füüsika bakalaureuseõppe esimesel aas
tal omandatakse kõigepealt täppisteaduslik baasharidus matemaatikas, 
füüsikas ja programmeerimises. Teisel aastal läbitakse eksperimentaal
se ja matemaatilise füüsika võtmekursused (elekter ja magnetism, opti
ka, vektor- ja tensoranalüüs, variatsioonarvutus, analüütiline mehaani
ka). Eksperimendioskusi arendavad ulatuslikud laboratoorsed prakti
kumid. Kolmandal aastal õpitakse tundma mikromaailma füüsikat, 
elektroonikat ja  füüsika teoreetilisi distsipliine. Seejärel on vastavalt 
soovile võimalik spetsialiseeruda kas fundamentaal- või rakendusfüüsi- 
kas. Esimesel juhul on põhirõhk Universumi füüsikal, arvutifüüsikal, 
elektrodünaamikal, kvantmehaanikal ja statistilisel termodünaamikal. 
Teine variant keskendub aine ehituse uurimise eksperimentaalmeetodi- 
tele ning infotöötlusriistvara ja telekommunikatsiooni aluste tundma
õppimisele.

Järgnevas kahe aastases magistriõppes on valida eelkõige fundamen- 
taalfüüsika, rakendusfüüsika või gümnaasiumi füüsikaõpetaja kitsama 
eriala vahel. Võimalikud on ka magistriõpingud materjalitehnoloogias, 
infotehnoloogias või keskkonnatehnoloogias. Fundamentaalfüüsika 
erialal keskendutakse kas tahkisefüüsikale, optikale ja spektroskoopiale, 
astrofüüsikale või teoreetilisele füüsikale. Rakendusfüüsika eriala 
põhisuundadeks on keskkonnafüüsika, meditsiinifuüsika ja füüsikaline 
infotehnoloogia. Füüsikaõpetaja elukutse valinud magistrandid võivad 
omandada ka õiguse õpetada matemaatikat, informaatikat või keemiat.

Pärast magistridiplomi omandamist on võimalik jätkata õpinguid 
nelja aastases doktoriõppes, mis annab süvendatud erialase hariduse
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ning iseseisva teadus-ja arendustöö kogemused. Paljud füüsika magist
randid ja doktorandid teevad oma teadustööd Rootsis, Soomes, Saksa
maal ning mujalgi. Suur osa neist jääbki sinna, kuna Tartu Ülikoolist 
saadud tugev baasharidus on loonud selleks head eeldused.

Mõtlemisviis, mille kujundavad füüsikaõpingud, on samuti kõrgelt 
hinnatud füüsikaga otseselt mitte seotud aladel. Seetõttu võib TÜ 
füüsikaharidust omavaid inimesi leida mitte ainult teadus- ja õppeasu
tustest vaid ka arvutispetsialistide, poliitikute ja  firmajuhtide hulgast.

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

Infotehnoloogia

Infotehnoloogia tungimine pea kõigisse eluvaldkondadesse on meie iga
päevane reaalsus. Seetõttu on info saamise, edastamise, säilitamise ja 
tarbijale kättesaadavaks tegemise alal omandatud haridus üks kindla
maid investeeringuid, 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. Ülikiire 
arengu tingimustes muutub aga üha küsitavamaks jõu koondamine 
parajasti aktuaalsete lahenduste tundmaõppimisele, millega tegeleb 
insenerikoolitus. Hetkeseisu vajadusi rahuldavad lahendused kaotavad 
oma aktuaalsuse juba mõne aasta jooksul, sest ilmuvad uued ja 
efektiivsemad väljatöötlused. Otstarbekam on omandada infotehnoloo
gia programmitehnilised ja füüsikalised alused. Nende tundmine või
maldab prognoosida arengutendentse ja kiiresti kohaneda toimuvate 
muutustega.

Kolme aastase bakalaureuseõppe ning järgneva khe aastase magistri
õppe käigus saab vastava hariduse Tartu Ülikoolis infotehnoloogia eri
alal, spetsialiseerudes kas selle eriala tarkvara õppesuunale mate- 
maatika-informaatikateaduskonnas või riistvara õppesuunale füüsika- 
keemiateaduskonnas. Riistvara õppesuuna valinud lõpetajad leiavad 
tööd kõrgtehnoloogiat arendavates, kasutavates või vahendavates ette
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võtetes, telekommunikatsiooni firmades, arvutifirmades, avalikus 
halduses ja  ka mujal, kus on tegemist arvutil baseeruvate mõõtmiste, 
kontrolli ja  juhtimisega. Infotehnoloogia eriala omapäraks on asjaolu, et 
juba bakalaureuseõppe lõpetanu on sellealasel ülimalt avaral tööturul 
konkurentsivõimeline.

Infotehnoloogia bakalaureuseõpe sisaldab esimesel aastal täppis
teaduslikke baasaineid ning arvutiriistvara ja  programmeerimise alu
seid, millele teisel ja  kolmandal aastal järgnevad informaatika, kom- 
puuterelektroonika, signaalitöötluse ning telekommunikatsiooni baas
kursused. Tarkvara ainetes omandatakse efektiivseks programmeerimi
seks vajalik algoritmiline mõtlemisviis ning eriotstarbeliste programmi
pakettide ja arvutivõrgu kasutamise oskus. Riistvara moodulid tutvusta
vad infotöötlusaparatuuri funktsioneerimise põhimõtteid, mikroprot
sessortehnikat ning andmevahetuse ja mobiilside tehnoloogiat, rõhu
asetusega praktilistele töödele.

Infotehnoloogia bakalaureuseõppe lõpetanud spetsialist võib jätka
ta oma haridusteed kahe aastases magistri- ja  nelja aastases doktori
õppes. Magistriõpe annab teadus-ja arendustöö tegemiseks küllaldased 
teadmised mingis konkreetses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) valdkonnas; oskuse anda erialaseid konsultatsioone; oskuse töö
tada meeskonnas ja  osaleda projektides. Jällegi on võimalik on valida 
kas riistvara või tarkvara õppesuund. Doktoriõppes saadakse süven
datud erialane haridus ning iseseisva teadus-ja arendustöö kogemused.

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

Keemia

Keemia õpetamisel Tartu Ülikoolis on kuulsusrikas minevik. Meilt on 
sirgunud palju maailmamainega keemikuid. Ainus Eestist pärinev 
Nobeli preemia laureaat Wilhelm Ostwald on lõpetanud Tartu Ülikooli 
ja töötanud siin aastaid õppejõuna. Ka tänapäeval on ülikooli keemikute 
hulgas arvukalt rahvusvahelise tunnustuse pälvinud teadlasi.

Õppides keemiat, saab tudeng hea teoreetilise ettevalmistuse, mis
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ühtlasi arendab möödapääsmatult tema loogilist mõtlemist ja analüüsi
võimet. Samas veendub ta selles, et kõik teooriad on vaid mudelid, mis 
kirjeldavad tegelikkust valikuliselt. Keemiaõpingud kujundavad jõu
liselt ka mitte ainult keemias vajalikke manuaalseid oskusi. Õppekavas 
sisalduva ulatusliku praktikumide tsükli käigus omandab tulevane 
keemik kõik olulisemad töövõtted, õpib teostama nii keemilist analüüsi 
kui sünteesi.

Keemia kolme aastase bakalaureuseõppe esimene aasta pakub üle
vaatlikke teadmisi matemaatikas, füüsikas ja keemia alustes. Teise aas
ta suunaõpingud annavad laiapõhjalise keemiahariduse, seda eelkõige 
analüütilises ja teoreetilises keemias. Kolmanda aasta erialaainetest 
domineerivad orgaaniline, analüütiline ning tööstus- ja  keskkonna- 
keemia. Soovitatavas valikmoodulis lisanduvad neile füüsikaline ja bio
orgaaniline keemia.

Bakalaureuseastmele järgnevas kahe aastases magistriõppes on või
malik spetsialiseeruda kas keemiateadusele, rakenduskeemiale või saa
da keemiaõpetajaks. Kõne alla tulevad ka magistriõpingud materjali
tehnoloogias, molekulaartehnoloogias või keskkonnatehnoloogias. Kee- 
mia-alaste alusuuringute põhisuundadeks on Tartus anorgaaniline, ana
lüütiline, orgaaniline ja bioorgaaniline keemia, teoreetiline ja arvuti- 
keemia ning füüsikaline ja elektrokeemia. Rakenduskeemikud saavad 
detailsema ettevalmistuse näiteks keskkonnakeemias, restaureerimises, 
rakenduselektrokeemias või muudes keemilistes tehnoloogiates. 
Keemiaõpetaja suuna valinud magistrandid omandavad ühe või ka mitu 
täppisteaduslikku lisaeriala. Kuna valdav enamus Eesti praegustest 
kvalifitseeritud gümnaasiumi keemiaõpetajatest on pensionieelikud, siis 
võib ajaks, mil praegu ülikooli astuvad noored oma õpingud lõpetavad, 
kindlalt prognoosida suurt turunõudlust nimetatud valdkonnas.

Ligi kolmandiku magistriõppe mahust moodustab teaduslik uurimis
töö. Järgnevas nelja aastases doktorantuuris hõlmab see aga juba kolm
veerandi kogu õppeajast.

Tartu Ülikoolis pakutava keemiahariduse kvaliteeti näitab see, et 
juba bakalaureuseõppe viimasel aastal suunatakse paljud üliõpilased 
teatud ajaks tööle partnerülikoolidesse välisriikides. Mitmed TÜ 
keemiaosakonna vilistlased töötavad Lääne-Euroopa ja  USA ülikoolide 
õppejõudude ja teaduritena või õpivad sealses doktorantuuris. Samuti 
võib meie lõpetajaid leida peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes ja

50



kõrgkoolides, ekspertidena looduskaitses, muuseumides, kvaliteedi
kontrolli teenistustes ja  mujal. Paljud keemikud on tegevad kõrgetes rii
giametites või juhivad kogu Eestis tuntud firmasid.

Info: Tartu, Tähe 4-101, tel. 375 520
http://www.physic.ut.ee/
http://www.chem.ut.ee/

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogia erialal õppides saab ettevalmistuse töötamiseks 
Eesti, Euroopa Ühenduse ning teiste maade keskkonnaalaste probleemi
de lahendamisega tegelevates uurimisasutustes, konsultatsiooni-ja pro- 
jekteerimisfirmades, kohalike omavalitsususte ning tööstusettevõtete 
keskkonnaosakondades.

Keskkonnatehnoloogia on interdistsiplinaarne eriala ning hõlmab et
tevalmistust nii loodusteadustes, sh. keemias, bioloogias, geograafias ja 
füüsikas kui ka insenertehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloo- 
gid saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, 
keskkonnaanalüüsi meetodites ning seire tehnoloogias, samuti bioteh
noloogiliste protsesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloogias 
ning keemiatööstuse protsesside alal. Kuna keskkonnaprojektide teos
tamine nõuab sageli ka kompetentsi nii seadusandluse kui ka ökonoo
mika alal, on keskkonnatehnoloogide õppekavva lülitatud keskkonna 
temaatikaga seostatud vastavad juriidilised ja majandusalased distsip
liinid.

