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Hea ülikooli astuja

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

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Jaak Aaviksoo

3



SISUKORD

Tartu Ülikooli teaduskonnad ja põhiõppe erialad................................  7
Tartu Ülikooli õppeastmestik............... ................................................  10
Tartu Ülikooli vastuvõtueeskiri.............................................................  11
Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja lisad 2000./2001. õppeaastal.......... 20

Lisa 1. Põhiõpe .................................................................................  20
Lisa 2. Põhiõpe (Avatud Ülikool)...................................................  30
Lisa 3. Magistri- ja doktoriõpe ........................................................ 36
Lisa 4. Magistri- ja doktoriõpe (Avatud Ülikool).......................... 39
Lisa 5. Internatuur ja residentuur....................................................  43
Lisa 6. Õpetajakoolituse kutseaasta................................................  44
Lisa 7. Õpetajakoolituse kutseaasta (Avatud Ülikool)..................  44
Lisa 8. Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste vastuvõtt

eritingimustel........................................................................ 45
Riigieelarvevälistel õppekohtadel statsionaarses õppevormis

õppivate üliõpilaste õppeteenustasud 2000/2001. õppeaastal....... 47
Erialakirjeldused.....................................................................................  50

Usuteaduskond..................................................................................  50
Õigusteaduskond...............................................................................  53
Arstiteaduskond................................................................................  54
Filosoofiateaduskond.......................................................................  57
Bioloogia-geograafiateaduskond ....................................................  69
Füüsika-keemiateaduskond.............................................................. 77
Kehakultuuriteaduskond ..................................................................  83
Majandusteaduskond ........................................................................ 85
Matemaatikateaduskond ..................................................................  86
Sotsiaalteaduskond ........................................................................... 89
Narva Kolledž...................................................................................  99
Pärnu Kolledž...................................................................................  102
Türi Kolledž......................................................................................  107

5



Sisseastumiseksamite programmid....................................................... ...108
Akadeemiline test ja erialakatse ajakirjanduse, avaliku halduse, 

avalikkussuhete ja teabekorralduse, eripedagoogika, 
politoloogia, psühholoogia, semiootika ja kulturoloogia,
sotsiaaltöö, sotsioloogia erialal ................................................. ...108

Eesti ja maailmakirjandus...................................................................112
Eesti keel (kirjalik) .......................................................................... ...114
Eesti keel (suuline) .......................................................................... ...118
Erialakatse sotsiaaltöö korralduse erialal....................................... ...118
Erialakatse turismi ja hotelliettevõtluse erialal .................................119
Erialakatse õeteaduse erialal...............................................................119
Erialakatse ärijuhtimise erialal........................................................ ...122
Essee ja kutsesobivusvestlus kasvatusteaduste erialal .................. ...122
Estica te s t.......................................................................................... ...123
Inglise k ee l........................................................................................ ...123
Kehalised võimed ............................................................................ ...125
Kollokvium usuteaduse erialal........................................................ ...129
Loominguline konkurss maalikunsti erialal................................... ...129
Norra, rootsi või taani keel .................................................................130
Prantsuse keel ja kultuur.................................................................. ...130
Saksa keel ......................................................................................... ...131
Vene keel ja kirjandus...................................................................... ...132
Vene keel ja maailmakirjandus....................................................... ...138

6



TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKONNAD JA 
PÕHIÕPPE ERIALAD

BAKALAUREUSE- JA ARSTIÕPE

USUTEADUSKOND
usuteadus

ÕIGUSTEADUSKOND
õigusteadus

ARSTITEADUSKOND
arstiteadus
hambaarstiteadus
proviisoriõpe
õeteadus

FILOSOOFIATEADUSKOND
ajalugu
eesti ja soome-ugri keeleteadus 
eesti keel (võõrkeelena) 
filosoofia
inglise keel ja kirjandus 
kasvatusteadused 
kirjandus ja rahvaluule 
maalikunst
prantsuse keel ja kirjandus 
saksa keel ja kirjandus 
skandinavistika (norra keel) 
vene ja slaavi filoloogia
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BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND
bioloogia
geenitehnoloogia
geograafia
geoloogia
keskkonnatehnoloogia

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia 
materjaliteadus 

KEHAKULTUURITEADUSKOND 
liikumis- ja sporditeadused 
füsioteraapia 

MAJANDUSTEADUSKOND 
ette võttemaj andus 
rahvamajandus 

MATEMAATIKATEADUSKOND 
informaatika 
matemaatika 
matemaatiline statistika 

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

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
loodusteaduste õpetaja põhikoolis 
regionaalplaneerimine 

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 
füüsikaline infotehnoloogia 
loodusteaduste õpetaja põhikoolis 

KEHAKULTUURITEADUSKOND 
treeninguõpetus ja spordijuhtimine 

MATEMAATIKATEADUSKOND 
infotehnoloogia 

NARVA KOLLEDŽ 
alg- ja alusõpetus
Estica õpetaja vene õppekeelega põhikoolis 
põhikooli inglise keele õpetaja 

PÄRNU KOLLEDŽ 
sotsiaaltöö korraldus 
turismi- ja hotelliettevõtlus 
ärijuhtimine 

TÜRI KOLLEDŽ 
keskkonnateadus
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TARTU ÜLIKOOLI ÕPPEASTMESTIK

DOKTORIÕPE 
õppeaeg 4 aastat

MAGISTRIÕPE 
õppeaeg 2 aastat

BAKALAUREUSEÕPE* 
õppeaeg 4 aastat

DIPLOMIÕPE
õppeaeg 3 aastat

* Arstiteaduskonnas asendab bakalaureuseõpet kuueaastane põhiõpe arsti
teaduse ning viieaastane põhiõpe hambaarstiteaduse ja proviisoriõppe 
erialal.
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Võetud vastu Tartu Ülikooli nõukogu poolt 
26.11.1999 ja täiendatud 28.01.2000

TARTU ÜLIKOOLI 
VASTUVÕTUEESKIRI

I. Üldsätted

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

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

3. Vastuvõtt ülikooli toimub avaliku konkursi korras üldjuhul üks kord 
aastas, väliskülalisüliõpilastel kaks korda aastas. Riigieelarvevälistele 
Avatud Ülikooli õppekohtadele võetakse õppima aastaringselt.

4. Üliõpilasi võetakse vastu erialati ja õppeastmeti moodustatud pare
musjärjestuse alusel. Avatud Ülikooli kandideerijatest moodustatakse 
eraldi paremusjärjestus. Riigieelarvelised ja riigieelarvevälised õppe
kohad täidetakse ühtse paremusjärjestuse alusel. Riigieelarvelised õppe
kohad täidetakse paremusjärjestuses parimatega.

5. Riigieelarveliste õppekohtade jaotuse erialati kinnitab rektor.

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

proviisoriõppele;
riigieelarveline õppekoht — riikliku koolitustellimuse alusel moodus

tatud õppekoht; õppijale ülikooli poolt osutatavate haridusteenuste kulud 
kaetakse riigieelarvest eraldatud vahenditega;
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riigieelarveväline õppekoht — väljaspool riiklikku koolitustellimust 
moodustatud õppekoht; õppijale ülikooli poolt osutatavate haridus
teenuste eest tasub vastava lepingu sõlminud füüsiline või juriidiline isik;

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

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

II. Põhiõpe

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

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

8. Kandideerida võib kahele erialale, märkides avaldustel eriala eelis
tuse (esimene ja teine). Lisaks võib kandideerida kahele erialale Avatud 
Ülikooli. Pärast dokumentide vastuvõtuperioodi lõppemist erialade eelis
tust muuta ei saa.

9. Dokumendid:
9.1. vormikohane avaldus;
9.2. keskharidust tõendava dokumendi notariaalselt või väljaandja 
poolt kinnitatud koopia;
9.3. riigieksamitunnistuse koopia, va Avatud Ülikooli kandideerijal;
9.4. kolm fotot 3x4 cm;
9.5. passi isikukoodiga lehekülje ja vajaduse korral nime muutmist 
tõendava dokumendi koopia;
9.6. Avatud Ülikooli lisas 2 nimetatud erialadele kandideerijal 
curriculum vitae\
9.7. koolis töötavatel keskharidusega õpetajatel Avatud Ülikooli 
riigieelarvelistele õppekohtadele kandideerimisel kooli soovitus
kiri;
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9.8. väliskülalis- ja välisüliõpilaskandidaadil erialavaliku põhjen
dus;

9.9. ingliskeelsesse õpperühma kandideerijal tõend inglise keele 
rahvusvaheliselt tunnustatud testi sooritamise kohta;
9.10. välismaal keskhariduse omandanul Riikliku Eksami- ja Kva
lifikatsioonikeskuse tõend õppetulemuste Eestis kasutatava hin
damissüsteemiga vastavusse viimise kohta, kui riigieksamid ei ole 
sooritatud Eestis;
9.11. õeteaduse bakalaureuseõppesse kandideerijal diplomiõppe 
diplomi ja akadeemilise õiendi või kutsekõrghariduse diplomi ja 
hinnetelehe notariaalselt või väljaandja kinnitatud koopia;
9.12. loomingulistele erialadele kandideerijalt võib nõuda varase
mate tööde esitamist (vt lisa 1).

10. Kandideerimine
10.1. Üliõpilaskandidaatide paremusjärjestus moodustatakse riigi
eksamite, sisseastumiseksamite, diplomiõppe või kutsekõrghariduse 
diplomi hinnete põhjal, Avatud Ülikooli astumisel ka keskkooli 
lõputunnistuse hinnete põhjal.
10.2. Ülikooli juures toimuvate sisseastumiseksamite sisulised nõu
ded (programmi) kinnitab teaduskonna nõukogu. Sisseastumis
eksamite programmid avaldatakse igal aastal ülikooli poolt välja
antavas teatmikus ülikooli astujaile hiljemalt kevadsemestri alguseks.
10.3. Võõrkeele riigieksam võib olla sooritatud inglise, saksa või 
prantsuse keelest.
10.4. Sisseastumiseksamid toimuvad reeglina eesti keeles. Vene koo
li lõpetanul on õigus sooritada sisseastumiseksamid vene keeles.
10.5. Sisseastumiseksameid on võimalik sooritada eksamite plaanis 
ettenähtud aegadel (vt lisa 1). Üliõpilaskandidaadi haigestumisest 
teatatakse hiljemalt eksamipäeval vastuvõtutalitusele, Avatud Ülikooli 
üliõpilaskandidaadil vastavasse teaduskonda/osakonda Eksamikomis
joni esimehel on õigus otsustada arstitõendi alusel ja muudel mõju
vatel põhjustel eksamisessiooni piires eksamiaegade muutmist.
10.6. Sisseastumiseksamile pääsemiseks esitatakse vastuvõtukomis
joni väljastatud eksamileht ja isikut tõendav dokument, Avatud Üli
kooli astumisel isikut tõendav dokument.
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10.7. Sisseastumiseksami algul teeb eksamikomisjoni liige teatavaks 
töökorralduse eksami ajal ning tulemuste teatavakstegemise aja ja 
koha.
10.8. Eksamikomisjoni liikmel on õigus üliõpilaskandidaat eksamilt 
eemaldada, kui viimane eksib töökorralduse vastu. Eksamitulemus 
tühistatakse.
10.9. Sisseastumiseksami tulemusega mittenõustumisel võib üliõpi
laskandidaat esitada vastuvõtukomisjonile kirjaliku apellatsiooni hil
jemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Apel
latsioonikomisjon, mille koosseisu kuuluvad eksamikomisjoni esi
mees, vastuvõtukomisjoni liige ja eksamineerinud õppejõud, vastab 
kirjalikult apellatsiooni esitamisele järgneval tööpäeval.
10.10. Sisseastumiseksamite töid ei tagastata, teaduskond säilitab 
neid ühe aasta. Loomingulisele konkursile esitatud tööd tagastatakse 
pärast loomingulise konkursi toimumist.

11. Vastuvõtt
11.1. Üliõpilaskandidaadi vastuvõtmisel järgitakse avaldustel märgi
tud erialade eelistust.
11.2. Konkursipunktide võrdsuse korral otsustab üliõpilaskandidaadi 
vastuvõtu dekaan riigi- ja sisseastumiseksamite tulemuste, lõpu
tunnistuse või -diplomi hinnete põhjal.
11.3. Riikliku koolitustellimusega määratud 2000. aasta vastuvõtu 
mahud saavutatakse suurendades eesti keelt õppima asuvate üliõpi
laste arvu võrra riikliku koolitustellimuse mahtu paremusjärjestuses 
järgnevate üliõpilaskandidaatidega, kes said eesti keele kui teise 
keele riigieksamil 60 või rohkem protsenti maksimaalselt võimali
kust punktide arvust.
11.4. Kui mõnel erialal jääb vabu riigieelarvelisi õppekohti, korralda
takse nende täitmiseks järelkonkurss, mille tingimused määrab vastav 
teaduskond. Vastuvõtu otsustab paremusjärjestuse põhjal teaduskon
na dekaan.
11.5. Juhul kui riigieelarvevälisele Avatud Ülikooli erialale kandi
deerijaid on vähem kui 15, on teaduskonnal õigus õpet mitte avada. 
Teatis vastava otsuse kohta saadetakse üliõpilaskandidaatidele kolme 
tööpäeva jooksul pärast dokumentide vastuvõtu lõppu.
11.6. Teatis üliõpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta saadetakse välja 
kolme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist.
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11.7. Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetu on kohustatud kinni
tama oma õppima asumist ülikoolis, andes allkirja teaduskonna 
dekanaadis või tagastades allkirjastatud vastuvõtuteatise postiga 
teaduskonna dekanaati.
11.8. Kui vastuvõetu ei ole vastuvõtueeskirjas ettenähtud tähtajaks 
kinnitanud oma õppima asumist või riigieelarvevälisele õppekohale 
vastuvõetu ei ole tasunud õppeteenustasu, võib vabaks jäänud õppe
koha täita paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadiga. Teise
na eelistatud erialale vastuvõetul on õigus kandideerida vabanevatele 
õppekohtadele esimese eelistuse erialal kolme nädala jooksul pärast 
õppeaasta algust.
11.9. Immatrikuleerimine riigieelarvelisele õppekohale toimub õppe
aasta alguseks, Avatud Ülikooli õppetöö alguseks.
11.10. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumisel sõlmib üli
kool õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri 
õppeteenustasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast 
lepingu jõustumist.

12. Kõik käesoleva eeskirja II peatükis reguleerimata küsimused otsustab 
rektori moodustatav vastuvõtukomisjon.

III. Magistri- ja doktoriõpe

13. Magistriõppesse võivad kandideerida bakalaureusekraadiga või selle
le vastava haridustasemega isikud. Doktoriõppesse võivad kandideerida 
magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega isikud.

14. Dokumendid:
14.1. vormikohane avaldus;
14.2. eelmise õppeastme diplomi ja akadeemilise õiendi koopia (kui 
diplom ei ole välja antud ülikoolis, esitatakse dokumendi välja
andnud õppeasutuse või notari kinnitatud koopia). Ülikoolis jooksval 
õppeaastal sama eriala lõpetanult diplomi koopia esitamist ei nõuta.

15. Magistri- ja doktoriõppesse võetakse eelmise õppeastme tulemuste 
(akadeemilise õiendi) põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel. Lisas 3 
ja 4 toodud erialadel arvestatakse paremusjärjestuse koostamisel lisaks
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vestlust, sisseastumiseksami tulemusi ning magistritöö kavandit/doktori
töö projekti. Kutsemagistriöppesse kandideerijatel arvestatakse varasemat 
töökogemust.

16. Magistri- ja doktoriõppesse kandideerijate paremusjärjestuse kinnitab 
teaduskonna/ osakonna/ instituudi nõukogu.

17. Immatrikuleerimine riigieelarvelisele õppekohale toimub õppeaasta 
alguseks, Avatud Ülikooli astumisel õppetöö alguseks.

18. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumisel sõlmib ülikool 
õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri õppeteenus
tasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast lepingu jõustumist.

19. Kõik käesoleva eeskirja III peatükis reguleerimata küsimused otsus
tab teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu.

IV. Internatuur ja residentuur

20. Internatuuri on õigus astuda ülikooli arsti, hambaarsti või proviisori 
põhiõppesse enne 1997/98. õppeaastat õppima asunuil pärast vastava 
eriala põhiõppe lõpetamist.

Residentuuri on õigus astuda üldarsti või hambaarsti kutse oman- 
danuil.

21. Internatuuri kandideerimisel nõutavad dokumendid:
21.1. vormikohane avaldus;
21.2. põhiõppe diplomi ja akadeemilise õiendi koopia enne jooksvat 
õppeaastat Tartu Ülikooli või muu ülikooli lõpetanul.

22. Residentuuri kandideerimisel nõutavad dokumendid:
22.1. vormikohane fotoga avaldus;
22.2. põhiõppe diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
22.3. üldarsti või hambaarsti kutsetunnistuse koopia;
22.4. passi isikukoodiga lehekülje koopia;
22.5. curriculum vitae\
22.6. välismaalastel, kellel puudub Eestis alaline elamisluba, tööluba 
Eestis arstina töötamiseks.
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23. Internatuuri võetakse vastu esitatud dokumentide põhjal.

24. Residentuuri võetakse vastu sisseastumiseksami tulemuste ning põhi
õppe ja internatuuri hinnete alusel moodustatud paremusjärjestuse põhjal 
(vt lisa 5).

25. Internatuuri immatrikuleeritakse 1. augustiks, residentuuri 1. sep
tembriks.

26. Kõik käesoleva eeskirja IV peatükis reguleerimata küsimused otsus
tab arstiteaduskonna nõukogu.

V. Õpetajakoolituse kutseaasta

27. Õpetajakoolitusse võivad kandideerida bakalaureusekraadiga või sel
lele vastava haridustasemega isikud.

28. Dokumendid
28.1. vormikohane avaldus;
28.2. diplomi ja akadeemilise õiendi koopia;
28.3. Avatud Ülikooli kandideerijal curriculum vitae.

29. Õpetajakoolitusse võetakse vastu eelmise õppeastme tulemuste põh
jal. Kandideerijate paremusjärjestuse kinnitab teaduskonna/osakonna/ 
instituudi nõukogu.

30. Õpetajakoolitusse immatrikuleeritakse õppeaasta alguseks. Õpetaja
koolitusse Avatud Ülikoolis immatrikuleeritakse õppetöö alguseks.

31. Kõik käesoleva eeskirja V peatükis reguleerimata küsimused otsus
tab teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu.
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VI. Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste 
vastuvõtt

32. Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste vastuvõtt on reguleeritud:
32.1. eritingimustega
32.2. samadel alustel käesoleva eeskirja peatükkides III, IV ja V sä
testatuga.

33. Väliskülalis- või välisüliõpilaste vastuvõtt eritingimustel
33.1. Riikidevaheliste lepingute kohaselt ülikooli õppima asuvate 
isikute vastuvõtu aluseks on vastava riigi taotlus; ülikoolidevaheliste 
lepingute kohaselt õppima asuvate isikute vastuvõtu aluseks on vas
tava välisülikooli esildis. Erisused õppetingimustes kehtestab vastav 
riikidevaheline või ülikoolidevaheline leping.
33.2. Väljaspool Eestit elavatelt välismaalastelt, kes kandideerivad 
eesti keeles õpetatavatele põhiõppe erialadele, nõutakse eesti keele 
kirjaliku testi sooritamist. Eesti keele testi positiivseks soorituseks 
loetakse 60% maksimaalsest punktide arvust. Keeletesti ei nõuta 
eesti keele (võõrkeelena) eriala üliõpilaskandidaadidelt, väliskülalis- 
üliõpilaseks kandideerijatelt ning ülikooli eesti keele intensiivkursuse 
lõpueksami sooritanutelt.
33.3. Välismaalastele, kes ei valda eesti keelt piisaval tasemel, et 
õppetöös osaleda, võimaldab keelekeskus enne erialale õppima asu
mist 1-2 semestri vältel tasulise eesti keele intensiivõppe välis- 
külalisüliõpilasena.
33.4. Ingliskeelsesse õpperühma kandideerijad esitavad koos sisse
astumisdokumentidega tõendi inglise keele rahvusvaheliselt tunnus
tatud testi sooritamise kohta.
33.5. Välismaalasel on võimalus kandideerida riikliku koolitustelli
muse alusel moodustatud õppekohale, kui ta soovib õppida peaainena 
eesti keelt, kirjandust, ajalugu või kultuuri. Otsuse riigieelarvelisele 
õppekohale vastuvõtmise kohta teeb õppeprorektor filosoofia
teaduskonna dekaani esildise alusel.
33.6. Vastuvõtt toimub sisseastumiseksamite ja keskharidust tõen
dava dokumendi hinnete ning erialavaliku põhjenduse alusel moo
dustatud paremusjärjestuse põhjal.
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33.7. Vastuvõtu otsustab paremusjärjestuse põhjal teaduskonna 
dekaan. Vastuvõetud üliõpilastele saadab välisüliõpilastalitus kirja
liku vastuvõtuteatise.
33.8. Riigieelarvevälisele õppekohale õppima asumisel sõlmib üli
kool õppeteenuse tellijaga lepingu, mis jõustub esimese semestri 
õppeteenustasu sissemaksega. Immatrikuleerimine toimub pärast 
lepingu jõustumist.
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TARTU ÜLIKOOLI 
VASTUVÕTUEESKIRJA LISAD 

2000/2001. ÕPPEAASTAL

Lisa 1

Põhiõpe

1. Kalenderplaan

1.1. Riigieelarvelistele õppekohtadele kandideerimiseks on võimalik 
dokumente esitada:
1.1.1. erialadele, kus kandideerimisel on nõutav sisseastumis
eksamite sooritamine, 26. juunist 4. juulini;
1.1.2. erialadele, kus kandideeritakse riigieksamite tulemuste alusel, 
26. juunist 14. juulini.

1.2. Dokumendid tuleb esitada isiklikult või volitatud isiku kaudu.

1.3. Dokumente võetakse vastu tööpäevadel kell 10-16:
1.3.1. Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18;
1.3.2. Pärnu kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
Pärnus Ringi tn 35 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18;
1.3.3. Türi kolledžis õpetatavale erialale kandideerimiseks Türil 
Tolli tn 62 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18.
1.3.4. Narva kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
Narvas Kerese tn 14 või Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 18.
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1.4. Riigieelarvevälisele õppekohale kandideerimiseks tuleb esitada aval
dus hiljemalt 1. augustil, kusjuures kandideerimise eelduseks on sisse- 
astumistingimuste täitmine. Sisseastumiseksamitele pääsemiseks tuleb 
dokumendid esitada hiljemalt 4. juulil.

1.5. Sisseastumiseksamid toimuvad 5.-12. juulini.
Sisseastumiseksamite plaan pannakse välja 26. juunil ülikooli pea

hoone fuajees, ülikooli kolledžites Narvas, Pärnus ja Türil ning Interneti 
aadressil http://www.ut.ee.

1.6. Riigieelarvelistele õppekohtadele vastuvõetute nimekirjad ja pare
musjärjestus pannakse välja ülikooli peahoone fuajees ning Interneti 
aadressil http://www.ut.ee 18. juuliks.

1.7. Riigieelarvelisele õppekohale vastuvõetu on kohustatud kinnitama 
oma õppima asumist ülikoolis, andes allkirja teaduskonna dekanaadis või 
tagastades allkirjastatud vastuvõtuteatise postiga teaduskonna dekanaati
26. juuliks.

1.8. Riigieelarvelistele õppekohtadele immatrikuleerimine korrigeeritud 
nimekirjade alusel toimub hiljemalt 4. augustiks.

1.9. Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõtt otsustatakse hiljemalt
4. augustiks.

1.10. Riigieelarve välisele õppekohale astujad peavad maksma õppe
teenustasu 25. augustiks.

2. Eksamid ja hinded

2.1. Erialati arvestatakse vastuvõtul punktis 2.2 ja 2.3 nimetatud eksa
mite hindeid. Iga eksami kohta on toodud eksami vorm ja maksimaalselt 
võimalik konkursipunktide arv. Kõigil vene kooli lõpetanutel peab olema 
sooritatud eesti keele kui teise keele riigieksam. Need üliõpilaskandi
daadid, kes said nimetatud eksamil vähem kui 60% maksimaalsest punk
tide arvust, asuvad õppima süvendatult eesti keelt ühe õppeaasta vältel.
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2.2. Bakalaureuse-, arsti-, hambaarsti-ja proviisoriõpe

USUTEADUSKOND
Usuteadus
1. kollokvium sisseastumiseksam (suuline) 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10

ÕIGUSTEADUSKOND
Õigusteadus
1. ajalugu riigieksam 10
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10

ARSTITEADUSKOND

Arstiteadus, hambaarstiteadus, proviisoriõpe
1. bioloogia riigieksam 10
2. keemia riigieksam 10
3. emakeele kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10

Õeteadus
1. erialakatse sisseastumiseksam (kirjalik) 20

Vastuvõtul arvestatakse vastava eriala diplomiõppe diplomi või kutse-
kõrghariduse diplomi tulemusi. 

FILOSOOFIATEADUSKOND

Ajalugu
1. ajalugu riigieksam 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10

Eesti ja soome-ugri keeleteadus
1. eesti keel sisseastumiseksam (kirjalik) 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10
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Eesti keel (võõrkeelena)
1 .a eesti keel (eesti kooli 

lõpetanutele)
1 .b eesti keel kui teine keel 

(vene kooli lõpetanutele)
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik) 20

__liigieksam ja sisseastumis- 20 (10+10) 
eksam (suuline)
riigieksam 10
riigieksam 10

Filosoofia
1. ajalugu
2. matemaatika
3. emakeele kirjand
4. võõrkeel

riigieksam
riigieksam
riigieksam
riigieksam

10
10
10
10

Inglise keel ja kirjandus
1. inglise keel

2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam 
(kirjalik ja suuline) 
riigieksam 
riigieksam

2 0 (10+10)

10
10

Kasvatusteadused
1. essee ja kutsesobivusvestlus

2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam 
(kirjalik ja suuline) 
riigieksam 
riigieksam

2 0 (10+10)

10
10

Kirjandus ja rahvaluule
1. eesti ja maailmakirjandus
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik) 20
riigieksam 10
riigieksam 10

Maalikunst
1. loominguline eelkonkurss
2. loominguline konkurss
3. emakeele kirjand
4. võõrkeel

sisseastumiseksam
sisseastumiseksam
riigieksam
riigieksam

10
40
10
10

Loomingulise eelkonkursi ajal esitatakse 10 maalija 10 joonistust.

23



Prantsuse keel ja kirjandus
1. prantsuse keel ja kultuur
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

Saksa keel ja kirjandus
1. saksa keel
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

Skandinavistika (norra keel)
1. norra, rootsi või taani keel

2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

Vene ja slaavi filoloogia
1 .a vene keel võõrkeelena 

(eesti kooli lõpetanutele)
1 .b vene keel ja kirjandus 

(vene kooli lõpetanutele)
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam (suuline)
riigieksam
riigieksam

sisseastumiseksam (kirjalik)
riigieksam
riigieksam

20
10
10

20
10
10

sisseastumiseksam 
(kirjalik ja suuline) 
riigieksam 
riigieksam

20(10+10)

10
10

riigieksam 10

sisseastumiseksam (kirjalik) 10

riigieksam 10
riigieksam 10

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND

Bioloogia, geenitehnoloogia, geograafia, geoloogia, keskkonna
tehnoloogia
1. bioloogia riigieksam 10
2. füüsika riigieksam 10
3. keemia riigieksam 10
4. matemaatika riigieksam 10
5. emakeele kirjand riigieksam 5
6. võõrkeel riigieksam 5
Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul. 
Vastuvõttu garanteeriv summaarne punktide arv on bioloogia erialal 16, 
geenitehnoloogia erialal 19, geograafia erialal 17, geoloogia erialal 16, 
keskkonnatehnoloogia erialal 17.
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND

Füüsika, keemia, materjaliteadus
1. füüsika riigieksam 10
2. keemia riigieksam 10
3. matemaatika riigieksam 10
4. emakeele kirjand riigieksam 5
5. võõrkeel riigieksam 5

Esimesest kolmest eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul. 
Vastuvõttu garanteeriv summaarne punktide arv on 14.

Keskkonnatehnoloogia
1. bioloogia riigieksam 10
2. füüsika riigieksam 10
3. keemia riigieksam 10
4. matemaatika riigieksam 10
5. emakeele kirjand riigieksam 5
6. võõrkeel riigieksam 5
Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul. 
Vastuvõttu garanteeriv summaarne punktide arv on 17.

KEHAKULTUURITEADUSKOND 

Liikumis- ja sporditeadused, füsioteraapia
1. kehalised võimed sisseastumiseksam 10
2. bioloogia riigieksam 20
3. emakeele kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10

MAJANDUSTEADUSKOND 

Ettevõttemajandus, rahvamajandus
1. matemaatika riigieksam 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10
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MATEMAATIKATEADUSKOND

Matemaatika, matemaatiline statistika, informaatika
1. matemaatika riigieksam 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10

SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjandus, avalik haldus, avalikkussuhted ja teabekorraldus, 
eripedagoogika, politoloogia, psühholoogia, semiootika ja kulturo
loogia, sotsiaaltöö, sotsioloogia
1. akadeemiline test ja sisseastumiseksam (kirjalik 40(20+20) 

erialakatse ja suuline)
2. emakeele kirjand riigieksam 5
3. võõrkeel riigieksam 5
Erialakatsele pääseb riigieksami ja akadeemilise testi punktide summa 
põhjal kolm korda rohkem üliõpilaskandidaate, kui on vastaval erialal 
riigieelarvelisi õppekohti.
Ajakirjanduse erialale kandideerijad võivad esitada avaldatud töid.

2.3. Diplomiõpe

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis, regionaalplaneerimine
1. bioloogia riigieksam 10
2. füüsika riigieksam 10
3. keemia riigieksam 10
4. matemaatika riigieksam 10
5. emakeele kirjand riigieksam 5
6. võõrkeel riigieksam 5
Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul. 
Vastuvõttu garanteeriv summaarne punktide arv loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis erialal on 13, regionaalplaneerimise erialal 17.
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUS KOND

Infotehnoloogia
1. matemaatika riigieksam 20
2. emakeele kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis
1. bioloogia riigieksam 10
2. füüsika riigieksam 10
3. keemia riigieksam 10
4. matemaatika riigieksam 10
5. emakeele kirjand riigieksam 5
6. võõrkeel riigieksam 5
Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul. 
Vastuvõttu garanteeriv summaarne punktide arv on 13.

KEHAKULTUURITEADUSKOND 

Treeninguõpetus ja spordijuhtimine
1. kehalised võimed sisseastumiseksam 10
2. bioloogia riigieksam 10
3. emakeele kirjand riigieksam 5
4. võõrkeel riigieksam 5

M ATEM AATIKATEADUS KOND

Infotehnoloogia
1. matemaatika
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

riigieksam
riigieksam
riigieksam

20
10
10

NARVA KOLLEDŽ

Alus- ja algõpetus
1. vene keel j a maailma- 

kirj andus
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik) 20

riigieksam 10
riigieksam 10
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Estica õpetaja vene õppekeelega põhikoolis
la. Estica test sisseastumiseksam (kirjalik) 20

(eesti kooli lõpetanutele)
lb. Estica test sisseastumiseksam (kirjalik) 10

(vene kooli lõpetanutele)
2. eesti keel kui teine keel riigieksam 10

(vene kooli lõpetanutele)
3. emakeele kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10

Inglise keele õpetaja
1. inglise keel

2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam 
(kirjalik ja suuline) 
riigieksam 
riigieksam

2 0 (10+10)

10
10

PÄRNU KOLLEDŽ

Sotsiaaltöö korraldus
1. akadeemiline test ja 

erialakatse
2. emakeele kirjand
3. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik 20 (10+10) 
ja suuline)
riigieksam 10
riigieksam 10

Turismi- ja hotelliettevõtlus
1. erialakatse
2. matemaatika
3. emakeele kirjand
4. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik) 10
riigieksam 10
riigieksam 10
riigieksam 10

Ärijuhtimine
1. erialakatse
2. matemaatika
3. emakeele kirjand
4. võõrkeel

sisseastumiseksam (kirjalik) 10
riigieksam 10
riigieksam 10
riigieksam 10
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TÜRI KOLLEDŽ

Keskkonnateadus
1. bioloogia
2. füüsika
3. keemia
4. matemaatika
5. emakeele kirjand
6. võõrkeel

riigieksam
riigieksam
riigieksam
riigieksam
riigieksam
riigieksam

10
10
10
10
10
10

Esimesest neljast eksamist läheb arvesse kaks sisseastuja valikul.

