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Avaaktused
Esmaspäeval, 1. septemb-

ril kell 10 algab peahoone au-
las Tartu Ülikooli 2008/2009. 
akadeemilise aasta avaaktus. 

Pärast rektoraadi, valitsuse 
liikmete ning külaliste aulasse 
sisenemist tuuakse sisse riigi-
lipp ja ülikooli lipp ning laul-
dakse hümni. 

Rektor Alar Karis esineb 
tervituskõnega. Sõna saavad 
ka haridus- ja teadusminister 
Tõnis Lukas, Tartu linnapea 
Urmas Kruuse, TÜ üliõpila-
sesinduse esimees Gilber Kask 
ja esmakursuslaste nimel rii-
giteaduste 1. aasta üliõpilane 
Mattias Jõesaar. 

Kõnede vahepeal esineb üli-
kooli kammerkoor. 

Aktus lõppeb traditsioonili-
selt Gaudeamusega. 

Avaaktuse ülekannet näeb 
ka Interneti-vahendusel: 
http://video.ut.ee

Teaduskondade ja kolledži-
te avaaktused samal päeval:

Usuteaduskond – kell 11.15 
aulas

Õigusteaduskond – kell 12 
aulas; kell 12 Kaarli pst 3 suu-
res auditooriumis (Tallinnas)

Arstiteaduskond – kell 15 
aulas

Loodus- ja tehnoloogiatea-
duskond – kell 12 Vanemuise 
46 ringauditooriumis

Haridusteaduskond – kell 
12 Salme 1a aulas 

Kehakultuuriteaduskond – 
kell 16 aulas

Majandusteaduskond – kell 
17 aulas

Matemaatika-informaatika-
teaduskond – kell 13 aulas 

Sotsiaalteaduskond – kell 
14 aulas

Türi kolledž – kell 15 kol-
ledži aulas

Pärnu kolledž – kell 14 Sa-
natooriumi Tervis konverent-
sisaalis

Narva kolledž – kell 12 Her-
manni kindluse rüütlisaalis

Viljandi kultuuriakadeemia 
– kell 13 Pärimusmuusika Ai-
das

Euroopa kolledž – reedel, 
12. septembril kell 11 aulas

Avatud Ülikool – reedel, 26. 
septembril kell 16 aulas

Filosoofiateaduskonna ins-
tituutide infotunnid vt ala-
tes 25. augustist http://www.
fl.ut.ee. 

Meie pere on taas uuenenud. Akadeemi-
line maailm avaneb kolmele tuhande-
le uuele tudengile. Tere tulemast Tar-

tu Ülikooli! Küllap peitub verevahetuses üli-
kooli igavese nooruse saladus. 

Rõõm on tõdeda, et Tartu Ülikooli on vali-
nud parimatest parimad noored. Seda kinnitab 
kas või suur hulk uusi tudengeid, kes on güm-
naasiumi medaliga lõpetanud. Teie valiku üle 
on mul põhjust rõõmu tunda. Kõik see on aga 
akadeemilise elu tavaline ringkäik.

Mis aga on tänavu teisiti kui tavasügisel? 
Maailm on märksa tasakaalutum ja plahvatus-
ohtlikum. Tasakaalu pole lisanud ka olümpia-
vaimustus. Relvad peaksid olümpia ajal vaiki-
ma, aga terve augustikuu on meie pilk olnud 
Gruusia sõjal. Lisaks tavakodanikele on ohv-
riks langenud ka ülikool. 

Gori linnas pole enam ülikooli, pole tavapä-
rast õppeaasta algust – on vaid puruks pommi-
tatud ja paljaks röövitud ülikoolihooned ja lin-
nast põgenenud õppejõud ja tudengid. 

Kas me saame aidata? Jah muidugi, abi on 
märkamisest, solidaarsusest, toetusavaldus-
test, aga konkreetset abi saame pakkuda, kut-
sudes grusiine Tartusse õppima. Ülikool saab 
abi pakkuda ka meie partnerülikoole toetades. 

Ei ole üksi ükski maa ega üksi pole siin il-
mas ka ükski ülikool. Ülikool ei eksistee-
ri väljaspool ühiskonda – ülikooli toimi-

misviisid ei tulene ainuüksi traditsioonist ega 
tahtmisest olla nii või teistsugune. Propagan-
dapõhisel soovunelmate maailmal, mida tihti 
tõe pähe pakutakse, pole kohta akadeemilises 
teadmistepõhisuses. 

Teadmistel ja teaduslikkusel põhinevaid üli-
kooli teadlaste seisukohti on vaja mitte ainult 
ülikooli enda arengusihtide määramisel, vaid 
ka kogu ühiskonna enesetun-
netuse ja toimetuleku tarbeks. 
Loodan, et ülikooli teaduslikult 
põhjendatud sõnal on edaspi-
di enam kaalu nimelt nüüd, kui 
vastutus Eesti riigi hea käekäi-
gu ja arengu ees on suurem kui 
kunagi varem.

Ülikooli oma tuleviku-
nägemuse täp-
sustamine 

saab sügisel uue 
hoo. Arengu-
kava on veel 
pooltoores . 
Ülikoolipere 
koos part-
n e r i t e g a 
k o g u n e b 
a r e n g u -
k o n v e -
r e n t s i -
le no-
vembri 
a l g u -
ses, et 
rääki-

da tulevikusuundadest, ülikooli tugevatest ja 
nõrkadest külgedest ning arengutähistest. 

Otsustada tuleb, millistes valdkondades te-
gutseda. Ammu on selge see, et kõike ei suu-
da. Verstapostide seadmisel aitab ausus ja jul-
gus endale tunnistada, kus on kordaminekuid 
ja kus vajakajäämisi. 

Peale Eesti ülikoolide partnerlusele seadkem 
taas sihid koostööks Euroopa ja maailma üli-
koolidega. Mitmete uute tippkeskuste rahas-
tamisotsused, infrastruktuuri arengu toetu-
sed Euroopast ja toimivad koostöövõrgustikud 
räägivad sellest, et edukaks koostööks on baas 
olemas. 