Keskkonnatehnoloogia erialal on võimalik spetsialiseeruda järgmis
tele kitsamatele erialadele: maastiku- ja ökosüsteemide tehnoloogia, 
heitmete töötlemise tehnoloogia, mikroobsete protsesside keskkonna
tehnoloogia ja keskkonnaseire tehnoloogia. Valikainete arvel on võima
lik õppida kõrvalainena majandust.
Eriala 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 keskkon-
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naalasel nõustamisel ning keskkonnajühtimise meetmete ja keskkonna
seire projektide juurutamisel.

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

Loodusteaduste õpetaja

Seoses üldhariduskooli reformiga on koolides kasvanud vajadus õpeta
jate järele, kes suudaksid integreeritult õpetada lähedasi loodusteadus
likke õppeaineid: füüsikat, keemiat ja bioloogiat. Loodusteaduste õpe
taja peab andma õpilastele tervikliku maailmapildi meid ümbritsevast 
loodusest ja  ülevaate selles toimuvatest protsessidest. Sellised õpetajad 
leiavad tööd nii suurtes koolides kui ka väikestes, ühe klassikomp
lektiga koolides, kus ühele erialale spetsialiseerunul ei jätku koormust.

Füüsika-keemiateaduskonnas saavad tulevased loodusteaduste 
õpetajad kolme aastases bakalaureuseõppes võrdselt põhjaliku ette
valmistuse füüsikas ja keemias ning soovi korral ka matemaatikas, bio
loogias või geograafias. Oluline koht õppekavas on praktilistel töödel ja 
välipraktikal. Järgnevas kahe aastases magistriõppes omandatakse ühe 
või kahe loodusteadusliku õppeaine gümnaasiumiõpetaja kvalifikat
sioon ning täiendavalt saadakse veel ühe või kahe aine õpetamise õigus 
põhikoolis. Loodusteaduste bakalaureuseõppe lõpetanu võib soovi kor
ral astuda magistriõppesse ka füüsikaõpetaja või keemiaõpetaja kitsa
mal erialal. Kõrvuti erialaainetega õpivad üliõpilased magistriõppes 
õpetajakutseks vajalikke pedagoogilisi aineid ning teevad läbi pedagoo
gilise praktika koolides. Senisest rohkem toetub õpetajate ettevalmistus 
probleem- ning avastusõppele, mis annab kogemusi tööks uuenevas 
koolisüsteemis.

Magistriõppe parimad lõpetajad on oodatud nelja aastasesse dok
toriõppesse, mis annab süvendatud erialase hariduse ning iseseisva tea
dus- ja arendustöö kogemused. Kõige loomulikumaks erialaks dokto
rantuuris on seejuures mõistagi füüsika- või keemiaharidus.

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

Materjaliteadus (Materials Science) on moodsa füüsika (eelkõige tahk- 
isefliüsika), keemia ja  inseneriteaduste puutekohas kiiresti arenev 
teadusharu, mille rakenduslikuks eesmärgiks on uute materjalide välja
töötamine kõige erinevamate valdkondade tarbeks (elektroonika, ener
geetika, transport, meditsiin jne). Materjali all mõistetakse seejuures 
vajalike füüsikaliste ja keemiliste omadustega ainet või ainete segu. 
Tehnika ajalugu veenab meid selles, et sobivate omadustega materjali
de olemasolu või puudumine määrab enamasti uute tehniliste ideede 
saatuse. Näiteks on arvutustehnika tormiline areng viimastel aastatel 
saanud võimalikuks eelkõige tänu materjaliteaduse saavutustele pool- 
juhtmaterjalide ning magnetiliste mälukeskkondade alal. Uute materja
lidega puutume pidevalt kokku ka igapäevases olmes.
Materjaliteaduse lõpetanud:
• omavad alusteadmisi aines toimuvate füüsikaliste ja keemiliste prot

sesside kohta;
• tunnevad moodsaid tehnoloogiaid uute ainete sünteesimiseks (mole

kulide ja molekulaarstruktuuride kompuuterdisain, aatomkihtsades- 
tuse tehnoloogiad jt.);

• valdavad kaasaegseid uurimismeetodeid materjalide struktuuri ja 
omaduste määratlemiseks (elektron- ja tunnelmikroskoopia, laser- 
spektroskoopia, tuumamagnetresonants jt.);

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

janduslikke ja õiguslikke probleeme (ettevõtte mikromajandus, pa- 
tendiõigus, eurostandardid).
Kolme aastane bakalaureuseõpe materjaliteaduses koosneb esimesel 

aastal peamiselt baasainetest täppisteadustes (füüsika, matemaatika, 
keemia). Teisel aastal läbitakse materjaliteaduse suunaõpe (aine ehi
tuse, füüsikaliste uurimismeetodite ning analüütilise keemia kursused). 
Eksperimendioskusi arendavad ulatuslikud laboratoorsed praktikumid 
nii füüsikas kui keemias. Kolmandal aastal õpitakse tundma materjali
tehnoloogiaid ja eriotstarbelisi materjale ning koostatakse materjali- 
teaduse-alane arendusprojekt.

Järgnevasse kahe aastasesse magistriõppesse oodatakse materjalitea
duse bakalaureuseõppe lõpetajaid eelkõige materjalitehnoloogia erialal.
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Samas on materjaliteaduse bakalaureus kindlasti konkurentsivõimeline 
ka astumisel rakendusfüüsika, rakenduskeemia ja molekulaartehnoloo- 
gia magistriõppesse. Materjalitehnoloogia magistriõppes jätkub spetsia
liseerumine materjalide füüsika või materjalide keemia suundades, aga 
võimalik on ka valida nanotehnoloogia õppesuund. Edukamad magist
riõppe lõpetajad on oodatud materjalitehnoloogia nelja aastasesse dok
toriõppesse. mille käigus omandatakse iseseisva teadusliku uurimistöö 
oskused.

Materjaliteaduse eriala lõpetanute võimalikeks töökohtadeks on eel
kõige firmad, mis toodavad, kasutavad või vahendavad kõrgtehnoloogi
lisi materjale, samuti ka materjaliuuringutega ning vastava ekspertiisi
ga tegelevad laborid ettevõtetes, teadusasutustes ja riigiametites, mater
jalitehnoloogia alast rakenduskoolitust andvad õppeasutused.

Info: Tartu, Tähe 4-101, tel 375 520 
http://www.physic.ut.ee/
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Haridusteaduskond

Eripedagoogika

Esimesed 25 üliõpilast võeti eripedagoogika erialale tollasesse Tartu 
Riiklikku Ülikooli 1968. aastal. Siis kandis eriala veel defektoloogia ni
me. Eraldi osakond loodi ülikoolis 1972. aastal. Need aastaarvud tähista
vad akadeemilise eripedagoogika algust Eestis. Varem omandati vastav 
haridus välismaal ja tollase Nõukogude Liidu keskustes. Alates 2001. aas
tast kuulub eripedagoogika vastloodud haridusteaduskonna koosseisu.

Eripedagoogika õppekava jaguneb bakalaureuse- (3 aastat) ja 
magistritasemeks (2 aastat). Bakalaureuseõpingud annavad baastead
mised eripedagoogikast, magistriõpingud võimaldavad keskenduda kas 
õpiraskuste ja käitumishälvete pedagoogikale või logopeediale, lisaks 
mõni kitsam suund (vaegkuuljate, vaegnägijate, vaimupuude-, haigete ja 
kehapuuetega lastepedagoogika).

Eripedagoogika õppekava pakub mitmekülgset humanitaarset ja 
pedagoogilist haridust, lisaks teadmisi bioloogiast ning meditsiinist. 
Meie eriala lõpetajaid töötab edukalt tavakoolides, õpiraskustega laste 
ja hälvikute koolides ning klassides, väikelaste ja koolieelikute asutus
tes, koolkodudes, polikliinikutes, raviasutustes, kriminaalhoolduses, re- 
habiliteerimiskeskustes, kooli-ja haridusjuhtidena. Omandatud etteval
mistus võimaldab leida tööd õpiraskuste ja käitumishälvetega laste õpe
taja ja/või logopeedina.

Eripedagoogika sobib pedagoogi- ja  suhtlemiskalduvustega noor
tele, kes on valmis pühendama end aeglast edu pakkuvale tööle hälve
te, puuete ja õpiraskustega laste, nende vanemate ja puuetega täiskasva
nutega. Rõhuasetus elukohajärgsele hälvikuõppele, rehabiliteerimisele 
ja sotsiaaltööle eeldab eripedagoogidelt veel suhtlemis-, esinemis-, 
organiseerimis- ja  veenmisoskust ning innovaatilist lähenemist haridus- 
ja sotsiaalprobleemidele. Nendeski suundades on ülikoolil üht-teist pak
kuda. Olgu märgitud, et valmistumine õpetaja- või logopeediametiks 
eeldab eesti keele normidele vastavat suulist kõnet.

Info: Tiigi 78-252, tel. 375 919 
e-mail: speced@psych.ut.ee,
koduleht: http://www.psych.ut.ee/spedu/ee/spedu_ee.html
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Kasvatusteadused

Academia Gustaviana oma tekkimisel pedagoogikale erilist tähelepanu 
ei pööranud. Kasvatusteaduslikke ideid valgustati filosoofia kursuses, 
kuid eraldi õppeainena seda polnud. Esmakordselt loodi pedagoogika 
professuur filosoofiateaduskonna koosseisus pärast Eesti iseseisvumist. 
Siitpeale sai alguse ka süstemaatiline pedagoogika uurimine ja õpeta
mine Tartu Ülikoolis. 1996. a. avati kasvatusteaduste bakalaureuseõpe, 
mida nõukogude ajal ei olnud võimalik kõrgkoolis õppida.

Kasvatusteaduste bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda üliõpilas
tele pedagoogika, pedagoogilise psühholoogia ja  haridusfilosoofia ala
seid teadmisi mahus, mis looks baasi orienteerumiseks ja töötamiseks 
hariduselu erinevates sfäärides.

Õpingud kasvatusteaduste erialal koosnevad valdkonna-, suuna-, eri
ala- ja  valikainete moodulitest. Valdkonnamoodulite raames omanda
takse aktiivõppe meetodeid kasutades ning loengutes-seminarides 
osaledes teadmisi kasvatus-ja haridusteooriast, arengu-ja pedagoogili
sest psühholoogiast, uurimistöö alustest, pedagoogilisest suhtlemisest, 
infotehnoloogiast hariduses jne. Suunaõpe jaguneb kasvatusteooriaks 
või hariduskorralduseks ning lisaks omandatakse alusteadmisi mistahes 
aine (k.a. inimeseõpetuse) õpetaja õpinguteks. Inimeseõpetuse baashari- 
dus annab teoreetilis-praktilise ettevalmistuse tööks teisel (5, 6 klass) ja 
kolmandal kooliastmel (7 klass) ning gümnaasiumiastmel (psühholoo
gia ja perekonnaõpetus) inimeseõpetuse ainetsükli ainete õpetamiseks, 
kusjuures metoodilis-praktilised õpingud jätkuvad magistritasemel.