3. Soodustused ülikooli astumisel
3.1.1. Üleriigiliste lõpuklasside aineolümpiaadide (kui aine enne 
lõpeb, siis vastava klassi) kolm parimat ja rahvusvahelistest aine
olümpiaadidest osavõtnud kutsutakse õppima ülikooli finantseeri
tavatele riigieelarvevälistele õppekohtadele väljaspool konkurssi.
3.1.2. Silmapaistvaid sporditulemusi näidanud viis sooviavalduse esi
tanud ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati, kelle valib 
ülikooli vastuvõtukomisjon, võetakse vastu ülikooli finantseeritavate
le riigieelarvevälistele õppekohtadele väljaspool konkurssi.

3.2. Väljaspool konkurssi võetakse riigieelarvelistele õppekohtadele

3.2.1. füüsika-keemiateaduskonda füüsika, keemia ja matemaatika 
üleriigilise lõpuklasside aineolümpiaadi 15 esimest;
3.2.2. Matemaatikateaduskonna bakalaureuseõppesse üleriigilise 
lõpuklasside matemaatikaolümpiaadi ja  informaatikaolümpiaadi 
10 esimest;
3.2.3. Türi Kolledžisse füüsika, keemia ja bioloogia üleriigilise lõpu
klasside aineolümpiaadi 10 esimest;
3.2.4. Rahvusvahelise Baccalaureate organisatsiooni IBO (Interna
tional Baccalaureate Organization) väljastatud tunnistuse alusel.

3.3. Eesti täiskasvanute ja noorte spordimeistrid vabastatakse kehaliste 
võimete testidest.

vastu:
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Lisa 2

Põhiõpe (Avatud Ülikool)

1. Kalenderplaan
1.1. Avatud Ülikooli kandideerimiseks on võimalik dokumente esitada:

1.1.1. ärijuhtimise ja õeteaduse bakalaureuseõppe erialale 26. juunist
4. juulini;
1.1.2. õigusteaduse erialale 26. juunist 14. juulini;
1.1.3. õeteaduse diplomiõppe erialale 1. oktoobrist 30. novembrini;
1.1.4. Pärnu Kolledžis õpetatavatele erialadele 26. juunist 18. augus
tini;
1.1.5. Türi Kolledžis õpetatavatele erialadele 26. juunist 14. juulini 
ja 21. augustist 21. septembrini;
1.1.6. Narva Kolledžis õpetatavatele erialadele 15. augustist 15. sep
tembrini;
1.1.7. teistele erialadele 26. juunist 31. augustini.
Dokumendid tuleb esitada isiklikult või volitatud isiku kaudu.

1.2. Dokumente võetakse vastu tööpäevadel kell 10-16:
1.2.1. Tartus Ülikooli 18 ülikooli peahoones 26. juunist 14. juulini;
1.2.2. Tartus Lossi 24 ülikooli kaugkoolituskeskuses 17. juulist
31. augustini;
1.2.3. Pärnu kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks üli
kooli peahoones ja Pärnus Ringi 35;
1.2.4. Türi kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
ülikooli peahoones ja Türil Tolli 62;
1.2.5. Narva kolledžis õpetatavatele erialadele kandideerimiseks 
Narvas Kerese tn 14;
1.2.6. ülikooli avatud ülikooli esinduses Tallinnas Kopli 82-314 ja 
maakondades ülikooli esindustes 21.-31. augustini;
1.2.7. õeteaduse diplomiõppe erialale õeteaduse osakonnas Puu
sepa 8-254 1. oktoobrist 30. novembrini.
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1.3. Sisseastumiseksamid toimuvad:
1.3.1. õeteaduse bakalaureuseõppe ja ärijuhtimise erialale 5.-12. juu
lini;
1.3.2. õigusteaduse erialale 17.-24. juulini;
1.3.3. Pärnu kolledži erialadele 21.-25. augustini;
1.3.4. Türi kolledži erialale 22.-25. septembrini;
1.3.5. teistele erialadele 1.-15. septembrini.

Sisseastumiseksamite plaan pannakse välja 26. juunil ülikooli fuajees, 
ülikooli Narva, Pärnu ja Türi Kolledžis ning Interneti aadressil 
http://www.ut.ee.

1.4. Vastuvõetute nimekirjad ja paremusjärjestus pannakse välja ülikooli 
peahoones avatud ülikooli teadetetahvlile ning Interneti aadressil 
http://www.ut.ee/AvatudYlikool viis päeva pärast sisseastumiseksamite 
lõppu või teaduskonna/osakonna otsust ning hiljemalt 1. oktoobriks, 
õeteaduse diplomiõppe erialal 15. detsembriks.

2. Erialad, eksamid ja hinded

2.1. Avatud Ülikooli üldjuhul sisseastumiseksameid ei ole. Erialati 
arvestatakse vastuvõtul punktides 2.2 ja 2.3 sooritatud eksamite hindeid 
või muude sisseastumiskatsete tulemusi. Vastuvõtt toimub ühtse paremus
järjestuse alusel.

2.2. Bakalaureuseõpe

USUTEADUSKOND
Usuteadus
Sisseastumiseksameid ei ole

ÕIGUSTEADUSKOND
Õigusteadus

keskkooli lõputunnistuse hinne 5
keskkooli lõputunnistuse hinne 5
keskkooli lõputunnistuse hinne 5
keskkooli lõputunnistuse hinne 5
sisseastumiseksam kirjalik 20
sisseastumiseksam suuline 20

Vestlusele pääsevad vaimsete võimete testil vähemalt 10 punkti saanud 
üliõpilaskandidaadid.

üldajalugu 
eesti keel 
matemaatika 
võõrkeel
vaimsete võimete test 
vestlus
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ARSTITEADUSKOND

Õeteadus
Kõrgharidus õeteaduse (õenduse või ämmaemanduse) erialal
1. erialaeksam sisseastumiseksam kirjalik 20
2. akadeemilise õiendi 5 

või hinnetelehe
keskmine hinne

3. ülikooli lõpueksamite 5 
või diplomitöö
kaitsmise tulemused

4. vestlus (võrdse sisseastumiseksam suuline 
punktisumma puhul)

FILOSOOFIATEADUSKOND

Filosoofia
Sisseastumiseksameid ei ole, konkursi korral arvestatakse järgmisi 
hindeid:
1. ajalugu riigieksam või keskkooli lõputunnistuse 10

hinne
2. matemaatika riigieksam või keskkooli lõputunnistuse 10

hinne
3. võõrkeel riigieksam või keskkooli lõputunnistuse 10

hinne
Kui konkreetses aines on sisseastujal tehtud riigieksam, arvestatakse 
riigieksami hinnet, ülejäänud juhtudei keskkooli lõputunnistuse hinnet, 
mis on ümber arvestatud kümne palli süsteemi.

Inglise keel ja kirjandus
1. inglise keel sisseastumiseksam kirjalik
2. inglise keel sisseastumiseksam suuline

Kasvatusteadused
sisseastumiseksameid ei ole

Eesti keel võõrkeelena (eesti keele võõrkeelena või eesti keele teise 
keelena diplomiõppe baasil)
Sisseastumiseksameid ei ole
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Saksa keel ja kirjandus
1. saksa keel sisseastumiseksam kirjalik

Vene ja slaavi filoloogia
Sisseastumiseksameid ei ole

KEHAKULTUURITEADUSKOND

Liikumis- ja sporditeadused
Sisseastumiseksameid ei ole

SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjandus, avalikkussuhted ja teabekorraldus
1. essee etteantud teemal sisseastumiseksam kirjalik

(esitada koos dokumentidega)

Eripedagoogika
Konkursi korral:
1. akadeemiline test sisseastumiseksam kirjalik

Politoloogia
Sisseastumiseksameid ei ole 

Sotsiaaltöö
1. essee etteantud teemal sisseastumiseksam 

(esitada koos dokumentidega)
2. vestlus sisseastumiseksam

Sotsioloogia
1. essee etteantud teemal sisseastumiseksam kirjalik

(esitada koos dokumentidega)

2.3. Diplomiõpe

ARSTITEADUSKOND

Õeteadus
1. meditsiinikooli diplom (meditsiiniõe, velskri või ämmaemanda erialal)

kirjalik

suuline
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FILOSOOFIATEADUSKOND

Eesti keel (võõrkeelena)
1. eesti keel
2. kooli soovitus

sisseastumiseksam kirjalik
kirjalik

ВIOLOOGIA-GEOGR A AFI ATE ADUS KOND

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis
1. kooli soovitus kirjalik

FUUSIKA- KEEMIATE ADU S KOND

Loodusteaduste õpetaja põhikoolis
1. kooli soovitus kirjalik

KEHAKULTUURITEADUSKOND

Treeninguõpetus ja spordijuhtimine
Sisseastumiseksameid ei ole

MAJANDUSTEADUSKOND

Ärijuhtimine
1. akadeemiline test sisseastumiseksam kirjalik

SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjandus, avalikkussuhted ja teabekorraldus
1. essee etteantud teemal sisseastumiseksam kirjalik 

(esitada koos dokumentidega)
2. curriculum vitae kirjalik

Eripedagoogika
1. akadeemiline test sisseastumiseksam kirjalik
2. kooli soovitus (riigieelarveli- kirjalik 

sele kohale kandideerimisel)
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Alus- ja algõpetus
keskharidusega tegevõpetajatele
1. akadeemiline test sisseastumiseksam kirjalik
2. kooli soovitus kirjalik

PÄRNU KOLLEDŽ

Sotsiaaltöö korraldus, turismi- ja hotelliettevõtlus, ärijuhtimine
kirjalik 
kirjalik

suuline

NARVA KOLLEDŽ

Alus- ja algõpetus (vene keeles)
1. pedagoogiline keskeriharidus
2. eesti keel D-kategooria keeletunnistus

1. erialakatse sisseastumiseksam
2. curriculum vitae
3. töötamine erialal soovitav tingimus 

TÜRI KOLLEDŽ

Keskkonnateadus (keskkonnanõunike diplomiõpe)
1. keskkoolilõputunnistuse 

hinded
2. vestlus sisseastumiseksam
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Lisa 3

Magistri- ja doktoriõpe

1. Kalenderplaan
1.1. Dokumendid esitatakse vastava teaduskonna dekanaati (filosoofia-ja 
sotsiaalteaduskonnas osakonda) riigieelarvelistele õppekohtadele 2. maist
22. juunini, riigieelarvevälistele õppekohtadele (eeldusel, et sisseastumis
tingimused on täidetud) 18. augustini.

1.2. Teaduskonna/osakonna/instituudi nõukogu teeb otsuse magistri- ja 
doktoriõppesse vastuvõtmise kohta hiljemalt üks nädal enne õppeaasta 
algust.

2. Erialad ja konkureerimistingimused

MAGISTRIÕPE

Usuteaduskond
usuteadus 
Õigusteaduskond
õigusteadus 
Arstiteaduskond
biomeditsiin 
õeteadus 
rahvatervis
Filosoofiateaduskond
ajalugu
eesti ja soome-ugri keeleteadus 
kirjalik tõlge

kirjandus ja rahvaluule 
filosoofia
germaani-romaani filoloogia 
pedagoogika

magistritöö kavand (essee) 
eelmise õppeastme tulemused

eelmise õppeastme tulemused

magistritöö kavand (essee)

magistritöö kavand (essee)

bakalaureuse kraad või sellele vas
tav haridustase, võõrkeele test, 
kutsesobivustest 
magistritöö kavand (essee) 
magistritöö kavand 
magistritöö kavand (essee) 
magistritöö kavand (essee), vestlus 
võõrkeelse lektüüri alusel
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konverentsitõlge

vene ja slaavi filoloogia 
Bioloogia-geograafiateaduskond
bioloogia didaktika
botaanika ja ökoloogia
geenitehnoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia
zooloogia ja hüdrobioloogia
geograafia
geoloogia
keskkonnatehnoloogia
Füüsika-keemiateaduskond
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia
molekulaartehnoloogia
Kehakultuuriteaduskond
liikumis-ja sporditeadused
Majandusteaduskond
majandusteadus

Matemaatikateaduskond
finants-ja kindlustusmatemaatika
informaatika
matemaatika
matemaatiline statistika
rakendusstatistika
Sotsiaalteaduskond
ajakirjandus
avalik haldus
avalik haldus ja sotsiaalpoliitika 
avalikkussuhted ja teabekorraldus 
meedia ja kommunikatsioon

eripedagoogika
politoloogia
psühholoogia

emakeele ja võõrkeele oskuse 
kontroll ning tõlgitöö eelduste 
testimine
magistritöö kavand (essee) 
eelmise õppeastme tulemused

eelmise õppeastme tulemused

magistritöö kavand (essee)

magistritöö kavand (essee), väljast
poolt Tartu Ülikooli kandideerijatel 
mikroökonoomika eksam 
eelmise õppeastme tulemused

vestlus
vestlus
vestlus
magistritöö kavand (essee) 
teise eriala lõpetanul 15 AP aja
kirjanduse aineid 
magistritöö kavand (essee) 
magistritöö kavand (essee) 
magistritöö kavand (essee)
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rakenduspsühholoogia
semiootika ja kulturoloogia vestlus
sotsiaaltöö
sotsioloogia vestlus

DOKTORIÕPE

Usuteaduskond
usuteadus
Õigusteaduskond
õigusteadus
Arstiteaduskond
arstiteadus
farmaatsia
stomatoloogia
Filosoofiateaduskond
ajalugu
eesti ja soome-ugri keeleteadus 
kirjandus ja rahvaluule 
filosoofia
germaani-romaani filoloogia
pedagoogika
vene ja slaavi filoloogia
Bioloogia-geograafiateaduskond
botaanika ja ökoloogia
geenitehnoloogia
molekulaar- ja rakubioloogia
zooloogia ja hüdrobioloogia
geograafia
geoloogia
keskkonnatehnoloogia
Füüsika-keemiateaduskond
füüsika
keemia
keskkonnatehnoloogia 
molekulaartehnoloogia 
Kehakultuuriteaduskond 
liikumis- ja  sporditeadused

doktoritöö projekt 
eelmise õppeastme tulemused

erialaeksam
erialaeksam
erialaeksam

doktoritöö projekt

dokto'ritöö projekt 
doktoritöö projekt 
doktoritöö projekt 
doktoritöö projekt, vestlus 
doktoritöö projekt 
eelmise õppeastme tulemused

eelmise õppeastme tulemused

doktoritöö projekt
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Majandusteaduskond
majandusteadus
Matemaatikateaduskond
informaatika
matemaatika
matemaatiline statistika
Sotsiaalteaduskond
ajakirjandus
avalik haldus ja sotsiaalpoliitika 
meedia ja kommunikatsioon 
politoloogia 
psühholoogia
semiootika ja kulturoloogia 
sotsioloogia

doktoritöö projekt, vestlus 
eelmise õppeastme tulemused

eelmise õppeastme tulemused

doktoritöö projekt 
doktoritöö projekt
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Lisa 4

Magistri- ja doktoriõpe (Avatud Ülikool)

1. Kalenderplaan

1.1. Dokumendid Avatud Ülikooli astumiseks esitatakse isiklikult või 
volitatud isiku kaudu vastava teaduskonna dekanaati (filosoofia-, arsti- ja 
sotsiaalteaduskonnas osakonda) 2. maist 25. augustini, õigusteaduse, aja
kirjanduse ning avalikkussuhete ja teabekorralduse erialale 2. maist 
20. juunini, ärijuhtimise erialale 2 ..maist 4. juulini, politoloogia erialale
2. maist 7. juulini.

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

2. Erialad ja konkureerimistingimused

MAGISTRIÕPE
Usuteaduskond
usuteadus eeldatakse teoloogilist haridust, 

magistritöö kavand (essee)
Õigusteaduskond
õigusteadus eelnev õppeedukus (akadeemiline 

õiend),
eeldused teadustööks 
(publikatsioonid ja lõputöö)

Arstiteaduskond
õeteadus bakalaureusekraad õeteaduse erialal, 

eelnev õppeedukus (akadeemiline 
õiend ja lõputöö), 
kaheaastane erialane töökogemus, 
vestlus (võrdse punktisumma korral)
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Filosoofiateaduskond
pedagoogika

vene ja slaavi filoloogia 
koolikorraldus (kutsekraad)

Majandusteaduskond
Ärijuhtimine (kutsekraad)

Matemaatikateaduskond
finants- ja kindlustusmatemaatika 
(kutsekraad)

rakendusstatistika (kutsekraad)

Sotsiaalteaduskond
ajakirjandus

meedia ja kommunikatsioon

avalikkussuhted ja teabekorraldus 
(kutsekraad) 
eripedagoogika 
hälvikupedagoogika eriharus

6

pedagoogiline bakalaureusekraad, 
magistritöö kavand (essee)

õpetajakutse, viis aastat pedagoogi
lise töö kogemust, 
magistritöö kavand (essee), 
eelistatakse juhina töötamise ja 
teadus- või arendustöö kogemust

magistritöö kavand (essee), 
curriculum vitae, 
vastuvõtueelistus: praktiline 
juhtimiskogemus ja enne 1998. a. 
omandatud majandusharidus või 
mittemajandusharidus

väljastpoolt matemaatikateaduskon
da magistriõppesse astujatele korral
datakse vajadusel teadmiste kontroll 
matemaatikas
väljastpoolt matemaatikateaduskon
da magistriõppesse astujatele korral
datakse vajadusel teadmiste kontroll 
matemaatikas

bakalaureusekraad ajakirjanduses, 
avalikkussuhetes ja teabekorraldu
ses, teistes sotsiaal- ja humanitaar
teadustes, informaatikas või meedia- 
tehnoloogias,
magistritöö kavand (essee), 
curriculum vitae, 
vestlus
magistritöö kavand (essee), 
vestlus
magistritöö kavand (essee), 
vestlus
bakalaureusekraad eripedagoogikas, 
psühholoogias, sotsioloogias, arsti-
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politoloogia
psühholoogia

rakenduspsühholoogia

sotsiaaltöö

DOKTORIÕPE

Usuteaduskond
usuteadus

teaduses, õigusteaduses, sotsiaaltöös 
või pedagoogikas, koostatakse eri
pedagoogika referaat, 
curriculum vitae 
magistritöö kavand (essee) 
psühholoogiabakalaureuse kraad või 
sellele vastav kvalifikatsioon, 
magistritöö kavand (essee), 
curriculum vitae, 
vastu võtui ntervj uu 
psühholoogiabakalaureuse kraad või 
sellele vastav kvalifikatsioon, 
magistritöö kavand (essee), 
curriculum vitae, 
vastuvõtuintervjuu 
soovitatav töötamine sotsiaaltööga 
lähedasel alal, curriculum vitae, 
magistritöö kavand (essee), 
vestlus

doktoritöö projekt
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Lisa 5

Internatuur ja residentuur

1. Kalenderplaan

1.1. Internatuuri võetakse dokumente arstiteaduskonna dekanaadis kuni
20. juunini.

1.2. Residentuuri võetakse dokumente ülikooli peahoones ruumis 102
12.-17. juunini.

2. Eksamid

2.1. Residentuuri vastuvõtueksamid toimuvad 30. juunini

3. Vastuvõtt

3.1. Internatuuri ja residentuuri vastuvõetute nimekirjad kinnitab arsti
teaduskonna dekaan hiljemalt 1. juuliks.

3.2. Väljaspool konkurssi võetakse residentuuri doktorantuuri õppekava 
täitnud (doktoridissertatsiooni kaitsnud) arste.
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Lisa 6

Õpetajakoolituse kutseaasta

1. Kalenderplaan
Õpetajakoolitusse kandideerijate dokumente võtab vastu vastava eriala 
teaduskonna dekanaat 1. juunist 18. augustini

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

Lisa 7 

Õpetajakoolituse kutseaasta (Avatud Ülikool)

1. Kalenderplaan
Õpetajakoolitusse kandideerijate dokumente võetakse vastu 
kaugkoolituskeskuses (Lossi 24) 26. juunist 31. augustini.

2. Erialad ja konkureerimistingimused 

KEHAKULTUURITEADUSKOND 

Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Bakalaureusekraad liikumis- ja  sporditeaduste või liikumisravi erialal. 
Sisseastumiseksameid ei ole
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Lisa 8

Välisüliõpilaste ja väliskülalisüliõpilaste 
vastuvõtt eritingimustel

1. Kalenderplaan

1.1. Riigieelarvevälistele õppekohtadele põhiõppes on dokumentide esita
mise tähtaeg 1. juuni. Väliskülalisüliõpilaste dokumentide esitamise täht
aeg sügissemestriks on 1. juuni ja kevadsemestriks 1. november.

1.2. Dokumendid esitatakse välisüliõpilastalitusse aadressil Ülikooli 18, 
ruum 104.

1.3. Sisseastumiseksamid põhiõppesse toimuvad 12.-16. juunini 2000.

1.4. Üliõpilaste vastuvõtt sügissemestriks otsustatakse hiljemalt 26. juu
niks 2000, kevadsemestriks hiljemalt 20. novembriks 2000.

1.5. Välisüliõpilastel on õppeteenustasu maksmise tähtaeg 25. august
2000, väliskülalisüliõpilastel vastavalt 25. august 2000 või 1. veebruar
2001.

2. Eksamid ja hindamine

2.1. Põhiõppe välisüliõpilas-ja väliskülalisüliõpilaskandidaadi vastuvõtul 
arvestatakse erialati lisa 1 peatüki I punktides 2.2 ja 2.3 toodud Eesti 
riigieksamile vastava aine tulemust keskharidust tõendaval dokumendil.

45



Kuidas arvutada ümber riigieksamitulemusi 
Tartu Ülikoolis kasutatavasse skaalasse

Selgitus Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirja juurde

Tartu Ülikooli astumisel viiakse riigieksamite tulemused 20, 10 ja
5 punkti süsteemi. Üleminekuks Tartu Ülikoolis kasutatavasse skaalasse
jagatakse ehk korrutatakse riigieksamitulemus järgmiste koefitsientidega:
1) üleminekuks 100 punkti süsteemist 20 punkti süsteemi jagatakse 5-ga 

ehk korrutatakse 0,2-ga;
2) üleminekuks 100 punkti süsteemist 20 punkti süsteemi jagatakse 5-ga 

ehk korrutatakse 0,2-ga;
3) üleminekuks 100 punkti süsteemist 10 punkti süsteemi jagatakse 5-ga 

ehk korrutatakse 0,1-ga;
4) üleminekuks 100 punkti süsteemist 5 punkti süsteemi jagatakse 2-ga 

ehk korrutatakse 0,5-ga.

Arvutamisel saadud tulemust ei ümardata. .
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KINNITATUD 
27.01.2000 

rektori korraldusega nr 13

RIIGIEELARVEVÄLISTEL 
ÕPPEKOHTADEL STATSIONAARSES 

ÕPPEVORMIS ÕPPIVATE ÜLIÕPILASTE 
ÕPPETEENUSTASUD 

2000/2001. ÕPPEAASTAL

Teaduskond, õppeaste Õppeteenustasu 
õppeaasta eest 

kroonides

Õppeteenustasu 
välisüliõpilastele 

õppeaasta eest 
kroonides

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

ÕIGUSTEADUSKOND
bakalaureuseõpe 40 000 40 000
magistriõpe 30 000 30 000
doktoriõpe 30 000 30 000

ARSTITEADUSKOND
arsti-ja hambaarstiteadus, proviisoriõpe,

õeteadus 14 000 48 000
magistriõpe 25 000 48 000
doktoriõpe 56 000 56 000

FILOSOOFIATEADUSKOND
Ajaloo osakond
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 16 000 30 000
Eesti ja  soome-ugri keeleteaduse osakond
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 10 000 30 000
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Teaduskond, õppeaste Õppeteenustasu 
õppeaasta eest 

kroonides

Õppeteenustasu 
välisüliõpilastele 

õppeaasta eest 
kroonides

Filosoofia osakond
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 10 000 30 000
Germaani-romaani filoloogia osakond 
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 20 000 30 000
Kirjanduse ja  rahvaluule osakond 
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 10 000 30 000
Kunstide osakond 
bakalaureuseõpe 20 000 30 000
Pedagoogika osakond 
bakalaureuseõpe 10 000 30 000
magistri- ja  doktoriõpe 20 000 30 000
Vene ja  slaavi filoloogia osakond 
bakalaureuse-, m agistri-ja doktoriõpe 10 000 30 000

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIA-
TEADUSKOND
bakalaureuse-ja diplomiõpe enne 2000. a. 

sisseastunuile 5 000 30 000
bakalaureuse-ja diplomiõpe 2000. a. 

sisseastunuile 7 500 30 000
magistriõpe 15 000 ' 60 000
doktoriõpe 80 000 80 000

FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND
bakalaureuse-ja diplomiõpe 6 000 30 000
magistriõpe 6 000 30 000
doktoriõpe 6 000 30 000

KEHAKULTUURITEADUSKOND
bakalaureuse-, diplomi- ja  magistriõpe 12 000 30 000
doktoriõpe - 60 000

MAJANDUSTEADUSKOND
bakalaureuseõpe 25 000 30 000
teadusmagistriõpe 20 000 30 000
doktoriõpe 20 000 30 000

MATEMAATIKATEADUSKOND
bakalaureuse-ja diplomiõpe 7 500 30 000
teadusmagistriõpe 7 500 30 000
kutsemagistriõpe 10 000 30 000
doktoriõpe 7 500 30 000
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Teaduskond, õppeaste Õppeteenustasu 
õppeaasta eest 

kroonides

Õppeteenustasu 
välisüliõpilastele 
õppeaasta eest 

kroonides
SOTSIAALTEADUSKOND
bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe:
ajakirjandus 15 000 30 000
avalik haldus 20 000 30 000
avalikkussuhted ja teabekorraldus 20 000 30 000
eripedagoogika 15 000 30 000
politoloogia 20 000 30 000
psühholoogia 20 000 30 000
semiootika ja kulturoloogia 15 000 30 000
sotsiaaltöö 15 000 30 000
sotsioloogia 15 000 30 000
NARVA KOLLEDŽ
diplomiõpe 10 000 30 000
PÄRNU KOLLEDŽ
diplomiõpe 20 000 30 000
TÜRI KOLLEDŽ
diplomiõpe 12 000 30 000
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ERIALAKIRJELDUSED

USUTEADUSKOND

Usuteadus

Eesti keele- ja kultuuriruumis nimetatakse usuteaduseks teoloogiat.

Teoloogia uurib teadusliku mõisteaparaadi ja teaduslike meetoditega 
religiooni ja üleloomuliku printsiibi (jumala) olemust, selle üleloomuliku 
printsiibi ja inimese vahekorda, religiooni ja ühiskonna suhteid ning 
vastavaid allikaid ajaloolises, eetilises ja eksegeetilises plaanis eri kultuu
rides eri ajastutel.

Igal religioonil (usundil) on oma teoloogia.
Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õpitakse kristlikku teoloogiat rõhuasetu
sega evangeelsele teoloogiale.

Kristlik teoloogia keskendub kristluse — kristliku Jumala olemuse ning 
inimese ja Jumala vahekorra, samuti vastavate allikate (Vana ja Uus 
Testament ning kiriku-ja dogmadeloolised allikad) tundmaõppimisele.

Evangeelne teoloogia on kristliku teoloogia protestantlik haru. Selle 
raames õpitakse tundma Jumala olemuse evangeelset tõlgendust, evan
geelse kristluse ja inimühiskonna seoseid, ning vastavaid allikaid eri
sugustes evangeelsetes uskkondades.

Eestis on levinumateks evangeelseteks uskkondadeks luterlus, baptism 
ja metodism.

Õhtumaade ülikoolides on usuteadus olnud aastasadu juhtivaid huma
nitaarteadusi, sest ristiusul ja kristlikul teoloogial on olnud Euroopa kul
tuuris ning Lääne ühiskonna vaimsete ja eetiliste väärtuste kujunemisel 
äärmiselt oluline osa. Vaatamata ajutistele tagasilöökidele kehtib see täiel 
määral ka tänapäeval.
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Usuteaduskond kuulub nende nelja klassikalise teaduskonna hulka, mis 
alustasid oma tegevust koos Tartu Ülikooli asutamisega 1632. a. Nõu
kogude okupatsiooni ajal oli usuteaduskond suletud ja teoloogiat sai 
õppida vaid Tallinnas Eesti luterliku kiriku Usuteaduse Instituudis. 
1991. a. taasavatud TÜ usuteaduskonnast on kujunenud juhtiv akadee
miline teoloogiline õppeasutus Eestis. Teaduskonna õppekavad on 
rahvusvaheliselt akrediteeritud. Suur osa kodumaistest õppejõududest on 
doktorikraadiga tunnustatud eriteadlased. Küllalt sageli õpetavad usu
teaduskonnas nimekad külalised Saksamaalt. Et saksa keel on evan
geelses teoloogiateaduses esimene võõrkeel, siis tuleb usuteaduskonna 
üliõpilastel see hästi omandada.

TÜ usuteaduskonnas toimub õppetöö kuue õppetooli juures.

Vana Testamendi teaduse ja semiidi keelte õppetooli juures õpetatakse 
heebrea keelt, Vana Testamendi kui religiooniüriku ja kirjandusteose tek
kimist, maailmavaadet ja õpetust, soovi korral araabia, sumeri, akadi jt 
semiidi keeli.

Uue Testamendi teaduse ja kreeka keele õppetooli juures õpitakse 
kreeka keelt, Uue Testamendi kui ristiusu keskse teksti ajaloolist tausta, 
kujunemislugu ja õpetust.

Ajaloolise usuteaduse ja ladina keele õppetooli juures õpitakse tundma 
üldist ja Eesti kirikuajalugu, kristliku õpetuse kujunemist, teisi Ida ja 
Lääne kristlikke kirikuid. Veel õpitakse ladina ja kreeka keelt ning 
loetakse ladina-ja kreekakeelseid teoseid.

Süstemaatilise usuteaduse ja filosoofia ajaloo õppetooli ained käsitle
vad kristliku kiriku õpetust üldiselt ja võrdlevalt, evangeelsete kristlike 
kirikute õpetusi, eriti luterlust. Tähtis koht on eetikal ja filosoofia ajalool.

Praktilise teoloogia õppetooli raames õpetatakse, mida teeb kirik ja mida 
tehakse kirikus. Siia kuuluvad õppeained jumalateenistuse korrast, 
jutlustamisest, kiriku juhtimisest, hingehoiust (kuidas abivajajaid aidata), 
misjonitööst. Õpitakse tundma religiooni psühholoogilisi tunnusjooni ja 
religiooni osa ühiskonnas. Väga tähtis töölõik on usuõpetuse õpetajate 
ettevalmistamine koolidele.

Võrdleva usuteaduse õppetooli ainetest saab teada, mis on usk ja reli
gioon, kuidas usundid on tekkinud, missuguseid religioone on inimkond 
tundnud ürgajast peale, millised on praegu maailmas tähtsamad reli
gioonid, samuti seda, missuguseid uusi usundeid on tekkinud ja kuidas 
nendesse suhtuda.
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Eesti ühiskonnas valitseb suur vajadus teoloogilise kõrgharidusega 
spetsialistide järele paljudes eluvaldkondades. Vaadelgem järgnevalt 
vaid olulisimaid.

Vaimulikke (koguduseõpetajaid) vajab esmajoones Eesti Evangeelne 
Luterlik Kirik, ent viimastel aastatel üha rohkem ka välis-Eesti luterlik 
kirik teenima kogudusi mitmel pool maailmas, üheks tingimuseks TÜ usu
teaduskonna lõpetamine. Eesti Vabariigi kaitseväeski on puudus kaplani
test (sõjaväevaimulikest). Vaimulikke-hingehoidjaid on tarvis vangla
tesse, haiglatesse, sotsiaalhoolekandeasutustesse. Vaimuliku kutse ja 
pühitsuse (ordinatsiooni) saamiseks tuleb omandada TÜ usuteaduskonnas 
bakalaureusekraad ja läbida seejärel üheaastane pastoraalkoolitus EELK 
vaimulikus õppeasutuses — Usuteaduse Instituudis. Loomulikult võib TÜ 
usuteaduskonna lõpetanu, näiteks roomakatoliiklane või baptist, edasi 
õppida oma konfessiooni vaimulikus õppeasutuses.