Vaevalt leiame end kunagi maailma üli-
koolide edetabelite tipust, aga väärikalt 
suudame panustada teadusse ja õpeta-

misse sellest hoolimata. 
Meie riigi majandusseis ei luba praegu oo-

data muretult helgeid aegu, seda enam pea-
me ratsionaalsemalt kasutama vahendeid, mis 
meil täna on. Ma ei pea silmas ainult raha, vaid 
eelkõige inimesi. 

Üldine majanduslangus ja hindade tõus on 
muutnud õppejõudude ja teaduse tegijate vii-
mastel aastatel tõusnud palgad taas keskpäras-
teks. Keskmine aga ei motiveeri, selles puudub 
tunnustus tehtud tööle. Keskmine kultiveerib 
keskpärasust. 

Loodetavasti on võimalik Rektorite Nõukogu 
ja teiste partneritega koostöös palgamuredele 
leevendust leida. Vastasel juhul seisame silmit-
si pettunud inimestega, kes oma ülikooli asjus 
kaasa rääkida ei taha. 

Mis meid aitaks? Inspireeriv kollegiaal-
sus, huvitavad teadusteemad, noored 
ja innukad üliõpilased, aga kindlasti 

märkamine ja hoolimine. Ühtsustunnet 
ja kokkuhoidmist on meil vaja enam 
kui kunagi varem, sest otsused, 
mida lähiajal tuleb teha, pole ker-
gete killast. Nendes on vastutus tu-
leviku, vastutus oma ülikooli, aga 
ka kogu riigi tuleviku ees.

Soovin ülikooliperele huvitavat 
ja inspireerivat uut aastat! Tuden-
gitele huvitavaid kursusi ja kor-
daminekuid, aga ka põnevat tu-

denginoorust Tartus. Õnne 
ja õnnestumisi kõigile!

Alar Karis
TÜ rektor, professor

Armas ülikoolipere!

Rebasenädal 
1.–4. septembrini toimub Tar-

tus peamiselt esmakursuslaste-
le suunatud rebasenädal, mille 
eesmärk on aidata uutel tuden-
gitel ülikooliellu sisse elada.

Tänavu pakub Rebasenä-
dal piknikke elavas ettekan-
des muusikaga, ekskursioone 
Tartu linnas ning muuseumi-
des, traditsioonilisi professori-
te talkshowsid ja välisüliõpilas-
te õhtut ning võimalust meis-
terdada savirebaseid. 

Tartu ajalugu tutvustab Mart 
Laar. Kõik üritused on tasuta. 
Lisainfo: http://rebane.agape.
ee.

Kersti Roosimäe,
õppetöö analüüsi spetsialist

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

2008. aasta TÜ parimad õp-
pejõud hindavad tudengite 
tunnustust ning usuvad, 
et nende edu valemiks on 
väiksemad loengurühmad, 
kus õppejõu ja üliõpilase 
vahel saab tekkida side. 

«Väga suures auditooriumis 
ei jõua ilmselt õppejõu jutt iga 
inimeseni,» ütles Urmas Ko-
kassaar, bioloogia didaktika 
lektor, kelle tudengid valisid 
teist korda ÕISi kaudu pari-
maks õppejõuks realia et na-
turalia valdkonnas.

Seetõttu on inglise keele di-
daktika lektoril ning juba kol-
mandat aastat järjest socialia 
valdkonnas parimaks õppe-
jõuks osutunud Kristel Ruut-
metsa hinnangul väga kahju, 
et nn massiloengute pidajad 
valimissüsteemist tulenevalt 
parimate nimekirja tihtipeale 
ei jõua, kuigi tegu on oma ala 
hinnatud spetsialistidega. Ee-
lisseisus on aga näiteks keele-
õpperühmad. 

Õppejõud leidsid ka seadus-
pärasusi selles, et tänavu vali-
sid tudengid parimateks kaks 
bioloogi. Üldbioloogia assis-
tendi ja medicina valdkonna 
parimaks tunnistatud Marika 
Masso sõnutsi võib selle põh-
jusi otsida tudengite muutu-
nud eelistustest, mis omakor-
da võivad olla seotud bioloo-
gia suurema väärtustamisega 
ühiskonnas. 

Siiski peab nii Kokassaare, 
Ruutmetsa kui ka Masso hin-
nangul õppeaine kuulajale 
emotsionaalset või praktilist 
väärtust pakkuma. 

Aasta õppejõude tunnusta-
takse õppeaasta avaaktusel 
hõbedase rinnamärgiga, mil-
lele lisandub rahaline pree-
mia TÜ professori ühe miini-
mumkuupalga ulatuses. 

Laureaadid esinevad ülikoo-
lis järgneva õppeaasta jooksul 
avaliku loenguga. 

Aasta õppejõuks kandidee-
rivad õppejõud, kes on eelne-
val õppeaastal Tartu Ülikoolis 
töölepingu alusel teinud õppe-
tööd ning kelle ainekursus(t)
e kohta on täidetud vähemalt 
50 õpetamise ja ainekursuste 
hindamise ankeeti.