Õppeaeg kasvatusteaduste erialal on kolm aastat, mille lõpetamise 
järel omistatakse lõpetajale bakalaureusekraad. Bakalaureuseõpingute
le järgneb kaheaastane magistriõpe, mis jaguneb õpetajakoolituseks ja 
magistritasemel haridusalaseks ettevalmistuseks.

Kasvatusteaduste õpingud (kolmeaastane bakalaureuseõpe ja/või ka
heaastane magistriõpe) sobivad eriti neile noortele, kellel on soov töö
tada inimestega erinevates hariduse valdkondades, näiteks haridusalane 
projektijuhtimine, vabaaja pedagoogika, õpilasnõustajamine, pidevaha- 
ridus või haridusnõustamine.

Eriala on võimalik õppida ka Avatud Ülikooli raames.

Info: Ülikooli 16-115 
http://www.ut.ee/pedagoogika
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Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar

Ajalooliselt on õpetajate seminar Eestimaa vanim õpetajate kool. Juba 
rohkem kui 170 aastat on siin järjepidevalt koolitatud nii alg- kui põhi
kooli õpetajaid. Seminar alustas tegevust 7. augustil (vkj) 1828. aastal 
seminarile ostetud majas Riia maantee ääres. Alates 1938. a asub semi
nar Arnold Matteuse projekti järgi valminud koolihoones Salme la.

1. juulil 2001 ühines Tartu Õpetajate Seminar Tartu Ülikooliga ning 
kuulub vastloodud haridusteaduskonna koosseisu. Tartu Ülikooli Õpe
tajate Seminaris on kaks lektoraati: alus-ja alghariduse lektoraat, kus 
valmistatakse ette klassiõpetajaid ning mitte-eesti õppekeelega põhi
kooli eesti keele ja  kirjanduse õpetajaid ning koolimuusika lektoraat, 
kus valmistatakse ette muusikaõpetajaid. Lisaerialadena on üliõpilastel 
võimalik omandada 1 .-6. klassi võõrkeele (inglise ja saksa) ning põhi
kooli tööõpetuse- või kunstiõpetaja eriala. Erialaõpinguid toetab hästi 
väljatöötatud praktika süsteem.

Klassiõpetaja

Õppekava eesmärk on professionaalsete kutsealaste oskuste ja  mitme
külgsete üldhariduslike teadmistega klassiõpetajate ettevalmistamine. 
Lõpetanud võivad töötada ka alg- või põhikooli õpetajana omandatud 
lisaerialal. Klassiõpetaja on võimeline õpetama emakeelt, matemaatikat, 
loodusõpetust ja teisi aineid integreeritult ja kujundama õpilasel vajali
kud õpioskused, kujundama õppimiseks ja  õpilase arenguks soodsa 
keskkonna, teadvustama õpilast kui õppijat, tegema koostööd ka teiste 
õpetajate, vanemate või neid asendavate isikutega; olema usaldus- ja 
kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga.

Klassiõpetaja õppekava annab ülevaate loodus-ja sotsiaalteaduslik
ku ning humanitaarsesse maailmapilti, psühholoogiasse ja pedagoogi
kasse, samuti teabekogumise, katse-ja andmetöötlusoskused. Omanda
takse teadmised ja oskused tööks esimeste kuni kuuendate klasside, 
sealhulgas kergemate õpiraskustega õpilastega.

Info: Salme 1A, tel (07) 343 542 
http://www.ttc.ee
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Mitte-eesti õppekeelega põhikooli 
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Õpingute käigus omandatakse mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti 
keele ja kiijanduse õpetajale vajalikud teadmised eesti keelest, kirjan
dusest, ajaloost ning vastavate ainete didaktikast, oskused arendada, 
planeerida ja  juhtida algklasside ja põhikooli õpilaste õpitegevust lähtu
des kaasaegsetest õpetamise ja õppimise teooriatest; kujundada õpilas
tes iseseisva õppimise ja probleemi lahendamise oskusi, kriitilist mõtle
mist ja otsustusvõimet.

Õppekava eesmärk on professionaalsete kutsealaste oskuste ja 
mitmekülgsete üldhariduslike teadmistega mitte-eesti õppekeelega põhi
kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ettevalmistamine. Lõpetanud või
vad töötada ka alg- või põhikooli õpetajana omandatud lisaerialal. Põhi
kooli aineõpetaja on võimeline kindlustama õpilasele õppimiseks ja 
arenguks soodsa keskkonna, juhendama õpilast õppeainega tegelemisel, 
teadvustama õpilast kui õppijat, kujundama õpilasel vajalikud õpiosku
sed ja toetama tema edasist arengut, olema õpilase usaldus-ja kontakt
isikuks suhetes täiskasvanute maailmaga.

Õppeaeg mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja õppekaval on viis aastat.

Info: Salme 1A, tel (07) 343 542 
http://www.ttc.ee
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Muusikaõpetaja

Õppekava ülesanne on professionaalsete kutsealaste oskuste ja mitme
külgsete üldhariduslike teadmistega muusikaõpetajate ettevalmistamine. 
Õppekava eesmärk on koolitada muusikaõpetajaid, kes on võimelised 
töötama muusikaõpetajana koolieelsetest lasteasutustest gümnaasiumi
ni, kooli-, harrastuskooride ja -orkestrite juhina, samuti õpetajana 
omandatud lisaerialal. Gümnaasiumi muusikaõpetaja on võimeline 
kujundama õppimiseks ja õpilase arenguks soodsa keskkonna, toetama 
õpilaste arengut ja  individuaalsete õpistiilide kujundamist, juhendama 
õpilast õppeainega tegelemisel, olema õpilase usaldus-ja kontaktisikuks 
suhetes täiskasvanute maailmaga.

Info: Salme IA, tel (07) 343 542 
http://www.ttc.ee
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Kehakultuuriteaduskond

Füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsika
listel meetoditel põhinev taastusravi osa, mille eesmärk on täielikult või 
osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi normaalne 
talitlus, et patsient või klient saaks edukalt tagasi pöörduda oma haiju- 
muspärasesse elu-ja töökeskkonda.

Kolmeaastase füsioteraapia bakalaureuseõppekava läbimine annab 
mitmekülgsed teadmised inimese organismi ehitusest ja talitlusest ning 
kehaliste koormustega kohanemise seaduspärasustest. Saadakse iga
külgne ettekujutus füsioteraapia osast ning tähtsusest sotsiaal- ja tervis
hoiusüsteemis. Omandatakse baasteadmised ja  põhioskused, mis on 
vajalikud töötamiseks füsioterapeudina.

Õpingud jätkuvad kaheaastases magistriõppes, kus süvendatakse 
teadmisi ja oskusi töötamiseks füsioterapeudina ning ühtlasi spetsiali
seerutakse kas laste, täiskasvanute, geriaatrilisele või spordifüsio- 
teraapiale.

Õppekavad koosnevad kohustuslikest ning valikulistest moodulitest, 
mis võimaldavad üliõpilastel soovi korral vastavalt oma huvidele võtta 
õppeaineid ka teistest õppekavadest.

Füsioteraapia eriala lõpetanud leiavad rakendust ravi-ja hooldusasu
tustes, tervisekeskustes, spordiklubides jm.

Info: Jakobi 5-205, tel (07) 375 360 
http://www.ut.ee/fysiot/
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Kehaline kasvatus ja sport

Kolmeaastase kehalise kasvatuse ja spordi bakalaureuseõppekava läbi
mine annab mitmekülgsed teadmised inimese organismi ehitusest ja 
talitlusest ning kehaliste koormustega kohanemise seaduspärasustest. 
Saadakse igakülgne ettekujutus spordi sotsiaalkultuurilisest rollist ühis
konnas ning tähtsusest haridus- ja  tervishoiusüsteemis. Omandatakse 
baasteadmised ja põhioskused, mis võimaldavad töötada treeneri ja 
spordijuhina ning neile lähedastel aladel.

Õpingud jätkuvad kaheaastases magistriõppes. Kehalise kasvatuse ja 
spordi erialal süvendatakse teadmisi ja  oskusi, mis on vajalikud tööta
miseks kehalise kasvatuse õpetaja-treenerina või kehalise kasvatuse ja 
terviseõpetuse õpetajana. Treeninguõpetuse ja spordijuhtimise erialal 
omandatakse põhjalikud teadmised ning oskused töötamiseks treener- 
spordijuhina. Spordiala, millel üliõpilane soovib saada treeneri etteval
mistust, on võimalik valida 20 variandi seast.

Õppekavad koosnevad kohustuslikest ning valikulistest moodulitest, 
mis võimaldavad üliõpilastel soovi korral vastavalt oma huvidele võtta 
õppeaineid ka teistest õppekavadest.

Lõpetanud leiavad rakendust erinevates koolitüüpides, spordi
klubides, tervise-ja vabaajakeskustes jm.

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

Majandusteadus

Eesmärgid. Majandusteaduskonna bakalaureuseõppes saadav kõrg
haridus annab hea teoreetilise ettevalmistuse ning sellise teadmiste
pagasi, mis aitab edukas olla ka kiiresti muutuvas ajas. Õppekava ees
märgiks on anda akadeemilise majandushariduse alused ja pädevus 
töötamiseks konkreetseid majandusalaseid teadmisi nõudvatel ameti
kohtadel. Pärast lõpetamist on võimalus jätkata spetsialistikoolitust 
(nominaalaeg kaks aastat) majandusmagistri kraadi saamiseks.

Õppekava struktuur. Käesolevast õppeaastast käivituva uue baka
laureuseõppe kava maht on 120 AP. Õppekava läbimise nominaalaeg on 
kolm aastat (kuus semestrit). Koolitus jaguneb kohustuslikuks alus- 
õppeks (32 AP), suuna-(32 AP) ja erialalõppeks (32 AP). Lisanduvad 
valikmoodulid (12 AP) ja vabaained (8 AP). Ained lõpevad vastavalt 
õppekavale eksami või arvestusega, stuudium bakalaureusetöö (4 AP) 
kaitsmisega.

Alusõppe eesmärgiks on anda laialdasi teadmisi sotsiaalteaduste 
(majandus, õigus, sotsioloogia, sotsiaalpsühholoogia) valdkonnast ja 
luua metodoloogiline baas konkreetsete majandusainete omandami
seks.

Suunaõppes süvendatakse üldteadmisi majandusest ja õpitakse 
tundma selle konkreetsete valdkondade seaduspärasusi. Üliõpilasel on 
võimalik valida kolmest suunamoodulist (majandusteadus, ettevõtte- 
majandus, rahvamajandus) kaks. Majandusteaduse suunamooduli läbi
mine on eelduseks õpingute edukaks jätkamiseks spetsialistikoolituses. 
Kui pärast alusõppe läbimist on tekkinud soov magistriastmes eriala 
vahetada, võib ühe suunamooduli valida teistest TÜ õppekavadest.