Eriti viimastel aastatel on tekkinud Eesti koolides usuõpetuse ja 
religiooniteaduste õpetajate nõudlus. Vastava kutse saamiseks tuleb 
läbida usuteaduskonnas pärast bakalaureuseõpet üheaastane usuõpetuse 
õpetaja õppekava.

Teoloogiharidusega inimesi on tarvis riigiaparaati, ajakirjandusse, 
arhiividesse. Koguni ettevõtlus ja õigussüsteem vajavad mõnesse tegevus- 
valda töötajaid, kes oleksid pädevad teoloogilistes probleemides.

Usuteaduse magistri- ja doktoriõppekava läbinul on rakendus
võimalusi veelgi enam. Kirik näeb meeleldi, et tegevvaimulikul oleks 
teaduskraad; gümnaasiumiõpetajalt oodatakse juba praegu magistrikraadi; 
teaduskraad tuleb kasuks ka teistes valdkondades. Loomulikult on kraadi
õppe läbinul võimalus teostada end teaduspõllul.

Sisseastumisel võtab usuteaduskond arvesse järgmiste riigieksamite tule
musi: emakeel (kirjand) ja võõrkeel (inglise, saksa või prantsuse keel). 
Ülikooli juures tuleb sooritada üks sisseastumiseksam. Selleks on kollok
vium (sisseastumisvestlus).

Info: Ülikooli 18-313, tel (27) 375 300, e-post: us@ut.ee
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ÕIGUSTEADUSKOND

Õigusteadus

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

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

Praegu toimub õppetöö õigusteaduskonnas kolmes astmes. Esimene 
aste (neli aastat) annab kraadi baccalaureus artium (õigusteadus), teine 
aste (kaks aastat magistriõpet) annab akadeemilise kraadi magister iuris 
ning kolmas aste (neli aastat doktoriõpet) akadeemilise kraadi doktor 
iuris.

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

Õigusteaduskonna lõpetanud asuvad tööle mitmesugustes era- ja riigi- 
institutsioonides, pankades, advokaadibüroodes, kohtutes, riigi- ja  koha
liku omavalitsuse aparaadis, prokuratuuris ning politseiametis. Enamik 
nendest töökohtadest pakub väga head rakendust analüüsivõimelisele 
ning oskuslikult keeli kasutavale haritud inimesele.

Info: Näituse 20-213, tel (27) 375 390, 375 394 
http://juridica.ut.ee
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ARSTITEADUSKOND

Arstiteadus

Õppeaeg arstiteaduse eriala põhiõppes on kuus aastat. Arstiteaduskonnas 
kehtib kursusesüsteem. Õppeaasta koosneb sügis- ja kevadsemestrist, mis 
lõpevad arvestuste ja eksamite sooritamiseks mõeldud sessiooniga. Eran
diks on arstiteaduse eriala IV, V ja VI kursus, kus õppetöö toimub aine
tsüklite kaupa ning iga tsükkel lõpeb eksamiga. Õppeained jagunevad 
kohustuslikeks ning valik- ja vabaaineteks. Kohustuslikke aineid peavad 
õppima kõik üliõpilased. Esimesel kahel kursusel õpetatakse peamiselt 
prekliinilisi distsipliine: anatoomiat, histoloogiat, bioloogiat, meditsiinilist 
keemiat, biofüüsikat, biokeemiat, füsioloogiat, immunoloogiat, meditsii
nilist mikrobioloogiat, epidemioloogiat, biostatistikat, terviseedendust, 
meditsiinilist sotsioloogiat. I kursuse kohustuslike ainete hulka kuuluvad 
ka ladina keel ja eetika, samuti saavad üliõpilased esimesed teadmised 
esmaabist ja põetusest. II kursuse õppekavasse on lülitatud esimene osa 
perearstiteadusest. III kursuse õppekavas on prekliiniliste ainete (patoloo
gia, farmakoloogia ja toksikoloogia, keskkonna- ja töötervishoid) kõrval 
ka diagnostika alused. Alates IV kursusest õpitakse peamiselt kliinilisi 
distsipliine. IV kursuse praktika hõlmab kirurgiat ja sisehaigusi, VI kur
suse praktika lisaks eespool nimetatutele ka perearstiteadust, lastehaigusi 
ning sünnitusabi ja günekoloogiat.

Valikainetest on iga kursuse õppekavas ette nähtud kogumaht, valida 
saab õppekavas fikseeritud tunduvalt suurema kogumahuga ainete hul
gast. Valikainete toomine õppekavasse 15-20% ulatuses kogumahust 
annab üliõpilasele suurema iseseisvuse ning võimaluse tegelda süvenda
tult probleemidega vastavalt oma huvile ja tulevikuplaanile.

Vabaained ei ole õppekavas täpsustatud, neid võib valida kõikide 
Tartu Ülikoolis õpetatavate ainete seast.

Kuuenda kursuse lõpus on üks kompleksne lõpueksam. Stuudiumi 
täies mahus läbinud ja lõpueksami edukalt sooritanud saavad arsti kutse. 
Seejärel on võimalik spetsialiseeruda eriarstiks soovitud eriala residen
tuuris. Kohe pärast ülikooli lõpetamist võivad noored diplomeeritud arstid 
jätkata õpinguid doktorantuuris teaduskraadi saamiseks. Kliinilistel eri
aladel on soovitatav lõpetada eelnevalt residentuur.

Info: Veski 63, tel (27) 375 325
http://www.med.ut.ee/
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Hambaarstiteadus

Õppeaeg hambaarstiteaduse erialal on viis aastat. Kahel esimesel aastal 
toimub õppetöö prekliinilistes ainetes. Alates teise kursuse kevadsemest
rist õpitakse nende kõrval ka hambaarstiteaduse eriaineid. Paralleelselt 
teoreetilise õppetööga toimuvad praktikumid stomatoloogia polikliinikus, 
hambaproteesikeskuses ja Maarjamõisa haiglas. Neljandal ja viiendal kur
susel toimub menetluspraktika stomatoloogia raviasutustes. Lõpueksami 
edukalt sooritanud saavad hambaarsti kutse ning ühtlasi õiguse konku
reerida kraadiõppele doktorantuuris teaduskraadi saamiseks.

Hambaarstiteaduse residentuuris (3-5 aastat) on võimalik spetsialisee
ruda suu- ja hambahaiguste, näo- ja lõualuukirurgia või laste- ja orto- 
peedilisele stomatoloogiale.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja vabaaineteks. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased. Valikained (10- 
20% õppekava kogumahust) valitakse õppekavas fikseeritud ainete hul
gast. Vabaaineid võib valida kõikide Tartu Ülikoolis õpetatavate ainete 
seast. Hambaarstiteaduse eriala õppekava näeb ette vabaainete õppimist 
stuudiumi jooksul 4 AP (u 80 tunni) ulatuses.

Info: Veski 63, tel (27) 375 325 
http://www.med.ut.ee/

Proviisoriõpe

Õppeaeg proviisoriõppes on viis aastat. Arstiteaduskonnas järgitakse 
õppetöös kursusesüsteemi.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks ning valik- ja vabaaineteks. 
Kohustuslikke aineid peavad õppima kõik üliõpilased ettenähtud mahus. 
Kahel esimesel kursusel õpitakse peamiselt üldaineid: matemaatikat, füü
sikat, keemiat, botaanikat, anatoomiat, füsioloogiat, mikrobioloogiat, 
patoloogiat, ladina keelt. Erialaainetest lisandub farmakopöa analüüsi
meetodeid käsitlev õppeaine. Kolmandal ja  neljandal kursusel on põhi
rõhk erialaainetel. Õpitakse ravimeid valmistama ja analüüsima, tundma 
ravimpreparaate ning nende toimet organismisse, tundma ravimtaimi, 
nende kultiveerimist, analüüsimise ja töötlemise võimalusi, sotsiaal- 
farmaatsiat ja farmaatsiakorraldust. Valikainetest on iga kursuse õppe-
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kavas ette nähtud kogumaht, valida saab õppekavas fikseeritud tunduvalt 
suurema arvu ainete hulgast. Valikained õppekavas 10-15% ulatuses 
annavad üliõpilasele suurema iseseisvuse ning võimaluse tegelda süven
datult probleemidega vastavalt oma huvile ja tulevikuplaanile.

Vabaained ei ole õppekavas täpsustatud, neid võib valida kõikide 
Tartu Ülikoolis õpetatavate ainete hulgast.

Viienda kursuse sügissemestril viibivad üliõpilased praktikal apteeki
des, kontrollanalüüsilaborites, farmaatsiatehastes ja -firmades. Ravim
taimede tundmaõppimiseks on ette nähtud suvised praktikad katsepõllul 
ja vabas looduses.

Viienda kursuse lõpetab iseseisva uurimistöö kaitsmine ja lõpueksam, 
mis haarab põhilisi küsimusi proviisoriõppest. Ülikooli lõpetaja saab 
proviisori kutse, mis annab õiguse iseseisvale erialasele tööle, samuti 
õpingute jätkamisele magistriõppes. Pärast magistrikraadi kaitsmist on 
võimalik jätkata teadus-ja õppetööd doktorantuuris.

Info: Veski 63, tel (27) 375 32 
http://www.med.ut.ee/

Õeteadus

Õeteadus (nursing science) on teadusala, milles on integreeritud erine
vatelt teadusaladelt (filosoofia, meditsiin, psühholoogia, kasvatusteadu
sed, sotsiaalteadused) pärinevad teadused. Õeteaduse osakond avati Tartu 
Ülikooli arstiteaduskonnas 1991. aastal ja on ainus omataoline Eestis. 
Õeteaduse osakond on õeteadusliku hariduse, uurimistöö ja arendus
tegevuse suunaja Eestis. Õeteaduse osakonnal on mitu rahvusvahelist 
koostööprojekti, millel on oluline tähtsus nii õppe- kui ka teadustöö 
arendamise seisukohast.

Diplomiõppe õeteaduse õppekava läbimine on Tartu Ülikoolis alates 
1997. aastast võimalik ainult TÜ Avatud Ülikooli raames. Õppekava 
koosneb viiest moodulist, mida on võimalik läbida ka üksikutena. Õppi
ma võetakse meditsiinikooli diplomiga õdesid, velskreid või ämmaeman
daid, kellel on vähemalt kaheaastane töökogemus oma erialal.

Bakalaureuseõpe õeteaduse erialal kestab ühe aasta (40 AP), õppe läbi
misel saab üliõpilane bakalaureusekraadi. Alates 2000/2001. õppeaastast

56

http://www.med.ut.ee/


on bakalaureuseõppes võimalik õppida ka Avatud Ülikooli raames. Baka
laureuseõppesse astujal peab olema diplomiõppe või kutsekõrghariduse 
diplom õeteaduse erialal. Õpitatakse õeteaduse teooriat, õeteaduse filo
soofiat, õeteaduslikku uurimismetoodikat, teadusfilosoofiat jm. Õppekava 
sisaldab süvendatud õppeaineid õendusala juhtidele ja pedagoogidele. 
Kursus lõpeb bakalaureusetöö kirjutamise ning kaitsmisega. Baka
laureusekraadiga õde võib jätkata õpinguid magistriõppes.

Magistriõpe õeteaduse erialal statsionaarses õppes kestab kaks aastat. 
Õppekava eesmärk on anda valmidus tööks õppejõuna ja teadlasena.

Info: Veski 63, tel (27) 375 325 
http://www.med.ut.ee/

FILOSOOFIATEADUSKOND

Ajalugu

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

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

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

Eriline rõhk on pandud teadustöö oskuste omandamisele. Kõik esi
mese õppeaasta üliõpilased kirjutavad referatiivset laadi proseminaritöö, 
kahel järgmisel aastal uurimusliku seminaritöö mingil kitsamal teemal ja 
lõpuks esitavad peaaines peaseminaris valminud lõputöö, mis on aluseks 
bakalaureusekraadile. Ajalooüliõpilase bakalaureuseõpe sisaldab vähe
malt 160 õppenädalat ehk ainepunkti (AP).

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

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

Teaduskraadi saamiseks on parimatel võimalik jätkata õpinguid ajaloo 
osakonna magistri- ja doktoriõppes, mis lõpevad vastavalt magistri- või 
doktorikraadi kaitsmisega ajaloos, arheoloogias, etnoloogias või kunsti
ajaloos.

Info: Lossi 3-416, tel (27) 375 651

Eesti-ja soome-ugri keeleteadus

Eesti ja soome-ugri keeleteadust on võimalik õppida järgmistes eri
harudes: eesti keel, soome keel ja kirjandus, soome-ugri keeled, ungari 
keel ja kirjandus, arvutuslingvistika.

Eesti keele eriharus kuuluvad alamastmesse sissejuhatavad kursused eri
alast, keele varieerumisest, sõnavarast, foneetikast. Keskastmes õpitakse 
keeleteooriat ning põhjalikumalt tänapäeva eesti keele tasandeid ning 
eesti keele ajalugu ja murdeid. Ülemastmes on võimalik valida teoreetilisi 
valikkursusi või spetsialiseeruda keelekorraldusele. Seminarides omanda
takse teadmisi ja praktilisi oskusi keelematerjali kogumisest ja  analüüsist, 
tutvutakse teadusliku uurimistöö metoodikaga, kirjutatakse iseseisvaid 
uurimusi.

Soome keele ja kirjanduse eriharus õpitakse tundma soome keelt ja 
kirjandust nende ajaloolises ja kultuurilises kontekstis. Alamastmes

58



tutvutakse soome keele kursuste ja vestlustundide kõrval Soome maa ja 
ajalooga ning saadakse üldpilt soome kirjandusest, tavakultuurist ja 
tähtpäevakommetest. Kesk- ja ülemastmes tutvutakse lähemalt soome 
kirjandusega, soome murretega, kultuuriga, soome keele hääliku- ja 
vormisüsteemi ning sõnavara ajalooga.

Soome-ugri keelte eriharus õpitakse tundma nii lähemaid kui ka kauge
maid sugulaskeeli ja nende ajalugu. Tähtis koht on soome ja ungari keele 
õpetusel. Kõigis astmetes loetakse soome-ugri keeleteaduse üld- ja eri
kursusi. Seminarides ja praktikumides omandatakse teadusliku uurimistöö 
kogemusi. Eriala võimaldab laialdase üldpildi keeleteaduse hetkeseisun- 
dist ning integratsioonist eelkõige arheoloogia ja geneetikaga.

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

Arvutuslingvistika eriharus antakse ettevalmistus põhilistel keele 
arvutitöötluse aladel ja nende eeldatavates matemaatilistes ja loogiliste 
aluste ainetes. Üliõpilane omandab lisaks eesti keele teadmistele ka põhi
teadmised informaatikas ja oskuse rakendada neid keelega töötamisel, see 
peaks andma eeliseid tööjõuturul.

Pärast bakalaureuseõpet on võimalik jätkata õpinguid õpetajakoolituses 
emakeeleõpetaja kutse saamiseks, mis eeldab eesti keele ja eesti kirjan
duse õppekava läbimist vähemalt keskastmes.

Ettevalmistus võimaldab tegutseda keeletoimetajana, tõlgina, pärast 
õpetajakoolituse läbimist eesti keele õpetajana, magistriõppe järel ka 
keeleuurijana või kõrgkooli õppejõuna.

Info: Ülikooli 18-124, tel (27) 375 224 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/
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Eesti keel (võõrkeelena)

Eesti keele (võõrkeelena) eriharu kuulub eesti ja soome-ugri keeleteaduse 
osakonda ja on mõeldud Eesti vene või eesti õppekeelega koolide lõpe
tanutele ja välismaalastele. Eesti keelt võõrkeelena õppima asunud eesti 
koolide lõpetanud saavad eesti keele alase üldteoreetilise ettevalmistuse 
eesti keele eriharus ning erialase ettevalmistuse eesti keele (võõrkeelena) 
eriharus. Lisaks peavad nad valima veel 1-2 eriala kõrvalaineks, neist ühe 
(v.a eesti keele) eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakonnast.

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

Eriharu lõpetajad, kes läbivad ka õpetajakoolituse, saavad õiguse 
töötada eesti keele õpetajana mitte-eesti koolis.

Eesti keele (võõrkeelena) eriharus kuuluvad alamastmesse kursused 
tänapäeva eesti keelest. Keskastmes tutvutakse eelkõige eesti keele ja 
selle uurimise ajalooga ning keeleõpetusele lähedaste distsipliinidega 
(eesti rahvaluule, etnograafia, Eesti ajalugu, eesti kirjandus). Ülemastmes 
käsitletakse eesti keele häälikulugu ja ajaloolist morfoloogiat ning eesti 
murdeid, eesti keele ja kultuuri suhteid teiste keelte ja kultuuridega.

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

Info: Ülikooli lö^ H ^ tel (27) 375 227 
http://www.ut.ee)(ekv^ .

Filosoofia

Filosoofiat on võimalik õppida põhiõppes bakalaureusekraadi saamiseks, 
samuti magistri- ja doktoriõppes. Õpetust annavad kolm õppetooli: 
filosoofia ajalugu, praktiline filosoofia, teadusfilosoofia.

Põhi- ehk bakalaureuseõpe jaguneb alam-, kesk-ja ülemastmeks. Kõr
gem aste eeldab madalama omandamist. Peale filosoofia erialaõpetuse
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valivad kõik bakalaureuseõppijad endale mingi lisaeriala teiste ülikoolis 
õpetatavate erialade seast ja õpivad endi poolt vabalt valitavaid aineid 
10% ulatuses bakalaureuseõppe kavast. Kõik filosoofia eriala üliõpilased 
õpivad ka osakonna kohustuslikke üldaineid (loogika, võõrkeel, arvuti
õpetus). Alam- ja keskastmes on filosoofia erialal kohustuslikud järg
mised ained:

1) filosoofia ajaloo õppetool: filosoofia-ajalooline sissejuhatus filo
soofiasse, sissejuhatus filosoofia ajalukku, kesk- ja uusaegne filosoofia, 
saksa klassikaline idealism, 19. saj. II poole ja 20. saj. filosoofia;

2) praktilise filosoofia õppetool: sissejuhatus sotsiaal- ja poliitilisse 
filosoofiasse, proseminar 20. sajandi filosoofiast (analüütiline filosoofia), 
eetikakursus;

3) teadusfilosoofia õppetool: sissejuhatus epistemoloogiasse ja meta
füüsikasse, natuurfilosoofiast teadusfilosoofiani, teadusfilosoofia ja 
-metodoloogia, loodusteaduse filosoofilised alused, valitud peatükke 
teadusfilosoofiast.

Ülemastmes toimub õpetus ainult ühe õppetooli juures ja kirjutatakse 
bakalaureusetöö.

Magistri- ja doktoriõppes teostub filosoofia süvaõpe, saamaks teadus
kraadi. Doktorikraad näitab, et selle omanik on suutnud luua uudse 
filosoofilise teksti, mis mahult ja tasemelt suudab osaleda rahvusvahelises 
akadeemilises filosoofiat loovas tegevuses.

Õpetuse eesmärgina taotleb filosoofia osakond filosoofilist haritust ja 
loominguvõime arendamist, asjatundmise sügavust, eriala ajaloo ning 
probleemide ja nende lahendusviiside avarat tundmist, oskust mõtelda 
mitmes filosoofia viisikoolkonnas, oskust siduda filosoofilist mõtlemist 
mingi muu erialaga.
Bakalaureuseõppe lõpetanul on mitmesuguseid tegevusvõimalusi:
• gümnaasiumi filosoofiaõpetaja (õpetajakoolitus kestab ühe aasta 

pärast bakalaureusekraadi saamist);
• edasiõppija kraadiõppes (magistri- ja doktoriõppes);
• mis tahes alal, mis nõuab loovat ja mittestandardset kontseptuaalset 

mõtlemist (avalik elu, riigivalitsemine, äri jms);
• lisaerialal.

Info: Lossi 3-234, tel (27) 375 314 
http://www.ut.ee/teaduskond/FiIosoofia/
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Inglise keel ja kirjandus

Bakalaureuseõpe inglise keele ja kirjanduse erialal kestab üldjuhul neli 
aastat. Pärast bakalaureusekraadi saamist on võimalik omandada gümnaa
siumi inglise keele õpetaja kutse (õppetöö kestus üks aasta) või jätkata 
konkursi alusel õpinguid magistriõppes (kaks aastat).

Õppetöö bakalaureuseõppes toimub: alam-, kesk- ja ülemastmes. 
Ülemaste lõpeb lõpueksamiga (anglo-ameerika keeleteadusest või inglis
keelsest kirjandusest) ja bakalaureusetöö kaitsmisega.
Ülikooli lõpetamiseks on vaja koguda 160 ainepunkti (AP):

1) peaaine põhikursus 104 AP;
2) kõrvalaine(d) 35-40 AP;
3) vabalt valitud ained 16 AP.

Kohustuslikud üldained: sissejuhatus keele-ja kirjandusteadusesse, üld- 
keeleteadus, eesti keel, ladina keel; õpetajakoolitusse kandideerijatel ka 
üldpsühholoogia.
Kõrvalained võib valida kõigi ülikoolis kõrvalalana õpetatavate ainete 
hulgast.

Antav kraad: baccalaureus artium.

Pakume ka tasulist bakalaureuseõpet lepingu alusel:
• koos päevaõppe üliõpilastega;
• kaugõppe teel Avatud Ülikooli kaudu, vastuvõtt sisseastumiseksamite 

alusel. Õppetöö on üks kord kuus reedest pühapäevani.

Info: Ülikooli 18a-318, tel (27) 375 218 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Kasvatusteadused

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

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

Kasvatusteaduste erialal õpitakse pea-, kõrval-ja valikaineid.

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

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

Sotsiaalpedagoogikale pühendujail tuleks kõrvalaineid valida sotsiaal
töö erialalt.
Pedagoogika osakond pakub omalt poolt järgmisi kõrvalaineid.
• Sotsiaalpedagoogika ja inimeseõpetus. Vastava õpetajakoolituse läbi

mine võimaldab töötada põhikool ja gümnaasiumi inimeseõpetuse 
õpetajana.

• Kodu- ja kultuurilugu vene õppekeelega koolis. Vastava õpetaja
koolituse läbimine võimaldab töötada eestikeelse kodu- ja kultuuriloo 
tsükli õpetajana vene õppekeelega koolis.

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

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

Info: Ülikooli 16, tel. (27) 375 155, e-post: educ@ ut.ee 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/
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Kirjandus ja rahvaluule

Kirjanduse, rahvaluule ja maailmakirjanduse põhjalik tundmine, pädev 
teoreetiline ettevalmistus ja tekstide interpretatsiooni võime on humani
taarhariduse olulisemaid osi. Neil eesmärkidel tegutsevadki Tartu Üli
kooli eesti kirjanduse, eesti ja võrdleva rahvaluule, maailmakirjanduse 
ning kirjandusteooria õppetoolid. Kirjanduse ja rahvaluule õppetoolid on 
ka tähtsad rahvusteaduse viljelemise keskused. Eesti folkloori- ja kir
jandusloo kohta käivate süsteemsete teadmiste hankimiskohana on need 
õppetoolid maailmas unikaalsed. Eriala raames toimib kolm eriharu, kõiki 
võib valida peaaineks.

Eesti kirjanduse eriharus antakse lisaks põhjalikule eesti kirjanduse 
käsitlusele ülevaade maailmakirjanduse ajaloost ning kirjandusteooriast. 
Eraldi süvenetakse lüürika, eepika ja dramaatika arengusse. Kuulatakse 
autoreid, aktuaalseid ning kitsamaid teemasid puudutavaid valikkursusi. 
Seminarides omandatakse kirjandusteose analüüsi oskus, iseseisvates 
uurimustes rakendatakse mitmekesiseid meetodeid. Ettevalmistus võimal
dab tegutseda kirjandusõpetajana, uurijana, kriitikuna, õppejõuna, toime
tajana või muudes tekstide loomise ja tõlgendamise valdkondades.

Teatriteaduse eriharus antakse ülevaade nii eesti kui ka üldisest teatri
ajaloost ja dramaturgiast, süvenetakse teatriteooria, -kriitika probleemides
se, tutvutakse režii ja stenograafia alustega ning kuulatakse mitmesuguseid 
valikkursusi. Õpitakse analüüsima etendusi, kirjutama teatriuurimuslikke 
tõid. Eriharu annab vajalikke teadmisi tööks gümnaasiumiõpetajana, 
teatriajakirjanikuna, teatri kirjandustoimetajana, teatriuurija või õppejõuna.

Eesti ja võrdleva rahvaluule eriharus süvenetakse rahvalaulu, rahvajutu 
ning folkloori lühivormidesse, eesti ja teiste rahvaste usundeisse. Seminari- 
ja bakalaureusetööd ei pea tingimata olema eesti rahvaluulest või müto
loogiast, vaid võivad hõlmata ka teiste rahvaste folkloori. Rahvaluule teo
reetiliste kursuste juurde kuulub osavõtt rahvaluule kogumise ekspedit
sioonidest või praktikum Eesti Rahvaluule Arhiivis. Rahvaluule eriaharu 
lõpetanu leiab tööd kultuuritöötajana, teadurina, arhiivitöötajana, õpetajana, 
õppejõuna või professionaalse folkloristina. Rahvaluule tundmine on 
hädavajalik tööks eesti keele ja kirjanduse õpetajana.

Info: Ülikooli 18-137, tel (27) 375 219, (27) 375 304
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/
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Maalikunst

Õppetöö maalikunsti erialal on keskendatud tahvelmaalile, laiemalt võttes 
on aga, eelkõige vanematel kursustel, mõeldavad mis tahes suunavalikud 
ja tehnikate kombinatsioonid kujutava kunsti piires. Stuudiumi jooksul 
omandatakse põhilised maalitehnilised kujutamisoskused ning komposit
siooni ja värvusõpetuse alused. Natuurist maalimise ja joonistamise 
kõrval kuulub oluline osa ka abstraktsele maalikäsitlusele.

Peale maalimise ja kompositsiooni õpetatakse joonistamist, plastilist 
anatoomiat, graafilise disaini aluseid, kunstiajalugu ning väiksemas 
mahus graafikat ja skulptuuri. Ülikool pakub häid võimalusi kõrge
tasemelise humanitaarhariduse omandamiseks. Tartu Ülikooli maalikunsti 
eriala võiks pidada mõõdukalt konservatiivseks: õppetöö eesmärgiks on 
oskuste, kunsti mõistmise ja loovuse arendamine, respekteerides loova 
inimese õigust vabale ja isikupärasele eneseväljendamisele.

Bakalaureusekraadiga lõpetanud leiavad rakendust kunstnikuna, 
kujundajana, nõustajana. Õpetajakoolituse tsükli läbinud saavad ka güm
naasiumi kunstiõpetuse õpetaja kvalifikatsiooni.

Sisseastumiseksamid:
1. loominguline eelkonkurss, millele tuleb esitada 20 iseseisvat tööd 
(10 joonistust, 10 maali);

2. loominguline konkurss järgmiste ülesannetega:
•joonistamine,
• maalimine (natüürmort),
• maalimine (poolfiguur),
• kompositsiooniülesanne.

3. kirjand (riigieksam);

4. võõrkeel (riigieksam).

Info: TÜ kunstide osakond, tel (27) 375 669, (27) 375 670 
Maalikunsti õppetool, tel (27) 375 879 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/
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Bakalaureuseõpe kestab neli aastat, sellele võib järgneda üks aasta 
õpetajakoolitust, kaks aastat magistriõpet (konkursi alusel) ja neli aastat 
doktoriõpet (konkursi alusel).

Bakalaureuseõppes õpitakse alam-, kesk- ja ülemastmes. Ülemaste 
lõpeb lõpueksamiga ja bakalaureusetöö kaitsmisega.
Ülikooli lõpetamiseks on vaja koguda 160 ainepunkti (AP):
• peaaine põhikursus 105 AP;
• kõrvalaine(d) 39 AP;
• vabalt valitud ained 16 AP.

Kõikidele üliõpilastele on kohustuslik õppekava läbimine ülemastme ula
tuses.

Kohustuslikud üldained: sissejuhatus keele- ja kirjandusteadusesse, üld- 
keeleteadus, maailmakirjandus, eesti keel, ladina keel, arvutiõpetus.
Kõrvalained võib valida kõigi ülikoolis kõrvalalana õpetatavate ainete 
hulgast.

Antav kraad: baccalaureus artium.

Lõpetanud võivad tööle asuda koolidesse, kirjastustesse, raamatukogu
desse, välisosalusega firmadesse jne.

Info: Ülikooli 17-205, tel (27) 376 244 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Prantsuse keel ja kirjandus

Saksa keel ja kirjandus

Bakalaureuseõpe ülikoolis kestab neli aastat, sellele võivad järgneda üks 
aasta pedagoogilist õpetust, kaks aastat magistriõpet ja  neli aastat 
doktoriõpet (konkursi alusel).

Õppetöö bakalaureuseõppes toimub alam-, kesk- ja ülemastmes. 
Ülemaste lõpeb lõpueksamiga saksa keeles või saksa kirjanduses ja 
bakalaureusetöö kaitsmisega.
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Ülikooli lõpetamiseks on vaja koguda 160 ainepunkti (AP):
• peaaine põhikursus 105 AP;
• kõrvalaine(d) 39 AP;
• vabalt valitud ained 16 AP.

Kõikidel üliõpilastel on kohustuslik alam- ja keskastme ning vähemalt 
üks eriharu (keel, kirjandus) ülemastmes.

Kohustuslikud üldained: sissejuhatus keele- ja kirjandusteadusesse, üld- 
keeleteadus, maailmakirjandus.
Kõrvalained võib valida kõigi ülikoolis kõrvalalana õpetatavate ainete 
hulgast.
Antav kraad: baccalaureus artium.

Pakume ka tasulist bakalaureuseõpet lepingu alusel:
• õppetöö toimub koos päevase osakonna üliõpilastega
• kaugõppe teel Avatud Ülikooli kaudu, vastuvõtt tasemetesti alusel. 

Õppetöö toimub üks kord kuus reedest pühapäevani.

Info: Ülikooli 17-101, tel (27) 375 228 
http://www.ut.ee/teaduskond/Filosoofia/

Skandinavistika (norra keel)

Õpingute käigus omandatakse põhjalikud teadmised norra keelest ning 
teised skandinaavia (taani, rootsi, islandi) keeled. Saadakse ülevaade 
Norra ühiskonnast ja ajaloost. Kujunenud on traditsioon, et norra keelt 
õppiv üliõpilane sõidab õppima Norrasse ja tal on võimalus täiendada end 
teistes Skandinaavia maades. Samuti on võimalik taotleda stipendiume 
lühemate suvekursuste jaoks, mis toimuvad ülikoolide ja rahvaülikoolide 
juures.

Bakalaureuseõpe ülikoolis kestab neli aastat, sellele võivad järgneda 
üks aasta pedagoogilist õpetust, kaks aastat magistriõpet ja neli aastat 
doktoriõpet (konkursi alusel).

Õppetöö bakalaureuseõppes toimub alam-, kesk- ja ülemastmes. 
Ülemaste lõpeb lõpueksamiga ja bakalaureusetöö kaitsmisega.
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Ülikooli lõpetamiseks on vaja koguda 160 ainepunkti (AP):
• peaaine põhikursus 105 AP;
• kõrvalaine(d) 39 AP;
• vabalt valitud ained 16 AP.
Kõikidel üliõpilastel on kohustuslik alam- ja keskastme ning vähemalt 
ühe eriharu (keel, kirjandus, tõlge) läbimine ülemastmes.

Kohustuslikud üldained: sissejuhatus keele- ja kirjandusteadusesse, üld- 
keeleteadus, maailmakirjandus, eesti keel, ladina keel, arvutiõpetus.
Kõrvalained võib valida kõigi ülikoolis kõrvalalana õpetatavate ainete 
hulgast.
Antav kraad: baccalaureus artium
Lõpetanud võivad tööle asuda koolidesse, kirjastustesse, raamatukogu
desse, välisosalusega firmadesse jne.