Aasta õppejõud püüavad  
edu saladust selgitada

2008. aasta parimad õppejõud on (vasakult) Marika Mas-
so, Urmas Kokassaar ja Kristel Ruutmets. Pildilt puudub 
humaniora valdkonna parim Victória Tóth. Ove Maidla

Humaniora
Natalija Joonas, FL
Aari Juhanson, VK
Anne Jänese, FL
Inga Kuznetsova, FL
Piret Kärtner, FL
Kristiina Praakli, FL
Raili Põldsaar, FL
Pire Teras, FL
Victória Tóth, FL
Ljudmila Vedina, FL

Medicina 
Marina Aunapuu, AR
Helle Karro, AR
Marika Masso, AR
Kadri Matt, AR
Rita Nõmmela, AR
Helmut Seepter, AR
Ursel Soomets, AR
Mihkel Zilmer, AR
Kai Truusalu, AR
Marika Väli, AR

Realia et naturalia 
Karin Hellat, LO
Koit Herodes, LO
Urmas Kokassaar, LO
Ants Kurg, LO
Martin Kärner, LO
Ivo Leito, LO
Mart Noorma, LO
Enn Pärtel, LO
Toomas Tammaru, LO
Henn Voolaid, LO

Socialia 
Kaia Kastepõld-Tõrs, SO
Karin Kiis, PC
Tiina Maripuu, PC
Liis Meeras, PC
Marianne Olbrei, HT
Maret Olo, HT
Anu Palu, HT
Kristel Ruutmets, HT
Evi Saluveer, HT
Kristiina Tropp, HT

I gA vALdKO n nA KÜ m m e pARI mAT õ ppe j õ U dU

Nende seas leidub isikuid, keda üliõpilased on 
hinnanud kõrgelt ka eelnevatel aastatel. 



 

Mõttekilde 
kõrgharidusest

Tõnu Lehtsaar
Tartu Ülikooli professor

Armas ülikoolipere. Olen aastate jooksul tohtinud 
kõrgharidust vaadata nii seest kui ka kõrvalt. 
Minu jaoks on kõrgharidus ja ülikooliharidus ku-

junenud sünonüümideks, kuigi tean, et selline käsitlus 
pole päris täpne. 

Me mõistame elu ja asju nii nagu teisedki, kelle seas 
me parasjagu oleme. Ilmselt paistab ülikool rektoraa-
di, dekaanide, õppejõudude ja üliõpilaste poolt vaada-
tes mõnevõrra erinev välja. 

Kui suudame oma olemist näha ja mõtestada teiste 
asjaosaliste positsioonilt, siis muutume rikkamateks ja 
tõdeme, et meid ühendavat on rohkem kui lahutavat. 
Järgnevalt mõned mõttekillud sellest, kuidas mina Ees-
ti kõrgharidust näen. 

Kõrgele on raske ronida, kuid sealt on kerge ja valus 
kukkuda.

Kõrgele ei tõusta kerglaselt ja kiiresti. Kellel see käh-
ku käib, see valetab.

Künka otsast vaada-
tes tundub, et mäedki 
on vaid kõrged künkad. 
Mäe otsast vaadates 
tundub, et künkad ongi 
künkad.

Kõrghariduse nimi üt-
leb, et see haridus peaks 
olema teistest haridus-
test kõrgem. Hädad al-
gavad sealt, kui see hari-

dus on kõrgem vaid enda kõrgemaks pidamise poolest. 
Olla kõrgem tähendab paista üle teiste. See, kes pais-

tab üle teiste, kujundab silueti.
Kõrgharidus on isiklik ja avalik ühtaegu. Ta võib võt-

ta väga intiimseid vorme, sest üliõpilane saab suhteli-
selt palju oma õpinguid kujundada. Ta on avalik, sest 
igaüks võib selle kohta midagi arvata.

Kõrghariduse kõrgus seisneb madala tõstmises nii 
kõrgele, et ta näeb horisondi taha.

Kõrgharidus on sajanditevanune oma kodu otsiv rän-
daja, kelle juurde teatakse teed.

Tähtis pole sammaste arv, vaid hallolluse paksus.
Kõrghariduselt oodatakse vastust küsimustele, mil-

lele teised ei oska vastata. Tegelikult on kõrghariduse 
ülesanne sõnastada küsimused nii, et teised oskaksid 
neile vastata. 

Inimestele meeldib olla võitjate poolel. Harituse kao-
tus või võidukäik ühiskonnas määrab tarkade ja lollide 
leeri suuruse.

Kui kõik on kõrgharitud, siis on võimalik vaid mada-
lamale minna.

Halvim, mis võib kõrgharidust tabada, on see, kui 
madalus ja tühisus võtavad kogu aja. Parim on, kui 
kõrgharidus saab segamatult asjaga tegeleda. 

Parim viis (ühiskonda) mitte teenida on palju teeni-
misest rääkida. Teenimine on nagu vesi, mida ei kuul-
da, ent mis paneb lilled õitsema.

Tippteadlane ja hea kokk teevad parimal viisil seda, 
milleks nad on kutsutud ja seatud. Nende produkti lõpp 
on samuti suhteliselt sarnane.

Tegelikult on kõrg-
hariduse ülesanne 
sõnastada küsimu-
sed nii, et teised 
oskaksid neile 
vastata. 

Kadri Rannamäe
merilyn merisalu
ajaleht@ut.ee

Kuigi Tartu Ülikooli bakalau-
reuseõppesse soovivate tu-
dengikandidaatide arv kas-
vas pea kolmandiku võrra, 
napib uusi tudengeid endi-
selt kolledžites.

2008. aastal soovis Tartu 
Ülikoolis bakalaureuseõppes-
se astuda 4439 tudengikandi-
daati, mis on 1148 võrra enam 
kui eelmisel õppeaastal. Muu-
datused vastuvõtureeglites 
panid uued bakalaureused se-
nisest enam sihtima riigieel-
arvelisi õppekohti.

«Uued vastuvõtupõhimõt-
ted tekitasid üliõpilaskandi-
daatides põhjendatud ootuse 
pääseda Tartu Ülikooli õppi-
ma ka lävendit ületamata,» 
viitas vastuvõtu peaspetsia-
list Kaja Karo reeglile, mis sel 
aastal esimest korda lubas lä-
vendipõhise vastuvõtuga va-
baks jäänud riigieelarvelised 
kohad täita lävendit mitteüle-
tanud tudengikandidaatide-
ga.

130 lävendit  
mitteületanud tudengit

Kokku võeti Tartu Ülikoo-
lis sel aastal vastu 130 riigi-
eelarvelise õppekoha läven-
dit mitteületanud bakalaure-
usetudengit. Enim täideti va-
baks jäänud õppekohti läven-
dit mitteületanud üliõpilas-
kandidaatidega inglise keele 
ja kirjanduse, majandustea-
duse, keskkonnatehnoloogia 
ja keskkonnateaduse õppeka-
vadel.