Erialaõpe on suunatud majandusteooria, rahanduse ja arvestuse 
ning juhtimise ja turunduse spetsiifiliste teadmiste omandamisele. Kõr
vuti teoreetiliste ainete õppimisega täiendatakse ka igapäevases töös 
vajalikke praktilisi oskusi. Kolmest erialamoodulist tuleb üliõpilasel 
valida kaks, seega on hea võimalus kujundada just selline hariduse sisu, 
mis kõige paremini vastab oma huvidele ja  loob eeldused edukaks 
konkureerimiseks tööturul. Majandusteooria erialamoodul on enam teo
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reetilise kallakuga ning on ette nähtud eelkõige magistriastmesse üle
mineku ettevalmistusena. Selle kõrvale valitud kas rahanduse ja arves
tuse või juhtimise ja  turunduse erialamoodul aga annab tõenäoliselt 
võimaluse leida endale töökoht majanduses ka sel juhul, kui ei soovita 
magistriastmesse üle minna kohe pärast bakalaureusehariduse omanda
mist.

Valikmooduleid ja vabaaineid on üliõpilasel õigus valida kõigist 
TÜ õppekavadest. Siiski pakutakse võimalust õppida näiteks ärialast 
võõrkeelt ja majandusinformaatikat huvilistele tunniplaanis esitatud 
valikmoodulitena. Kui on piisaval soovijaid, võib teaduskond korral
dada ka mõnede teiste valikmoodulite ja vabaainete (näiteks filosoofia) 
õpetamist üliõpilastele sobival ajal.

Hariduse rakendamise ja täiendamise võimalused. Majandustea
duse õppekava läbimine bakalaureusehariduse tasemel annab võimalu
se töötada majanduspraktikas kõige erinevamatel ametikohtadel, mille 
ammendavat loetelu ei ole siinkohal võimalik esitada. Siiski tuleb õppi
ma asumisel silmas pidada, et spetsialistiks (ükskõik millisel erialal) 
saadakse alles pärast viieaastase õppekava läbimist. Majandusteaduse 
õppekava magistriastme üldõppes süvendatakse teoreetilisi ja praktilisi 
teadmisi nii rahvamajanduse kui ka ettevõttemajanduse valdkondades. 
Spetsialisti kitsama valdkonna määrab aga erialaõpe, kus on valida 
majandusarvestuse, rahanduse, turunduse, rahvusvahelise juhtimise, 
majanduspoliitika ja majanduse modelleerimise erialamoodulite vahel. 
Kuna valida tuleb kolm moodulit kuuest, on igaühel võimalik saada 
lisateadmisi just teda huvitavatest kitsamatest valdkondadest.

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

63

http://www.mtk.ut.ee


Matemaatika-informaatikateaduskond

Informaatika

Informaatika eriala bakalaureuseõppes käsitletakse kolme suuremat 
valdkonda: arvutiteadus ehk teoreetiline informaatika, program
meerimine ja  infotehnoloogia.

Arvutiteadus uurib informaatika teoreetilisi aluseid, olles lähedane 
klassikalistele matemaatilistele distsipliinidele, nagu algebra, funktsio- 
naalanalüüs, lineaarne planeerimine. Kaks ülejäänud valdkonda on 
rakenduslikud. Programmeerimise sisuks on programmide koostami
ne arvutitele mitmesuguste ülesannete lahendamiseks. Infotehnoloogia 
tegeleb informaatika rakendamisega erinevatel elualadel: näiteks turva
süsteemides, kaugkoolituses, keele uurimisel ja  ressursside jagamisel.

Üliõpilased omandavad korraliku baashariduse matemaatikas ja 
informaatikas, sealhulgas programmeerimise ning tarkvara kasutamise 
oskused. 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 
metoodikat ning sooritada praktika koolis. Informaatikaõpetajate ette
valmistamist korraldab arvutiteaduse instituut. Saadud teadmised luba
vad õpetajakutse saanud lõpetajal töötada gümnaasiumides ja teistes 
keskharidust andvates õppeasutustes, vajaduse korral ka põhikoolis.

Informaatika eriala lõpetajate haridus võimaldab neil edukalt tegel
da nii arvutiteaduse teoreetiliste probleemide uurimisega kui ka arvuti
te rakendamisega mitmesuguste praktiliste ülesannete lahendamisel, 
näiteks krüptoloogias, keeletehnoloogias, arvutigraafikas.

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

Infotehnoloogiat loetakse koos biotehnoloogia ja materjalitehnoloogia
ga üheks lähitulevikus majandust ja ühiskonda kõige otsustavamalt 
mõjutavaks tehnoloogiaks. Ta hõlmab mikroelektroonikat ja  tarkvara 
ning kõiki neist lähtuvaid arendusi, nagu telekommunikatsioonid, info
süsteemid, tööstusinformaatika, robootika jne.

Infotehnoloogia aluseks on omakorda arvutiteadus, mille rakendus
like aspektide arendamine ongi infotehnoloogia õppekava eesmärgiks. 
Eestis eksisteerib terav vajadus ja seega ka suur turunõudlus rakendus
liku profiiliga informaatikaspetsialistide järele. Ka riikliku infopoliitika 
ja -programmide realiseerimisel on infotehnoloogia spetsialistide vaja
dus plahvatuslikult kasvanud.

Infotehnoloogia õppekava on suunatud kutsealasele ehk professio
naalsele ettevalmistusele kvalifitseeritud tööks infotehnoloogia raken
damisel. Diplomiõppe eesmärgiks on anda laialdased praktilised osku
sed 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 matemaatika-infor- 
maatikateaduskonnas (spetsialiseerumisega tarkvarasuunale) kui ka füü- 
sika-keemiateaduskonnas (spetsialiseerumisega riistvarasuunale).

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

Matemaatika

Matemaatika erialal õppijad saavad põhjaliku ettevalmistuse matemaa
tika teoreetilistes valdkondades. Erialaõpetus toimub puhta matemaati
ka instituudis ja rakendusmatemaatika instituudis. Stuudiumi algul tut
vutakse hulgateooria, algebra, geomeetria ja matemaatilise analüüsi põ
hitõdedega, mis on igasuguse matemaatilise hariduse aluseks. Samuti 
saavad kõik üliõpilased algteadmised arvuti kasutamise ja  program
meerimise alal. Edasiste õpingute käigus tutvuvad üliõpilased peamiste
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kaasaegse matemaatika distsipliinidega (diferentsiaalvõrrandid, funkt- 
sionaalanalüüs, topoloogia, arvutusmeetodid jt), kusjuures on võimalik 
valida puhta või rakendusmatemaatika suund. Valikainete kaudu on 
võimalik õppida süvendatult ka algebrat, diferentsiaal geomeetriat, 
summeeruvusteooriat ja teoreetilist mehaanikat. Kõrvalainetena võib 
valida kursuseid matemaatilisest statistikast ja  informaatikast, aga ka 
teiste teaduskondade ainete seast.

Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik omandada 
matemaatikaõpetaja kutse. Lisaks erialale tuleb tulevastel õpetajatel 
õppida psühholoogiat, pedagoogikat ja õpetamise metoodikat ning 
sooritada praktika koolis. Matemaatikaõpetajate ettevalmistust korral
dab matemaatika didaktika õppetool. Saadud teadmised lubavad õpeta
jakutse saanud lõpetajal töötada gümnaasiumides ja teistes keskharidust 
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 tööstus- 
ettevõtetes ja firmades.

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

Matemaatiline statistika

Tänapäeva teabekülluse juures on probleemiks saanud infos orienteeru
mine ning selle sihipärane kasutamine. Statistikameetodid on siin tõhu
saks abivahendiks.

Andmekogud tekivad erinevatel viisidel: firmade ja asutuste andme
baasid, riiklik statistika, mitmesuguste küsitluste tulemused, teadus
likud katsed jne. Tähtis on teada, kuidas suurtest ning väikestest andme
kogudest välja sõeluda kasulik ja oluline info. Matemaatilise statistika 
erialal seda kunsti õpitaksegi.

Sõltuvalt üliõpilase huvidest saab kitsamat erialast ettevalmistust 
varieerida: alates matemaatilise statistika rakendamisest meditsiinis,
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ökoloogias, majandus-ja finantsuuringutes, metsanduses, demograafias 
jne kuni abstraktse matemaatilise teooriani. Statistiku elukutse juures 
ongi huvitav see, et puututakse kokku mingi konkreetse eluvaldkonna
ga.

Matemaatilise statistika erialal saadakse lisaks erialastele teadmis
tele tugev ettevalmistus ka matemaatikas ja informaatikas. Matemaati
ka abil selgitatakse statistiliste meetodite olemust, informaatikatead- 
mised on aga statistiku jaoks igapäevasteks töövahenditeks.

Viimaste aastate matemaatilise statistika eriala lõpetanud on leidnud 
tööd Riigi Statistikaametis, kindlustusseltsides, pankade ning teiste 
suurfirmade IT ja analüüsiosakondades, teadus- ja  riigiasutustes ning 
väikefirmades. Head analüüsioskused ja  informaatikaalased teadmised 
võimaldavad statistikul tööd leida praktiliselt igas valdkonnas.

Matemaatilise statistika eriala lõpetanud saavad jätkata õpinguid 
matemaatilise statistika instituudi juures magistriõppes matemaatilise 
statistika või finants- ja  kindlustusmatemaatika erialal, samuti on või
malik astuda magistriõppesse teistel lähedastel erialadel.

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

Ajakirjandus ja suhtekorraldus

Ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala bakalaureuseõpe kestab kolm 
aastat, mille jooksul tuleb koguda 120 ainepunkti (edaspidi AP). Õppe
kavas on ette nähtud esimesel aastal üldsotsiaalteaduslik valdkonnaõpe, 
millele järgneb teisel aastal kommunikatsiooniteaduste suunaõpe ja 
kolmanal aastal erialaõpe, võimaldades spetsialiseerumist kas ajakirjan
dusele või suhtekorraldusele.

Õppeained on jaotatud moodulitesse. Kohustuslikke aineid on kok
ku 68 AP ulatuses. Lõpetamiseks on vaja teha lõputöö või lõpueksam. 
Üliõpilane võib valida ülejäänud 52 AP ulatuses mooduleid kas 
ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialalt või mõnest teisest õppekavast 
ja 8 AP ulatuses vabaaineid.

Ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala bakalaureuse taseme lõpe
tanul on võimalus hakata tööle nooremreporterina, pressiesindajana või 
suhtekorraldajana.

Pärast bakalaureuseastme lõpetamist on võimalik üle minna ma
gistriõppesse kas ajakirjanduse, kommunikatsioonijuhtimise või meedia 
ja  kommunikatsiooni erialal. On võimalik suunduda magistriõppesse 
muul erialal kui selleks on kogutud nõutav arv eeldusainete punkte. 
Magistriprogrammi läbimiseks on vaja koguda 80AP.

Ajakiijanduse, kommunikatsioonijuhtimise või meedia ja kommuni
katsiooni magistriõppesse on võimalik konkursi korras astuda ka teiste 
erialade bakalaureuseõppe lõpetanutel, nõutav eeldusaine punktide 
summa on 16AP.

Ajakirjanduse eriala magistriõppe eesmärk on valmistada ette ees
kätt toimetaja kvalifikatsiooniga inimesi, kes oleksid võimelised töö
tama ükskõik millises ajakirjanduslikku sisu tootvas meediaorgani
satsioonis, aga ka tegema uurimistööd meedia ja  kommunikatsiooni 
valdkonnas, tegelema meediakriitikaga.