Info: Ülikooli 17-307, tel (27) 375 216 
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 sla- 
vistikakoolkond, mille kujundamisel on osalenud maailmakuulsad 
teadlased J. Baudouin de Courteney, A. Stender-Petersen, M. Fasmer, 
J. Lotman jt.

Vene ja slaavi filoloogia erialale astumisel arvestatakse gümnaasiumi 
emakeele ja võõrkeele (inglise, saksa või prantsuse) riigieksamite tule
musi. Vene kooli lõpetanud sooritavad kirjaliku sisseastumiseksami — 
essee vene kirjandusest ja keelest (emakeeles); eesti kooli lõpetanuil 
arvestatakse vene keele riigieksami tulemusi.

Õpingud kestavad kaheksa semestrit. Üliõpilased võivad valida põhi- 
erialaks (esimeseks erialaks) vene keele, vene kirjanduse või slaavi 
filoloogia. Õppekava näeb ette vähemalt kahe eriala valiku. Vene ja 
slaavi filoloogia osakonna üliõpilased võivad teiseks erialaks peale vene 
keele, kirjanduse ja slaavi filoloogia valida semiootika ja kulturoloogia 
ning alates 2000/01. õppeaastast ka ajakirjanduse. Kui üliõpilasel on 
vastav haridus, siis saab ta õppida kõrvalainena ka teisi erialasid (soome-
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ugri, germaani-romaani ja klassikaline filoloogia, skandinavistika, aja
lugu). Kahe esimese semestri jooksul õpitakse üldkohustuslikke filoloogia 
põhiaineid: kirjandusteooria alused, keeleteooria alused, sissejuhatus 
slaavi filoloogiasse, vene kirjanduse ajalugu, maailmakirjanduse klassi
kud, tänapäeva vene keele teoreetiline kursus. On ette nähtud ühe võõr
keele, eesti keele (vene kooli lõpetanud), praktilise vene keele (eesti kooli 
lõpetanud), ladina ja vanaslaavi keele õppimine. Üliõpilane peab valima 
põhi- ja kõrvalerialad esimesel akadeemilisel õppeaastal. Põhierialal 
kirjutatakse proseminari-, seminari-ja lõputöö.

Vene ja slaavi filoloogia osakonnal on tihedad koostöösidemed Vene
maa juhtivate teaduskeskustega, Bergamo (Itaalia), Keele’i (Inglismaa), 
Helsingi ja Stockholmi kõrgkoolidega, toimub üliõpilasvahetus Venemaa, 
Poola, Tšehhi ja Slovakkia kõrgkoolidega. Igal õppeaastal esinevad Tartu 
Ülikoolis maailma juhtivad slavistid loengukursuste ja teadusette- 
kannetega. Igal kevadel toimub vene filoloogide rahvusvaheline üliõpilas- 
konverents.

Osakonna lõpetanud töötavad kesk- ja kõrgkoolides, kirjastustes, 
raadios ja televisioonis, ajakirjanduses, tegelevad teadustöö ja tõlkimi
sega, jätkavad õpinguid magistri- ja doktoriõppes.

Vene ja slaavi filoloogia erialale astumiseks tuleb vene kooli lõpeta
nuil sooritada kirjalik vene keele ja kirjanduse sisseastumiseksam, eesti 
kooli lõpetanuil arvestatakse riigieksami vene keel võõrkeelena tulemus. 
Arvesse lähevad ka gümnaasiumi võõrkeele (inglise, saksa ja prantsuse) 
riigieksami ja emakeele kirjandi tulemused.

Info: Ülikooli 18a-322, tel (27) 375 352 
http://www.ut.ee/FLVE/

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND

Bioloogia

Tänapäeva bioloogia on äärmiselt mitmetahuline ja paljudes suundades 
arenev teadus, mis uurib elusloodust mitmesugustel tasanditel, alates 
taime- ja loomakoosluste ökoloogiast ning lõpetades rakus toimuvate
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molekulaarsete protsesside ja keemiliste reaktsioonidega. Sellest tulene
valt on nüüdisbioloogia jagunenud hulgaks 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 bioioogia- 
geograafiateaduskonnas toimub botaanika ja ökoloogia, molekulaar- ja 
rakubioloogia ning zooloogia ja hüdrobioloogia instituutidis. Nüüdis
aegseks bioloogiks saamine eeldab korralikku ettevalmistust matemaa
tikas, keemias ja füüsikas, oskust töötada arvutiga ning head võõrkeelte 
oskust. Vastavad kursused moodustavad esimese ainete rühma, mida 
kohustuslike ainetena õpitakse 16 ainepunkti(AP) ulatuses s.o 10% 
õppemahust. Oluliseks ainete rühmaks on bioloogilised üldained, mida 
kõik tulevased bioloogid peavad kuulama, sõltumata valitavast erialast. 
Näiteks: rakubioloogia, geneetika, molekulaarbioloogia, mikrobioloo
gia, taimesüstemaatika, taimemorfoloogia ja -histoloogia, selgrootute ja 
selgroogsete zooloogia. Kolmanda rühma moodustavad kitsama eriala 
ained.

Õpingute lahutamatuks osaks on suvised välipraktikad ning osa
lemine instituudi teadustöös, mille tulemusena valmivad harjutustööd ja 
lõputöö.

Bioloogide töö iseloom ja töökohtade valik sõltub erialast. Mole
kulaar- ja rakubioloogid, mikrobioloogid, geneetikud ning biokeemikud 
töötavad teaduslaborites ja mitmesugustel rakenduslikel erialadel. Spet
sialiste vajavad meditsiini- ja veterinaarlaborid, samuti tootmisette
võtted, kus kasutatakse biotehnoloogiat, mille osatähtsus suureneb 
pidevalt.

Ökoloogid, botaanikud, mükoloogid, zooloogid ja hüdrobioloogid 
võivad leida tööd teaduslaborites, looduskaitsealadel, ökoloogilistes 
ekspertgruppides, keskkonnakaitse asutustes, omavalitsusasutustes ja 
teadustööl. Ökoloogide töökohtade arv on Euroopas kiiresti kasvanud ja 
seoses integreerumisega Euroopa Liitu suureneb lähiaastatel märga
tavalt ka Eestis.

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

Info: Vanemuise 46-226, tel (27) 375 829, (27) 375 820
http://www.ut.ee/BG/
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Geenitehnoloogia

Geenitehnoloogia erialal õppides saab ettevalmistuse töötamiseks Eesti, 
Euroopa Ühenduse ning teiste maade teadusasutuste, biotehnoloogia- 
firmade uurimislaborites, meditsiini- ja veterinaarsüsteemi diagnostika- 
laborites, toiduainete kontrolli ja keskkonnakaitselaborites. Geenitehno
loogia erialal saate hea ettevalmistuse molekulaarbioloogias, geneetikas, 
mikrobioloogias, rakubioloogias, biotehnoloogias, viroloogias, taime
füsioloogias, bioinformaatikas, evolutsioonilises bioloogias ja biokee
mias, mis on viiruste, bakterite, pärmide, taimede ja loomade geenidega 
manipuleerimise ja uute omadustega organismide konstrueerimise alu
seks. Erilist rõhku pannakse inimese genoomi uurimisele.

Õppetöö toimub kõigi bioloogia-geograafiateaduskonna instituutide 
baasil, kitsam spetsialiseerumine leiab aset ennekõike molekulaar- ja 
rakubioloogia instituudis ja sellega assotsieerunud Eesti Biokeskuses ning 
TÜ Tehnoloogiakeskuse geenitehnoloogia osakonnas. Geenitehnoloogia 
õppekava võimaldab spetsialiseeruda molekulaardiagnostikas, trans- 
geenses tehnoloogias ja bioinformaatikas. Nimetatud erialadel õppijad 
omandavad nüüdisaegsed meetodid geenide isoleerimiseks, identifitsee
rimiseks, modifitseerimiseks ja analüüsiks, DNA nukleotiidse järjestuse 
määramiseks, geenide ülekandeks ning rekombinantsete organismide 
konstrueerimiseks. Üliõpilased saavad põhjaliku ettevalmistuse geen- 
diagnostikas ja geeniteraapia vektorite väljatöötamiseks ning rakenda
miseks geneetilise fenotüübi korrigeerimisel.

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

Info: Riia 23, tel (27) 375 011 
http://www.ut.ee/BG/

Geograafia

Kitsama spetsialiseerumise võimalused: geoinformaatika ja karto
graafia, inimgeograafia või loodusgeograafia ja maastikuökoloogia.
Geograafia õpetamine Tartu Ülikoolis on pikaajaliste traditsioonidega, 
algas eelmise sajandi keskel ning sai iseseisvusajal professorite 
J. G. Granö, A. Tammekannu ja E. Kanti tööga üheks rahvuskultuuri
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osaks. Sõjajärgsel ajal professorite E. Varepi ja S. Nõmmiku juhtimisel 
toimunud spetsialiseerumine füüsilise geograafia ja majandusgeograafia 
harudeks avardas geograafia tegevussfääri veelgi. Tänapäeval jätkab neid 
traditsioone 1992. aastal moodustatud Tartu Ülikooli geograafia instituut, 
mis jaguneb kolmeks õppetooliks: loodusgeograafia ja maastikuökoloo- 
gia, inimgeograafia, geoinformaatika ja kartograafia.

Bakalaureuseõpe geograafia erialal kestab neli aastat. Kahel esimesel 
aastal õpitakse geograafia põhikursusi: üldmaateadust, topograafiat, 
kartograafiat, hüdroloogiat, meteoroloogiat, mullateadust, geoinformaati- 
kat, asustusgeograafiat, poliitgeograafiat, keskkonnakaitse aluseid jne. 
Talvel omandatu kinnistatakse suvistel välipraktikatel ja ekskursioonidel. 
Järgnevalt valivad üliõpilased aineid vastavalt kitsamatele huvidele, vali
da saab nii kitsamaks spetsialiseerumiseks vajalikke geograafilisi aineid 
kui ka lisaerialana aineid teistest valdkondadest. Uurimis- ja  baka
laureusetööde raames on üliõpilastel võimalik osaleda instituudi teadus
töös. Edukamad lõpetanud võivad jätkata õppimist geograafiamagistri 
(õppeaeg 2 aastat) ja  selle omandamise järel filosoofiadoktori (4 aastat) 
teaduskraadi taotlemiseks loodusgeograafia, maastikuökoloogia ja kesk
konnakaitse, geoinformaatika ning inimgeograafia alal. Instituut osaleb 
mitmetes rahvusvahelistes üliõpilasvahetuse projektides ning edukamad 
õppurid saavad õppida ka teistes maailma ülikoolides.

Head võimalused on arvutioskuse omandamiseks, geograafia insti
tuudil on arvutid ja tööjaamad keerukate geoinfosüsteemide haldamiseks, 
keskkonnakaitse probleemide analüüsiks, planeerimisülesannete lahenda
miseks, kaartide tegemiseks ja töötlemiseks, satelliitpiltide ja aerofotode 
töötlemiseks mitmesuguste tarkvarasüsteemidega, nagu Integraph Mi- 
crostation, Maplnfo, MapGraphics. Map II, Idrisi, Arc-Info ning teised.

Geograafid leiavad rakendamist kartograafiafirmades (Kaardikeskus, 
Maa-amet, Mereamet, AS REGIO jt), hüdroloogia, meteoroloogia ja 
klimatoloogia ning keskkonnakaitse vallas, planeerijate ja geoinfosüstee
mide spetsialistidena kohalikes omavalitsustes ja maakondades, turismi- 
ettevõtetes ja mujal.

Info: Vanemuise 46, tel (27) 375 816 
http://www.geo.ut.ee/
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Geoloogia

Geoloogia erialal on võimalik õppida Maa ehitust ja arengut alates tekkest 
umbes 4,5 miljardit aastat tagasi kuni tänapäevani. Bakalaureuseõppes 
(kestab 4 aastat) algab geoloogi ettevalmistus põhiainete — maateaduste 
alused, mineraloogia ja paleontoloogia — õppimisega, mis annavad 
teadmised hilisemaks kitsama eriala valikuks. Tänapäevane õppesüsteem 
võimaldab valida geoloogilistele põhiainetele lisaks aineid geograafia, 
bioloogia jt valdkondadest. Üldteadmisi omandatakse reaalainetes — 
keemias, matemaatikas ja füüsikas. Läbi aegade on olulise osa geoloogide 
ettevalmistusest moodustanud välipraktikad kodu- ja välismaal (Soo
me, Saksamaa, Venemaa), mille käigus tutvutakse erisuguse geoloogilise 
arengulooga piirkondadega ning kogutakse materjali uurimistööde tarvis.

Rakendusgeoloogia valinud saavad õppida põhjalikult hüdrogeoloogiat 
ja geofüüsikat, mis on tänapäeval kiiresti arenevad ning nüüdisaegsel 
tehnikal põhinevad valdkonnad. Uue suunana on viimastel aastatel pan
dud alus keskkonnageoloogia õpetamisele, mis käsitleb inimühiskonna ja 
looduse suhteid geoloogia aspektist ning püüab leida meetodeid kesk
konna kahju vähendamiseks.

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

Geoloogia ja bioloogia piirteadus on paleontoloogia, mille õpetamisel 
Tartu Ülikoolis on pikaajalised traditsioonid. Meie paleontoloogid tegele
vad vanimate Maad asustanud kivistunud organismidega: uuritakse nende 
evolutsiooni, levikut ajas ja ruumis, mis võimaldab rööbitada sama- 
vanuselisi kihte, ning rekonstrueeritakse keskkondi, kus nad elasid.

Parimatel üliõpilastel on võimalik jätkata õpinguid ja teadustööd 
kahe aasta jooksul magistriõppes, mis avab uusi võimalusi spetsialisee
rumiseks (ehitusgeoloogia, pinnakattegeoloogia, geofüüsika, hüdrogeoloo
gia, paleontoloogia, petrograafia ja sedimentoloogia). Doktoriõppes on 
nelja aasta vältel võimalus oma teaduslikku uurimistööd edasi arendada, 
teha koostööd Helsingi, Turu, Stockholmi, Uppsala jt ülikoolidega.

Geoloogilise haridusega erialainimesi vajatakse teadus- ja haridus
asutustes Tartus (TÜ geoloogia instituut) ja Tallinnas (TTÜ geoloogia 
instituut), riigi- ja omavalitsusasutustes (ministeeriumides, maakondade
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keskkonnateenistuses) ja geoloogiliste rakendustöödega tegelevates ette
võtetes (Eesti Geoloogiakeskus jt).

Info: Vanemuise 46, tel (27) 375 836 
http://www.ut.ee/BGGL/

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogia erialal õppija saab ettevalmistuse töötamiseks 
Eesti, Euroopa Ühenduse ning teiste maade keskkonnaprobleemide lahen
damisega tegelevates uurimisasutustes, konsultatsiooni- ja projektee- 
rimisfirmades, kohalike omavalitsuste ning tööstusettevõtete keskkonna- 
osakondades.

Keskkonnatehnoloogia on interdistsiplinaarne eriala ning hõlmab 
ettevalmistust nii loodusteadustes, keemias, bioloogias, geograafias ja 
füüsikas kui ka insenertehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloogid 
saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, kesk
konna analüüsi meetodite ning seire tehnoloogias, samuti biotehnoloo
giliste protsesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloogias ning 
keemiatööstuse protsesside alal. Et keskkonnaprojektide teostamine 
nõuab sageli ka kompetentsi nii seadusandluses kui ka ökonoomikas, on 
keskkonnatehnoloogide õppekavva lülitatud keskkonna temaatikaga seos
tatud vastavad juriidilised ja majandusdistsipliinid.

Keskkonnatehnoloogia erialal on võimalik spetsialiseeruda järgmistele 
kitsamatele erialadele: maastiku- ja ökosüsteemide tehnoloogia, heitmete 
töötlemise tehnoloogia, mikroobsete protsesside keskkonnatehnoloogia ja 
keskkonnaseire tehnoloogia. Valikainete arvel on võimalik õppida kõrval
ainena majandust ligikaudu ühe semestri mahus.

Eriala lõpetanud saavad tänapäevase ettevalmistuse keskkonnatehno
loogia mitmetes valdkondades, mis võimaldab neil edukalt lahendada 
keskkonnakaitseprobleeme nii ettevõtetes kui ka piirkondlike arengu
kavade väljatöötamisel, tööstusettevõtete keskkonnaalasel nõustamisel 
ning keskkonnajühtimise meetmete ja keskkonnaseire projektide juuru
tamisel.

Info: Vanemuise 46-226, tel (27) 375 829
http://www.ut.ee/BG/
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Loodusteaduste õpetaja

Loodusteaduste õpetaja erialal saab nelja aastaga ettevalmistuse tööta
miseks põhikoolis loodusõpetuse-, bioloogia-, keemia- ja geograafia- või 
füüsikaõpetajana. Sellel erialal antakse mitmekülgsed teadmised kõigis 
nimetatud loodusteadustes. Õpetajatööks vajalikud teadmised ja oskused 
omandatakse koos aineõpingutega. Peale erialaainete sisaldab õppekava 
veel matemaatikat, arvutiõpet, võõrkeeli, psühholoogiat, kultuurilugu jt 
üldaineid. Loodusteaduste õpetaja eriala lõpetanud saavad koos diplomiga 
õpetaja kutsetunnistuse.

Soovi korral võib lõpetanu aastase õppe järel saada bakalaureuse
kraadi kas bioloogia, keemia, geograafia või füüsika erialal ning taotleda 
gümnaasiumiõpetaja kutset või jätkata õpinguid magistriõppes.

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

Info: Lai 40-120, tel (27) 375 811 
http://www.ut.ee/BG/

Regionaalplaneerimine

Regionaalplaneerimise õppekava järgi koolitatakse eeskätt omavalituste 
taseme (valla, linna, vallaliidu) ja riiklike (eeskätt maakondade) insti
tutsioonide spetsialiste. Niisuguse ettevalmistusega spetsialistidel on kin
del väärtus ka erasektori valdkondades, nagu kinnisvara, turu hõivamise 
strateegiad, ehitus- ja investeerimistegevus jms. Diplomiõppe lõpetanud 
peavad suutma kohe lülituda arendus- ja planeerimistöösse, mistõttu on 
kursuse raames suur osa praktilistel harjutustel. Õppekavasse on juba sisse 
programmeeritud pidevõpe: antakse oskus iseseisvalt õppida, luuakse 
võimalus täiendõppeks ja keskendutakse juba algkursustel tööks vajaliku 
suhtlusvõrgustiku loomisele.

Regionaalplaneerimise õppekava eesmärgid:
• luua terviklik arusaam ühiskonna ülesehitusest ja selles toimuvatest 

ruumilistest ja regionaalsetest protsessidest;
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• anda avaliku halduse ja regionaalplaneerimise alusteadmised nende 
kasutamiseks igapäevases juhtimis-, planeerimis-ja uurimistöös;

• pakkuda uusimat praktilist teadmist maailma, Euroopa ja Eesti 
planeerimis-ja arendustöö kogemuse kohta.

Geograafia instituut pakub regionaalplaneerimise õppekava raames koos 
TÜ, Pärnu Kolledži ja Tallinna Kunstiülikooli instituutidega uusimaid 
teadmisi ja kogemusi Eesti parimate spetsialistide vahendusel. Lõpetanutel 
on võimalus end edasi harida regionaalplaneerimise täiend-, magistri- ja 
doktoriõppe raames, ka põhitööd jätkata võimaldavas õppevormis.

Diplomiõppe kava koosneb kolmest põhiosast.
1. Alus- ja sidusained.
2. Süvendavad ja erialaained, millega antakse põhjalikumad teadmised 

haldusest, meediast, suhtekorraldusest, haldusõigusest ning geograafia 
allharudest ja rakendustest: globaal- ja regionaalmajandusest, demo
graafiast, keskkonna-, regionaal- ja linnaplaneerimisest/poliitikast nii 
Euroopas kui ka Eestis.

3. Praktiliste teadmiste ja analüüsimetoodikate omandamine, planee
rimisprotsessi- ja projektijuhtimine, investeeringute kaasamine, kon
taktide loomine, planeeringutöödes või arendusprojektides osalemine 
ja oskuste lihvimine.

Regionaalplaneerimise esimene rakenduseriala — arendusnõunik- 
planeerija
Regionaalplaneerimise õppekava raames koolitatakse spetsialiste nii avali
kule kui erasektorile. Arvestades suurimat nõudlust omavalitsuse arendus- 
ja planeerimisspetsialistide järele, keskendutakse esimese õppekava ette
valmistamisel just sellele tasandile. Omavalitsuse arendusnõunik-planeerija 
tööülesanded eeldavad märksa laiemat ettevalmistust, võrreldes maakonna 
arendusnõunikuga. Seepärast on arendusnõunik-planeerija eriala õppekava 
koostamisel aluseks võetud nii spetsialisti tööülesanded kui ka Eesti tule
vane liitumine EL-ga, mis loob omavalitsuste arenguks teisenevad tingi
mused. Õppekava lähtub ettevalmistatava spetsialisti tööülesannetest.

Arendusnõunik-planeerija institutsioon haarab nii planeerija, ärijuhi 
kui ka majanduseksperdi oskused. Tema põhiülesanne on hoida stra
teegilist arendusprotsessi, tagada eesmärkide täitmine ning vähendada 
esilekerkivaid takistusi (lahendada eeskätt isikutevahelisi probleeme).

Info: Vanemuise 46, tel (27) 375 816
http://www.geo.ut.ee/
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FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND

Füüsika

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

Kõigepealt omandatakse baasharidus nelja-aastases füüsika baka
laureuseõppes. Läbitakse füüsika üldkursused (mehaanika, soojusõpetus, 
elekter, optika, aatomi- ja tuumafüüsika) koos vastavaid eksperimendi- 
oskusi arendavate laboratoorsete praktikumidega ning saadakse põhjalik 
ettevalmistus matemaatikas. Samuti õpitakse tundma moodsat elektroo
nikat ja arvutustehnikat ning füüsika teoreetilisi distsipliine. Seejärel on 
vastavalt soovile võimalik omandada ka eriharidus füüsika mingis kitsa
mas valdkonnas. Vastavaid õppesuundi on kolm.

1. Rakendusfüüsika jaguneb kaheks kitsamaks haruks: füüsikaline info
tehnoloogia ja biomeditsiinitehnika.

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

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

2. Keskkonnafüüsikas õpitakse tundma Maa atmosfääris, hüdrosfääris, 
litosfääris ja biosfääris toimuvaid füüsikalisi protsesse, keskkonnaseire ja 
keskkonnakaitse füüsikalisi aspekte ning ilmastikunähtuste prognoosimist 
nüüdisaegsete mõõteaparatuuri ja arvutite abil.

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

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

Info: Tähe 4-101, tel (27) 375 520 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/

Infotehnoloogia

Infotehnoloogiat peetakse koos biotehnoloogia ja materjalitehnoloogiaga 
üheks lähitulevikus majandust ja ühiskonda kõige rohkem mõjutavaks 
tehnoloogiaks. Ta hõlmab mikroelektroonikat ja tarkvara ning kõiki neist 
lähtuvaid arendusi, nagu telekommunikatsioonid, infosüsteemid, tööstus- 
informaatika, robootika jne. Infotehnoloogia aluseks on omakorda arvuti
teadus, mille rakenduslike aspektide arendamine ongi infotehnoloogia 
õppekava eesmärgiks. Eestis on suur vajadus ja seega ka turunõudlus 
rakendusliku profiiliga informaatikaspetsialistide järele. Ka riikliku info- 
poliitika ja -programmide realiseerimisel on infotehnoloogiaspetsialistide 
vajadus plahvatuslikult kasvanud.

Infotehnoloogia eriala õppekava eesmärgiks on kutsealane ettevalmis
tus kvalifitseeritud tööks infotehnoloogia rakendamisel, kolmeaastane 
diplomiõpe annab laialdased praktilised oskused infotehnoloogias, eeskätt 
arvutite tarkvara loomisel ja juurutamisel.

Infotehnoloogia eriala diplomiõppe õppekava on küllaltki pingeline, 
kuid samas avab noortele võimaluse saavutada minimaalse ajaga vajalik 
tunnustatud tase praktiliseks tööks, hiljem on võimalik oma teadmisi 
täiendada bakalaureuse- (või kõrgema) kraadini. Statsionaarse õppe kõr
val pakub selleks võimalusi ka Avatud Ülikool.

Info: Tähe 4-101, tel 375 520 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/
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Keemia

Keemia õpetamisel on Tartu Ülikoolis kaugele ulatuvad traditsioonid. Siit 
on sirgunud palju maailmamainega keemikuid. Kuulsaim neist, ainus 
Eestist sirgunud Nobeli preemia laureaat Wilhelm Ostwald, on Tartu 
Ülikooli lõpetanu ja töötanud siin aastaid õppejõuna. Ka tänapäeval on 
ülikooli keemikute hulgas mitmeid rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, 
kellel on laialdased rahvusvahelised sidemed.

Praegu kasutusel olev keemia eriala õppekava toetub pikaaegsele 
keemia õpetamise traditsioonile ülikoolis, aga arvestab ka tänapäeva 
nõudmisi. Õppekava võimaldab saada universaalse keemiahariduse ning, 
valides sobiva kõrvalainete ploki, omandada seejuures mingi huvipakkuv 
kitsam eriala.

Keemia õppekava on kolmeastmeline: bakalaureuseõpe kestab neli, 
magistriõpe kaks ja doktoriõpe neli aastat. Nende lõpetamisel saadakse 
vastavalt bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraad. Pärast bakalaureuse
astme lõpetamist on võimalik omandada veel gümnaasiumi keemia
õpetaja kutse (õppeaeg 1 aasta).

Bakalaureuseõppes on põhirõhk õppimisel, s.o loengutel, seminaridel 
ja praktikumidel. Keemia õppekava eripära on praktiliste tööde suur 
osakaal. Kolmel esimesel aastal õpitakse valdavalt kohustuslikke aineid: 
keemia üldained, matemaatika, füüsika, võõrkeel. Üldainetele lisanduvad 
eriala- ja valikained. Siia hulka kuuluvad ka rakenduskeemia alterna- 
tiivained (materjalikeemia, tehnoloogia, tehniline analüüs, keskkonna- 
keemia, rakenduselektrokeemia), mis on mõeldud eelkõige praktiliste 
teadmiste ja oskuste suurendamiseks ja seega lõpetaja konkurentsivõime 
tõstmiseks tööturul. Õppekava mahust 10% ulatuses on üliõpilasel õigus 
õppida vabal valikul teda huvitavaid aineid nii ülikooli teistes teadus
kondades kui ka teistes kõrgkoolides.

Põhiliselt neljandal aastal omandatakse kitsam eriala (anorgaaniline 
keemia, keskkonnakeemia, analüütiline keemia, bioorgaaniline keemia, 
orgaaniline keemia, orgaaniline rakenduskeemia, restaureerimine, arvuti- 
keemia, füüsikaline ja elektrokeemia, teoreetiline keemia, keemiline 
füüsika). Selleks tuleb valida sobiv erialaainete komplekt.

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

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

Osakonna lõpetanuid töötab peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes, 
samuti kõrgkooli õppejõuna, firmade konsultantidena, looduskaitses, 
muuseumides jne. Paljud keemikud on kõrgetes riigiametites ja tegutse
vad edukalt äri alal.

Info: Tähe 4-101, tel (27) 375 520 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/

Keskkonnatehnoloogia

Keskkonnatehnoloogia erialal õppides saab ettevalmistuse töötamiseks 
Eesti, Euroopa Ühenduse ning teiste maade keskkonnaprobleemide 
lahendamisega tegelevates uurimisasutustes, konsultatsiooni- ja projek- 
teerimisfirmades, kohalike omavalitsuste ning tööstusettevõtete kesk- 
konnaosakondades.

Keskkonnatehnoloogia on interdistsiplinaarne eriala ning hõlmab 
ettevalmistust nii loodusteadustes, keemias, bioloogias, geograafias ja 
füüsikas kui ka insenertehnilistes distsipliinides. Keskkonnatehnoloogid 
saavad hea ettevalmistuse keskkonnakeemias, keskkonnafüüsikas, kesk
konna analüüsi meetodite ning seire tehnoloogias, biotehnoloogiliste prot
sesside tundmaõppimisel, mikrobioloogias, ökoloogias ning keemiatöös
tuse protsesside alal. Et keskkonnaprojektide teostamine nõuab sageli ka 
kompetentsi nii seadusandluses kui ka ökonoomikas, on keskkonna- 
tehnoloogide õppekavva lülitatud keskkonna temaatikaga seostatud vasta
vad juriidilised ja majandusdistsipliinid.

Keskkonnatehnoloogia erialal on võimalik spetsialiseeruda järgmistele 
kitsamatele erialadele: maastiku- ja ökosüsteemide tehnoloogia, heitmete 
töötlemise tehnoloogia, mikroobsete protsesside keskkonnatehnoloogia ja 
keskkonnaseire tehnoloogia. Valikainete arvel on võimalik õppida kõrval
ainena majandust ligikaudu ühe semestri mahus.

Eriala lõpetanud saavad nüüdisaegse ettevalmistuse keskkonnatehno
loogia mitmetes valdkondades, mis võimaldab neil edukalt lahendada 
keskkonnakaitse probleeme nii ettevõtetes kui ka piirkondlike arengu
kavade väljatöötamisel, tööstusettevõtete keskkonnaalasel nõustamisel
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ning keskkonnajuhtimise meetmete ja keskkonnaseire projektide juuru
tamisel.

Jakobi 2-223, tel (27) 375 180 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/

Loodusteaduste õpetaja

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

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

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

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

Info: Tähe 4-101, tel (27) 375 520 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/
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Materjaliteadus

Materjaliteadus (materials science) on moodsa füüsika (eelkõige 
tahkisefüüsika), keemia ja inseneriteaduste puutekohas kiiresti arenev 
teadusharu, mille rakenduslikuks eesmärgiks on uute materjalide välja
töötamine kõige erinevamate valdkondade tarbeks (elektroonika, energee
tika, transport, meditsiin jne). Materjali all mõistetakse seejuures vaja
like füüsikaliste ja keemiliste omadustega ainet või ainete segu. Tehnika 
ajalugu veenab meid selles, et sobivate omadustega materjalide olemasolu 
või puudumine määrab enamasti uute tehniliste ideede saatuse. Näiteks on 
arvutustehnika tormiline areng viimastel aastatel saanud võimalikuks eel
kõige tänu materjaliteaduse saavutustele pooljuhtmaterjalide ning magne- 
tiliste mälukeskkondade alal. Uute materjalidega 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, aatomkihtsadestuse 
tehnoloogiad jt);

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

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

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

Bakalaureuseõpe materjaliteaduses koosneb esimesel 2-3 aastal peamiselt 
baaskursustest füüsikas (mehaanika, soojusõpetus, elekter, optika, aatomi- 
ja tuumafüüsika) ning keemias (anorgaaniline, analüütiline, orgaaniline 
ning füüsikaline keemia). Valikkursustega nüüdisaegsete tehnoloogiate, 
uurimismeetodite ning majandusteaduste valdkonnas tegeldakse peami
selt neljandal aastal. Seejuures on võimalik jätkata ühel kolmest kitsamast 
õppesuunast: materjalide füüsika, materjalide keemia või materjali
tehnoloogia ja ettevõtlus. Viimane õppesuund annab võimaluse oman
dada tehnoloogilise kallakuga majandusteaduslik haridus. Nelja-aastase 
bakalaureuseõppe järel on võimalik astuda kaheaastasesse magistri
õppesse ja selle lõpetamisel nelja-aastasesse doktoriõppesse.
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Materjaliteaduse eriala lõpetanute võimalikeks töökohtadeks on kõrg
tehnoloogilisi materjale tootvad, kasutavad või vahendavad firmad, 
materjaliuuringutega ning vastava ekspertiisiga tegelevad laborid ette
võtetes, teadusasutustes ja riigiametites, materjalitehnoloogia-alast 
rakenduskoolitust andvad õppeasutused.