Vaatamata sellele, et vabad 
õppekohad sai täita kohe lä-
vendit mitteületanud üliõpi-
laskandidaatidega, jäi ka pä-
rast vastuvõtuperioodi lõppu 
16 õppekaval õppekohti täit-
mata, suur osa neist õppeka-
vadest olid Narva kolledžis ja 

Viljandi kultuuriakadeemias.
Näiteks jäid Narva kolled-

žis bakalaureuseõppes täitma-
ta umbes pooled noorsootöö 
eriala ning vene õppekeelega 
humanitaarainete õpetaja ja 
klassiõpetaja õppekohad ning 
Viljandi kultuuriakadeemias-
se ei saabunud ühtegi klas-
sikalise ja kirikumuusika tu-
dengit.

Et lävendi mitteületami-
ne ei ole õppekava täitumi-
sel enam peatähtis, jääb riik-
lik koolitustellimus täitmata 
eelkõige tudengikandidaatide 
õppekavaeelistuste tõttu. See 
omakorda sõltub muu kõrval 
ka õppekava programmijuh-
tide turundusoskustest, selgi-
tas Karo.

Õppekavade ületäitumist 
ülikool Karo sõnul problee-
miks ei pea. Positiivseks võib 
tema sõnul pidada näiteks ha-
ridusteaduskonna loodustea-
duslike ja humanitaarainete 
õpetaja ning klassiõpetaja õp-
pekavade ületäitumist.

«Mida enam on pedagoogi-
listel õppekavadel tudengeid, 
seda suurem on tõenäosus, 
et 5–6 aasta pärast koolid ka 
õpetajaid juurde saavad,» sel-
gitas ta.

Bakalaureuseõppes suure-
nes sel aastal ületäituvus veel-
gi õigusteaduse õppekaval 
(õppetööga Tallinnas) ning 
Pärnu kolledžis turismi- ja ho-
telliettevõtluse erialal.

Magistrandid  
õpetajaks ei taha

Hambaarstiteaduse esimese 
aasta tudeng Krista Rohtmets 
esindab ilmselt paljude es-
makursuslaste arvamust, kui 
ütleb et alma materile ei ole 
tema silmis konkurenti. «See 
oli minu jaoks ainus valik,» oli 
ta rahul otsusega tulla õppi-
ma Tartu Ülikooli.

Magistriõppes olid suuri-
mad konkursid riigieelarvelis-

tele õppekohtadele õigustea-
duse, religiooniantropoloogia, 
bioloogia ja ajaloo õppekava-
del.

Alatäituvus on magistriõp-
pes analoogselt eelmise aas-
taga eelkõige pedagoogilistel 
ja tehnoloogilistel õppekava-
del.

Riigieelarvelisi magistrante 
võeti sel aastal vastu 714, mis 
on 49 tudengi võrra enam kui 
eelmisel õppeaastal. Tegu on 
Karo sõnul üldisema tendent-
siga: magistriõppes õpinguid 
alustajate arv kasvab igal aas-
tal ca 50 inimese võrra.

Uusi riikliku koolitustelli-
musega doktorante lisandus 
ülikoolis sel aastal 149, rii-
gieelarvevälistele kohtadele 
võeti 55 doktoranti.

Tartu Ülikooli avatud üli-
kooli õppes jätkub dokumenti-
de vastuvõtt kuni 5. septemb-
rini. Riigieelarvelistest õppe-
kohtadest saab dokumente 
sisse anda veel nt rakendus-
kõrgharidusõppes klassikalise 
ja kirikumuusika õppekavale, 
bakalaureuseõppes kutseõpe-
taja ja magistriõppes ajaloo ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja õp-
pekavale. 

Seoses Tartu Ülikooli üliõpi-
lasesinduse ja Ordi eduka 
koostööga laienevad Ordi 
pakkumised nüüd kõigile 
Tartu Ülikooli üliõpilastele. 

Ordi arvutisalongis soo-
dustuse saamiseks on vaja le-
pingu sõlmimisel ette näida-
ta ISIC kaart või üliõpilaspi-
let, mis tõendab teie õppimist 
Tartu Ülikoolis. 

Augusti alguses alanud 
kampaania kestab kuni 31. 
oktoobrini.

Lisaks käib veel 22. sep-
tembrini videokonkurss «Tar-
tu Ülikool ja tudengi suvi 
2008», mille peaauhind on sü-
learvuti. 

2–5 minuti pikkune video-
klipp tuleb esitada CD-plaadil 
.mpeg-formaadis TÜÜE kon-

torisse aadressil Ülikooli 18b, 
51014 Tartu. Klippide puhul 
hinnatakse eelkõige seda, kui 
huvitavad need on, kasuks tu-
leb ka seos TÜ või TÜÜE-ga. 
Parima videoklipi ehk sülear-
vuti võitja nime avaldab üli-
õpilasesindus hiljemalt 6. ok-
toobril.

Soodushinnaga arvuteid 
saavad nüüd kõik TÜ tudengid

Tartu Ülikooli sisseastujate arv 
kasvas  kolmandiku võrra

Välisüliõpilastalituse va-
hendusel on sel aastal kõi-
ge rohkem külalisüliõpilasi 
oodata just Lääne- ja Lõu-
na-Euroopast

Samuti tuleb Tartusse roh-
kesti välistudengeid Poolast, 
Türgist, Soomest ja Vene-
maalt. Kokku alustab Tartu 
Ülikoolis õpinguid 174 välis-
külalisüliõpilast.

Tasemeõppesse bakalau-
reuse-, magistri- või doktori-
kraadi omandama saabub sel 
aastal kõige rohkem üliõpilasi 
Soomest ja Venemaalt. Eksoo-
tilisematest riikidest on täna-
vu esindatud ka Brasiilia, Hii-
na, India ja Mehhiko üliõpila-
sed. Tartu Ülikooli astus ka 20 
Eesti kodakondsusega noort, 
kes on eelneva hariduse välis-
maal omandanud.