Kommunikatsioonijuhtimise eriala (communication management) 
magistriõppe eesmärk on ette valmistada spetsialiste, kes omavad osku
si ja teadmisi organisatsiooni või ettevõtte kommunikatsiooni strateegi
liseks ning integreeritud juhtimiseks.
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Lõpetamisel antav kvalifikatsioon on: sotsiaalteaduste bakalaureus 
(ajakirjandus ja suhtekorraldus). Või vastavalt: ajakiijanduse magister, 
kommunikatsioonijuhtimise magister või meedia ja  kommunikatsiooni 
magister.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond pakub võimalust 
omandada bakalaureusaste ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ka 
avatud ülikoolis.

Tartu Ülikool on andnud ajakirjandushariduse rohkem kui 500 ini
mesele. Valdav enamus lõpetanuid on tööl ajakirjanduses või sellele 
lähedastel aladel. Lõpetanute hulgas on poliitikuid (Maiju Lauristin, 
Jüri Luik, Tiit Sinissaar, Tiit Matsulevitš, Katrin Saks jt), kiijanikke 
(Jüri ja Ülo Tuulik, Mati Unt, Mihkel Mutt, Olev Remsu, Andrus Kivi
rähk jt), ettevõtjaid, riigiametnikke jne.

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

Psühholoogia

Psühholoogia on Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna vanim eriala, mil
lele üliõpilaste vastuvõtt toimub alates 1966.aastast, kuid psühholoogia 
aine õpetamise traditsioon Tartu ülikoolis ulatub muidugi palju varase
masse aega, 19. sajandisse.

Tänane psühholoogia eriala õppekava õpetab eelkõige tänapäevast 
psühholoogiateadust, aga annab ka ülevaate psühholoogia eriharudest ja 
praktilistest kasutusvaldkondadest. Bakalaureuseastmes omandatakse 
õpingute esimeste aastate jooksul alusteadmised psühholoogia põhi
mõistetest ja  käsitlustest, kesksel kohal on sellised ained nagu arengu-, 
isiksuse-, sotsiaalpsühholoogia, tunnetuspsühholoogia, kliiniline 
psühholoogia. Lisaks on olulisel kohal ka inimese bioloogiline tundmi
ne, mistarvis on õppekavas ained nagu neurofüsioloogia ja -psühholoo
gia, geneetika, emotsioonide psühhobioloogia jpt. Õppekavas on kesk
sel kohal uurimismeetodite ja eksperimentaalpsühholoogia kursused. 
Õpitakse psühholoogilistes uuringutes kasutatavaid andmete kogumise 
viise ning kogutud andmete statistilist analüüsi ja interpretatsiooni.
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Lisaks teooriaõpinguile on võimalik valida ka praktilisemat laadi kur
susi nagu suhtlemispsühholoogia, nõustamispsühholoogia, juhtimis- ja 
organisatsioonipsühholoogia, koolipsühholoogia, õiguspsühholoogia jt. 
Õppekava on koostatud nii, et bakalaureõppes oleks soovi korral võima
lik omandada lisaks psühholoogia peaainele ka mingi teine, nn. kõrval
eriala.

Pärast bakalaureuseastme lõpetamist jätkuvad õpingud magistri
astmes. Magistriõpingute sisuks on psühholoogia väga põhjalik ja  eri- 
alakeskne uurimine. Õpingud jagunevad üld- ja  erialaõpinguteks, 
viimastes valitakse üks neljast erialast: psühholoogia, kliiniline psühho
loogia, koolipsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia. Magistriastme edu
kad lõpetajad võivad hakata endale juba otsima erialast tööd ja raken
dust, aga neil on võimalik jätkata ka oma akadeemilist haridusteed 
doktoriõppes.

Psühholoogia eriala lõpetanud on seni leidnud töökohti kõige erine
vamates valdkondades: igal pool, kus tegemist inimsuhete korraldami
sega, inimeste valikuga, inimeste nõustamisega. Pühholooge töötab 
koolides, raviasutustes, omavalitsustes, äriühinguis, sh. reklaami- ja  
koolitusfirmades. Tavapäraselt leiavad parimad lõpetajad endale koha 
akadeemilises psühholoogias -  teadlasena ja õppejõuna.

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

Riigiteadused

Bakalaureuseõpe
Sotsiaalteaduste bakalaureusekraad riigiteaduste alal annab laiapõhja
lise sotsiaalteadusliku alushariduse koos olulisemate teadmistega riigi- 
teadustest. Bakalaureuseõpe kestab kolm aastat (120 ainepunkti).

Riigiteaduste bakalaureuseõppekava koosneb kohustuslikest ning 
vabalt valitavatest ainetest. Kohustuslikel kursustel käsitletakse Eesti 
riigi ja ühiskonna probleeme, poliitilist filosoofiat, poliitiliste süs
teemide võrdlust, sotsiaalse analüüsi aluseid, kodanikuühiskonna küsi
musi ning Euroopa Liidu temaatikat. Üliõpilastel on õpingute käigus
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võimalik spetsialiseeruda avaliku halduse, võrdleva poliitika või rahvus
vaheliste suhete erialale, mille edasine põhjalikum õppimine jätkab 
magistrantuuris. Üliõpilased saavad lisaks valida riigiteaduste valik
aineid ning huvipakkuvaid kursusi kõikidelt teistelt erialadelt, mida 
Tartu Ülikoolis õpetatakse. Stuudium lõpeb bakalaureusetöö kaitsmi
sega.

Me ootame riigiteadusi õppima noori, keda huvitavad riigivõimu 
olemus ning selle teostamise mehhanismid, riikidevahelised suhted, era
konnad, valimised, valitsusaparaadi või kohaliku omavalitsuse töö nii 
Eestis kui välisriikides. Riigiteaduste õppimine aitab mõista, kuidas rii
gis langetatakse otsuseid, mis meid kõiki mõjutavad. Seepärast ootame 
eelkõige neid, kes peavad end “riigiinimesteks” ning kes ei karda ise 
tulevikus vastutust võtta Eesti riigi ja  ühiskonna arendamise eest.

Magistriõpe
Riigiteaduste alal on võimalik süvendatult õppida nelja eriala: avalik 
haldus, haldusjuhtimine, rahvusvahelised suhted ja  võrdlev poliitika. 
Magistriõppesse astumiseks peavad olema läbitud kindlad eeldusained 
riigiteaduste bakalaureuseõppekavast, vaid haldusjuhtimise alal on 
võimalik alustada ilma varasemate riigiteaduslike kursuste läbimiseta. 
Magistriõpe kestab kaks aastat (80 ainepunkti). Stuudium lõpeb magist
ritöö kaitsmisega (20 AP).
1. Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond

1.1. avalik haldus
Avaliku halduse eriala on kombinatsioon teoreetilistest teadmistest 

ja praktilistest oskustest, kuna ta käsitleb riiki üldisest aspektist ning 
samas tegeleb ka protsesside ja üksikjuhtumite detailse käsitlusega. Eri
ala hõlmab teadmisi erinevatest valdkondadest nagu avaliku halduse 
filosoofia ja  meetodid, avalik eetika, halduspoliitika analüüs ja  ellu
viimine, riigi- ja  haldusõigus, riigirahandus, organisatsiooniteooria ja 
personalijuhtimine. Praktiliste oskuste süvendamiseks ja kogemuste 
saamiseks on ette nähtud neljanädalane praktika kas Eesti või mõne 
välisriigi avalikus teenistuses. TÜ avaliku halduse magistriõppekava 
kuulub Euroopa tippülikoolide koostööprogrammi European Master of 
Public Administration, mille kaudu on parimatel magistrantidel võima
lus veeta üks semester partnerülikoolis. Avaliku halduse eriala lõpe
tanud asuvad tööle eelkõige riigiteenistuses või kohalikus omavalit-
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suses, aga ka rahvusvahelistes organisatsioonides, suurtes erafirmades 
või mittetulundussektoris.

1.2. haldusjuhtimine
Tänapäeva bürokratiseerunud maailmas on teadmised haldusjuhti

misest selleks võtmeks, mille abil mõista ja analüüsida maailma ning 
selle konkreetsete probleemide olemust. Haldusjuhtimise programmi 
eesmärgiks on anda süstemaatilisi avaliku halduse alaseid teadmisi ja 
oskusi eelkõige praktiseerivatele avalikele teenistujatele, aga ka teistele 
huvilistele, kes on omandanud varasema hariduse muul erialal. Tere
tulnud on ka mittetulundussektori ja avalik-õiguslike organisatsioonide 
esindajad, kes soovivad omandada täiendavaid teadmisi avaliku ja 
mittetulundussektori spetsiifilistest probleemidest, juhtimisest ning 
organisatsioone ümbritsevast keskkonnast nii Eestis kui välisriikides.

2. Politoloogia osakond
2.1. rahvusvahelised suhted
Sellel erialal valmistatakse ette riigiteadusliku alusega rahvusvahe

liste suhete spetsialiste. Programmi üheks eesmärgiks on tutvustada 
rahvusvaheliste suhete arengut maailmas pärast Teist maailmasõda läbi 
erinevate teoreetiliste seisukohtade, poliitiliste osalejate ja protsesside 
prisma. Nii on maailmapoliitikas osalejate huvid ja võimalused, üksteist 
siduvad heaolu ja julgeoleku teemad ning võimalikud koostöö ja vasta- 
seisude lahendid leidnud kajastamist välis- ja  julgeolekupoliitilistes 
teooriates, geopoliitikas, rahvusvahelises õiguses ja majanduses. Tei
seks annab õppekava spetsiifilisemad teadmised lähematest ja  kauge
matest naabritest (USA, Venemaa, Lääne-Euroopa ja Läänemere re
gioon) ning nende rollist maailmapoliitikas. Kolmandaks pakub eriala 
võimaluse omandada praktilisi oskusi juhtimises ja  diplomaatias. Kui te 
keskendute rahvusvahelistele suhetele, siis on just teil väga head välja
vaated saada tööd ametites, mis on seotud Eesti Vabariigi välissuhtlemi
sega.

2.2. võrdlev poliitika
Tänapäeval eeldab riigiametnike töö lisaks seaduste tundmisele või 

praktilistele administreerimis- ja haldamisoskustele võrdväärselt tead
misi võimu olemusest ja selle teostamisest, samuti laiemat poliitilis-kul- 
tuurilist silmaringi, ehk riigi, ühiskonna ja üksikindiviidi omavaheliste 
seoste mõistmist. Võrdleva poliitika eriala keskmeks on riigisisesed po
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liitilised protsessid, sh põhiseaduslikud korrad, poliitilised režiimid, 
demokratiseerumine, parteid ja parteisüsteemid, poliitiline kultuur, nat
sionalismi teooriad ning erinevate poliitiliste süsteemide võrdlused. Eri
ala võimaldab mõista poliitilisi arenguid teistes riikides ning on seega 
heaks ettevalmistuseks poliitika analüüsimiseks nii riigiametites kui ka 
erafirmades ja mittetulundusühingutes. Kui keskendute võrdlevale po
liitikale, siis olete konkurentsivõimelised ametites, mis on seotud ühelt 
poolt poliitiliste otsuste tegemise või nõustamisega ning teiselt poolt 
nende elluviimisega ministeeriumides ja  omavalitsustes.