Info: Tähe 4-101, tel 375 520 
http://www.ut.ee/teaduskond/Fyysika-Keemia/

KEHAKULTUURITEADUSKOND

Liikumis- ja sporditeadused

Liikumis- ja sporditeaduste eriala õppekava peaaine on kohustuslike 
õppeainete kompleks, mis annab ettekujutuse inimorganismi ehitusest ja 
talitlusest ning kehalise aktiivsusega kohanemisest mitmesugustes tingi
mustes, samuti spordi ja kehalise kasvatuse sotsiaalkultuurilisest rollist 
ühiskonnas. Omandatakse oskused ja kogemused iseseisvaks uurimis
tööks ning kooli kehalises kasvatuses rakendatavate spordialade õpetami
seks. Koolituse lahutamatu komponent on õppe-treeningutöö valitud 
spordialal, mis annab treeneri ettevalmistuse.
Kõrvalainena saab õppida spordijuhtimist ja terviseõpetust, kõrvalaineid 
on võimalik võtta ka teistest teaduskondadest. Samuti võivad teiste 
teaduskondade üliõpilased kõrvalainena õppida liikumis-ja sporditeadusi.

Bakalaureuseõppes kaitstakse kolm uurimistööd ning sooritatakse 
kooli- ja treeneripraktika. Stuudium lõpeb lõputöö kaitsmisega liikumis- 
ja sporditeaduste erialal.

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

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

Info: Jakobi 5-205, tel (27) 375 360
http://www.ut.ee/KK/
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Füsioteraapia

Füsioteraapiat hakati Tartu Ülikoolis õpetama alates 1997. aastast ise
seisva bakalaureuseõppe erialana. Füsioteraapia eriala bakalaureuseõpe 
toimub tihedas koostöös TÜ arstiteaduskonna instituutidega ja ülikooli 
kliinikumiga.

Peaained loovad süsteemse ettekujutuse organismi ehitusest ja talitlusest 
ning kehaliste harjutuste osast taastusravis, haiguste profülaktikas ja 
liikumispuuete kompenseerimisel. Stuudium annab vajaliku ettevalmis
tuse tööks taastusravi valdkonnas ja iseseisva uurimistöö kogemuse bio
meditsiinis või liikumisravis, kuna õppeaja jooksul kaitstakse kolm 
uurimistööd. Viimasel õppeaastal sooritatakse kaheksanädalane füsio- 
teraapiapraktika Tartu tervishoiuasutustes. Stuudium lõpeb lõputöö 
kaitsmisega.

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

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

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad jätkata õpinguid magistriõppes, 
magistrikraadi omanikud omakorda doktoriõppes liikumis- ja spordi- 
teaduste erialal.

Info: Jakobi 5-205, tel (27) 375 360 
http://www.ut.ee/KK/

Treeninguõpetus ja spordijuhtimine

Kolmeaastase diplomiõppe eesmärk on anda ettevalmistus tööks treeneri 
ning spordijuhtimise spetsialistina.

Praegu tegutseb Eestis üle 850 spordiklubi ja nende arv kasvab, kaad
rit vajavad ka spordikoolid, tervisespordikeskused ja -klubid. Tekkinud 
on vajadus koolitada Eesti spordisüsteemi jaoks kõrgharidusega inimesi, 
kes on saanud ettevalmistuse nii spordijuhtimise kui ka sporditreeningu 
teooria ja metoodika alal.
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Treeneri või spordijuhina töötamine ei eelda tingimata bakalaureuse
kraadi (teaduskoolitust), piisab ka ülikoolidiplomist. Diplomiõppe üliõpi
lased saavad nii korraliku üldhariduse kui ka ettevalmistuse, et töötada 
valitud spordiala treenerina, spordi juhtimises ja majandamises. Olulisel 
kohal on sportliku eriala teooria ja metoodika, samuti õppe-treeningutöö 
valitud erialal. Läbitakse treeneri ning spordi juhtimise ja majandamise 
praktika.

Diplomiõpe lõpeb diplomitöö kaitsmisega. Lõpetanud saavad diplomi 
treeninguõpetuse ja spordijuhtimise erialal ja võivad asuda tööle spordi
süsteemis võrdselt bakalaureuseõppe lõpetanutega kas treeneri, metoo
diku, spordiadministraatori, tervisespordispetsialistina.

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

Info: Jakobi 5-205, tei (27) 375 360 
http://www.ut.ee/KK/

MAJANDUSTEADUSKOND

Ettevõttemaj andus 
Rahvamajandus

Majandusteaduskonna bakalaureuseõppes kestab õppetöö 8 semestrit ning
jaguneb alus-ja peaõppeks. Õpetatavad ained jagunevad nelja rühma:
• Üldained, mis peavad tagama kõrgharidusega inimesele vajalikud 

üldteadmised ning valmistama üliõpilasi ette majandusalaste tead
miste omandamiseks (võõrkeeled, kõrgem matemaatika, statistika, 
informaatika, õigus).

• Majandusalased põhiained. Nende suunitlus ja maht erineb erialati. 
Kohustuslikud põhiained on näiteks majandusteooria, ökonomeetria, 
majanduspoliitika, riigirahandus, ettevõttemaj andus, finantsarvestus ja 
juhtimine ning eriainete alused.

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

hulgast.
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Stuudiumi jooksul tuleb üliõpilasel koostada kolm kirjalikku uurimust 
(kursusetööd). Õppetöö mahtu mõõdetakse ainepunktides.

Alusõppes omandatakse kahe aasta jooksul majanduslik üldharidus. 
Peaõppes (3. ja 4. aastal) jätkub majandusliku üldhariduse süvendamine 
ning toimub spetsialiseerumine. Peaõppes tuleb üliõpilasel valida kaks 
eriainet, üks neist on peaaine, teine kõrvalaine.

Rahvamajanduse eriala peaained on majanduspoliitika ja haldusmajan- 
dus; majandusprotsesside modelleerimine.
Kõrvalaineks võib valida raha ja panganduse, välismajanduse, majandus
teooria, majandusinfosüsteemid või teise peaaine.

Eriained, mille hulgast tuleb valida peaaine ja kõrvalaine ettevõtte
majanduse erialal:
majandusarvestus; ärirahandus ja investeeringud; raha ja pangandus; 
turundus; juhtimine; välismajandus; majandusinfosüsteemid.
Kõrvalaineks võib valida ka majandusteooria, majanduspoliitika ja 
haldusmajanduse või majandusprotsesside modelleerimise.

Ülikooli lõpetamiseks ja bakalaureusekraadi omandamiseks tuleb soo
ritada lõpueksamid mõlemas valitud eriaines ja kaitsta bakalaureusetöö.

Info: Narva mnt 4-A315, tel (27) 376 310 
http://www.mtk.ut/ee/

MATEMAATIKATEADUSKOND

Matemaatikateaduskonnas on võimalik õppida diplomiõppes (3 aastat) 
infotehnoloogiat ja bakalaureuseõppes (4 aastat) matemaatikat, mate
maatilist statistikat ja informaatikat. Samuti on võimalik pärast baka
laureusekraadi omandamist, õppides veel ühe aasta, saada kas mate
maatika* või informaatikaõpetaja kutse.

Kõik matemaatikateaduskonna üliõpilased saavad korraliku mate- 
maatikaalase põhihariduse ja põhiteadmised arvutiteaduses.

Matemaatikateaduskonnas on võimalik pärast bakalaureusekraadi 
omandamist saada nii matemaatika- kui ka informaatikaõpetaja kutse.
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Lisaks erialale tuleb tulevastel õpetajatel õppida psühholoogiat, peda
googikat ja õpetamise metoodikat ning sooritada koolipraktika. Saadud 
teadmised lubavad õpetaja kutse saanul töötada gümnaasiumides ja teistes 
keskharidust andvates õppeasutustes, vajaduse korral ka põhikoolis.

Info: Vanemuise 46-203, tel (27) 375 860 
http://www.math.ut.ee/

Informaatika

Informaatika eriala bakalaureuseõppes käsitletakse kolme suuremat vald
konda: arvutiteadus e. teoreetiline informaatika, programmeerimine ja 
infotehnoloogia. Arvutiteadus uurib informaatika teoreetilisi aluseid, olles 
lähedane klassikalistele matemaatilistele distsipliinidele, nagu algebra, 
funktsionaalanalüüs, lineaarne planeerimine. Kaks ülejäänud valdkonda 
on rakenduslikud. Programmeerimise sisuks on programmide koostamine 
arvutitele mitmesuguste ülesannete lahendamiseks. Infotehnoloogia tege
leb informaatika rakendamisega mitmesugustel elualadel: turvasüstee
mides, kaugkoolituses, keele uurimisel, ressursside jagamisel.

Üliõpilased omandavad korraliku baashariduse matemaatikas ja infor
maatikas, sealhulgas programmeerimise ning tarkvara kasutamise osku
sed. Paremad jätkavad õpinguid kaheaastases magistri- ning nelja
aastases doktoriõppes. Informaatika eriala lõpetanute haridus võimaldab 
neil edukalt tegelda nii arvutiteaduse teoreetiliste probleemide uurimisega 
kui ka arvutite rakendamisega praktiliste ülesannete lahendamisel, näiteks 
krüptoloogias, keeletehnoloogias, arvutigraafikas jne.

Infotehnoloogia

Infotehnoloogiat peetakse koos biotehnoloogia ja materjalitehnoloogiaga 
üheks lähitulevikus majandust ja ühiskonda kõige rohkem mõjutavaks 
tehnoloogiaks. Ta hõlmab mikroelektroonikat ja tarkvara ning kõiki neist 
lähtuvaid arendusi, nagu telekommunikatsioonid, infosüsteemid, tööstus- 
informaatika, robootika jne. Infotehnoloogia aluseks on omakorda arvuti
teadus, mille rakenduslike aspektide arendamine ongi infotehnoloogia 
õppekava eesmärgiks. Eestis on suur vajadus ja seega ka turunõudlus
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rakendusliku profiiliga informaatikaspetsialistide järele. Ka riikliku info- 
poliitika ja -programmide realiseerimisel on infotehnoloogiaspetsialistide 
vajadus plahvatuslikult kasvanud.

Infotehnoloogia eriala õppekava eesmärgiks on kutsealane ettevalmis
tus kvalifitseeritud tööks infotehnoloogia rakendamisel. Kolmeaastane 
diplomiõpe annab laialdased praktilised oskused infotehnoloogias, eeskätt 
arvutite tarkvara loomisel ja juurutamisel.

Infotehnoloogia eriala diplomiõppe õppekava on küllaltki pingeline, 
kuid samas avab noortele võimaluse saavutada minimaalse ajaga vajalik 
tunnustatud tase praktiliseks tööks, hiljem on võimalik oma teadmisi 
täiendada bakalaureuse- (või kõrgema) kraadini. Statsionaarse õppe kõr
val pakub selleks võimalusi ka Avatud Ülikool.

Matemaatika

Matemaatika eriala lõpetanud saavad põhjaliku ettevalmistuse matemaa
tika teoreetilistes valdkondades. Erialaõpetus toimub puhta matemaatika 
ja rakendusmatemaatika instituutides. Õppeainete loetelus on algebra 
struktuurid, diferentsiaalgeomeetria, üldine topoloogia, summeeruvus- 
teooria, funktsionaalanalüüs, diferentsiaalvõrrandid, matemaatilise füüsi
ka võrrandid, arvutusmeetodid, optimeerimismeetodid ja teised klassika
lise ning tänapäeva matemaatika valdkonda kuuluvad ained. Kõrval
ainetena võib valida kursuseid matemaatilisest statistikast, informaatikast, 
samuti teistest teaduskondadest. Bakalaureuseõppe järel on võimalik jät
kata õpinguid magistri- ja doktoriõppes.

Matemaatika eriala lõpetanud leiavad rakendust õppejõuna või teadu
ritena kõrgkoolides ja teadusasutustes, spetsialistidena tööstusettevõtetes 
ja firmades.

Matemaatiline statistika

Erialaõpetus toimub matemaatilise statistika instituudis. Matemaatilise 
statistika eriala lõpetanu on saanud lisaks erialateadmistele tugeva ette
valmistuse matemaatikas ja informaatikas. Matemaatikaained on aluseks 
erialaste teadmiste omandamisel, sest ilma informaatikateadmisteta ei ole
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tänapäeval statistiku töö üldse mõeldav. Erialast õppetööd korraldavad 
kaks õppetooli — tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika. Sõltuvalt 
üliõpilase huvidest varieerub kitsam erialane ettevalmistus suuresti: 
abstraktse matemaatilise teooria arendamisest matemaatilise statistika 
rakendamiseni meditsiinis, ökoloogias, majandus- ja finantsuuringutes, 
metsanduses, demograafias jne. Enamus viimaste aastate matemaatilise 
statistika eriala lõpetanutest on leidnud tööd Riigi Statistikaameti asu
tustes, kindlustusseltsides, teadus- ja riigiasutustes, ka erafirmades. Mate
maatilise statistika instituudi juures saab jätkata õpinguid rakendus- 
statistika või finants- ja kindlustusmatemaatika kutsemagistriõppes ning 
magistri-ja doktoriõppes matemaatilise statistika erialal.

SOTSIAALTEADUSKOND

Ajakirjandus

Tartu Ülikool on andnud ajakirjandushariduse üle 500 inimesele. Enamus 
lõpetanuid töötab ajakirjanduses või sellele lähedastel aladel. Kõigist 
praegu tegutsevatest Eesti ajakirjanikest moodustavad meie lõpetanud 
ligikaudu viiendiku. Lõpetanute hulgas on poliitikuid (Marju Lauristin, 
Jüri Luik, Katrin Saks, Tiit Sinissaar, Tiit Matsulevitš jt), kirjanikke (Jüri 
ja Ülo Tuulik, Mati Unt, Mihkel Mutt, Olev Remsu, Andrus Kivirähk jt), 
ettevõtjaid, riigiametnikke.

Ajakirjanduse bakalaureuseõpe koosneb kolmest osast: peaainest ehk 
ajakirjanduse põhikursusest, kõrvalainetest ja  vabalt valitud ainetest.

Ajakirjanduse peaaine on jaotatud kolmeks astmeks: alam-, kesk- ja 
ülemastmeks. Alamastme eesmärgiks on anda ülevaade ajakirjanikele 
vajalikest üldainetest (politoloogia, sotsioloogia, psühholoogia, majandus
õpetus, õiguse alused, eesti keel, filosoofia). Keskastme põhisisuks on 
lisaks üldainetele meedia ja kommunikatsiooni üldkursused (ülevaade 
audiovisuaalsest kommunikatsioonist, reklaami üldkursus jt). Ülemastmes 
keskendutakse ajakirjanikutööks vajalikele praktilistele oskustele, saab 
ülevaate Eesti meediasüsteemi aspektidest ja meediateooriatest. Esimesel 
kahel õppeaastal on peaaegu kogu õppetöö kohustuslik. Kolmandal ja 
neljandal õppeaastal on suur osa kõrval-, valik- ja  vabaainetel. Enamik
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peaainele lisaks kogutavatest ainepunktidest peavad moodustama ühe või 
kaks terviklikku tsüklit (ühe keskastme või kaks alamastet). Ülikooli 
lõpetamiseks on vajalik kaitsta uurimuslik bakalaureusetöö.

Võimalik on jätkata õpinguid magistri- ja doktoriõppes ajakirjanduse 
alal.

Info: Ülikooli 18-131, tel (27) 375 188 
http://www.jrnl.ut.ee

Avalik haldus

Avaliku halduse eriala näol on tegemist ühelt poolt noore ja kujuneva 
erialaga, teiselt poolt on riigiteenistujate koolitamisel Tartu Ülikoolis 
pikaajalised traditsioonid. Eriala on kombinatsioon teoreetilistest teadmis
test ja praktilistest oskustest, sest ta käsitleb avalikku haldust (tegelikult 
riiki) üldisest aspektist ning samas tegeleb ka protsesside ja üksikjuhtu
mite detailse käsitlusega. Avalikku haldust tuleb pidada oluliseks vald
konnaks, sest tänapäeva bürokratiseerunud maailmas on teadmised ava
likust haldusest selleks võtmeks, mille abil mõista ja analüüsida maailma 
olemust. Eriala õpetamise teoreetiline pool hõlmab teadmisi avaliku hal
duse ajaloost ja teooriast, riigi poliitilisest ja õiguslikust ülesehitusest, 
poliitilisest filosoofiast, bürokraatia teooriast, organisatsiooni- ja kom
munikatsiooniteooriast, eetikast, politoloogiast ja sotsioloogiast. Üliõpi
lased saavad ka rakenduslikke teadmisi majandusest, statistikast, juhti
misest, raamatupidamisest, rahandusest, Eesti riigi- ja haldusõigusest, 
võrdlevatest administratiivsüsteemidest ja halduspoliitikast. Praktiliste 
oskuste süvendamiseks ja kogemuste saamiseks on ette nähtud kaks 
praktikat. Seega on avaliku halduse erialal interdistsiplinaarne: ta hõlmab 
nii sotsiaalteaduskonnas õpetatavaid kui ka majandus- ja õigusteadus
konna aineid. Tartu Ülikooli avaliku halduse õppekava on tunnistatud 
üheks paremaks Kesk- ja Ida- Euroopas. Kõik avaliku halduse eriala 
üliõpilased omandavad kõrvaleriala kas sotsiaalteaduskonnas õpetatavate 
hulgast, majandus- või õigusteaduskonnast.

Avaliku halduse eriala lõpetanud asuvad tööle eelkõige riigiteenis
tusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, samuti suurtesse era- ja 
riigifirmadesse või mittetulundusühingutesse.

Üha enam on hakatud pöörama tähelepanu magistri- ja doktoriõppe 
programmidele. Magistriprogramme on kaks: 1) avaliku halduse ja sot
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siaalpoliitika lõpetamisel saadakse teadusmagistri, 2) avaliku halduse 
lõpetamisel kutsemagistri kraad. Viimane on mõeldud eelkõige prakti
kutele. Doktorikraadi avalikus halduses on seni võimalik saada vaid koos
töös välismaa ülikoolidega.

Et Eestis on kvalifitseeritud avaliku halduse õppejõude vähe, on suur 
osa õppetööst inglise keeles. Ka peaaegu kogu erialakirjandus on võõr
keelne, seetõttu ootame erialale pürgijalt korralikku inglise keele oskust. 
Avalikku haldusse sisseastujal tuleb sooritada sotsiaalteaduskonnale üldi
ne akadeemilise võimekuse test ning esitada vastuvõtukomisjonile eluloo
kirjeldus ja essee, mis on baasiks intervjuule, kus hinnatakse sisseastuja 
küpsust ja põhjendatud soovi õppida avalikku haldust.

Info: Tiigi 78-225, tel (27) 375 583 
http: //psych.ut.ee/SOAH/st/

Avalikkussuhted ja teabekorraldus

See on uus eriala ajakirjanduse osakonnas, esimest korda toimus vastuvõtt 
1996. aastal.

Avalikkussuhted ja teabekorraldus {public relations) hõlmab mitme
suguste institutsioonide-ja gruppidevaheliste suhete teadlikku korraldamist, 
organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna mõjutamist kommunikatsiooni
vahenditega. Suhte- ja teabekorraldaja tegevuse põhisisuks on organisat
sioonisiseste infovoogude korrastamine, üldsuse informeerimine üksikisiku, 
ettevõtte või institutsiooni tegevusest ja tema avaliku maine loomine.

Avalikkussuhete ja teabekorralduse alamastme eesmärgiks on lisaks 
sissejuhatusele erialasse ja meediasse anda ettevalmistus põhilistes üld
ainetes (sotsioloogia, politoloogia, avalik haldus, filosoofia jt). Kesk
astmes jätkuvad üldained (psühholoogia, semiootika, majandusõpetus, 
eesti keel) ja algab süvenemine erialaainetesse (praktiline suhtekorraldus, 
reklaami algkursus, avalik arvamus jt). Ülemaste sisaldab ettevalmistust 
eriala praktilistes oskustes (juhtimine ja korraldamine, suhtlemine ja 
esinemine, presentatsioon ja promotsioon), erialast teooriat (massikom
munikatsiooni teooria, suhte- ja teabekorralduse teooria, organisatsiooni 
teooria jt), ettevalmistust suhtekorraldajale vajaliku andmekogumise ja 
analüüsi alal (meedia ja kommunikatsiooni uurimise meetodid, siht
rühmade kvalitatiivne analüüs jt). Õpingud lõpevad uurimusliku baka
laureusetöö koostamise ja kaitsmisega.
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Lõpetanud leiavad tööd suhte- ja teabekorraldajatena, pressiesindaja
tena, reklaamispetsialistidena, riigi ja omavalitsuse ametnikena jne. 
Võimalik on jätkata õpinguid teadusmagistrantuuris ja  doktorantuuris 
meedia ja kommunikatsiooni alal või kutsemagistrantuuris avalikkus
suhete ja teabekorralduse alal.

Info: Ülikooli 18-134, tel (27) 375 355 
http://www.jrnl.ut.ee

Eripedagoogika

Eripedagoogika õppekava pakub mitmekülgset humanitaar- ja pedagoo
gilist haridust, lisaks teadmisi bioloogiast ning meditsiinist. Meie eriala 
lõpetanuid töötab edukalt tavakoolides, õpiraskustega laste ja hälvikute 
koolides ning klassides, väikelaste ja koolieelikute asutustes, koolkodu
des, polikliinikutes, raviasutustes, rehabiliteerimiskeskustes, kooli- ja 
haridusjuhtidena. Omandatud ettevalmistus võimaldab leida tööd hälvi
kute või õpiraskustega laste õpetajana, logopeedina, käitumishälvete või 
vaimupuuetega laste ning täiskasvanute sotsiaalpedagoogina. Eesti keele, 
matemaatika või mõne loodusteaduse üliõpilased saavad eripedagoogika 
osakonnas omandada tugiõpetaja (abistaja, järeleaitaja) kutse oma erialal. 
Mis tahes eriala üliõpilased võivad valida kõrvalainena alamastmeks eri
pedagoogika või õppida mõnda valikainet. Pedagoogilise rakenduskõrg
kooli lõpetanutele püüame korraldada hälvikupedagoogika-alase diplomi
hariduse või tugiõpetaja lisaeriala omandamisvõimalusi, arvestades nende 
senist ettevalmistust. Eripedagoogikaalane jätkuharidus toimub nii 
diplomijärgse kraadihariduse (magistriõpe) kui ka täienduskoolitusena.

Eripedagoogika põhiõppesse võetakse vastu akadeemilise testi ja eri- 
alakatse tulemuste põhjal. Olgu märgitud, et valmistumine hälvikuõpetaja- 
või logopeediametiks eeldab eesti keele normidele vastavat suulist kõnet.

Alamastme lõpetamise järel tuleb üliõpilastel valida kolme peaaine 
vahel.

Logopeedia eriharus käsitletakse põhjalikumalt kõnepuuete korrektsiooni 
ja kõne arendamise meetodeid. Teoreetiline kursus on tihedalt seotud 
praktikumide ja praktikatega, mille käigus õpitakse abi osutama mitme
suguses vanuses lastele ja täiskasvanutele.
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Hälvikupedagoogika eriharus omandatakse sügavamalt koolikesksed 
pedagoogiteadmised ja -oskused ning saadakse põhiteadmised logopee
diast. Vaba- ja valikainete osa võimaldab selle eriharu raamides soovi 
korral keskenduda mõnele kitsamale suunale (vaegkuuljate, vaegnägijate, 
haigete ja kehapuuetega laste vm pedagoogika).

Kolmas eriharu on sotsiaalpedagoogika. Ühendades pedagoogikat ja 
sotsiaaltööd, on selle õppesuuna raames võimalik sügavamalt omandada 
teadmisi tööks vaimupuuete ja käitumishälvetega laste, noorukite ning 
täiskasvanutega.

Eripedagoogika sobib pedagoogi- ja suhtlemiskalduvustega noortele, 
kes on valmis pühendama end aeglast edu pakkuvale tööle hälvete, puuete 
ja õpiraskustega laste, nende vanemate ning puuetega täiskasvanutega. 
Põhiasetus elukohajärgsele hälvikuõppele, rehabiliteerimisele ja sotsiaal
tööle eeldab eripedagoogidelt veel suhtlemis-, esinemis-, organiseerimis- 
ja veenmisoskust ning innovaatilist lähenemist haridus- ja sotsiaal
probleemidele. Nendeski suundades on ülikoolil üht-teist pakkuda.

Tiigi 78-252, tel 375 919; e-post: speced@psych.ut.ee 
http//www.psych.ut.ee/spedu/ee/spedu_ee.html

Politoloogia

• Mis on politoloogia osakond?
Politoloogiat on võimalik õppida bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppes. 
Esimene kestab neli aastat ja lõpeb baccalaureus artium'i kraadi saamisega, 
teise kestus on kaks aastat ning lõpeb teaduskraadiga magister artium, 
kolmas vältab neli aastat ning lõpeb teaduskraadiga doctor philosophiae.

Politoloogia on Tartu Ülikoolis suhteliselt noor eriala. Peale Eesti 
õppejõudude loevad siin igal semestril kursusi ka külalisprofessorid 
tuntud Lääne-Euroopa ning Põhja-Ameerika ülikoolidest. Väga suured 
teened osakonna arendamisel on olnud California ja Tartu Ülikooli 
emeriitprofessoril Rein Taageperal.
• Keda me ootame politoloogiat õppima?
Me ootame noori, keda huvitavad riigivõimu olemus ning selle teostamise 
mehhanismid, riikide suhted ning rahvusvahelised organisatsioonid, 
erakonnad ning valimised — ühesõnaga, poliitika.
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Poliitika on eriline sfaär selles mõttes, et seal tehtavad otsused mõju
tavad kõiki inimesi. Seepärast ootame siia neid, kes ei karda vastutust, kes 
tahavad Eesti asja edasi viia ning kes ei karda selle nimel tõsist tööd teha.
• Politoloogi võimalused tööturul.
Politoloogi diplom annab teile tugeva eelisasendi Eesti tööjõuturul. Kui te 
keskendute rahvusvahelistele suhetele, siis on just teil väga head võima
lused saada tööd ametites, mis on seotud Eesti Vabariigi välissuhtlemi
sega. Kui te keskendute Eesti poliitikale, siis olete konkurentsivõimelised 
ametites, mis on seotud nii poliitiliste otsuste tegemisega kui ka poliitika 
elluviimisega riiklikul ja kohalikul tasemel.

Info: Ülikooli 16-211, tel (27) 375 154 
http://www.ut.ee/SOPL

Psühholoogia

Meie osakond ootab Sind järgmiseks neljaks aastaks psühholoogia eriala 
põhiõppesse, mis lõpeb bakalaureuseeksami ja lõputööga ning vastava 
kraadi saamisega. Bakalaureusekraad ei võimalda Sul üldjuhul veel 
kutselise psühholoogina tööle asuda, vaid valmistab ette vastavate litsent
side taotlemiseks või õpingute jätkamiseks magistriõppes.

Põhiõppe jooksul pead Sa sooritama psühholoogia eriala ülemastme ja 
ühe Sinu poolt valitud kõrvaleriala keskastme või kahe kõrvaleriala 
alamastme kohustuslikud eksamid ja arvestused. Soovitatavad kõrval
erialad on sotsioloogia, poliitikateadus, filosoofia, avalik haldus, ava
likkussuhted, semiootika, sotsiaaltöö, muidugi võid Sa valida ka midagi 
muud vastavalt oma huvidele ja ülikooli pakutavatele võimalustele.

Alamastmes saad ülevaate psühholoogia põhimõistetest ja uurimisvald
kondadest. Keskastmes käsitletakse psühholoogia peamisi teoreetilisi 
probleeme ja teooriaid. Ülemastmes on eesmärgiks psühholoogiast 
süvendatud käsitluse loomine ja iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. 
Alates juba alamastmest on enamik õppematerjalidest inglise keeles ja 
üha rohkem käib osakonnas külalislektoreid, kelle loengud on enamjaolt 
samuti ingliskeelsed.

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

Iga eksami ja arvestuse eest antakse vastavalt kursuse mahule aine
punkte. Õppetöö on korraldatud nii, et töökas tudeng suudab nõutavad 
ained omandada ja eksamid sooritada nelja aasta jooksul.

Bakalaureusekraad annab võimaluse jätkata õpinguid magistrikraadi 
ja seejärel ka doktorikraadi saamiseks.

Info: Tiigi 78-331, tel (27) 375 902 
http://psych.ut.ee/psych/ee/psych_ee.html.

Semiootika ja kulturoloogia

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna semiootika osakond on ülikooli noore
maid ja üks vähestest omalaadsetest kogu Euroopas. Võrreldes teiste 
sotsiaalteaduskonnas õpetatavate erialadega on semiootika kui iseseisev 
teadusharu võrdlemisi noor — ta on formeerunud alles 20. sajandil. Väga 
oluline osa selles kuulub Tartu Ülikoolile, kus alates 1960. aastatest kujunes 
tänu prof. Juri Lotmanile välja maailmakuulus Tartu-Moskva kultuuri- 
semiootika koolkond. Selle koolkonna eripära säilitab oma praktilises 
õppetöös ka noor semiootika osakond. Õpingute aluseks on originaalne 
õppekava, mis on läbinud rahvusvahelise ekspertiisi ja avaldatud Interna
tional Association for Semiotic Studies aastaaruandes Semiotics Around the 
World. IASS-AIS Bulletin АппиаГ95/АппиаГ96 (Wien, 1996).

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

Semiootilises mõttes ümbritseb iga inimest mitmekeelne maailm, 
mille mõistmiseks ei piisa emakeelest ega ka muude loomulike keelte 
oskamisest. Kui käitumise keelt valdame tihti intuitiivselt, siis maali
kunsti või muusika keelt peame õppima nagu tavalist võõrkeelt. Ema
keelset romaani lugedes ei piisa meile sügavamaks mõistmiseks loomu
likust keelest. Peaksime tundma ka stiili keelt, tulenegu see siis ajastust 
(romantism, realism vms) või autori individuaalsusest. Ka tavaline ajaleht 
on semiootiliselt mitmekeelne — loomuliku keele kõrval on oluline 
visuaalne keel (pildi ja sõna vahekorrast lähtuv) ja kujunduse keel (artikli
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paiknemise koht, tähtede suurus, pealkirjade kujundus, rubriigid jne). 
Looduses, ühiskonnas ja kultuuris eksisteerivate keelte ehk märgi
süsteemide olemuse ja vastastikuste suhete analüüs aitab meil mõista 
hetkeseisundit, samuti diagnoosida ning isegi prognoosida muutusi. Kuid 
analüüs ise peab toimuma loomulikus keeles ning seetõttu on semiootiku 
jaoks oluline eriti kirjaliku eneseväljenduse oskus.

Semiootika ja kultuuriteaduse analüüs annab hariduse, mille praktiliseks 
väljundiks on kultuurikriitika selle sõna kõige laiemas tähenduses. Täna
päevase tööturu võtmemõisteid on ümber- ja täiendõpe. Semiootika 
osakonnas pakutav haridus kultiveerib harjumust ära tunda ja analüüsida 
erisuguseid, ka varjatud märgisüsteeme. Harjumus asju süsteemsena mõista 
on hea eeldus kiireks reageerimiseks tööturul, uute erialade omandamiseks. 
Sellisel juhul osutub semiootika heaks baashariduseks, mis lubab jätkata 
spetsialiseerumist väga erinevates ainevaldkondades. Semiootiku ametit ei 
ole olemas. Kuid semiootika võimaldab eriti koos kultuuriteadusega spet
sialiseeruda kultuurikriitika eri valdkondades, milles Eestis asjatundjaid 
napib (meedia-, keskkonna-, kunsti-, filmi-, sotsiokriitika jne). Samuti on 
võimalik semiootiku akadeemiline karjäär. Ja muidugi on võimalik suhtuda 
semiootikasse kui baasharidusse või rikastavasse kõrvalerialasse.

Semiootika ja kulturoloogia on kultuurihuvi ja süvenemissooviga 
inimesele, kes ei ole ükskõikne looduse, ühiskonna ja kultuuri, meie 
elukeskkonna seisundi ja saatuse suhtes.