Alustavate välistudengite 
arv Tartus püsib võrdlemisi 
stabiilsena, jäädes umbes 250 
ringi.

Välisüliõpilastalituse kau-
du on selleks õppeaastaks 
sõlminud üliõpilasvahetus-

lepingud 225 Tartu Ülikooli 
tudengit, kes õpivad semest-
ri või kaks välismaa ülikoo-
lides. Kõige populaarsemad 
sihtriigid eesti tudengite hul-
gas on Hispaania, Saksamaa, 
Prantsusmaa, Soome, Vene-
maa ja USA.

Möödunud aasta Saksamaal 
Konstanzi Ülikoolis tudeeri-
nud Kadi Epleri sõnul avab 
välismaal õppimine silmi nii 
mitmeski mõttes. «See võimal-
dab asju mitmest uuest kül-
jest vaadata, on iseenda proo-
vilepanek ja toob kaugetena 
paistnud unistused ja võima-
lused lähemale,» rääkis ta.

Kuigi esialgu võib asjaaja-
mine keerukas ja vaevarikas 
paista, on Epleri kinnitusel 
takistused üsna kergelt ületa-
tavad. Tuleb leida enda jaoks 
huvi pakkuv sihtriik, sobiv 
stipendium ja asuda avaldust 
täitma. «Alati tasub ka ülikoo-
li välisüliõpilastalitusest nõu 
küsida ja otsida kontakti va-
rem välismaal õppinud tuden-
gitega,» soovitas neiu.

Kõige rohkem välistudengeid 
tuleb Tartusse Saksamaalt, 
Itaaliast ja Prantsusmaalt

Uued vastuvõtureeglid tõid eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra rohkem juurde neid noori, kellel on huvi  enda 
kõrgharidus just Tartu Ülikoolist omandada.                              andres Tennus
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Krista Tramberg (21) ei too-
nud küll Hiinast kuldme-
dalit, aga tema suvist rah-
vusvahelise koorikonkursi 
võitu Ellerheina kooriga Ka-
nadas võib spordiga võrrel-
des olümpiavõiduks pidada 
küll.

TÜ Viljandi kultuuriakadee-
mia kolmandal kursusel kul-
tuurikorraldust õppiv Krista 
jääb koori juulikuist saavu-
tust olümpiavõiduga võrreldes 
tagasihoidlikuks. «Olümpia-
võiduga võiks võrrelda pigem 
meie 2004. aasta Grammy 
võitu koostöös RAMi, ERSO ja 
Paavo Järviga, kuigi ka Kana-
da konkursi puhul tegime pal-
ju tööd ja võit ei olnud kerge,» 
räägib neiu.

Laulab maailma parimas 
Eesti kooris

Eesti koor tunnistati 1.–6. 
juulini Kanadas Powell Rive-
ris toimunud rahvusvaheli-
sel koorikonkursil parimaks 
noortekooride kategoorias ko-
dumaiste heliloojate a capella 
koorimuusika esitamise eest. 
Samuti võitis Ellerhein ka kõi-
gi kategooriate esikohtade va-
hel toimunud võistluse ning 
sai sellega konkursi peaau-
hinna ning tiitli Kathaumixw’i 
maailma koor. Sportlaste pu-
hul oleks analoogse võidu pu-
hul tegu olümpiakullaga.

Krista arvates on viimasel 
ajal meedias tõstatatud küsi-
mus, miks riik koorikonkurs-
side võite ei premeeri, täiesti 
õigustatud. «Mul on hea meel, 
et Kanadas saime me vahetut 
tunnustust otse publikult – 
kõik meie kontserdid olid väl-
ja müüdud ning pärast esine-
misi tuldi meid suisa kättpi-
di tänama,» rõõmustab noor 
laulja.

Ellerheina lauljad ise ei ol-
nud oma üldvõidus sugugi 
kindel, sest kunagi ei tea, mil-
list muusikat žürii seekord 
enim hindab. Võitjaid hoiti pi-
kalt saladuses ning ootama-
tu uudis ei andnud kohe aega 
sellega harjudagi. «Esime-
se hooga hüppasime püsti ja 
mul endal oli tuim tunne kuni 
keegi mind kõvasti kallistas. 
Lavale joostes hakkas kõhus 
juba naljakalt kõdistama ja la-
valt maha minnes ei tahtnud 

naeratus enam näolt ära min-
na,» meenutab Krista konkur-
si lõpetamist.

Venitaks spordi nimel 
nädala pikemaks

Päris olümpiamängudel 
võistlemas Kristat vist paraku 
aga ei näe. «Ma valetan, kui 
ütlen, et ma tegelen spordiga. 
Õigem oleks öelda, et ma te-
gelesin spordiga ja nüüd käin 
mõnikord trennis meenuta-
mas, kuidas oli trenni teha,» 
muigab kergejõustikuga sina 
peal olnud neiu.

Krista arvab, et treener ki-
rub teda siiani, sest teda hu-
vitas laulmine rohkem kui 
sport. «Aga tegelikult meeldib 
mulle sporti teha ja ma arvan, 
et kui nädal teha nädala võrra 
pikemaks, siis ma kindlasti te-
geleksin nii laulmise kui spor-
diga!» on noor kultuurikorral-
daja kindel.

Igal nädalavahetusel Viljan-
di ja kodulinna Tallinna va-
hel liiklev Krista arvab, et on 
ülikooliajal siiski laisemaks 
jäänud. Keskkooliajal olevat 
ta olnud vana aktivist ise, kel 
päevaplaanis ühtki vaba mi-
nutit polnud. Nüüd on jäänud 

vaid ülikool, hääleseaded, lau-
lutunnid ja veel mõned kohad, 
kus laulmas käia. «Tegelikult 
oleks vahel isegi vaja end poo-
leks teha, aga eks see on mu 
oma süü ka, sest ma ei oska 
ju ära öelda,» jääb neiu mõt-
tesse.