Info: Politoloogia osakond: Tiigi 78-207, 50410 Tartu 
http://www.ut.ee/SOPL, e-mail: poIitoloogia@ut.ee 
Avaliku halduse ja sotsiaalpoliitika osakond:
Tiigi 78-237, 50410 Tartu 
http://www.ut.ee/SOAH, e-mail: ah@ut.ee

Semiootika ja kulturoloogia

Semiootika on teadus, mille ajalugu on tihedalt seotud ka Eestiga. Tar
tus lõi maailmakuulsa kultuurisemiootika koolkonna professor Juri 
Lotman ning biosemiootika areng on lahutamatu Jacob von Uexkülli 
nimest. Neid suundi arendab ka sotsiaalteaduskonna semiootika osa
kond, mis kuulub Tartu Ülikooli noorimate allüksuste hulka.

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, mil
le mõistmiseks ei piisa emakeelest ega ka muude loomulike keelte oska
misest. Kui käitumise keelt valdame tihti intuitiivselt, siis maalikunsti 
või muusika keelt peame õppima nagu tavalist võõrkeelt. Emakeelset 
romaani lugedes ei piisa meile sügavamaks mõistmiseks loomulikust 
keelest. Peaksime tundma ka stiili keelt, olgu see siis ajastust (roman
tism, relism vms) või autori individuaalsusest tulenev. Ka tavaline aja
leht on semiootiliselt mitmekeelne -  loomuliku keele kõrval on oluline
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visuaalne keel (pildi ja  sõna vahekorrast tulenev) ja kujunduse keel (ar
tikli paiknemise koht, tähtede suurus, pealkirjade kujundus, rubriigid 
jne). Looduses, ühiskonnas ja kultuuris eksisteerivate keelte ehk märgi
süsteemide olemuse ja vastastike suhete analüüs aitab meil mõista 
hetkeseisundit, aga ka diagnoosida ning isegi prognoosida muutusi. 
Kuid analüüs ise peab toimuma loomulikus keeles ning seetõttu on 
semiootiku jaoks oluline kiijaliku eneseväljenduse oskus.

Semiootika ja kulturoloogia sümbioos annab hariduse, mille prakti
liseks väljundiks on kultuurianalüüs selle sõna kõige laiemas tähendu
ses. Tänapäevase tööturu võtmemõisted on ümber- ja  täiendõpe. Se
miootika osakonnas pakutav haridus kultiveerib harjumust ära tunda ja 
analüüsida erinevaid, ka varjatud märgisüsteeme. Harjumus asju süs- 
teemseina mõista on hea eeldus kiireks reageerimiseks tööturul, uute 
erialade omandamiseks. Sellisel juhul osutub semiootika heaks baas
hariduseks, mis lubab jätkata spetsialiseerumist väga erinevates aine
valdkondades. Semiootiku ametit ei ole olemas. Kuid semiootika või
maldab eriti koos kulturoloogiaga spetsialiseeruda kulturoloogia eri 
valdkondades, milles Eestis asjatundjaid napib (meedia-, keskkonna-, 
kunsti-, filmianalüüs, 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

Sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö

Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika on traditsioonilised sotsiaal
teaduste valdkonnad. Sageli õpetatakse neid erialasid integreerituna või 
siis ühise õppekavana nagu seda on sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaal
poliitika õppekava Tartu Ülikoolis. Sotsioloogi ja sotsiaaltöötaja elukut
se eeldab üldisi teadmisi ühiskonnast, ühiskondlikest protsessidest ja
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suhetest, oskusi koguda ja analüüsida sotsiaalteaduslikke andmeid ning 
saadud tulemusi seostada praktilise eluga. Üldise sotsiaalteadusliku 
ettevalmistuse kõrval võimaldab sotsioloogide ettevalmistus anda 
süvendatult teadmisi erinevatest sotsioloogilistest lähenemistest ning 
analüüsivõtetest. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala õpe keskendub 
sotsiaalpoliitilise analüüsi alaste teadmiste ja  sotsiaaltöö praktiliste 
oskuste omandamisele. Tehes õppekava piires valikuid rõhuasutusega 
sotsioloogiale või sotsiaaltööle ja sotsiaalpoliitikale on võimalik oman
dada sotsiaalteaduste bakalaureuse kitsam eriala kas sotsioloogias või 
sotsiaaltöös ja sotsiaalpoliitikas.

Sotsioloogia
Sotsioloogia õpetamine Tartu Ülikoolis algas alles 1980. aastate lõpus 
ning toimub praegu kõigil õpetustasanditel: bakalaureuse-, magistri-ja 
doktoriõppes. Avatud ülikoolis (kaugkoolituse korras) on sotsioloogiat 
võimalik õppida bakalaureuse astmel. Tänase sotsioloogia osakonna 
ülesanneteks on koolitada kutselisi sotsiolooge, õpetada sotsioloogiat 
üldainena ka teiste erialade üliõpilastele ja viljelda sotsioloogiaalast tea
duslikku uurimistööd. Teadusuuringud hõlmavad haridus- ja  noorsoo
probleeme, sotsiaalse heaolu ja toimetuleku analüüsi, sugudevaheliste 
suhete ja hälbekäitumise teemat.

Sotsioloogia õppekavas on püütud kokku viia Eesti sotsioloogia tra
ditsioonid ja Lääne sotsiaalteadusliku hariduse mallid. Usume, et meie 
lõpetanu on kursis sotsiaalteaduste ajaloo tähiste ning nüüdissotsio- 
loogia suundumustega, suudab analüüsida Eesti ühiskonda ja  omab 
praktiliste kogemuste pagasit, et viia läbi empiirilist sotsiaaluuringut. 
Sotsioloogi hariduse enesestmõistetav osa on mõne teise sotsiaalteadu
se 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 -
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essee ja  vestluse. Essee koostatakse ühe tunni jooksul ühel etteantud 
teemadest nüüdisühiskonna sotsiaalprobleemide kohta. Vestlusel ooda
takse üliõpilaskandidaatidelt oskust vastata küsimustele nende poolt 
koostatud essee kohta ning arutleda sotsiaalprobleemide üle.

Info: Tiigi 78-227, Tartu 50 410 
Telefon: (07)375 924
Arvutipost: http://www.psych.ut.ee/stk/sotsioloogia/ 

villu@psych.ut.ee

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
Sotsiaaltöö/sotsiaapoliitika eriala omandanu on bakalaureuse- või 
magistriharidusega asjatundja, keda iseloomustab heatasemeline ühis
kondlike protsesside tundmine ning oskus analüüsida ja sotsiaaltöö 
vahenditega leevendada sotsiaalseid riske. Praktilisest küljest on ta ette 
valmistatud töötama nii üksikisiku, perekonna kui ühiskonna tasandil. 
Ta on professionaal, kelle oskustega sotsiaalse kaitse süsteem üles ehi
tatakse ja käigus hoitakse. Sotsiaaltöö/sotsiaalpoliitika õppekava läbinu 
oskab:
• ennetada sotsiaalseid hädasid aruka sotsiaalse analüüsi, sotsiaal

poliitika teostamise ning sotsiaalprogrammide ja projektide käivita
mise kaudu;

• tõsta nõustamise abil inimeste ja perede suutlikkust eluraskustega 
toime tulla;

• määratleda inimese välise abi vajaduse suurust ning aidata tal kätte 
saada seadusega ette nähtud toetusi ja sotsiaalteenuseid.

Analoogiliselt arstiga jaguneb tema ettevalmistus diagnoosi-ja sek
kumisoskuseks. Erinevalt arstist keskendub sotsiaaltöötaja esmalt häda
dele, mille põhjused on ühiskonnakorralduses, inimeses endas ja inim
suhetes.

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

Analoogiliselt sotsioloogiga märkab ta seoseid üksikisiku olukorra,
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inimese hädade ja sotsiaalselt põhjustatud vastuolude vahel. Erinevalt 
sotsioloogist ta mitte ainult ei konstateeri põhjuslikke seoseid, vaid 
rakendab oma igapäevatöös sotsiaalsete muutuste esilekutsumise 
mehhanisme.

Analoogiliselt juristiga informeerib ta oma kliente neid puuduta
vatest seadusesätetest sotsiaalalal ning osaleb seaduste loomisel, hinda
misel ja  muutmisel.

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

Analoogiliselt diakooniatööga kannab sotsiaaltöötaja hoolt vanu
rite, puuetega isikute ja hooletussejäetud laste elukvaliteedi tõstmise 
eest. Erinevalt diakooniatööst on sotsiaaltöötajal avalikus sektoris töö
tades riigi poolt antud täiendavad õigused info saamiseks ja klientide 
käekäiku puudutavate otsuste langetamiseks, mis dikooniatöö tegijail 
puuduvad.

Sotsiaaltöö eriala on võimalik õppida bakalaureuse- ja magistri
õppes -  riigieelarvelisel, riigieelarvevälisel õppekohal või Avatud 
Ülikooli kaudu. Lisaks tasemekoolitusele on võimalik osaleda täiend
koolituses, võttes kursusi nii moodulite kui ka üksikute kursuste kaupa.

Info: Sotsiaalpoliitika õppetool 
Tiigi 78-244, Tartu 50410 
Telefon: (07) 375 935 
http://www.ut.ee/Sisseastumine.html 
http://www.ut.ee/SOAH/st
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Alushariduse pedagoog

Narva kolledž koolitab lasteaiaõpetajaid ja õpetajaid venekeelse kooli 
esimestele klassidele. Sisseastumiseks alushariduse pedagoogi erialale 
tuleb sooritada kutsesobivuskatse ja vene keele test. Kolledžisse sisse
astumisel arvestatakse keskkooli, gümnaasiumi 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 teise aasta 
lõpul tuleb venekeelses keskkoolis või gümnaasiumis hariduse oman
danutel sooritada riigikeele kesktaseme eksam.

Bakalaureuseastmel õppe kestus on neli aastat. Täiskursuse lõpeta
miseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži lõpetamisel saadak
se Tartu Ülikooli bakalaureuse diplom ja õpetaja kutse.

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

Kolmel järgmisel õppeaastal omandatakse teadmised alus- ja alg- 
õppe eripärast (kasvatus, eripedagoogika), emakeelest (vene keelest), 
matemaatikast, loodusteadustest ning nende õpetamise metoodikast. 
Õppekavas on kursused käsitööst ja  kehalisest kasvatusest. Enam 
tähelepanu pööratakse eesti keele õppele. Omandatakse vastav metoo
dika. Tulevane algklassiõpetaja saab vajalikud teadmised inglise või 
saksa keele, eesti keele ja inimeseõpetuse õpetamiseks.

Üliõpilased kirjutavad lähtuvalt oma teaduslikust huvist bakalau
reusetöö.

Õppeaja kestel sooritatakse pedagoogiline praktika: koolitundmise, 
psühholoogilis-pedagoogiline põhipraktika ning stažööripraktika laste
aedades ja  koolides. Kolledži lõpetanud töötavad lasteaedades, põhi
koolides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.