Info: Tiigi 78-311, tel (27) 375 933 
http://www.ut.ee/SOSE/

Sotsiaaltöö

Sotsiaaltöötaja on erialase bakalaureuse- või magistriharidusega asja
tundja, kes on ette valmistatud toimetulekuraskustega inimeste problee
mide ennetamiseks, leevendamiseks ja lahendamiseks nii üksikisiku, 
perekonna kui ka ühiskonna tasandil.
Sotsiaaltööl on kolm põhiülesannet:
• ennetada sotsiaalseid hädasid aruka sotsiaalpoliitika teostamise ja 

sellest tulenevate sotsiaalprogrammide ja projektide käivitamise 
kaudu;

• tõsta nõustamise abil üksikute inimeste ja perede suutlikkust elu
raskustega toime tulla;
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• kindlaks teha inimese välise abi vajadus ning aidata kätte saada
seadusega ette nähtud toetused ja sotsiaalteenused.

Võimalik on spetsialiseeruda kahes suunas: tööks nõustajana, kus ette
valmistuses on keskne üksikisik oma probleemidega keskkonnas, ja  tööks 
sotsiaaljuhina omavalitsuses, sotsiaalametis ja  riigiaparaadis.

Sotsiaaljuhi ettevalmistus nõuab põhjalikke teadmisi sotsiaalpoliiti
kast. See tähendab teadmisi ühiskonna arenguteedest, majanduslikest või
malustest ning ratsionaalsetest lahendustest koolituse, tervishoiu, tööturu, 
pensioni ja  hoolekandepoliitika korraldamisel.

Analoogiliselt arstiga jaguneb sotsiaaltöötaja ettevalmistus diagnoo- 
simis- ja  sekkumisoskuseks. Erinevalt arstist keskendub ta esmalt häda
dele, mille põhjused on ühiskonnakorralduses, inimeses endas ja  inim
suhetes.

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

Analoogiliselt sotsiaalteadlasega märkab ta üksikisiku olukorra, ini
mese hädade ja sotsiaalsete vastuolude seoseid. Erinevalt sotsiaaltead
lasest ta mitte üksnes ei konstateeri põhjuslikke seoseid, vaid tunneb ja  
kasutab eeskätt sotsiaalsete muutuste esilekutsumise mehhanismi.

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

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

Analoogiliselt diakooniatöö tegijaga kannab sotsiaaltöötaja hoolt 
vanurite, puuetega isikute ja  hooldamata laste elu kvaliteedi tõstmise 
eest. Erinevalt diakooniatöö tegijast on riik andnud avalikus sektoris 
töötavale sotsiaaltöötajale täiendavad õigused info saamiseks ja  
klientide käekäiku puudutavate otsuste langetamiseks, mis dikooniatöö 
tegijal puuduvad.

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

Info: Tiigi 78-325, tel (27) 375 935 
http://psych.ut.ee/stk/sw/
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Sotsioloogia

Sotsioloogia õpetamine Tartu Ülikoolis algas alles 1980. aastate lõpus 
ning toimub praegu kõigil õpetustasanditel: bakalaureuse-, magistri- ja  
doktoriõppes. Kaugkoolituse korras (Avatud Ülikool) on sotsioloogiat 
võimalik õppida bakalaureuse tasandil. Tänase sotsioloogia osakonna 
ülesanneteks on koolitada kutselisi sotsiolooge, õpetada sotsioloogiat üld
ainena ka teiste erialade üliõpilastele ja  viljelda sotsioloogiaalast teadus
likku uurimistööd. Teadusuuringud hõlmavad haridus- ja  noorsoo
probleeme, sotsiaalset heaolu ja  toimetulekut, sugudevahelisi suhteid ja  
hälbekäitumist.

Sotsioloogia õppekavas on püütud kokku viia Eesti sotsioloogia 
traditsioonid ja Lääne sotsiaalteadusliku hariduse mallid. Usume, et meie 
lõpetanu on kursis sotsiaalteaduste ajaloo tähiste ning nüüdissotsioloogia 
suundumustega, suudab analüüsida Eesti ühiskonda ja  omab praktiliste 
kogemuste pagasit, et korraldada empiirilist sotsiaaluurimust. Sotsioloogi 
hariduse enesestmõistetav osa on mõne teise sotsiaalteaduse tundmine 
kõrvalainena.

Sotsioloogia asend tänapäeva Eesti ühiskonnas on veel selgelt välja 
kujunemata. Diplomeeritud sotsiolooge kohtame üsna erinevatel eri
aladel: vastutusrikkast tööd tegevast 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 aka
deemilisele testile kahest osast koosneva erialakatse — essee ja  vestluse.

Essee koostatakse ühe tunni jooksul keskkooli ühiskonnaõpetuse pro
grammi alusel antud teemal nüüdisühiskonna sotsiaalprobleemide kohta. 
Vestlusel oodatakse oskust vastata küsimustele essee kohta ning arutleda 
sotsiaalprobleemide üle.

Info: Tiigi 78-221, tel (27) 375 924, e-post: socdept@psych.ut.ee 
http://www.psych.ut.ee/stk/sotsioloogia/
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NARVA KOLLEDŽ

Alus ja algõpetus

Narva Kolledž koolitab lasteaiakasvatajaid ja  venekeelse kooli algklasside 
õpetajaid. Sisseastumiseks alus- ja  algõppe erialale tuleb sooritada test 
emakeelest ja  kirjandusest. Kolledžisse sisseastumisel arvestatakse kesk
kooli 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.
Täiskursuse lõpetamiseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži 

lõpetamisel saadakse kõrgharidust tõendav Tartu Ülikooli diplom ja  
õpetaja kutse.

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

Kolmel järgmisel õppeaastal omandatakse teadmised alus- ja  algõppe 
eripärast (kasvatus, eripedagoogika), emakeelest (vene keelest), matemaa
tikast, loodusteadustest ning nende õpetamise metoodikast. Õppekavas on 
kursused käsitööst ja  kehalisest kasvatusest. Enam pööratakse tähelepanu 
Estica ja  eesti keele õppele. Omandatakse vastav metoodika. Tulevane 
algklassiõpetaja saab vajalikud teadmised inglise või saksa keele õpe
tamiseks.

Üliõpilased kirjutavad lähtuvalt oma teaduslikust huvist ühe seminari
töö ja  diplomitöö.

Õppeaja kestel sooritatakse pedagoogiline praktika: koolitundmise, psüh- 
holoogilis-pedagoogiline ja  metoodiline algpraktika ning põhipraktika.

Kolledži lõpetanud töötavad lasteaedades, põhikoolides ja  gümnaasiu
mides, ajakirjanduses ja  mujal avalikus sektoris.

Kolledži lõpetanud võivad jätkata õpinguid ülikooli bakalaureuse
õppes.

Info: Kerese 14, 20304 Narva, tel (235) 60 699
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Estica õpetaja vene õppekeelega põhikoolis

Narva kolledžis on võimalik õppida Estica, s.t Eestiga seotud õppeainete 
õpetajaks. Sisseastumisel arvestatakse riigieksamitest emakeele kirjandi 
ja  võõrkeele eksami tulemusi, vene õppekeelega koolide lõpetanutel ka 
eesti keele kui teise keele eksami tulemusi. Kolledžis tuleb sooritada 
Estica test. Testis kontrollitakse teadmisi Eestimaast, selle ajaloost, loo
dusest ja  tänapäevast.

Õppetöö toimub põhiliselt eesti keeles, teiseks õppekeeleks on vene 
keel. Õpingute lõpul tuleb vene õppekeelega keskkooli lõpetanutel 
sooritada riigikeele kõrgtaseme eksam.

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

Õpingute lõpetamiseks tuleb koguda 160 ainepunkti (AP). Kolledži 
lõpetamisel saadakse Tartu Ülikooli diplom ja  õpetaja kutse.

Üliõpilased omandavad teadmised Eesti a ja-ja  kultuuriloost, kirjandusest, 
loodusest ning tänapäevast. Nad saavad laiapõhjalise ettevalmistuse tööks 
koduloo, inimese ja  kodanikuõpetuse ning käsitöö ja  joonistamise või 
kehalise kasvatuse õpetajana.

Õpetaja kutse omandamiseks saavad üliõpilased teadmised psühholoo
giast ja  pedagoogikast ning ainete õpetamise metoodikast. Estica eriala 
annab kakskeelse (eesti-vene) õpetaja ettevalmistuse. Üliõpilastel tuleb 
sooritada mahukas pedagoogiline praktika.
Üliõpilased peavad valima ühe lisaeriala: eesti keele õpetaja vene õppe
keelega põhikoolis või sotsiaalpedagoog. Viimane töötab käitumishäire
tega õpilastega.

Kolledži lõpetanud töötavad lasteaedades, põhikoolides ja  gümnaasiumi
des ning mujal avalikus sektoris.

Üliõpilased võivad jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis.

Info: Kerese 14, 20304 Narva. Tel (235) 60 699, 
e-post: college@narva.ut.ee

100

mailto:college@narva.ut.ee


Narva Kolledž koolitab põhikoolide inglise keele õpetajaid. Sisseastumi
seks inglise keele õpetaja erialale tuleb sooritada test ja  vestlus inglise 
keelest. Kolledžisse astumisel arvestatakse keskkooli riigieksami tulemusi 
emakeeles ja  võõrkeeles.

Kolledži õppekeelteks on vene ja  eesti keel, inglise keele õpetaja 
erialal muidugi ka inglise keel.

Põhiõppe kestus on neli aastat.
Täiskursuse lõpetamiseks peab koguma 160 ainepunkti (AP). Kolledži 

lõpetamisel saadakse kõrgharidust tõendav Tartu Ülikooli diplom ja 
õpetaja kutse.

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

Teisest õppeaastast keskendutakse inglise keelele ja  kirjandusele. 
Õpitakse grammatikat, leksikoloogiat, foneetikat, stilistikat, morfoloogiat, 
süntaksit ning tõlketeooriat. Üliõpilased kuulavad kursusi inglise keele 
ajaloost ja  maatundmisest.

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

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

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

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

Kolledži lõpetanud võivad jätkata õpinguid ülikooli bakalaureuse
õppes.

Info: Kerese 14, 20304 Narva, tel (235) 60 699

Põhikooli inglise keele õpetaja
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PÄRNU KOLLEDŽ I

Sotsiaaltöö korraldus

Sotsiaaltöö korraldus {social work and administration) on laiendatud eriala, 
mis lisaks sotsiaaltöö teooria ja  praktika õpetamisele sisaldab majandus
teaduste ja  avaliku halduse elemente. Eriala eesmärk on koolitada Eesti 
omavalitsusasutustele ja  muudele avalik- ning eraõiguslikele institutsiooni
dele rakendusliku kõrgharidusega spetsialiste, kel on ettevalmistus tegutse
miseks sotsiaaltöötajana või sellealase tegevuse korraldajana.

Eesti omavalitsused vajavad laiapõhjalise ettevalmistusega personali, 
sealhulgas sotsiaaltöötajaid ja  sotsiaalala korraldajaid, kes tunnevad ka 
avaliku halduse ja  majandamise aluseid ning on võimelised korraldama 
kogu sotsiaalala kas kogu omavalitsusüksuses või selle territoriaalses või 
funktsionaalses alljaotuses. Juht peab- lisaks juhieeldustele ja  koolitusele 
olema asjatundlik ka juhitavas valdkonnas. Õppekava annab ülevaate 
sotsiaalala probleemidest koosjuhtimiseks vajalike teadmiste ja  oskustega.

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

Praktilisest suunitlusest lähtuvalt on leitud teaduslike ning praktiliste 
distsipliinide sobiv proportsioon. Diplomiõppe läbinutel on võimalus 
jätkata bakalaureuseõppes.

Sotsiaaltöö on seotud mitme tegevus- ja  kutsealaga: samaselt arstiga 
kasutab ka sotsiaaltöötaja diagnoosimist ja  sekkumist; samaselt psühho
loogiga nõustamist; samuti kui jurist ta informeerib klienti teda puudutavast 
ning osaleb seadusloomes; samuti kui haldustöötaja juhib institutsioonide 
tegevust ja  kujundab nende poliitikat. Sotsiaaltööl on palju ühist teenin
dusega, mille tase määrab tihti hinnangu asutuse või omavalitsuse ja  isegi 
riigi kohta. Koolitamisel on oluline eetiliste ja  moraalsete ning käitumise 
põhimõtete kujundamine. Vastavad õppeained on ka õppekavas.

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

Info: Ringi 35, 80028 Pärnu, tel (244) 50 533 
e-post typk@parnu.ee

Turismi-ja hotelliettevõtlus

Turism on suurim ja  kiiremini arenev majandusharu kogu maailmas ja  
arvestatav üldise majandusliku arengu mootor. Seoste tõttu teiste 
majandusharudega mõjutab turism kogu majandust, suurendades nõudlust 
teiste valdkondade toodete ja  teenuste järele. Oskusliku juhtimise korral 
kahjustab turism minimaalselt keskkonda, mis on oluline loodusvarade 
ning ajaloo-ja kultuuripärandi säilimise jaoks.

Turismi- ja  hotelliettevõtlust iseloomustavad peamiselt väikesed ja  
keskmise suurusega ettevõtted. Ettevõtlus õppekava nimetuses viitab asja
olule, et turisminduse ja  hotellinduse kõrval on keskseteks käsitlusaladeks 
majanduse ja  väikeettevõtluse üldalused.

Põhiosa erialaainete mahust moodustavad turismi- ja  hotelliettevõtete 
majandusõpetus ning sellega seotud probleemide käsitlemine. Olulisimad 
erialaained on turismitoodete ja  -teenuste tootmine ning turundus, turis
mi- ja  majutusettevõtete, samuti turismiga piirnevate ettevõtete tegevuse 
korraldus ja  juhtimine, hinnakujundus ja  müügitöö, praktiline reklaam jm. 
Rahvusvahelise turismi- ja  hotelliettevõtluse kursus annab ülevaate 
rahvusvahelise majandustegevuse probleemidest ning turunduse ja  koos
töö põhimõtetest. Turismigeograafia kursus sisaldab reiside korraldamise 
ja  reisiinfo saamise ning kasutamise süsteemse käsitluse.

Turismipoliitika kursus tutvustab selle tegevuse korraldajate tööd ava
likes institutsioonides. Turismiõigus käsitleb tegevusala õiguslikke küsi
musi Eesti ja  rahvusvahelisel tasandil.
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Õppekava sisaldab Eesti jaoks olulisi kursusi nagu säästlik turism, 
kuurortturism ning suurürituste planeerimine ja  korraldus. Oluline koht 
on klienditeeninduse ja  rahvusvahelise suhtlemisega seotud teadmiste ja  
oskuste omandamisel.

Hotellinduse blokis omandatakse teadmised hotellitöö korraldamisest, 
hotelliturundusest ja  -juhtimisest ning hotelli toitlustusküsimustest. Turis
mi- ja  hotelliettevõtluse tundmaõppimise lahutamatuks osaks on kaks 
neljanädalast praktikaperioodi turismifirmades või majutusasutustes.

Diplomiõpe lõpeb erialase lõpueksami ning diplomitööga. Lõpetanu 
omandab kõrghariduse ning saab Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži diplomi. 
Õppekava läbimine annab võimaluse asuda tööle turismi- ja  majutus- 
ettevõtetesse ning turismiga piirnevatel aladel tegutsevatesse ettevõtetesse 
ja  asutustesse, alustada karjääri ettevõtjana, alljuhina, spetsialistina riigi- 
või omavalitsusorganites, jätkata õpinguid bakalaureuse- või kutse
magistri kraadi taotlemiseks.

Info: Ringi 35, 80028 Pärnu, tel (244) 50 533 
e-post typk@parnu.ee

Ärijuhtimine

Diplomiõppe eesmärgiks on ettevõtte asutamiseks ja  juhtimiseks vajalike 
teadmiste ja  oskuste omandamisene. Kolmandal õppeaastal spetsialiseeru
takse väikeettevõtlusele.

Ettevõtlus on turumajanduse alus, millele rajatakse Eesti uuenev majan
dus. Ettevõtlus on energiliste ja  algatusvõimeliste inimeste intellektuaalne 
tegevus, kes kasutavad nende käsutuses olevaid ressursse majandustege
vuse organiseerimiseks ja  ühiskonna majandusprobleemide lahendamiseks. 
Ettevõtlus tähendab keerukate projektide elluviimist ning valmisolekut 
võtta endale vabatahtlikult kogu uute ideede realiseerimisega kaasnev risk.

Ärijuhtimise eriala õppekava on koostatud, et koolitada kõrge kvalifi
katsiooniga, mitmekülgselt arenenud, loovalt ja  dialektiliselt mõtlevaid, 
oma eriala tundvaid spetsialiste ning ärijuhte.

Õppeainete valik ja  järjestus moodustavad seostatud süsteemi, kus 
üleminek ühelt ainelt teisele toimub loogiliselt põhjendatuna ja  ainete 
omavahelisi seoseid arvestades. Esimesel õppeaastal on rõhk üldainetel, 
mis loovad vajaliku baasi edasisteks õpinguteks. Õpitakse kahte võõr
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keelt, informaatikat, statistikat, majandusmatemaatikat, õigust ja  psühho
loogiat. Peaaine loob teoreetilise ja  metodoloogilise aluse eriainete 
omandamiseks. Õpitakse majandusteooriat, majandusajalugu ja  -poliiti
kat, rahvusvahelist majandust, riigirahandust, pangandust, maksun
dust jne. Järgnevad rakendusliku suunaga erialaained, nagu ärijuhtimine, 
ettevõtte analüüs, turundus, finantsjuhtimine, majandusarvestus, tootmis- 
ja  teeninduskorraldus, inimsuhted jne. Lisaks on võimalik õppida valik
aineid.

Lahutamatuks osaks diplomiõppe kavas on praktika ettevõtetes.
Diplomiõpe lõpeb erialase lõpueksami ja  diplomitööga. Diplomiõppe 

läbinul on teoreetilisi teadmisi ning mõningaid praktilisi oskusi tegutse
miseks ärijuhi või ettevõtjana. Tänapäeva keerukas majandussituatsioonis 
orienteerumiseks ja  edu saavutamiseks tuleb veel palju juurde õppida. 
Lõpetanutel on võimalus jätkata õpinguid Tartu Ülikoolis või teistes 
ülikoolides ning taotleda kutse- või teaduskraadi oma erialal.

Info: Ringi 35, 80012 Pärnu, tel (244) 50 532 
e-post typk@parnu.ee

TÜRI KOLLEDŽ

Keskkonnateadus

Tänapäeva muutuvas maailmas suureneb pidevalt interdistsiplinaarsete 
keskkonnaprobleemide osatähtsus. Eesti Vabariigi valitsus ja  Riigikogu 
töötavad pidevalt keskkonnakaitsealaste seadusaktide täiustamisel ja  prae
gune seis on rahuldav. Kahjuks napib aga laia baasharidusega inimesi, kes 
vastuvõetud seadusi praktikas ellu viiksid.

Seda lünka aitab täita Tartu Ülikooli Türi Kolledži keskkonnateaduse 
eriala, mida kureerivad kaks teaduskonda: füüsika-keemia- ja  bioloogia- 
geograafiateaduskond.

Keskkonnateaduse eriala valinud üliõpilased omandavad praktilisi 
oskusi ja  teoreetilisi teadmisi keskkonnaga seotud ainetes. Eriala on 
tugevalt praktilise suunitlusega ja  õppekava läbimisel antakse lõpetanule 
keskkonnanõuniku diplom. Enamik keskkonnateaduse eriala õppekava
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ainetest sisaldavad lisaks loengutele veel seminare ja  praktikume, samuti 
praktilisi õppusi.

Diplomiõppe järel on võimalik jätkata õpinguid bakalaureuseõppes 
kitsama spetsialiseerumisega keskkonnabiotehnoloogia, -tehnoloogia, 
-keemia, -füüsika, rakendusgeoloogia, maastikuökoloogia ja  keskkonna
kaitse erialal. Bakalaureusekraadi saanutel on võimalik jätkata õpinguid 
magistri-ja doktoriõppes vastavalt kinnitatud õppekavadele ja  erialadele.

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

Keskkonnateaduse eriala õpingute mahuks on 120 ainepunkti (AP) 
ning need jagunevad kahte ossa: alamastmeks (40 AP) ning kesk- ja  
ülemastmeks (80 AP).

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

K esk-ja ülemastme ained annavad keskkonnanõuniku tööks vajalikke 
süvendatud teoreetilisi teadmisi ja  praktilisi oskusi ning jagunevad kahte 
rühma: kohustuslikud ja  vabalt valitavad ained, lisandub lõputöö.

Kohustuslikud ained jaotuvad omakorda järgmiselt: bioloogilis-maa- 
teaduslike ainete rühm, majandus-juriidiliste, tehnoloogiliste ja  keskkonna- 
kaitseainete rühm. Õppetöö toimub tsüklitena, eksam või arvestus tehakse 
kohe ainetsükli lõpul, eraldi eksamisessiooni ei ole.

Diplomiõppe 120 ainepunkti saadakse reeglina kolmeaastase õppetöö 
järel. Tartu Ülikooli Türi Kolledži lõpetamine annab Tartu Ülikooli 
diplomi. Keskkonnateaduse eriala lõpetanud leiavad tööd omavalitsus
üksustes (vallad, linnad) spetsialistidena (praegu enamasti täitmata), 
ettevõtetes, keskkonnaministeeriumis jne.

Info: Tolli 62, 72213 Türi, tel (238) 47 065 
e-post jarvamaa@ut.ee
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SISSEASTUMISEKSAMITE 
PROGRAMMID

Kinnitatud sotsiaalteaduskonna nõukogu poolt
20.01.2000 nr. 1

AKADEEMILINE TEST JA ERIALAKATSE 
ajakirjanduse, avaliku halduse, avalikkussuhete ja 

teabekorralduse, eripedagoogika, politoloogia, psühholoogia, 
semiootika ja kulturoloogia, sotsiaaltöö, 

sotsioloogia erialale astujaile

Tänapäeva maailmas toimuvate protsesside ja  sündmuste paljusus, läbi
põimitus, mitmetasandilisus, vastuolulisus ja  mis parata —  ka dramaati
lisus on tinginud paljude inimeste suure huvi sotsiaalteaduste vastu. See 
on loomulik ja  tervitatav ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond püüab 
kõigiti oma võimaluste piirides kaasata asjahuvilisi nii akadeemilisse 
uurimistöösse kui ka õpinguisse. Õpingud, mille eesmärgiks on saavutada 
kompetentsus mis tahes sotsiaalteaduslikul erialal, eeldavad õppima pür- 
gijailt ka kõrget akadeemilist potentsiaali. Oma üldisuse astmelt jagune
vad vajalikud võimed üldintellektuaalseteks ja  erialaspetsiifilisteks. 
Esimesi hinnatakse akadeemilise testi ning teisi erialakatsega.

1. Akadeemiline test

Akadeemilise testi eesmärgiks on anda objektiivne hinnang üliõpilas- 
kandidaadi aktuaalsele üldintellektuaalsele valmisolekule ülikooliõpin- 
guiks. Sotsiaalteaduskonnas peetakse edukate õpingute eeldustena vajali
kuks järgmiste oskuste/teadmiste olemasolu: loogiline ja  matemaatiline 
mõtlemine; keeleliste väljendusvahendite valdamine; jooniste, tabelite,

107



diagrammide ja  muu graafilise info edastamisvahendite valdamine; võõr
keele oskus; looduses ja  ühiskonnas toimuvate põhiprotsesside mõist
mine. Nende omaduste hindamiseks kasutatakse akadeemilist testi. Test 
koosneb mitmest võrdse kaaluga allosast. Testi koondtulemus väljendub 
20-pallisel skaalal.

Testi koostisosad

1. Andmete piisavus. Ülesanded nõuavad oskust uurida ja  kasutada 
lähteandmeid.

Ülesande tüüpvorm. On antud teatud hulk kvantitatiivseid lähteandmeid. 
Esitatakse küsimus, mida pole alginformatsiooni põhjal võimalik loogi
kale tuginevalt lahendada. Pärast seda antakse veel kaks täiendavat 
andmehulka. Vastaja lõppülesandeks on otsustada, kas antud lisainfor
matsioon on PIISAV esitatud küsimusele vastamiseks. Ülesanded ei nõua 
arvutamist.

2. Tabelid, diagrammid, joonised. Ülesanded testivad oskust kasutada ja  
mõista graafiliselt esitatud infohulki.

Ülesande tüüpvorm. Esitatakse tabel, graafik, diagramm või joonis, mil
lelt tuleb leida nõutud informatsioon. Kasutatavad graafilised materjalid 
on võetud Eesti ajakirjandusest, õpikutest, populaarteaduslikest raama
tutest.

3. Matemaatika. Peastarvutamisel põhinevad aritmeetika-ja hulgatehete- 
ga ülesanded.

Ülesande tüüpvorm. Matemaatika kursuse sõnaline ülesanne.

4. Võõrkeel. Hinnatakse võõrkeelsest tekstist arusaamist.
Ülesande tüüpvorm. üks pikem (kuni lehekülg) ja  kaks lühemat (1 - 
2 lõiku) võõrkeelset teksti, mille sisu kohta esitakse 2-4  küsimust. 
Tekstid on võetud võõrkeelsest populaarteaduslikust kirjandusest. On 
võimalik valida kolme võõrkeele vahel: inglise, saksa või prantsuse keel.

5. Sõnavara. Hinnatakse emakeelse sõnavara valdamist (eesti või vene 
keel).
Ülesande tüüpvorm. Sõnade samasuse, vastandlikkuse või analoogia 
hindamine sõna(de) tähenduse alusel.
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6. Ruumiline mõtlemine. Hinnatakse ruumilise ja  tasapinnalise ettekuju
tuse oskust.

Ülesande tüüpvormid. Pinna-ja ruumilaotuse mõistmine, seaduspärasuste 
tabamine kujundite jadas.

7. Teadmised. Hinnatakse teadmisi loodusest ja  ühiskonnast. Ekspertide 
abil, kes valitakse silmapaistvate Eesti loodus-, humanitaar- ja  sotsiaal
teadlaste, ühiskonna- ja  kultuuritegelaste hulgast, määratakse teadmised, 
mille omamist Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonda astuda soovijalt eelda
takse.

Ülesande tüüpvorm. Küsimused faktiteadmistest ja  seaduspärasuste 
mõistmisest.

Testi vorm: kirjalik, tavaliselt valikvastustega, aeg piiratud kolme 
tunniga; eesti-ja venekeelne paralleelvariant.

2. Erialakatse

Teaduskonna erialakatsetele pääseb akadeemilise testi tulemustel saadud 
pingerea alusel kuni kolm vastuvõtuarvu üliõpilaskandidaate. Akadeemi
line test hindab ülikooli õppetööks vajalike üldakadeemiliste oskuste 
olemasolu, sõltumata sellest, millisesse osakonda soovitakse astuda. Eri- 
alakatsete eesmärgiks on hinnata üliõpilaskandidaatide eeldusi ja  moti
vatsiooni erialaõpinguteks ja  -tööks.

Erialakatsed koosnevad kahest osast —  kirjalikust ning suulisest. 
Erialakatsete koondtulemus väljendub komisjoni hinnangus 20-pallisel 
skaalal.

2.1. Kirjalik osa: essee, elulookirjeldus e. curriculum vitae (CV), 
erialatest.

Ülesandeks on kas kirjutada essee mingil erialasel teemal (ajakirjandus, 
avalikkussuhted ja  teabekorraldus, sotsioloogia, semiootika ja  kulturo
loogia eriala), curriculum vitae (psühholoogia) või sooritada erialatest 
(politoloogia). Avaliku halduse ning sotsiaaltöö erialade nõueteks on nii 
essee kui ka CV

Essee. Teemaks on erialaga seotud aktuaalne probleem ja  see kirjutatakse 
ülikoolis eksamitööna piiratud ajajooksul (2-3 tundi).
Avaliku halduse eriala essee kirjutamisel on kolm erandit.
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1. Teema on ette teada: “Miks ma soovin õppida avalikku haldust Tartu 
Ülikoolis”.

2. Essee tuleb kirjutada inglise keeles.
3. Essee tuleb kirjutada kodus enne erialakatsele tulekut.

Essee hindamise kriteeriumid:
• probleemsus, probleemi püstitamise oskus ;
• faktide ja  elu tundmine (faktirikkus, faktitruudus);
• leidlikkus keerukate olukordade ja  probleemide lahendamisel;
• analüüsioskus, loogilisus;
• väljendusoskus, stiil, isikupära.

CV  puhul võetakse arvesse erialaõpinguteks oluliste isikliku elu sünd
muste esitatust.

Politoloogia erialatest. Teadmiste kontroll Eesti Vabariigi põhiseaduse, 
raamatu “Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile” (Tallinn: Avita, 1996) ning 
Eesti ja  maailma aktuaalsete sündmuste alusel.

2.2. Suuline osa. Vestlus vastuvõtukomisjoniga.

K andidaadile esitatavad küsimused võivad olla:
• tuletatud esseest või CF-st;
• valitud erialaga seotud teadmistest: lugemus, kokkupuuted rakendus

tega;
• akadeemiliste erialaõpingute korralduse ja  sisu teadmisest;
• erialaõpingute motivatsiooni selgusest ning vastavusest õppekava ees

märkide ja  nõuetega;
• tuletatud kandidaadi tulevikuplaanidest;
• üldistest teadmistest kultuuri, majanduse ja  poliitika vallas;
• seotud Eesti meedias toimuvate tähtsamate avalike aruteludega;
• võõrkeel(t)es, mille oskust on deklareeritud CV-s;
• varasematest õpingutest ja  töökogemustest;
• etteantud näidissituatsioonide analüüsimisest ja  lahendamisest.

Vestluse hindamise peakriteerium id:
• motiveeritus õppimiseks ja  tööks antud erialal;
• analüüsi-, arutlus-ja üldistusoskus;
• orienteerumine Eesti ja  maailma üldistes arenguprobleemides;
• väljendusoskus;
• eneseesitluse sisukus ja  stiil;
• üldine erudeeritus;
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• eetiline arengutase;
• arengu potentsiaal.

2.3. Eripedagoogika erialakatse ei jagune selgepiiriliselt kirjalikuks 
ning suuliseks osaks. Eripedagoogika erialakatse toimub rühmatöö vor
mis. Erialakatses jälgitakse ja  hinnatakse:
1) oskusi osaleda rühmatöös;
2) oskust väljendada oma mõtteid suulise lühiettekande vormis.
Mõlemad ülesanded täidetakse viieliikmeliste rühmadena. Iga rühm loo
sib endale lahendamiseks ühe pedagoogilise probleemsituatsiooni, milles 
kajastub ka eripedagoogiline aspekt.

Rühmatöö puhul hindab komisjon (1) osalemisaktiivsust; (2) vest- 
lustaktikat; (3) teemas püsimist; (4) ettepanekute asjalikkust, argumentee
ritust ning pakutavate lahenduste reaalsust; (5) probleemi analüüsi loogili
sust; (6) probleemi lahenduste erinevate vaatenurkade esitatust. Positiivne 
on olukorda sobiv huumor, rääkimis- ja  kuulamisoskuse tasakaalustatus, 
kaasamõtlemine teistele rühmakaaslastele, ka vastuargumentide välja
toomine.

Individuaalettekandes hinnatakse (1) mõttearenduse selgust ja  loogi
lisust; (2) järelduste kooskõla toimunud aruteluga; (3) oma arvamuse sel
get esitust.

2.4. Muid lisatingimusi

Ajakirjanduse erialakatsel võetakse arvesse ka avaldatud töid (kõigis 
kanalites) ja  toimetuste soovitusi, neid võib komisjonile esitada koos 
teiste sisseastumisdokumentidega.

Semiootika ja kulturoloogia erialakatse üheks osaks on ka võõrkeelse 
kultuuriteemalise teksti (umbes 4 lk) lugemine ja  eesti keeles refereeri
mine. Teksti tõlkimist ei nõuta. Valida on inglise, prantsuse ja  saksa keele 
vahel.