Ellerheina on Krista tege-
likult juba lõpetanud, aga vi-
listlasena laulab seal ikka, kui 
aga abi vaja. Praeguseks siis 
kokku juba viimased neliteist 
aastat. Viimasel ajal on ta te-
gev aga eelkõige Piret Puus-
ta laulustuudio «Minimuusi-
kal» all. Praegu katsetavad 
nad ühe koosseisuga bändi te-
gemist. «Või tegelikult ei saa 
seda isegi bändiks nimetada, 
pigem hoopis väikeseks muu-
sikaliseks grupiks » on Krista 
tagasihoidlik.

Kultuuri alles hakkab  
korraldama

Viljandisse tahtis neiu juba 
ammu õppima tulla. Väikese-
na käis ta tollases kultuurikol-
ledžis tantsu õppinud täditüt-
rega koolis kaasas. «Mäletan 
siiani kuidas ma uhkelt  luba-
sin, et kui mina suureks kas-
van, siis lähen sinna samasse 

kooli õppima,» naeratab Kris-
ta. Eriala ei olnudki siis üldse 
tema jaoks oluline.

«Tantsijat minust ei ole, 
näitlejat ka mitte, raamatupi-
damise jaoks olen liiga närvi-
line ja muusikat ei saanud õp-
pima minna, sest pilli ei oska, 
seega ainukesed võimalused 
olid kas kultuurikorraldus või 
huvijuht,» meenutab neiu sis-
seastumiskatseid. Kuna ta hu-
vijuhina end ette ei kujuta-
nud, kultuurikorraldusest aga 
üldse midagi ei teadnud, lan-
geski valik viimasele. «Piinlik 
tunnistada, aga kultuuri ma 
veel korraldanud ei ole,» mui-

gab Krista.
Siiski on enesekriitiline ja 

realistlik neiu rahul sellega, 
milliseks inimeseks ta on saa-
nud. Kuigi ka tema elus on 
asju, mida võib-olla teisiti teha 
tahaks, arvab Krista, et mine-
vik tuleks muutmata jätta – 
vastasel juhul tuleks ka oma 
tulevik ümber kirjutada. «Ini-
mesena on mul palju miinu-
seid, mida tahaks plussideks 
muuta, eks ma nüüd peangi 
nende nimel töötama. Lõpe-
tada kool, saada hea töökoht, 
perekond, sõbrad, laulmine – 
mis veel tahta,» on neiu posi-
tiivne.

marek Roostar
TÜ Akadeemilise  
Spordiklubi turundusjuht

Juba teist aastat Tartu Üli-
kooli uues spordihoones 
tegutsev Tartu Ülikooli aka-
deemilise spordiklubi fit-
ness-klubi alustab hooaega 
viie uue aeroobikastiiliga. 

Ühtekokku saab fitness-klu-
bis tegeleda kuni 19 treeningu-
ga, lisaks on olemas ka jõu-ja 
sõudeergomeetrite saal. 

Fitness-klubi tegevjuht Ivi-
ka Värton kutsub ka mehi 
rühmatreeningutest julgesti 
osa võtma. «Meestele sobivad 
kindlasti bodypump, kickbox ja 
pilates ning erinevad jõutree-
ningud,» ütles ta. «Tunniplaa-
nist leiab veel näiteks hiphopi, 
stepi, bosu ja kõiki teisi tavapä-
raseid stiile.» 

Värtoni sõnul on meeste hul-
gas siiski populaarsem jõu-, 

tõste ning sõudeergomeetri-
te saal, kus on tingimused nii 
harrastus- kui ka saavutuss-
portlastele. «Põhihooajal on 
jõusaalis ka treener, kes aitab 
soovitud eesmärkideni jõuda.» 

Peale selle on kõigil fitness-
klubi liikmetel võimalik kasu-
tada kergejõustikuhalli soojen-
duse tegemiseks või treeningu-
järgseks lõdvestamiseks ja ve-
nitamiseks.

TÜ akadeemilise spordiklubi 
spordijuht Alar Rikberg kinni-
tas, et fitness-klubi treeneritest 
on paljud pikaajalise kogemu-
sega ning omavad EOK aeroo-
bikatreenerite kutsekvalifikat-
siooni või kehakultuurialast 
kõrgharidust. «Kus siis veel, 
kui mitte ülikooli spordiklubi 
fitness-klubis saame ühendada 
treenerite kehakultuuritead-
mised praktiliste kogemuste-
ga,» lisas ta.

Värton rõhutas, et kuna fit-

ness-klubi on osa Tartu Ülikoo-
li akadeemilisest spordiklu-
bist, siis on soodsad treenimis-
võimalused just TÜ töötajatele 
ja üliõpilastele. 

Hinnapakettidest saab vali-
da 12 kuu või 6 kuu paketi va-
hel, mis maksavad vastavalt 
4300 ja 2500 krooni. 

Fitness-klubis on olemas ka 
kuupääse ja kümne korra pää-
se, esimene neist maksab 550 
krooni ja teine 500 krooni. 

«Neile, kes eelistavad tree-
nida hommikuti ja nädalava-
hetustel, on samuti selline või-
malus olemas ning hinnad on 
kogu päeva paketist vastavalt 
odavamad,» sõnas Värton.

1.–7. septembrini on võima-
lus iga päeva külastada ühte 
aeroobikatreeningut tasuta. 

Lisainfo fitness-klubi tee-
nuste ja võimalustega kohta: 
www.tysk.ee või Ivika Värton, 
tel. 737 6274 või 5647 8117.

Olümpiavõitjast TÜ tudeng spordiks oma 
laulunädala kaks korda pikemaks

Kui inimesed kipuvad end tavaliselt kiitma, siis Krista kirjeldab ennast esimese hooga negatiivsemast poolest: närviline, 
riskide ja seikluste kartja, mõnikord liiga aktiivne, tähelepanu hajumisega, ei suuda õigel ajal suud kinni hoida ja on 
väga imeliku huumorimeelega. Aga talle meeldib naerda ja sõprade kinnitusel on Krista üks tõsiselt armas veidrik.