Kolledži lõpetajad võivad jätkata õpinguid ülikooli magistriastmel 
õppes.

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

Narva kolledž
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Eesti keel teise keelena

Narva Kolledž koolitab eesti keele kui teise keele õpetajaid. Kolledžisse 
astumisel arvestatakse eesti õppekeelega kooli lõpetanutel riigieksamite 
tulemusi emakeeles ja võõrkeeles. Vene õppekeelega koolide lõpetanu
tel arvestatakse riigieksamite tulemusi emakeeles, võõrkeeles ja  eesti 
keel kui teise keele riigieksami tulemust.

Vastuvõtt kolledžisse toimub kolmeaastasele bakalaureuseastmel 
õppesse, millele järgneb kaheaastane magistriastmel õpe.

Kolledži õppekeelteks on eesti ja vene keel, eesti keele erialal pea
miselt eesti keel. Eesti keel teise keelena erialal õppivate ja  venekeel
ses keskkoolis hariduse omandanutel tuleb esimese õppeaasta lõpul 
sooritada riigikeele kõrgtaseme eksam.

Esimesel õppeaastal õpivad üliõpilased üldhumanitaarteaduslikke 
ained ja sissejuhatavaid aineid eesti keelde.

Süvendatult õpitakse praktilist eesti keelt. Teisest õppeaastast kes
kendutakse eesti keeleteadusele ja kirjandusele. Õpitakse praktilist 
grammatikat, leksikoloogiat, foneetikat, stilistikat, morfoloogiat, süntak
sit, saadakse ülevaade Eesti kirjandusest.

Üliõpilased kirjutavad lähtuvalt oma teaduslikust huvist bakalau
reusetöö või sooritavad bakalaureuseeksami.

Magistriastmel omandatakse vajalikud teadmised psühholoogiast ja 
pedagoogikast, eesti keele õpetamise metoodikatest, sooritatakse peda
googiline praktika.

Võimalik on omandada 1-2 lisaeriala õpetamiseks põhikoolis: ing
lise keele õpetaja, ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja, koduloo õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis, vene keel võõrkeelena, inimeseõpetus, 
sotsiaalpedagoogi lisaeriala.

Magistriastme lõpetanud töötavad venekeelsetes põhikoolides ja 
gümnaasiumides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.

Info: Kerese 14, 20304 Narva, tel (035) 60 699 
http://narva.ut.ee/
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Inglise keele õpetaja

Narva kolledž koolitab inglise keele õpetajaid. Kolledžisse astumisel 
arvestatakse keskkooli, gümnaasiumi riigieksami tulemusi inglise kee
les, emakeeles ja  võõrkeeles. Vene õppekeelega koolide lõpetanutel 
peab olema sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam.

Vastuvõtt kolledžisse toimub kolmeaastasele bakalaureuseastmel õp
pesse, millele järgneb kaheaastane magistriastmel õpe.

Kolledži õppekeelteks on vene ja  eesti keel, inglise keele õpetaja eri
alal muidugi ka inglise keel. Õpingute teise aasta lõpul tuleb venekeel
ses keskkoolis hariduse omandanutel sooritada riigikeele kõrgtaseme 
eksam.

Esimesel õppeaastal õpivad üliõpilased üldhumanitaarteaduslikke 
aineid ja  sissejuhatavaid aineid inglise keelde. Esimese õppeaasta lõpul 
tuleb sooritada test First Certificate Test.

Teisest õppeaastast keskendutakse inglise keelele ja  kirjandusele. 
Õpitakse praktilist grammatikat, leksikoloogiat, foneetikat, stilistikat, 
morfoloogiat, süntaksit ning tõlketeooriat. Üliõpilased kuulavad kursusi 
inglise keele ajaloost ja maatundmisest. Õpingud bakalaureuseastmes 
lõpevad bakalaureuseeksamiga Cambridge Certificate in Advanced 
English.

Magistriastmel omandatakse vajalikud teadmised psühholoogiast ja 
pedagoogikast, inglise keele õpetamise metoodikatest, sooritatakse 
pedagoogiline praktika.

Võimalik on omandada 1-2 lisaeriala õpetamiseks põhikoolis: eesti 
keel teise keelena, ajaloo ja kodanikuõpetuse õpetaja, koduloo õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis, vene keel võõrkeelena, inimeseõpetus, 
sotsiaalpedagoogi lisaeriala.

Magistriastme lõpetanud töötavad põhikoolides ja gümnaasiumides, 
ajakirjanduses ja mujal avalikus sektoris.

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

Sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö korraldus on eriala, mis lisaks sotsiaaltöö teooria õpetami
sele ja  praktikale hõlmab ka majandusteadusi ja avalikku haldust käsit
levaid aineid. Eriala eesmärk on koolitada Eesti omavalitsusasutustele 
ja muudele avalik- ning eraõiguslikele institutsioonidele kõrgharidusega 
spetsialiste, kellel on ettevalmistus tegutsemaks sotsiaaltöötaja või 
sellealase tegevuse korraldajana.

Eesti omavalitsused vajavad mitmekülgse ettevalmistusega perso
nali, sealhulgas sotsiaaltöö korraldajaid, kes tunnevad ka avaliku hal
duse ja  majandamise aluseid ning on võimelised korraldama sotsiaal
tööd omavalitsuses ja selle territoriaalses või funktsionaalses alljao
tuses. Õppekava annab ülevaate sotsiaaltöö korraldusest koos juhti
miseks ja majandamiseks vajalike teadmiste ja  oskustega.

Õppe nominaalaeg statsionaarses õppevormis on kolm aastat ning 
õpingud lõpevad praktika ja lõputöö koostamise ning kaitsmisega. Lõ
petaja omandab rakendusliku kõrghariduse ning saab Tartu Ülikooli 
diplomi. Omandatakse ettevalmistus sotsiaaltööks -  toimetulekuraskus
tega isikute probleemide ennetamiseks, leevendamiseks või lahendami
seks nii üksikisiku, perekonna, sotsiaalse grupi ehk riskirühma, kogu
konna, omavalitsuse ja ühiskonna (riigi) tasandil. Samuti on kolledži 
lõpetanuil võimalus jätkata õpinguid magistriõppes.

Info: Ringi 35, 80012 Pärnu, tel (044) 50 523 
e-post: sotsiaal@pc.ut.ee 
http://www.pc.ut.ee
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Turismi- ja hotelliettevõtlus

Turism on kõige suurem ja kõige kiiremini arenev majandusharu ning 
arvestatav majandusliku arengu mootor kogu maailmas. Turism on tege
vusvaldkond, mis on eluliselt huvitatud looduskeskkonna, ajaloo- ja 
kultuuripärandi jätkusuutlikkusest.

Juba eriala nimetuses rõhutatakse turismi kui ettevõtlusele tuginevat 
majandusharu, mistõttu olulised käsitlusalad on rahvamajanduse ja ette
võtluse põhialused. Üldainete osas pööratakse suuremat tähelepanu 
võõrkeeltele, informaatikale ja õiguste alustele.

Turismi- ja  hotelliettevõtlust iseloomustavad peamiselt väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtted, mille töötajailt eeldatakse mitmekülg
seid ja universaalseid teadmisi ja oskusi. Eriala eesmärk ongi pakkuda 
üliõpilastele laiapõhjalist turismiharidust, mille omandamise käigus õpi
takse tundma turismi kui tervikut, samuti aga turismi- ja  majutusette- 
võtete kõiki peamisi töövaldkondi ja igapäevatöid. Lahutamatuks osaks 
turismi- ja  hotelliettevõtluse tundmaõppimisel on praktikaperioodid 
turismi- või transpordifirmades, majutusasutustes või teistes turismiga 
seonduvates ettevõtetes ja organisatsioonides.

Õppe nominaalaeg statsionaarses õppevormis on 3 aastat ning õpin
gud lõpevad erialase lõpueksami või lõputööga. Lõpetaja omandab 
rakendusliku kõrghariduse ning saab Tartu Ülikooli diplomi. Õppekava 
läbinu on võimeline asuma tööle turismi-ja majutusettevõtetesse, turis
miga seonduvatel aladel tegutsevatesse ettevõtetesse ja  asutustesse, 
alustama karjääri ettevõtjana, alljuhina, spetsialistina riigi- või omava- 
litsusstruktuurides. Samuti on tal võimalus jätkata õpinguid magistri 
kraadi saamiseks.

Info: Ringi 35, 80012 Pärnu, tel (044) 50 524 
e-post: turism@pc.ut.ee 
http://www.pc.ut.ee
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Türi kolledž

Keskkonnateadus

Tänapäeva muutuvas maailmas tõuseb pidevalt interdistsiplinaarsete 
keskkonnaprobleemide osatähtsus. Eesti Vabariigi valitsus ja Riigikogu 
töötavad pidevalt keskkonnakaitseliste seadusaktide täiustamisel ja 
praegune seis seadusandluses on järjest paranenud. Kahjuks napib aga 
laia baasharidusega inimesi, kes vastuvõetud seadusi praktikas ellu viia 
suudaksid.

Keskkonnateaduse eriala valinud üliõpilased omandavad teoreetilisi 
teadmisi ja praktilisi oskusi keskkonnaga seotud ainetes. Eriala on prak
tilise suunitlusega, enamik õppekava ainetest sisaldab lisaks loengutele 
seminare ja  praktilisi õppusi.

Kolledži lõpetamise järel on võimalik jätkata õpinguid kitsama spet
sialiseerumisega keskkonnabiotehnoloogia, keskkonnatehnoloogia, 
keskkonna-keemia, keskkonnafüüsika, rakendusgeoloogia, maastiku- 
ökoloogiaja keskkonnakaitse erialal magistri-ja doktoriõppes.

Keskkonnateaduse eriala õppeprogrammi on koostanud Tartu Üli
kooli juures tegutsev keskkonnateaduste nõukogu, kuhu kuuluvad kesk
konnateaduse spetsialistid Tartu Ülikoolist, Eesti Põllumajandusüli
koolist, Zooloogia ja Botaanika Instituudist, Füüsika Instituudist ja  Tar
tu Observatooriumist. Aastatepikkuse teadlaste ja praktikute koostööna 
on valminud õppekava täiendatud ja tänapäevastatud variant, mis või
maldab spetsialiseerumist omavalitsuse keskkonnanõuniku või ettevõtte 
keskkonnajuhi-planeerija erialale.

Õpingute mahuks on 120 ainepunkti (AP) ja see jaguneb alam
astmeks (40 AP) ning kesk-ja ülemastmeks. Alamaste koosneb loodus
teaduste üldkursustest, mis loovad põhibaasi erialateadmiste omanda
miseks. Alamastme ained jaotuvad nelja ainebloki vahel: bioloogilis- 
maateaduslikud ained, keskkonnafüüsika alused, keskkonnakeemia alu
sed ja üldained.

Kesk-ja ülemastme ained annavad keskkonnanõuniku või keskkonna- 
juht-planeerija tööks vajalikke süvendatud teoreetilisi teadmisi ja prakti
lisi oskusi ning jagunevad kahte rühma: kohustuslikud ained ja vabalt va
litavad ained, lisandub lõputöö. Õppetöö toimub tsüklitena, eksam või 
arvestus tehakse kohe ainetsükli lõpul. Eraldi eksamisessiooni ei ole.
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Keskkonnateaduse õppekaval on õpingute nominaalaeg on kolm 
aastat.