Soovitatavaid materjale erialakatseteks valmistumisel

Eesti Vabariigi põhiseadus.
Eesti inimarengu aruanded (http://www.ciesin.ee/undp)
Eesti 21. sajandil: arengustrateegiad, visioonid, valikud. Koost. A. Oja. 
Tallinn: TA Kirjastus, 1999 (http://www.agenda21.ee)
Ajakirjade Akadeemia ja  Luup viimaste aastate sotsiaalteaduslikud artik

lid.
Ajakirjandus
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Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduskond
(http://www.ut.ee/teaduskond/Sotsiaal/)

Tartu Ülikool. Sisseastumisinfo (http://www.ut.ee/Sisseastumine.html)

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

EESTI JA MAAILMAKIRJANDUS

Üldised alused
Kirjanduse eksamil peab sisseastuja:
a) tundma käesolevas programmis nimetatud kirjanike loomingu põhi

jooni ja  teoseid, oskama avada teoste sisu, analüüsida tegelasi ja  teose 
kunstilisi omadusi;

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

c) tundma järgmisi kirjandusteoreetilisi põhimõisteid:
• romantismi, realismi ja  modernismi olemus ning arengu põhijooned, 

tähtsamad 19. saj. lõpu ja  20. saj. kirjandusvoolud (sümbolism, imp
ressionism, ekspressionism, sürrealism);

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

Sisseastujatelt oodatakse oskust rakendada kirjandusteoreetilisi mõisteid 
teose praktilises analüüsis.

1. Eesti rahvusliku kirjanduse algus
Kr. J. Petersoni luule, “Soome mütoloogia”, eesti pseudomütoloogia 
sünd.

Fr. R. Faehlmanni kirjanduslik tegevus.
Fr. R. Kreutzwaldi looming. “Kalevipoeg”, “Eesti rahva ennemuistsed 

jutud”.

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

3. Eesti kirjandus aastail 1885-1917
a) Realism eesti kirjanduses.

Realismi olemus, tekkimise kirjanduslikud eeldused ja  ühiskondlik 
tagapõhi.

J. Liivi luule, ülevaade proosaloomingust.
E. Vilde looming. “Mäeküla piimamees”. “Pisuhänd”.
A. Kitzbergi osa eesti draama arengus. “Libahunt”. Kutselise teatri 

rajamine Eestis.

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

4. Eesti kirjandus 1918-1940
Kirjanduse arengujooni aastail 1918-1940.

Silmapaistvaid kirjanikke: A. Gailit, O. Luts, M. Metsanurk, A. Mälk, 
P. Vallak,
H. Visnapuu, J. Sütiste, H. Raudsepp.

M. Underi luule.
A. H. Tammsaare looming. “Kõrboja peremees” või “Põrgupõhja uus 

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

5. Eesti kirjandus aastail 1940-1995
Kirjanduse arengujooni Eestis aastail 1940-1995. Väliseesti kirjanduse 
teke, areng ja  tähtsamad esindajad. (V. Uibopuu, G. Helbemäe jt)

B. Kangro osa väliseesti kirjanduses.
K. Ristikivi looming.
Luule arengujooni ja  tähtsamaid autoreid: B. Alver, K. Merilaas, 

A. Alliksaar,
P-E. Rummo, H. Runnel, J. Kaplinski, J. Viiding, I. Laaban, K. Lepik. 
Proosa arengujooni ja  tähtsamaid autoreid.
J. Krossi loomingu ülevaade. Ühe romaani lähem vaatlus.
M. Traadi ühe romaani lähem vaatlus.
Teisi prosaiste (A. Valton, M. Unt, M. Mutt, M. Saat).
Näitekirjanduse arengujooni ja  tähtsamaid autoreid: J. Smuul, E. Vete

maa, R. Saluri.
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7. Maailmakirjandus
Ülevaade vanimatest eepostest, eepose mõiste.

Vana Testament.
Ülevaade antiikluulest ja  -teatrist. Sophoklese “Kuningas Oidipus”. 
Keskaegsed eeposed.
Keskaja kirjandus (Dante Alighieri, F. Petrarca, G. Boccaccio, M. de 

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

kannatused”.
Romantism (G. G. Byron, P. B. Shelly, W. Scott, V. Hugo, A. Puškin, 

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

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

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

E. M. Remarque, J. Joyce, F. Kafka, T. Mann, H. Hesse, K. Hamsun, 
R. Tagore, A. Camus või J-P. Sartre, T. Williams, F. Garcia Lorca,
S. Beckett, J. D. Salinger, M. Bulgakov, A. Ahmatova.

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

EESTI KEEL (kirjalik)

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

Keele variatiivsus ja  muutumine: tähenduse muutumine, häälikukuju 
ja  muutlikkus. Murded ja  sugulaskeeled. Keelelaenud. Variandid keeles, 
stiilivõimalused.
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Keele süsteem: häälikusüsteem, morfoloogia, derivatsioon, süntaks, 
sõnavara. Tähendusõpetus, leksikaalne ja  grammatiline tähendus. Kirja
keel, kõnekeel. Normimise vajalikkus. Keelenorm. Õigekeelsussõnaraa
matu kasutamine.

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

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

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

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

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

3. Vormiõpetus
Sõnade liigitamine. Iseseisvad sõnad ja  abisõnad, nende roll lauses. Muu
tuvad sõnad ja  muutumatud sõnad. Pöördsõnad ja  käändsõnad. Sõnaliigid 
nende tähenduse järgi.

Sõnajuur, tuletusliide, grammatiline tunnus ja  lõpp. Grammatilised 
elemendid sõnade seose ja  tähendusvahekorra väljendajana (lause morfo
loogiline vormistamine), grammatiliste tähenduste ja  neid väljendavate 
morfoloogiliste vormide valimine. Tunnuste ja  lõppude variatiivsus, mor
feem ja  morfeemivariant.

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

Tüvevahelduse tüüpe, tüvede variatiivsus. Tüvevokaal ja  selle määra
mine. Ainsuse tüvi ja  mitmuse tüvi. Geminaatillatiiv. Lühikese mitmuse 
osastava ja  /-mitmuse tüveteisenduse reeglid.

Astmevaheldus, selle osa vormide moodustamises. Astmevahelduse 
olemasolu kindlaksmääramine. Astmevahelduse liigid. Tugev ja  nõrk 
aste. Laadivaheldusele alluvad häälikud ja  nendega toimuvad muutused.
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Laadivaheldusega kaasnevad muutused vokaalides. Vältevaheldus ja  selle 
avaldumine kirjas. Nõrgenev ja  tugevnev astmevaheldus. Astmevaheldus 
liitsõnades, tuletusliidetes ja  võõrsõnades. Mitteastmevahelduslikke muu
tusi sõnades.

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

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

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

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

Pärisnimede käänamine. A rv-ja asesõnade käänamise iseärasusi.
Omadussõnade võrdlusastmete moodustamine. Keskvõrde tüve 

variante ja  tunnus. Lühikese ülivõrde tüve leidmine. Määrsõnade võrdlus
astmed.

Morfoloogilise õigekeelsusnormi otstarve; normide muutmise põhjusi.

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

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

Produktiivsemad omadussõnaliited ja  nende tähendused (-ne, -lik, 
-line, -jas, -tu);jas-, lik-, ta-tuletiste õigekeelsus.

Produktiivsemad tegusõnaliited ja  nende tähendused (-ta, -ne, -u, -le, 
-tse, -ise).

Produktiivsemad määrsõnaliited ja  nende tähendused (-lt ja  -sti, -ti, 
-stikku, -li, -tsi).

Liitsõnamoodustus ja  liitsõna moodustusosad. Täiendsõna vorm liit
nimisõnades (nimetavaline, omastavaline ja  s-liitumismall).

Nimisõna + nimisõna kokku-ja lahkukirjutamine.
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Liitomadussõnad, ne-, line-, //Л-tuletiste kokku- ja  lahkukirjutamine 
eelneva sõnaga.

5. Lauseõpetus
Lauseõpetus ja  lause.

Lause moodustajad: sõnavormid, fraasid ja  osalaused. Moodustajate 
seosed.
Grammatilise seose liigid.
Veakriitilised rektsioonid.
Fraasid ja  fraasiliikmed.

Öeldis.
Öeldisverbi grammatilised kategooriad.

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

Koondlause ja  selle kirjavahemärgid.
Väljajätteline lause.
Sõnajärg.

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

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

Lauselühendid ja  selle kirjavahemärgistamine.
Nominalisatsioon.

6. Sõnavara- ja stiiliõpetus
Eesti keele leksikaalne koostis, selle päritolu, hilisemad kihistused, laenu
line sõnavara. Eesti kirjakeele arenguloost, keeleuuendus, keelekorraldus, 
normimine.
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Keele leksikaalseid süsteeme (sünonüümid, antonüümid, homonüü
mid).

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

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

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

EESTI KEEL KUI TEINE KEEL 
(suuline)

Eksam toimub vene koolide eesti keele ainekava alusel.

Kinnitatud Pärnu Kolledži nõukogu poolt
16.02.2000

ERIALAKATSE SOTSIAALTÖÖ KORRALDUSE 
ERIALAL

Kandideerimisel tuleb sooritada akadeemiline test (kirjalik).
Erialakatse suuline osa toimub vestluse (intervjuu) vormis Pärnus. Sisse
astujaid intervjueerib 3-liikmeline komisjon, mis koosneb eriala juhtiva
test õppejõududest. Katse suulise osa eesmärk on selgitada sisseastuja 
motivatsiooni valitud eriala omandamiseks ning isiksuse omadusi erialal 
töötamiseks, samuti kontrollida orienteerumist üldistes majandus- ja  
sotsiaalpoliitika probleemides.
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ERIALAKATSE TURISMI- JA 
HOTELLIETTE V ÕTLU SE ERIALAL

Turism i-ja hotelliettevõtluse eriala kutsesobivuse test koosneb 100 küsi
musest ja  ülesandest. Test sisaldab keeleülesandeid, küsimusi ajaloo, 
geograafia, kultuuri ja  ühiskonna valdkonnast, võõrkeeleülesandeid ja  
esseeküsimusi. Kirjalikule testile järgneb lühivestlus.

Kinnitatud Pärnu Kolledži nõukogu poolt
16.02.2000

Kinnitatud arstiteaduskonna nõukogus 19.01.2000

ERIALAKATSE ÕETEADUSE ERIALAL

Erialakatse koosneb kolmest osast.
1. Õeteaduse teemal kirjutatud artikkel (8 punkti)
2. Kirjalik erialatest (8 punkti)
3. Situatsioonülesanne (4 punkti)

1. Artikkel õeteaduslikul teemal kirjutatakse valmis kodus ja  esita
takse eksamile tulles. Sisseastuja esitab eestikeelse kirjutise teemal, mida 
ta on põhjalikult uurinud. Artikkel võiks kajastada diplomiõppe raames 
kaitstud diplomi- või kursusetöö sisu.

Artikli kirjutamisel tuleb arvestada esitatud nõudeid (vt. lk. 116).

2. Kirjalik erialatest sisaldab valikvastustega küsimusi (60 küsimust), 
millele vastamiseks peab sisseastujal olema teadmisi õenduspraktika 
mitmesugustel aladel (õendusabi igas elueas inimestele kõigis tervishoiu 
valdkondades, s.t terve inimese õendusaabi, õendusabi ägedate, kroo
niliste ja  komplitseeritud haigusjuhtude puhul nii lastel, täiskasvanutel kui 
ka vanuritel). Erialatest on koostatud õe põhiõppe õppekavale tuginedes.
3. Situatsioonülesanne kujutab endast konkreetse juhtumi käsitlemist 
(situatsiooniga toimetulekut) õendusprotsessil tugineva tegevuse abil. 
Ülesande lahendamise käigus avaldub sisseastuja analüüsi- ja  sünteesi
võime ning võime osutada õendusabi ning lahendada probleeme iseseis
valt, loogiliselt ja  loominguliselt ning vastutustundlikult. Situatsioon
ülesanne on koostatud, tuginedes õe põhiõppe kavale.
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Sisseastumiseksami edukale sooritamisele aitavad kaasa kirjandusallikad, 
mis on esitatud lk 117.

Õeteaduse artikli vormistamise juhend 

Artikli struktuur
Artikli pealkiri, lühike ja  konkreetne, peab kajastama adekvaatselt kir
jutise sisu.

Andmed autori kohta (ees- ja  perekonnanimi, elukoha aadress 
(tänav/küla, linn/maakond ja  postiindeks).

Sissejuhatus on teemat tutvustav, lühike ja  konkreetne ning peab teki
tama lugejas huvi käsitletava teema vastu.

Kirjutise sisu on üles ehitatud loogiliselt, väljendusviis peab olema 
selge ja  üheselt mõistetav. Teksti parema loetavuse huvides tuleb vältida 
pikki lauseid ja  võõrsõnu. Selgelt on väljendatud kirjutise eesmärk, 
sõnum esitatakse selgelt ja  lühidalt. Empiirilise uurimuse puhul on eraldi 
peatükkidena esitatud kirjanduse ülevaade koos viidetega, uurimismater
jal, -meetodid ja  tulemused. Refereeringud ja  tsitaadid koos viidetega 
esitatakse oma seisukohtadest eraldi. Artikli kui terviku ülesehitus peab 
olema loogiline, töö eri osad omavahelises vastavuses.

Arutelu ja  järeldused  on kirjutise osa, milles autor väljendab oma 
põhjendatud arvamusi ja  seisukohti teema ja  varasemate kirjutiste kohta 
ning esitab lõppjäreldused.

Kasutatud kirjandus esitatakse tähestikulises järjekorras. Raamatutel 
märgitakse autorite perekonnanimed ja  initsiaalid, ilmumisaasta, raamatu 
pealkiri ja  väljaandmise koht (nt: Krause, K., Salo, S. (1992) Teoreettinen 
hoitotyö. Tampere.). Ajakirjade puhul tuuakse ära autorite perekonna
nimed ja initsiaalid, ilmumisaasta, artikli pealkiri, ajakirja nimetus, 
number ja  artikli lehekülgede algus-ja lõppnumbrid (näit: Aro, I. (1996) 
Õendusest, põetusest, õeteadusest. Eesti Arst, 2, 185-187).

Kokkuvõte on lühike ja  konkreetne ning kajastab kogu artikli sisu. 
Kokkuvõte paigutatakse artikli algusesse.

Artikli tehniline vormistamine
Artikkel trükitakse arvutil, selle pikkus on kuni 5 lehekülge (A4 formaa
dis). Leheküljed nummerdatakse.

Artikkel kirjutatakse eesti keeles, soovitatav on lisada ka ingliskeelne 
kokkuvõte (Abstract). Töö keeleline tase, lauseehitus ja  kirjavahemärkide 
kasutamine peab vastama eesti keele reeglitele.

Teksti kiri Times New Roman, tähe suurus 12, rea intervall 1,5.
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Tabelid ja  joonised on nummerdatud ja  allkirjadega ning nad tuleb
paigutada teksti sobivasse kohta. Tabeli ja  joonise allkiri kirjutatakse
vahetult selle alla.

Õppekirjandust sisseastumiseksamiks õeteaduses

Üldist
Carpetino, L. J. (1989) Nursing diagnosis. Philadelphia: J. B. Lippincott 

Co.

Kozier, B. (1987) Techniques in clinical nursing.
Clinical nursing skills and techniques (1986).
Wolff, LuVeme R. N. (1979) Student self-evaluation manual in funda

mentals o f  nursing.
Sovijärvi, A. et al. (1994) Kliininen fysiologia. Helsinki: Duodecim.

Allikmets, L., Kaasik, A-E., Kõrge, K. jt. (1988) Kliiniline farmako
loogia. Tallinn, Valgus, Scripta medicorum.

Psühhiaatria õendus
Stuart, G., Surdeen, S. (1991) Principles and Practice o f Psychiatric 

Nursing. St. Louis, Mosby.

Rasedate ja vastsündinute õendus
Bobak, I. M. (1984) Essentials o f  maternity nursing.

Neeson J. D. (1987) Clinical manual o f maternity nursing.

Laste õendus
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ERIALAKATSE ÄRIJUHTIMISE ERIALAL

Erialakatse toimub testi vormis, mille eesmärgiks on välja selgitada üli
õpilaskandidaatide ärijuhtimise eriala valiku põhjus, põhjendus ja  ootu
sed, orienteerumine sotsiaalmajanduslikes ja  majanduspoliitilistes küsi
mustes, isikuomadused, intellektuaalsed võimed, võõrkeeleoskus ning 
õppetööga toimetuleku eeldused.

Kinnitatud Pärnu Kolledži nõukogu poolt
16.02.2000

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

ESSEE JA KUTSESOBIVUSVESTLUS 
KASVATUSTEADUSTE ERIALAL

Nii essee kui ka kollokvium annavad ettekujutuse sisseastuja teadmistest, 
arutlusvõimest ja  silmaringist valdkondades, mis seostuvad inimese aren
gu, arengutingimuste, kasvatuse, õppimise ja  õpetamisega. Vestluses ei 
kontrollita faktiteadmisi koolis õpitud ainete, eesmärgiks on tutvuda 
eelkõige sisseastuja prioriteetide, hoiakute ja  lugemusega. Kasvatus
teadusi õppida soovijailt eeldame kooli õppekavast eelkõige inimese
õpetuse tsükli ainete (psühholoogia, terviseõpetuse, perekonnaõpetuse), 
ühiskonnaõpetuse ja  üldbioloogia head tundmist. Vestluse üks teema on 
sisseastuja enda valitud lasteraamatu analüüs pedagoogilisest aspektist. 
Soovitatav on olla kursis hariduselu aktuaalsete probleemidega Eesti 
meedias.

Essee tuleb kirjutada kahe tunni jooksul etteantud teemal sisse
astumiseksamite graafikule vastaval ajal. Essee tulemuste põhjal selgub, 
kas sisseastuja osaleb kollokviumil (kutsesobivusvestlusel).

Vestluses pedagoogika osakonna õppejõududega arutatakse esseest 
lähtudes kasvatus-ja haridusprobleeme.
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ESTICA TEST

Kirjalik test kontrollib riikliku õppeprogrammi ulatuses põhiteadmisi 
Eesti a ja-ja  kultuuriloost, kirjandusest ja  loodusest. Samuti kontrollitakse 
üliõpilaskandidaadi teadmisi Eesti riigi ülesehitusest, õigussüsteemist, 
kodanike õigustest ja  kohustustest.

Test hõlmab keskkooli ajaloo, kirjanduse, geograafia ja  kodaniku
õpetuse tundides õpitut ning nõuab kursis olekut Eesti meedia ja  ühis
konna arenguga.

Testi küsimused esitatakse selle täitja emakeeles.

Kinnitatud Narva Kolledži nõukogu poolt
16.02.2000

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

INGLISE KEEL

1. Inglise keele eksami kirjalik osa koosneb
a) leksikaal-grammatilisest testist, mille eesmärgiks on kontrollida 
inglise keele grammatika ja  sõnavara valdamist. Testi (90 leksikaal- 
grammatilist lauset) sooritamisel võib saada maksimaalselt 90 punkti. 
Grammatikateadmisi kontrollitakse kogu teatmikus esitatud pro
grammi ulatuses. Võimalikud ülesannete tüübid: valikvastused, lünktest, 
sünonüümika, sõnatuletus, grammatiliste konstruktsioonide parafrasee
rimine/ teisendamine [nt.: I saw him yesterday / It was ... {yesterday that I 
saw him)]',
b) grammatiliste vormide, sõnaliikide ja lauseliikmete äratundmine 
tekstis. Ülesande eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti;
2. Inglise keele eksami suuline osa koosneb

a) tundmatu teksti (700-1000 leksikaalset ühikut) lugemisest ja  tõlki
misest ilma sõnaraamatuta. Eksamineeritaval on võimalik valida kergema 
ja  raskema teksti vahel, kusjuures kergema teksti eest on võimalik saada 
maksimaalselt 3, raskema eest 5 palli. Lugemise hindamisel arvestatakse 
hääldust ja  intonatsiooni, tõlkimise hindamisel tekstist arusaamist ja  tõlke
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adekvaatsust. Arusaamist võidakse kontrollida ka sünonüümide ja  para
fraseerimise abil;
b) vestlusest-intervjuust, mis lähtub tundmatu teksti temaatikast, kuid 
katab ka muid keskkoolis läbitud teemasid. Iga intervjuu sisaldab küsi
musi väga erinevate teemade kohta (nt.: kas sa oled kusagil reisinud, 
milline koht kõige enam meeldis, võrdle elu kodus ja  seal', mida kavatsed 
tulevikus teha', kas see, mida koolis õppisid, oleks sulle tulevikus kasulik; 
kes on olnud siiani sinu sõbrad, kas arvad, et side nendega jätkub või 
tekivad ülikoolis uued sõbrad', jne. —  ühe vestluse-intervjuu piires). Hin
damisel arvestatakse vastuste spontaansust, asjakohasust, loomulikkust 
ning idiomaatilisust, mitte päheõpitud jutu (nn. monoloogi) esitamise- 
oskust. Positiivselt hinnatakse ka eksamineeritava poolt täpsustavate 
küsimuste või vastuargumentide esitamist antud vestluse piires. Vestluse- 
intervjuu eest on võimalik saada maksimaalselt 5 palli.

Grammatika kirjaliku eksami jaoks
Laiendamata ja  laiendatud lihtlause. Umbisikulised laused {It is raining. 
It is late). Liitsihitis. Küsilaused (üld- ja  eriküsimused). Lihtsamad liit
laused. Aegade ühildumine ja  erinevate ajavormide kasutamine otsekõne 
edasiandmisel kaudses kõnes.
N i m i s õ n a :  mitmus ja  omastav kääne, ebareeglipärane mitmuse moo
dustamine.
A r t i k k e l :  umbmäärase, määrava ja  nullartikli kasutamise tähtsamad 
juhud.
O m a d u s s õ n a :  kesk- ja  ülivõrde kasutamine ja  nende moodustamine 
sufiksite ning abisõnade abil. Eri tüvedest moodustatud võrdlusastmed. 
A r v s õ n a :  põhi-ja järgarvsõnad, kuupäevad, aastaarvud, kellaajad. 
A s e s õ n a :  isikulised, omastavad, enesekohased {myself jne.), vastastiku
sed {each other, one another), näitavad {this, that, such), küsivad {who, 
whose, what, which), siduvad {who, whose, which, that), eitavad {neither, 
no, none, no one, nobody, nothing), umbmäärased {some, any, every, 
much, many, little, few, each, both, either, all, other, another, one) ase
sõnad.
T e g u s õ n a :  ebareeglipäraste verbide põhivormid; aktiivi üld- {Present 
Indefinite, Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past 
Continuous, Future Continuous) ja  perfekti ajad {Present Perfect, Past 
Perfect, Future Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Con
tinuous, Future Perfect Continuous)', passiivi ajad {Present Indefinite, 
Past Indefinite, Future Indefinite, Present Continuous, Past Continuous,
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Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect); käskiv kõneviis (jaatav ja  
eitav vorm); kaudne kõne; tingimuslaused; verbi mittepöördelised vormid 
(infinitiiv, gerundium, oleviku ja  mineviku kesksõna); mitmeosalised 
tegusõnad {phrasal verbs).
M ä ä r s õ n a :  moodustamine ja  võrdlusastmed.
E e s s õ n a :  tähtsamad eessõnad.
S õ n a d e  t u l e t a m i n e  tuntud tüvedest afiksite (liidete) abil: 
nimisõna —  sufiksid (järelliited) -er {-ar, -or), -ance {-ence), -tion {-sion, 
-ion), -ment, -ness, -ity, -th;
omadussõna —  sufiksid (järelliited) -fui, -less, -able (-ible), -ly\ prefiksid
(eesliited) re-, un-, in- {il-, im-, />-), dis-,
tegusõna —  sufiksid (järelliited) -ate, -ize {-ise), -en.

Kinnitatud kehakultuuriteaduskonna nõukogu poolt
28.12.1999 nr 12

KEHALISED VÕIMED

Kõik liikumis- ja  sporditeaduste ning füsioteraapia bakalaureuseõppe, 
treeninguõpetuse ja  spordijuhtimise diplomiõppe üliõpilaskandidaadid 
peavad sooritama sisseastumiseksami kehalistes võimetes, mis selgitab 
üliõpilaskandidaatide võimeid ja  oskusi:

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

Liikumis- ja  sporditeaduste bakalaureuseõppes ning treeninguõpetuse ja  
spordijuhtimise diplomiõppes hõlmab sisseastumiseksam ka valitud 
spordiala. Valikuvõimalused: kergejõustik, suusatamine, orienteerumine, 
võimlemine, korvpall, käsipall, sulgpall, võrkpall, jalgpall, tennis, maad
lus, poks, tõstmine, kulturism, karate, judo, moodne viievõistlus, ujumine, 
sõudmine, aerutamine.

Kõigis loetletud valdkondades hinnatakse kümne punkti süsteemis, 
saadud punktid summeeritakse. Sisseastumiseksam peetakse sooritatuks, 
kui üheski valdkonnas pole saadud 0 punkti. Sisseastumiseksami koond- 
hinde e. konkursipunktide arvu saamiseks jagatakse saadud punktide
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summa treeninguõpetuse ja  spordijuhtimise erialal diplomiõppes ning 
liikumis- ja  sporditeaduste erialal bakalaureuseõppes viiega, fusioteraapia 
erialal bakalaureuseõppes neljaga, kusjuures tulemus ümardatakse ühe 
kohani pärast koma.

Nõuded ja normatiivid 

Võimlemine

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

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

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

Hindamine toimub kümne punkti süsteemis. Võimlemise koondhinne saa
dakse nelja arvestusliku harjutuse punktide summa jagamisel neljaga.

Hindeskaalad

Tirelring kõrvale:
• elemendi sooritamine 3 punkti,
• element sooritatult käed ja  jalad ühel sirgjoonel lisab hindele 4 punkti,
• element sooritatult sirutatud jalgadega lisab hindele 3 punkti.

Kägarhüpe:
• hüpe 3 punkti,
• hüpe täpse maandumisega lisab hindele 2 punkti,
• hüpe maandumisega kitsest vähemalt lm  kaugusele lisab hindele 

5 punkti, maandumine lähemale (iga 10 cm) alandab hinnet ühe punkti 
võrra.

Akrobaatikaharjutus:
• tirel ette 2 punkti,
• tiritamm (püsi 3 sek) 5 punkti,
• tirel taha 3 punkti.
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Poom :
• hüpe jalgade vahetusega 2 punkti,
• kükis 180° pööre 3 punkti,
• rõhtseis 3 punkti,
• mahahüpe 2 punkti.

Kang:
• tireltõus sirutatud jalgadega 10 punkti,
• tireltõus kõverdatud jalgadega 7 punkti.

Iga harjutuse puhul arvatakse täiendavalt maha väikese vea puhul
0,5 punkti, keskmise vea puhul 1 punkt ja  suure vea puhul 1,5 punkti.

Kergejõustik
NAISED

100 m kuul (4 kg) 500 m
10 punkti 14,4 8.30 1.35,0
9 punkti 14,7 8.00 1.38,0
8 punkti 15,0 7.70 1.41,0
7 punkti 15,3 7.40 1.44,0
6 punkti 15,6 7.10 1.47,0
5 punkti 15,9 6.80 1.50,0
4 punkti 16,2 6.50 1.53,0
3 punkti 16,5 6.20 1.56,0
2 punkti 16,8 5.90 1.59,0
1 punkt 17,1 5.60 2.02,0
0 punkti —  madalam tulemus 

MEHED
100 m kuul (7,260 kg) 1000 m

10 punkti 12,4 9.40 3.00,0
9 punkti 12,7 9.00 3.05,0
8 punkti 13,0 8.60 3.10,0
7 punkti 13,3 8.20 3.15,0
6 punkti 13,6 7.80 3.20,0
5 punkti 13,9 7.40 3.25,0
4 punkti 14,2 7.00 3.30,0
3 punkti 14,5 6.60 3.35,0
2 punkti 14,8 6.20 3.40,0
1 punkt 15,1 5.80 3.45,0
0 punkti — madalam tulemus
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Alade sooritamisel arvestatakse võistlusmäärusi. Jooksudes antakse üks, 
kuulitõukes kolm katset. Sooritamise järjekord: 100 m jooks; kuulitõuge; 
N —  500 m, M —  1000 m jooks. Kergejõustiku koondhinne saadakse 
kolme arvestusliku ala punktide summa jagamisel kolmega.

Ujumine

50 m vabaujumine
NAISED MEHED

10 punkti 45,0 40,0
9,8 punkti 45,1—46,0 40,1-41,0
9,6 punkti 46,1-47,0 41,1-42,0
9,4 punkti 47,1-48,0 42,1-43,0
9,2 punkti 48,1-49,0 43,1-44,0
9,0 punkti 49,1-50,0 44,1-45,0
8,8 punkti 50,1-51,0 45,1-46,0
8,6 punkti 51,1-52,0 46,1-47,0
8,4 punkti 52,1-53,0 47,1-48,0
8,2 punkti 53,1-54,0 48,1-49,0

jne. jne. jne.

Sportmängud

Hinnatakse põhielementide sooritamist ühes sportmängus (vabal valikul). 
Korvpall ja  käsipall: kombinatsioon etteantud mänguelementide soorita
misega. Hinnatakse eelkõige elementide sooritamise tehnikat ning 
arvestatakse ka sooritamise kiirust.
Võrkpall: ülaltsööt pea kohale 3 m kõrgusele (min. 10). Palling (10) ette
antud tsoonidesse. Hinnatakse eelkõige söödu ja  pallingu sooritamise teh
nikat ning pallingul ka tsooni tabamusi.

Valitud spordiala

Üliõpilaskandidaadilt peab valima ühe konkreetse spordiala. Hinnatakse
1) spordiala tehnikat (maksimaalselt 4 punkti),
2) spordimeisterlikkust (maksimaalselt 4 punkti),
3) spordiala tundmist ankeedi alusel (maksimaalselt 2 punkti).

NB! Aasta jooksul Eesti täiskasvanute ja  noorte meistriks tulnud üli
õpilaskandidaadid vabastatakse kehaliste võimete testidest ja  saavad 
maksimaalse konkursipunktide arvu.
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KOLLOKVIUM USUTEADUSE ERIALAL

Kollokvium on pingevabas õhkkonnas toimuv kuni 30-minutiline suuline 
vestlus, mille käigus küsitletakse üliõpilaskandidaati tema elukäigu, 
seniste õpingute, võõrkeeleoskuse, huvide, religioossete ja  kiriklike eelis
tuste ning tulevikuplaanide kohta, samuti kontrollitakse üliõpilaskandi- 
daadi arutlemisvõimet ja  suhtlemisoskust.

Üliõpilaskandidaadilt eeldatakse
• Piibli ja  kristliku dogmaatika aluste tundmist järgmise gümnaasiumi- 

õpiku mahus: T. Jtirgenstein. Piibliõpik ja  dogmaatika alused. Tallinn: 
Koolibri, 1997;

• kiriku ajaloo ja  kristliku eetika tundmist järgmise gümnaasiumiõpiku 
mahus: T. Jürgenstein, R. Ruut, T-E. Friedenthal. Kiriku ajalugu ja  
tänapäev. Kristlik eetika. Tallinn: Koolibri, 1999.

Üliõpilaskandidaadilt ei eeldata uskkondadesse kuulumist.

Kinnitatud usuteaduskonna nõukogu poolt
01.02.2000

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

LOOMINGULINE KONKURSS 
MAALIKUNSTI ERIALAL

Loomingulisele eelkonkursile esitab üliõpilaskandidaat omal valikul 
10 polükroomset maali ja  10 joonistust.

Loominguline konkurss toimub ühe nädala jooksul, mil üliõpilaskandi
daadid joonistavad ja  maalivad etteantud ülesannete põhjal.
1. Joonistamine: portree, täisfiguur.

Tehnika: grafiit paberil.
Annab maksimaalselt 10 punkti.

2. Maalimine: natüürmort.
Tehnika: kattevärvid (guašš, akrüül, õli) paberil, papil või lõuendil. 
Annab maksimaalselt 10 punkti.
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3. Maalimine: poolfiguur (portree kätega).
Tehnika: kattevärvid (guašš, akrüül, õli) paberil, papil või lõuendil. 
Annab maksimaalselt 10 palli.

4. Kompositsiooniülesanne:
Polükroomne kompositsioon etteantud teemal. Formaat määratud. 
Annab maksimaalselt 10 palli.

Joonistus-, maali- ja  kompositsioonieksamid toimuvad viiel päeval enne- 
ja  pärastlõunaste tunniplokkidena. Hinnatakse kuuendal päeval.

Eksami eel toimub konsultatsioon, kus täpsustatakse ülesannete sisu ja  
hindamiskriteeriume.