Merli anTsMaa

TÜ spordiklubi fitness-klubi alustab hooaega uute treeningustiilidega

Aeroobikatrenn spordiklubi fitness-klubis.
TÜ akadeeMiline spOrdiklubi

Krista on inimene, kes tõe-
poolest on must ja valge. Ei 
ole mingit kompromissi, kui 
ikka ei meeldi, siis ei meeldi. 
Ja talle meeldivad vähesed as-
jad. 

Ja Krista teeb. Ta küll võib 
öelda, et ta ei viitsi või ei taha, 
aga ta lõpuks ikkagi teeb as-
jad ära ning ajab kõik joon-

de. Oma armsalt veidra oleku-
ga suudab see neiu ikka ja jäl-
le päeva muuta. Üldsegi, seda 
inimest oleks palju parem 
panna abstraktsesse kunsti 
kui pinnapealsetesse sõnades-
se. Elus ulme.

Teresa põldnurk,
 kursuseõde

Ta tuleb ja kallistab lihtsalt 
põhjuseid otsimata

Biosemiootikute  
suveseminar 

3.-5. augustini peeti Esna 
mõisas TÜ semiootika osa-
konna ja ELUSi Jakob von 
Uexkülli keskuse eestvõttel 
ökosemiootika suvesemina-
ri. Seminari eesmärk oli jõuda 
paremale arusaamisele biose-
miootika alustest ning prob-
leemidest.

Kui sagedaseks vaidlustee-
maks kultuuri- ja biosemioo-
tikute seas on küsimus, kas 
märgiprotsessid algavad kee-
le ja kultuuri või elu tekkega, 
siis seekordsete vaidluste tuli-
punktiks kujunes hoopis küsi-
mus: kas mitte juba füüsikalis-
te protsesside puhul pole põh-
just kõnelda elule sarnanevast 
märgikasutusest. 

Sellele arutelule sekundee-
ris arvutiteadusi ning tehisin-
tellekti haarav vestlus teemal, 
kas arvutite puhul võiks kõ-
nelda samasugusest interpre-
teerimisvabadusest ning see-
ga ka loomingulisusest kui 
inimesel. 

Diskussioonile andsid kaalu 
ka füüsikud, matemaatikud, 
teoloogid jt. 

Teise seminaripäeva täitsid 
tuntud (bio)semiootikute Fre-
derik Stjernfelti, Claus Em-
meche, Jesper Hoffmeyeri ja 
Terrence Deaconi ettekanded. 

Mõõteteaduse  
suvekool

Tartu Ülikooli juhtimisel 
toimus 3.–14. augustini Cel-
jes (Sloveenias) Euromaster ® 
konsortsiumi «Measurement 
Science in Chemistry» esi-
mene suvekool ühtekokku 35 
osalejaga üheksast riigist.

Suvekooli tuumikuks olid 
magistritasemel intensiivkur-
sused, mis andsid põhjaliku 
tänapäevase käsitluse keemi-
liste mõõtmiste (analüütilise 
keemia) tulemuste kvaliteedi 
tagamisest. 

Suvekool lõppes teadmis-
te kontrolliga ning osalejate-
le anti 2008/2009. õppeaas-
ta sügissemestriks neli kodu-
tööd. 

Kursuste õppejõud olid 
kuuest riigist, mis võimaldas 
tudengitel kohtuda oma ala 
spetsialistidega üle Euroopa.

Lisainfo: www.msc-eur-
omaster.eu

TÜÜE tegi ülikoolile 
oma tudengipäeviku

Tartu Ülikooli üliõpilasesin-
dus töötas välja spetsiaalse tu-
dengipäeviku, mis on mõel-
dud just üliõpilastele.

Tudengipäevik on mõeldud 
kõigile Tartu Ülikooli üliõpi-
lastele, nii esmakursuslastele 
kui ka vanematele õppuritele. 
Eelkõige on päevik abimees 
aga ülikooli astujatele.

Uus tudengipäevik sisaldab 
endas infot Tartu Ülikooli, üli-
õpilasesinduse, Eesti üliõpi-
laskondade liidu, TÜ õppekor-
ralduseeskirja ja paljude muu-
de üliõpilase jaoks oluliste as-
jade kohta (nt akadeemiline 
puhkus, õppetoetused jne). 

Samuti on olemas ülevaade 
Tartu üliõpilaskorporatsiooni-
dest ja -seltsidest, tähtsama-
test sündmustest üliõpilaselus 
jne. Lisaks üldisele informat-
sioonile on tudengipäevikus 
2008/2009. õppeaasta kalen-
der-märkmik.

35-kroonist tudengipäevi-
kut saab peahoone kõrval asu-
vast TÜ üliõpilasesindusest 
endale osta alates 26. augus-
tist.
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50
Silvi Tenjes, eesti keele 
(võõrkeelena) dotsent – 3. 
september

45
Pille Naggel, raamatukogu-

hoidja – 1. september

35
Priit Sander, ärirahanduse ja 
investeerimise lektor – 1. sep-
tember

õ n n ITLe m e

T Ü R A AmAT U pOO d SOOvITAB :

A Handbook for Teaching and Learning 
in Higher Education
Enhancing Academic Practice, 3rd Edition
Heather Fry, Steve Ketteridge, 
Stephanie Marshall
Routledge
ISBN: 9780415434645
Ilmub 29.08.2008
HIND: 615.00
TÜ üliõpilastele ja töötajatele kehtib soodustus 10%.