Türi kolledži lõpetanud keskkonnanõunikel ja  keskkonnajuht- 
planeerijatel on võimalik leida tööd omavalitsustaseme (valla, linna) ja 
teatud riiklike (maakondade, ministeeriumide) üksuste spetsialistidena 
ja paljudes eraettevõtluse valdkondades.

Alates 2000/2001. akadeemilisest aastast on keskkonnateadust või
malik õppida ka kaugõppes avatud ülikooli raames.

Info: Viljandi 13 B, 72 213 Türi, tel. (038) 49 162 
E-post: jarvamaa@ut.ee
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5. Teadmiseks üliõpilastele

Tartu Ülikooli vastuvõtu kalenderplaan 2002

Dokumentide vastuvõtt bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-, proviisori-, 
klassiõpetaja ja muusikaõpetaja õpetajakoolitusse ning kutsekõrg- 
haridusõppesse toimub:

1) Riigieelarvelistele õppekohtadele:
26. juunist kuni 5. juulini erialadele, kus kandideerimisel on nõutav 
sisseastumiseksamite sooritamine ja 26. juunist kuni 17. juulini eriala
dele, kus kandideeritakse riigieksamite tulemuste alusel

2) Riigieelarvevälistele õppekohtale:
26. juunist kuni 16. augustini. Riigieelarvevälistele õppekohtadele 
kandideerimisel on eelduseks vastuvõtutingimuste täitmine. Sisseastu
miseksamitele pääsemiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 5. juu
lil.

Sisseastumiseksamid toimuvad 8.-17. juulini.
Sisseastumiseksamite plaan pannakse välja 26. juunil ülikooli peahoone 
fuajees, ülikooli kolledžites Narvas, Pärnus ja Türil ning Interneti aad
ressil http://www.ut.ee.

Riigieelarvelistele õppekohtadele vastuvõetute nimekiijad ja  paremus- 
jäijestus pannakse välja ülikooli peahoone fuajees ja  Interneti aadressil 
http://www.ut.ee 24. juuliks ning nimekirjad avaldatakse üleriigilise 
levikuga ajalehes Postimees või Eesti Päevaleht hiljemalt 29. juulil.

Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetu on kohustatud kinnitama oma 
õppima asumist ülikoolis, andes allkirja teaduskonna dekanaadis või 
saates postiga teate teaduskonna dekanaati 5. augustiks. Kui vastuvõetu
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ei ole kinnitanud oma õppima asumist, täidetakse vastuvõetute nime
kirjade korrigeerimise käigus vabaksjäänud õppekoht paremusjärjestu
ses järgmise üliõpilaskandidaadiga.

Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõtt otsustatakse hiljemalt 
19. augustiks.

Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõetud üliõpilaskandidaatide 
nimekirjad ja  paremusjärjestus pannakse välja ülikooli peahoone fua
jees ja  Interneti aadressil http://www.ut.ee 19. augustiks.

Riigieelarvevälisele õppekohale vastuvõetud peavad maksma esimese 
semestri õppeteenustasu 26. augustiks.

Õppimisvõimalused välismaal

Tartu Ülikooli välisüliõpilastest õpib ühe õppeaasta joksul välismaal 
ligikaudu 200 üliõpilast. Tänapäeval moodustab välismaal täiendamine 
loomuliku osa õpingutest. Nii nagu aasta-aastalt on kasvanud huviliste 
arv, on kasvanud ka võimaluste hulk. Üliõpilastel on võimalik õppida 
välismaal:
1) rahvusvaheliste organisatsioonide, programmide, valitsuste, fondide 

ja ülikoolide stipendiaadina;
2) üliõpilasvahetuse korras ülikoolide-ja riikidevaheliste lepingute alusel;
3) isiklikul initsiatiivil.
4) Täpsemat informatsiooni õppimisvõimaluste kohta välismaal leiab 

aadressilt: http://www.ut.ee/tudengid/välismaa

Alates 1999/2000 õppeaastast on Tartu Ülikool lülitunud aktiivselt 
Euroopa Liidu kõrgharidusprogrammi Erasmus, mis on vaba liikumist 
toetav programm Eroopas. Partnerülikoolide arv on kasvanud ligi 70-ni 
ja  kahepoolsete vahetuslepingute arv on 120-ni, mille alusel on ligi 200 
üliõpilasel võimalus õppida välismaal. Täpsemat informatsiooni Eras
mus programmi ja Erasmus programmi raames toimuva üliõpilasvahe
tuse kohta saab lugeda aadressilt: http://ww.ut.ee/erasmus
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Tudengid, keda huvitavad õppimisvõimalused Ameerika Ühendriikides 
või Kanadas on oodatud Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusesse. 
Teabekeskuse eesmärgiks on jagada värskeimat infot stipendiumide ja 
konkursside kohta Ameerikas, sealhulgas anda individuaalset nõu edu
kaks kandideerimiseks sealsetesse ülikoolidesse ja kolledžitesse. Põhja- 
Ameerika ülikoolide teabekeskusest saab täpset infot ka rahvusvaheli
selt nõutud keeletestide (TOEFL; SAT ja GRE) osas. Teabekeskus paik
neb TÜ Raamatukogus Struve 1, ruumis 325. Täpsemat infot pakutavate 
teenuste ja stipendiumide kohta Ameerikas saab teabekeskusest telefo
nil (07) 427 243, e-posti aadressil merit@ut.ee või koduleheküljelt aad
ressil: http://www.ut.ee/eae

Tartu Ülikooli üliõpilastel on võimalus saada UT.GRANT listi vahendu
sel teavet õppimisvõimalustest, erinevatest rahastamisvõimalustest ja  
rahastajatest, uudiseid seoses stipendiumide ja lepingutega Tartu Üli
koolis, sündmustest Eestis ja äljaspool Eestit. Info aadressilt: http:// 
lists.ut.ee

Majutus

Majutusküsimustes tuleb pöörduda MTÜ Tartu Üliõpilasküla kontoris
se aadressil Vallikraavi 25, üldinfo telefon 420 676, majutusosakonna 
telefon 420 337. Internetist leiate infot üliõpilasküla kohta aadressil 
htp ://www.ut.ee/tyk/.

Esmakursuslastelt hakatakse kohataotlusankeete vastu võtma pärast 
vastuvõetute nimekirjade selgumist.

Kui vajate sisseastumiseksamite ajal majutust samal päeval, pöördu
ge Üliõpilasküla kontorisse kella 9-16. Kui vajate majutsut nädalavahe
tusel, tuleb üliõpilaskülaga ühendust võtta reedel.
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1

Raamatukogu kasutamine

Tartu Ülikooli raamatukogu lugejaks saab registreeruda raamatukogus 
aadressil Struve 1. Internetist leiate infot raamatukogu kohta aadressil 
http:/www.utlib.ee Sisseastumiseksamite ajal on avatud TÜ humanitaar
raamatukogu (Jakobi 1). Raamatukogu kasutamiseks tuleb esitada 
dokumentide sisseandmisel saadud allkirjaleht. Tartu Ülikooli humani
taarraamatukogu asub ülikooli peahoone taga (sissepääs Jakobi tänava 
poolt) ja on varustatud keskkoolides kasutatavate õpikutega.
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T ä p s e m  in f o r m a t s io o n  ü l ik o o l i  a s

Õ p p e - ja üliõpilasosakond

Avatud Ü likool

Tartu Ü likooli Tallinna  esindus

Tartu  Ü likooli H iiumaa  esin d us

Tartu Ü likooli Ida-V irumaa esin d us

Tartu Ü likooli Järvamaa esindus

Tartu Ü likooli S aaremaa esin d us

Tartu Ü likooli V õrumaa esin d us

N arva Kolledž

P ärnu  Kolledž

T üri Kolledž

Taätu , Ü l

t e l .  (07) 375 625

T a rtu , Lossi 24 

tel- (07) 375 200

T a llin n , M ü ü riv a h e  11 

t e l .  (0)6 406 866

K ärdla, L eigri väljak 5 

tel. (046) 31188

J õ h v i, Keskväljak 1 

TEL. (033) 21 217'

T üri, Viljandi I3R 

t e l .  (038) 49 162

Kuressaare, L ossipargi 1 

tel. (045) 39 839

V õru, Koidula 26 

tel. (078) 28 328

Narva, K erese 14 

tel. (035) 60 608

P ä rn u , R in g i 35

TEL. (044) 50 52О

T üri, Viljandi 13H 

tel. (038) 49 162


	Sisukord
	1. Tartu Ülikoolis õppimisest
	2. Bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-, proviisoriõppe, klassiõpetaja ja muusikaõpetaja koolituse täiskoormusega õppevormi õppekavad
	3. Kutsekõrgharidusõppe täiskoormusega õppevormi õppekavad
	4. Õppekavade kirjeldused
	Usuteaduskond
	Usuteadus

	Õigusteaduskond
	Õigusteadus

	Arstiteaduskond
	Arstiteadus
	Hambaarstiteadus
	Proviisor
	Õendusteadus

	Filosoofiateaduskond
	Ajalugu
	Eesti ja soome-ugri keeleteadus
	Filosoofia
	Inglise keel ja kirjandus
	Kirjandus ja rahvaluule
	Klassikaline filoloogia
	Maalikunst
	Romanistika
	Saksa keel ja kirjandus
	Skandinaavia keeled ja kultuurid
	Vene ja slaavi filoloogia

	Bioloogia-geograafiateaduskond
	Bioloogia
	Geenitehnoloogia
	Geograafia
	Geoloogia
	Keskkonnatehnoloogia
	Loodusteaduste õpetaja

	Füüsika-keemiateaduskond
	Füüsika
	Infotehnoloogia
	Keemia
	Keskkonnatehnoloogia
	Loodusteaduste õpetaja
	Materjaliteadus

	Haridusteaduskond
	Eripedagoogika
	Kasvatusteadused
	Tartu Ülikooli Õpetajate Seminar
	Klassiõpetaja
	Mitte-eesti õppekeelega põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
	Muusikaõpetaja

	Kehakultuuriteaduskond
	Füsioteraapia
	Kehaline kasvatus ja sport

	Majandusteaduskond
	Majandusteadus

	Matemaatika-informaatikateaduskond
	Informaatika
	Infotehnoloogia
	Matemaatika
	Matemaatiline statistika

	Sotsiaalteaduskond
	Ajakirjandus ja suhtekorraldus
	Psühholoogia
	Riigiteadused
	Semiootika ja kulturoloogia
	Sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö

	Narva kolledž
	Alushariduse pedagoog
	Eesti keel teise keelena
	Inglise keele õpetaja

	Pärnu kolledž
	Sotsiaaltöö korraldus
	Turismi- ja hotelliettevõtlus

	Türi kolledž
	Keskkonnateadus


	5. Teadmiseks üliõpilastele
	Tartu Ülikooli vastuvõtu kalenderplaan 2002
	Õppimisvõimalused välismaal
	Majutus
	Raamatukogu kasutamine