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

NORRA, ROOTSI VÕI TAANI KEEL

Sisseastumiseksami võib sooritada norra, taani või rootsi keeles, arves
tades, et norra keele õppimise võimalused Eestis on piiratud.

Kirjalik eksam koosneb kahest osast. Esimene osa on test, kus selgitatakse 
välja kandidaadi üldised keskkooli programmil põhinevad filoloogilised 
eelteadmised. Teine osa, essee valitaval teemal, on seotud skandinaavia 
kirjanduse või kultuuriga, Eesti ja  Skandinaavia maade suhetega jm.

Suulisel eksamil selgitatakse kandidaadi üldised teadmised eelkõige 
Norra kultuurist, ajaloost ja  ühiskonnast.

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

PRANTSUSE KEEL JA KULTUUR

Suuline eksam toimub prantsuse keeles. Alusmaterjalina kasutatakse 
prantsuskeelset prantsuse kultuuri puudutavat teksti, millest sisseastujad 
peavad tegema lühikokkuvõtte, osaliselt tõlkima ning analüüsima tekstis 
esinevaid sõnavorme ja  nende tuletisi. Järgneb teksti teemast lähtuv 
laiendatud vestlus. Hinnatakse tekstist arusaamist ja  sisseastuja suulise
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väljenduse oskust, samuti motivatsiooni asuda õppima prantsuse keele ja  
kirjanduse erialal. See ei tähenda üksnes prantsuse keele oskuse oman
damist, vaid ka teoreetilisemat huvi prantsuse keele, kirjanduse ja  kultuuri 
vastu. Igal sisseastujal tuleb teha üks grammatikaharjutus. Eeldatakse, et 
sisseastujad tunnevad keskkoolis õpitud grammatikat ja  sõnavara.

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

SAKSA KEEL

Saksa keele kirjalik eksam on leksikaal-grammatiline test, mille ees
märgiks on kontrollida grammatika ja  sõnavara valdamist. Test koosneb 
kolmest osast (1. seotud tekst 30 lüngaga, 2. üksikute lausetena esitatud 
60 leksikaal-grammatilist ülesannet, 3. viis tõlkelauset) ja  selle eest võib 
saada maksimaalselt 100 punkti. Grammatikateadmisi kontrollitakse kogu 
teatmikus esitatud programmi ulatuses. Kirjalikus eksamis on järgmised 
ülesannete tüübid: lünkade täitmine sobivate sõnade ja  õigete gramma
tiliste vormidega, valikvastused, sünonüümika, sõnatuletus, grammatiliste 
konstruktsioonide parafraseerimine/teisendamine, lisaks tõlge eesti kee
lest saksa keelde.

Grammatika kirjaliku eksami jaoks

Jaatavad laused, eitavad laused (eitussõnadega nicht ja  kein), käsk- ja  
küsilaused (küsivate sõnadega ja  ilma). Otsene ja  pöördne sõnade järje
kord (inversioon). Laused, mis sisaldavad öeldist liht- ja  liitajavormides 
(Perfekt, Futurum I). Tegusõnade liitöeldisega (modaalverb + tegusõna, 
tegusõna + infinitiiv zm ’ ga) laused.

Põimlaused järgmiste kõrvallausetega: sihitislaused sidesõnaga daß, 
ajalaused sidesõnadega wenn ja  ais, põhjuslaused sidesõnadega weil ja  
da, täiendlaused siduva asesõnaga {der, die, das). Rindlaused side
sõnadega und, aber, denn, deshalb.
N i m i s õ n a :  käänamine ja  käänete kasutamine.
A r t i k k e l :  määrav, umbmäärane ja  nullartikkel.
T e g u s õ n a :  tugeva ja  nõrga pöördkonna verbide ajavormid Präsens, 
Präteritum (Imperfekt), Perfekt, Futurum; Präsens'' i kasutamine oleviku
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I

ja  tuleviku väljendamiseks; Präteritum'i (Imperfekt*\) kasutamine jutusta
misel; Perfekt' i kasutamine vestluses.
O m a d u s s õ n a ;  omadussõna lühike (käändelõputa) vorm öeldistäitena; 
võrdlusastmete moodustamine; omadussõna käänamine ja  lõpud täiendina. 
M ä ä r s õ n a :  tähtsamad liigid ja  kasutamine.
A s e s õ n a :  isikulise asesõna kasutamine nominatiivis, daativis ja  akusa
tiivis; omastavate asesõnade, näitavate asesõnade (dieser, jener) ja  
küsivate asesõnade (wer, was) käänamine ja  kasutamine. Umbmäärane 
asesõna man ja umbisikuline asesõna es.
E e s s õ n a :  eessõnade kasutamine daativiga (aus, bei, nach, mit, seit, von, 
zu), akusatiiviga (für, durch, ohne, um, gegen), daativi ja  akusatiiviga (an, 
in, auf, vor, zwischen, hinter, neben, über, unter), genitiiviga (während).

Kinnitatud filosoofiateaduskonna nõukogu poolt
12.01.2000 nr. 1

VENE KEEL JA KIRJANDUS (vene kooli lõpetanutele) 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
(для окончивших русскую школу)

На экзамене по русскому языку и литературе абитуриенты пишут 
эссе, выбирая одну из предложенных тем и раскрывая ее на мате
риале художественных произведений (указанных в заглавии темы 
или по собственному выбору). При подготовке необходимо ориенти
роваться на предлагаемые ниже программу и список художествен
ных текстов. Жирным шрифтом выделены авторы, знакомство с 
которыми считается обязательным и по которым могут быть пред
ложены темы эссе. Остальные части программы носят рекомен
дательный характер; привлечение этих текстов при раскрытии темы 
эссе принесет его автору дополнительные пункты.

Требования к эссе по русскому языку и литературе
I. Цель работы: показать качество приобретенных за школьные 
годы знаний в области родного языка и русской литературы 19- 
20 вв. (в объеме полной школьной программы —  основной школы и 
гимназии, с учетом публикуемой ниже программы).
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II. Результат работы: эссе, в котором реализованы такие основные 
черты текста, как связность и целостность.

III. Требования к содержанию: предполагается, что все темы, в том 
числе так называемые “свободные”, будут раскрываться на мате
риале художественных произведений. Автор эссе не может ограни
читься общими словами, декларациями и эмоциональными воскли
цаниями. Необходимо ясно сформулировать собственное решение 
темы и привести доказательства своей точки зрения, опираясь на 
художественные произведения.

В рамках избранной темы абитуриенты должны показать знание 
текстов русской литературы (как программных, так и внепрограмм
ных) и способность их анализировать, а также общую эрудицию. 
Наличие собственного взгляда абитуриента на художественное 
произведение приветствуется, однако главное внимание должно 
быть уделено анализу позиции писателя, раскрытию его замысла с 
учетом исторического и культурного контекста, в котором произве
дение создавалось. Абитуриент должен показать свое умение пони
мать чужую точку зрения, ее логику и побудительные причины, 
даже если он сам эту точку зрения не разделяет. Способность 
разграничить свой и чужой взгляд на тот или иной жизненный и 
философский вопрос, дать себе отчет в каждом из них —  одно из 
основных профессиональных качеств будущего филолога.

IV. Требования к логической и композиционной структуре эссе:
1. Текст должен содержать вводную часть (введение в тему), основ
ную часть (разработку темы, ее развитие), заключение (выводы).
2. Композиционная организация текста (его основной части) зависит 
не только от выбранной темы, но и от цели автора.

V. Требования к языку и стилю эссе:
1. Текст эссе представляет собой жанр одного из подстилей 
публицистического стиля (художественно-публицистического или 
научно-публицистического).
2. Эссе должно представлять собой рассуждение (рассуждение- 
доказательство и/или рассуждение-опровержение). В зависимости от 
темы и от цели, которую ставит перед собой абитуриент, в текст 
могут быть включены повествовательные и описательные фраг
менты, однако эссе не должно превращаться в пересказ сюжета 
художественного произведения или же в описание внешности героя.
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3. В эссе должны быть реализованы такие обязательные качества 
речи, как правильность, точность, логичность, последователь
ность, языковое богатство и выразительность.
4. Абитуриент должен показать владение ресурсами родного языка, а 
также знание лексических, морфологических и синтаксических норм.
5. В эссе должны соблюдаться все правила орфографии и пунк
туации. Абитуриент не имеет права на так называемые “авторские 
знаки”, идущие вразрез с общепринятыми правилами орфографии и 
пунктуации. Грамотность, в том числе и стилистическая, будет 
учитываться при оценке эссе.

Программа по русской литературе 

Древнерусская литература
“Слово о полку Игореве”: судьба памятника и его идейное содер
жание.

Русская литература XVIII века
Русская поэзия XVIII века. Ломоносов. Державин.

Денис Фонвизин: писатель и общественный деятель. Русское 
дворянство в “Недоросле” Фонвизина: объект для сатиры и поло
жительный идеал.

Литературная деятельность Н. М. Карамзина: “Бедная Лиза”. 
“История государства Российского”.

Русская литература XIX века
Русский романтизм. Поэзия В. А. Жуковского.

А. С. Грибоедов. Жизненный путь. “Горе от ума”.
А. С. Пушкин. Биография. Лирика Пушкина. Проза Пушкина. 

“Евгений Онегин”. Особенности романа в стихах. Проблема чело
века и власти (“Медный всадник”, “Капитанская дочка”).

М. Ю. Лермонтов. Биография. Лирика Лермонтова. Романтизм 
Лермонтова. “Герой нашего времени”. Особенности композиции.

Н. В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. Драматургия 
Гоголя. “Ревизор”. “Мертвые души”. История замысла.

И. С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Основная проб
лематика романов “Дворянское гнездо”, “Отцы и дети”.

Ф. М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. “Престу
пление и наказание” . Герои и “идеи”.
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JI. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. “Война и мир”. 
Идейный замысел и характеристика персонажей.

Русская лирика середины XIX века. Природа и человек в поэзии 
Ф. Тютчева и А. Фета.

И. А. Гончаров. Роман “Обломов”: проблематика романа, харак
теристика персонажей.

Н. А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. Основные темы 
поэзии Некрасова. Поэмы.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатирическое изображение русской 
истории в “Истории одного города”.

Н. С. Лесков. Творчество.
А. П. Чехов. Жизненный и творческий путь. Основные жанры в 

творчестве Чехова. Драматургия Чехова.

Русская литература XX века
Русский символизм. Общая характеристика.

А. А. Блок. Жизненный и творческий путь.
Символистская проза. Роман Ф. Сологуба “Мелкий бес”.
A. М. Горький. Противоречия творческой судьбы. 
Дореволюционное творчество И. А. Бунина, Л. Н. Андреева,

А. И. Куприна.
Творчество И. А. Бунина в эмиграции.
Анна Ахматова. Основные темы творчества.
B. В. Маяковский. Жизненный и твореский путь.
М. И. Цветаева. Жизненный и творческий путь.
Основные темы творчества В. Ф. Ходасевича.
О. Э. Мандельштам. Биография и творчество.
Стилевые поиски и проблематика советской литературы 1920-х 

годов. М. Зощенко, И. Бабель, Ю. Олеша, А. Платонов.
Проблематика творчества А. Платонова конца 1920-х -  

нач. 1930-х гг.
Ю. Н. Тынянов. Историческая проза.
В. В. Набоков. Довоенное творчество.
Роман “Доктор Живаго” как итог жизни и творчества Б. П ас

тернака.
Проблема свободы в романе В. Гроссмана “Жизнь и судьба”.
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество.
Литература советского “самиздата”. Поэма В. Ерофеева “Моск

ва —  Петушки”.
И. А. Бродский. Биография и творчество.
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Теория литературы (основные понятия, необходимые для анализа 
художественных произведений при написании эссе)

Размеры классического русского стиха (ямб, хорей, дактиль, 
амфибрахий, анапест).

Тропы (метафора, метонимия, синекдоха, ирония, гипербола, 
эпитет, сравнение).

Основные прозаические жанры (очерк, новелла, рассказ, повесть, 
роман).

Основные стихотворные жанры (эпиграмма, басня, баллада, эле
гия, ода, поэма).

Драматические жанры (комедия, трагедия, драма, мелодрама, 
трагикомедия).

Элементы композиции и развития сюжета (завязка, кульминация, 
развязка, экспозиция, пролог, эпилог).

Список художественных произведений, знание которых 
считается обязательным

А. С. Грибоедов. “Горе от ума”.
А. С. Пушкин. “Евгений Онегин”. “Медный всадник”. “Дубров
ский”. “Капитанская дочка”. Лирика: “К Чаадаеву”, “К морю”, “Я 
помню чудное мгновенье...”, “Пророк”, “Во глубине сибирских руд”, 
“Арион”, “Анчар”, “На холмах Грузии...”, “Я вас любил...” , “Осень 
(Отрывок)”, “...Вновь я посетил”, “Я памятник себе воздвиг неруко
творный...” .
М. Ю. Лермонтов. “Герой нашего времени”. “Мцыри”. “Песня про 
купца Калашникова”. Лирика: “Парус”, “Бородино”, “Смерть поэта”, 
“Дума”, “Поэт”, “Как часто, пестрою толпою окружен...”, “Родина”, 
“Выхожу один я на дорогу...” .
Н. В. Гоголь. “Ревизор”. “Мертвые души”.
Ф. И. Тютчев. Лирика: “Бессонница”, “Silentium!”, “Два голоса”, 
“Не остывшая от зною...”, “О, как убийственно мы любим...”, “Сияет 
солнце, воды блещут...”, “Последняя любовь”.
И. С. Тургенев. “Отцы и дети” или “Дворянское гнездо”.
Н. А. Некрасов. Поэма “Русские женщины”; лирика: “Тройка”, 
“Нравственный человек”,“Еду ли ночью по улице темной...”, “Раз
мышления у парадного подъезда”, “Рыцарь на час”.
Ф. М. Достоевский. “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой. “Война и мир”.

136



A. A. Фет. Лирика: “Тихая, звездная ночь...”, “Облаком волнис
тым...”, “Шепот, робкое дыханье...”, “Сияла ночь. Луной был полон 
сад. Лежали...”, “Осень”.
А. П. Чехов. “О любви”. “Ионыч”. “Человек в футляре”. “Дама с 
собачкой”. “Архиерей”. “Вишневый сад”.
М. Горький. “Детство”.
A. А. Блок. Поэма “Двенадцать”. Драма “Роза и Крест”. Лирика: 
“Незнакомка”, “О доблестях, о подвигах, о славе...”, “О, весна без 
конца и без краю...”, “Шаги командора”. Цикл “Возмездие”.
B. В. Маяковский. “Облако в штанах”. “Про это”. “Во весь голос”. 
И. А. Бунин. “Господин из Сан-Франциско”. “Митина любовь” . 
“Легкое дыхание”.
А. А. Ахматова. Лирика: сборник “Четки”. “Реквием”.
О. Э. Мандельштам. Лирика: сборники “Камень”, “Воронежские 
тетради”.
М. И. Цветаева. Лирика: сборник “Версты”. “Мой Пушкин”.
М. А. Булгаков. “Белая гвардия”. “Мастер и Маргарита”.
А. Платонов. “Чевенгур”. “Джан”.
Б. Л. Пастернак. “ 1905 год”. “Доктор Живаго”.
А. Т. Твардовский. “Василий Теркин”.
А. И. Солженицын. “Один день Ивана Денисовича”. “Матренин 
двор”.
И. А. Бродский. Сборник стихотворений “Часть речи”.

Список рекомендуемых художественных произведений

Д. И. Фонвизин. “Недоросль”.
И. А. Гончаров. “Обломов”.
Н. С. Лесков. “Леди Макбет Мценского уезда”. “Запечатленный ан
гел”.
М. Е. Салтыков-Щедрин. “История одного города”.
Ф. Сологуб. “Мелкий бес”.
И. Бабель. Сборник “Одесские рассказы”.
М. М. Зощенко. Сборник “Голубая книга”.
В. Ф. Ходасевич. Лирика: “Звезды”, “Пробочка над едким йодом”, 
“Джон Боттом”.
В. В. Набоков. “Дар”.
Ю. Н. Тынянов. “Смерть Вазир-Мухтара”.
Ю. К. Олеша. “Зависть”.
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В. Гроссман. “Жизнь и судьба”.
В. Ерофеев. “Москва — Петушки”.

Kinnitatud Narva Kolledži nõukogu poolt
16.02.2000

VENE KEEL JA MAAILMAKIRJANDUS 
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Русский язык
Письменный экзамен (тест) содержит задания по орфографии и 
пунктуации, а также задания, связанные со стилистическими нор
мами русского языка.

Программа по русскому языку
Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Различие между звуком 
и буквой.

Лексика. Понятие о слове. Значение слова. Многозначные и одно
значные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 
Синонимы. Антонимы.

Словарное богатство русского языка. Общеупотребительные сло
ва. Профессиональная лексика. Диалектные слова. Заимствованные 
слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Фразеологизмы.

Словообразование и орфография. Окончание и основа слова. Окон
чание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова. Чере
дование согласных в корне. Правописание слов с чередующимися 
гласными а и о в корнях гор-гар, кос-кас. Правописание слов с 
чередующимися о — а в корнях лож-лаж , рос-раст. Буквы е и о 
после шипящих в корне. Гласные после шипящих и ц. Правописание 
приставок. Производящая основа. Различные способы словообра
зования в русском языке.

Сложные слова и их правописание.
Сложносокращенные слова и их правописание.
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Морфология и орфография
И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е .  Значение имени существительного и 
его грамматические признаки. Существительные одушевленные и 
неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. Падеж. 
Типы склонения. Правописание сложных окончаний существитель
ных. Правописание важнейших суффиксов.
И м я  п р и л а г а т е л ь н о е .  Значение имени прилагательного и его 
грамматические признаки. Прилагательные качественные, относи
тельные и притяжательные. Полная и краткая формы. Склонение 
прилагательных. Степень сравнения прилагательных. Переход 
прилагательных в существительные. Правописание важнейших 
суффиксов прилагательных.
И м я  ч и с л и т е л ь н о е .  Значение имени числительного. Числитель
ные количественные и порядковые. Склонение числительных. 
Правописание числительных.
М е с т о и м е н и е .  Значение местоимений. Разряды местоимений. 
Склонение местоимений и их правописание.
Г л а г о л .  Значение глагола и его грамматические признаки. Пере
ходные и непереходные глаголы. Глагольный вид. Образование 
видов глагола. Первое и второе спряжения. Наклонения (изъяви
тельное, сослагательное, повелительное). Время глагола. Лицо и 
число (в настоящем и будущем времени). Род и число (в прошедшем 
времени). Причастия и деепричастия. Правописание глагольных 
форм.
Н а р е ч и е .  Знание наречий. Правописание наречий.
П р е д л о г .  Понятие о предлоге, его употребление в речи. Право
писание предлогов.
С о ю з .  Понятие о союзе, его употребление в речи. Сочинительные и 
подчинительные союзы. Правописание союзов.
Ч а с т и ц ы .  Понятие о частицах и их употреблении в речи. Право
писание частиц.
М е ж д о м е т и е .  Значение междометий и знаки препинания при них. 

Синтаксис и пунктуация
Простое предложение. Связь слов в предложениях: согласование, 
примыкание, управление. Виды простых предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные предложения. Члены предложения и способы их 
выражения. Типы предложений по составу: личные, безличные, 
неопределенно-личные, назывные, полные и неполные. Однородные
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члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах 
предложения. Знаки препинания между однородными членами и при 
обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены предло
жения и знаки препинания при них. Приложения, их обособление. 
Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препина
ния при них.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочи
ненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных пред
ложениях.

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами. Основные типы придаточных предложений. Сложноподчи
ненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препи
нания в сложноподчиненных предложениях.

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

косвенной речи.

Программы по мировой литературе

Экзамен по литературе проводится в письменной форме. Экзамена
ционный билет включает вопросы по прилагаемой ниже программе. 
Вопросы, ориентированы на проверку знания общих закономернос
тей историко-литературного процесса, биографии и творчества 
писателей, а также выяснение знания теоретических понятий.

Теория литературы
Размеры классического русского стиха (ямб, хорей, дактиль, амфи
брахий, анапест).

Тропы (метафора, метонимия, ирония, гипербола, литота, срав
нение).

Основные прозаические жанры (эпиграмма, басня, баллада, 
элегия, ода, поэма).

Драматические жанры (комедия, трагедия, драма, мелодрама, 
трагикомедия).

Элементы композиции и развития сюжета (завязка, кульминация, 
развязка; экспозиция, пролог, эпилог).
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Мировая литература
Мифология Древней Греции. Эпические произведения: Гомер. 
Лирика Древней Греции.

Античный театр. Драматургия Древней Греции. 
Западноевропейская литература Возрождения: Ф. Петрарка,

В. Шекспир, М. Сервантес.
Просвещение: идеологические и эстетические основы западно

европейского классицизма.
Драматургия классицизма: Ж.-Б. Мольер, Бомарше.
Философская проза Просвещения: Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 
Творчество И.-В. Гете. “Фауст”
Эстетико-философские основы романтизма. Лирика Шелли. Поэ

мы Дж. Г. Байрона.
Становление реализма в западноевропейской литературе. Романы 

Стендаля, Бальзака.
Реализм 2-й половины XIX в.
Г. Флобер. “Госпожа Бовари” Э. Золя. “Тереза Ракен”
Модернизм в мировой литературе. Драматургия Г. Ибсена, 

М. Метерлинка.
Лирика Бодлера, Варлена, Верхарна. Романы Э. Хемингуэя и

Э.-М. Ремарка.

Список художественных произведений по мировой литературе
Гомер. “Илиада” (или “Одиссея”)
Ф. Петрарка. Лирика.
В. Шекспир. “Гамлет”, “Ромео и Джульета”.
Ж.-Б. Мольер. “Мещанин во дворянстве”, “Тартюф”.
И.-В. Гете. “Фауст” (I часть).
Г. Флобер. “Госпожа Бовари”
Э. Золя. “Тереза Ракен” .
П. Верлен. Лирика.
Г. Ибсен. “Строитель Сольнес”.
Ш. Бодлер. Лирика.
П. Верхарн. Лирика.

Русская литература 

Древнерусская литература
Особенности древнерусского летописания: “Повесть временных лет” 
(фрагменты). “Слово о полку Игореве”: судьба памятника и его 
идейное содержание.
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Русская литература XVII в.
Общая характеристика русского классицизма. Литературная деятель
ность М. В. Ломоносова. Поэзия Г. Р. Державина. Драматургия 
XVIII в. просветительская деятельность Д. И Фонвизина. Комедия 
Фонвизина “Недоросль”. Общественно-исторический смысл сатиры 
в комедии.
Русская литература XIX в
Русский сентиментализм. Роль Н. М. Карамзина в обновлении куль
турной и литературной жизни. Повесть Карамзина “Бедная Лиза”.

Русский романнтизм. Поэзия В. А. Жуковского. Лирика К. Д. Ба
тюшкова.

Басни И. А. Крылова.
Жизненный путь А. С. Грибоедова. Комедия “Горе от ума”.
Биография А. С. Пушкина. Лирика Пушкина. Драматургия Пуш

кина. Проза Пушкина. Роман в стихах “Евгений Онегин”, его 
художественное своеобразие.

Биография М. Ю. Лермонтова. Особенности романтизма Лермон
това. Лиричские и лиро-эпические произведения Лермонтова. Драма 
Лермонтова “Маскарад”. Роман “Герой нашего времени” : компо
зиция; идейное содержание.

Становление реализма в русской литературе. Роль В. Г. Белин
ского в развитии критического реализма.

Жизненный и творческий путь Н. В. Гоголя. Мир фантазии ран
них повестей Гоголя: “Вечера на хуторе близ Диканьки” . Драма
тургия Гоголя. Комедия “Ревизор”. Поэма Гоголя “Мертвые души”.

Биография И. С. Тургенева. Художественные особенности корот
кой прозы Тургенева: “Записки охотника”. Основная проблематика 
романа “Отцы и дети”.

Жизненный путь Ф. М. Достоевского. Раннее творчество Дос
тоевского: роман “Бедные люди”. Герой и “идеи” в романе “Пре
ступление и наказание”.

Роман И. А. Гончарова “Обломов” : проблематика романа, харак
теристика персонажей.

Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого. Идейная концеп
ция романа-эпопеи “Война и мир”.

Русская лирика середины XIX в. Поэты “Чистого искусства”: 
Ф. Тютчев и А. Фет.

Биография Н. А. Некрасова. Основные темы поэзии Некрасова. 
Лиро-эпические произведения Некрасова.

142



✓

Творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина. Особенности сатиры 
Салтыкова-Щедрина: сказки, роман “История одного города”.

Жизненный и творческий путь А. П. Чехова. Проза Чехова. Дра
матургия Чехова.

Русская литература XX в
Новые направления в русской литературе начала XX (символизм, 
акмеизм, футуризм). Русский символизм: общая характеристика. 

Творческий путь А. А. Блока. Образы и символы поэзии Блока. 
Противоречивая творческая судьба А. М. Горького. Ранние рас

сказы Горького. Драматургия Горького.
Творческий путь И. А. Бунина. Дореволюционное творчество 

Бунина. Бунин в эмиграции.
Жизненный и творческий путь В. В. Маяковского. Новаторство 

поэзии Маяковского.
Основные темы лирики А. А. Ахматовой.
Творческое наследие М. И. Цветаевой.
Советская литература 1920-30-х годов.
Творчество М. Зощенко, А. Платонова.
Довоенное творчество В. В. Набокова.
Творческий путь Б. Пастернака. Роман Пастернака “Доктор 

Живаго”.
Творческое наследие М. А. Булгакова. Роман Булгакова “Мастер 

и Маргарита”.
Жизнь и творчество А. И. Солженицына.
Творческий путь И. А. Бродского.

Список художественных произведений 
Д. И. Фонвизин. “Недоросль”.
Г. Р. Державин. “Фелица”, “Видение Мурзы”, “Бог”, “Водопад”.
А. С. Г рибоедов. “Горе от ума”.
А. С. Пушкин. “Евгений Онегин” . “Полтава”. “Борис Годунов”. 
“Медный всадник”. “Повести Белкина”. “Дубровский”. “Капитан
ская дочка”. Лирика: “К Чаадаеву”, “К морю”, “Я помню чудное 
мгновенье . . .”, “Пророк”, “Во глубине сибирских руд”, “Арион”, 
“Анчар”, “На холмах Грузии . . .”, “Я вас любил “Осень (отры
вок)”, “ ... Вновь я посетил”, “Я памятник воздвиг себе нерукотвор
ный ...” .
М. Ю. Лермонтов. “Маскарад”. “Герой нашего времени”. “Мцыри”. 
Лирика: “Песня про купца Калашникова”, “Парус”, “Бородино”,
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“Смерть поэта”, “Дума”, “Поэт”, “Как часто, пестрою толпою 
окружен “Родина”, “Выхожу один я на дорогу”.
Н. В. Гоголь. “Вечера на хуторе близ Диканьки”. “Ревизор”. 
“Мертвые души”.
Ф. И. Тютчев. Лирика: “Бессонница”, “Silentium!”, “Два голоса”, 
“Не остывшая от зною “О, как убийственно мы любим . . .”, 
“Сияет солнце, воды блещут .. .”, “Последняя любовь”.
И. С. Тургенев. “Отцы и дети”. “Записки охотника”.
И. А. Гончаров. “Обломов”.
Н. А. Некрасов. Поэмы: “Русские женщины”, “Кому на Руси жить 
хорошо”; лирика: “Тройка”, “Нравственный человек”, “Еду ли 
ночью по улице темной . . .”, “Размышления у парадного подъезда”, 
“Рыцарь на час”.
Ф. М. Достоевский. “Бедные люди”. “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой. “Война и мир”. Рассказы.
А. А. Фет. Лирика: “Тихая, звездная ночь .. .”, “Облаком волнис
тым .. .”, “Шепот, робкое дыханье...”, “Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали...”, “Осень”.
А. Н. Островский. “Гроза”. “Бесприданница”.
М. Е. Салтыков-Щедрин. “История одного города”. Сказки.
А. П. Чехов. “О любви”. “Ионыч”. “Человек в футляре”. “Дама с 
собачкой”. “Архиерей”. “Вишневый сад”.
М. Горький. “Детство”. “На дне”.
A. А. Блок. Поэма “Двенадцать”. Лирика: “Незнакомка”, “О до
блестях, о подвигах, о славе...”, “О, весна без конца и без краю ...”, 
“Шаги командора”. Циклы: “Стихи о Прекрасной Даме”, “Воз
мездие”.
B. В. Маяковский. “Облако в штанах”. “Про это”. “Во весь голос”. 
И. А. Бунин. “Господин из Сан-Франциско”. “Митина любовь”. 
“Легкое дыхание”
А. А. Ахматова. Лирика: сборник “Четки”. “Реквием”.
М. И. Цветаева. Лирика: сборник “Версты”. “Мой Пушкин”.
М. А. Булгаков. “Мастер и Маргарита” .
М. М. Зощенко. Рассказы.
А. Платонов. “Чевенгур”. “Джан”.
Б. Л. Пастернак. “Доктор Живаго”.
А. Т. Твардовский. “Василий Теркин”.
A. И. Солженицын. “Один день Ивана Денисовича” . “Матренин 
Двор”.
B. Гроссман. “Жизнь и судьба”.
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И. А. Бродский. Сборник “Часть Речи”.
Программа по мировой литературе

Эстонская литература
К. Я. Петерсон как зачинатель эстонской национальной литературы.

Становление эстонской национальной литературы (1830-1890). 
Эстонское национальное возрождение. Его влияние на литературу.

Просветительская деятельность Ф. Р. Крейцвальда. Эпос 
“Калевипоэг”.

Основные мотивы поэзии J1. Койдула
Эстонская литература на рубеже веков (1890-1916). Становление 

критического реализма.
Проза и поэзия Ю. Лийва.
Э. Вильде как вдохновитель критического реализма. Роман “Мо

лочник из Мяэкюла”.
Новые веяния в эстонской литературе начала XX века. Влияние 

западноевропейского модернизма на эстонскую литературу. Группа 
“Ноор-Ээсти”.

Поэзия Г. Суйтса.
Новеллистика Ф. Тугласа.
Национальная литература периода независимой Эстонской Рес

публики (1918-1940).
Художественные поиски в поэзии 1920-30-х годов. Лирика 

X. Виснапуу, М. Ундер, Й. Барбаруса.
Вершина эстонской прозы —  “Правда и справедливость” 

A. X. Таммсааре.

Список художественных произведений
К. Ф. Петерсон. Лирика.
Ф. Р. Крейцвальд. “Калевипоэг”.
Л. Койдула. Лирика.
Ю. Лийв. Лирика.
Э. Вильде. “Молочник из Мяэкюла”.
Г. Суйте. Лирика.
Ф. Туглас. Новеллы (3-4 по выбору).
X. Виснапуу. Лирика.
М. Ундер. Лирика.
A. X. Таммсааре. “Варгамяэ”.
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Täpsem informatsioon ülikooli astumise kohta 

Õppe- ja üliõpilasosakond

Avatud Ülikool

Tartu Ülikooli Tallinna esindus 

Tartu Ülikooli Hiiumaa esindus 

Tartu Ülikooli Ida-Virumaa esindus 

Tartu Ülikooli Järvamaa esindus 

Tartu Ülikooii Saaremaa esindus 

Tartu Ülikooli Võrumaa esindus 

Tartu Ülikooli Valgamaa esindus 

Narva Kolledž 

Pärnu Kolledž 

Türi Kolledž

w

Tartu, Ülikooli 18-120 
tel. (27) 375 625

Tartu, Lossi 24 
tel. (27) 375 200

Tallinn, Müürivahe 11 
tel. (2)6406 866

Kärdla, Vabrikuväljak 1 
tel.(246)96 358

Jõhvi, Keskväljak 1 
tel. (233) 70 389

Türi, Tolli 62 
tel.(238)79403

Kuressaare, Lossipargi 1 
tel.(245)39 839

Võru, Jüri 12 
tel. (278)21 960

Valga, Kesk 12 
tel.(276)66195

Narva, Kerese 14 
tel. (235) 60 608

Pärnu, Ringi 35 
tel.(244)50 520

Türi, Tolli 62 
tel.(238)79403
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