29. augustil kaitsevad Näituse 
20-216 õigusteaduskonna teadus-
magistritöid:
- kl 14.15 Sirje Saan «Lahutatud 
abikaasa ülalpidamiskohustus» 
(«Divorced spouse’e maintenance 
obligation»). juhendaja mag iur 
Liis hallik. oponent anu uritam;
- kl 15.15 Agris Peedu «hasart-
mängu määratlusest ja mõnedest 
hasartmänguõiguse kitsaskohta-
dest» («Defining of gambling and 
the problematic aspects of gamb-
ling law»). Juhendaja prof Raul 
Narits. oponent LLM Ene andre-
sen.
29. augustil kl 12.15 kaitseb Rau-
no Thomas Moss Tiigi 78–311 
teadusmagistritööd semiootikas 
ja kulturoloogias teemal «Kopee-
rimise semiootika. Tartu Ülikooli 
joonistusõpetaja (1803–1838) Karl 
August Senff’i töö ja õppematerja-
lidele toetuva kopeeriva joonistus-
meetodi visuaalsemiootiline ana-
lüüs». juhendajad Mihhail Lotman, 
PhD ja juta Keevallik, Ma. opo-
nent lektor Silvi Salupere, Ma.
29. augustil kaitsevad Ülikooli 
17-103 germaani, romaani ja slaa-
vi filoloogia instituudis teadusma-
gistritöid:
- kl 11 Ülle Tuvikene «Metafoo-
rid eesti põgenikke käsitlevates 
1944. aasta ajakirjandustekstides 
päevalehtede «Dagens Nyheter» 
ja «Svenska Dagabladet» näitel» 
(«Metaforer i tidningstexter bet-
räffande estniska flyktingar under 
andra världskrigets slutskede i 
dagstidningar «Dagens Nyheter» 
och «Svenska Dagbladet»»). ju-
hendaja anu Masso, PhD. opo-
nent Katrin Maandi, filol-knd;
- kl 12 Olga Anissimova «Re-
žissöörid lugejate ja kirjanikena: 
Heatcliff’i ja Catherine’i tegelasku-
jud Emily Brontë «Vihurimäe» ing-
lisekeelsetes ekraniseeringutes». 
juhendaja Ene-Reet Soovik, Ma. 
oponent Marina Grišakova, PhD.
5. septembril kl 12.15 kaitseb Jane 
Albre Liivi 2-224 matemaatika alal 
teadusmagistritööd «Dünaamilised 
slaidid 12. klassi matemaatikaõpi-
ku juurde» («Dynamic slides for 
12th grade mathematics book»). 
juhendajad dots Tiit Lepmann ja 
lektor Eno Tõnisson. oponent dots 
Jüri Afanasjev.

KAITSmISed 

õ n n ITLe m e

Täna, 29. augustil täitub 60 
aastat Tartu Ülikooli koolima-
temaatika keskuse matemaati-
ka didaktika dotsendi Lea Lep-
manni sünnist. 

Juubilari seniste tegemiste 
põhjal võib teda kahtlemata pi-
dada läbi ja lõhki pedagoogiks 
selle sõna parimas tähendu-
ses. Põhikoolis tekkinud huvi 
õpetajatöö vastu süvenes õpin-
guaastail Tartu Pedagoogilises 
Koolis ja viis loogilise jätkuna 
kõrghariduse ja õppejõu ameti 
omandamiseni Tartu Riikliku 
Ülikoolis. 

Nii oma kandidaaditöös kui 
ka hilisemates arvukates tea-
dustöödes on Lea kaardistanud 
matemaatikaõpetuse olukorda 
üldhariduskoolides, uurinud 
koos kolleegidega Saksamaalt, 
Soomest ja Ungarist õpetajate 
ja õpilaste hoiakuid matemaa-
tikaõpetuse suhtes ning käsit-
lenud mitmeid matemaatika 
didaktika spetsiifilisi küsimusi. 

Viimastel aastatel on ta osa-
lenud rahvusvaheliste taseme-
uuringute TIMSS ja PISA ette-
valmistamisel Eestis ja tulemu-
si analüüsinud. Oma teadmisi 
on tänane juubilar lahkelt ja-
ganud kolleegide ja õpilaste-
ga originaalsete loengutsüklite 
kaudu. 

Tema panust koolimatemaa-
tika didaktikas ja õpetajakooli-
tuse vallas on tunnustatud Ger-
hard Rägo medaliga.  

Lea on hea suhtleja, ta tun-
neb rõõmu kaasinimeste edu-
sammudest ja elab kaasa sõp-
rade muredele. Koos abikaasa-
ga loodud kaunis kodus, kuhu 
eriti oodatud on kolm armast 
lapselast, jätkub ja armastust 
ka kolleegidele nii lähedalt kui 
kaugelt.

Jõudu, tervist ja säravaid 
ideid, et seni ilmunud «Väi-
kesest metoodikaraamatust» 
saaks peagi suur!

Kolleegid 
koolimatemaatika 

keskusest

Lea Lepmann – 60
Seoses projekti «Eesti ülikoolide 
akadeemilise personali enese-
täiendussüsteemi loomine» pi-
kendamisega kuulutatakse välja 
viimane taotlusvoor. Toetust ene-
setäiendamiseks välisülikoolis või 
-teadusasutuses saavad taotleda 
Tartu Ülikooli akadeemilised 
töötajad. Lähetused võivad toimu-
da 31. oktoobrini 2008.
Taotlusvorm tuleb esitada 12. sep-
tembriks 2008 personaliosakonda. 
Lisainfo: www.ut.ee/personal/ene-
setaiendamine ja keit.karemae@
ut.ee.
hea tudengineiu, tule tutvu kor-
poratsioonielu ning akadeemilise 
maastiku võludega! ootame sind 
külla korp! Amicitiasse 11. ja 17. 
septembril kl 19. Külalisõhtud toi-
muvad meie konvendis aadressil 
Kastani 65–2. Vaata lisa: www.
amicitia.ee
Pealehakkamist täis organiseeru-
mata tudengineiu, korporatsioon 
Indla selle semestri külalisõhtud 
toimuvad 9., 15. ja 24. septemb-
ril kell 19 aadressil Tähtvere 4 (II 
korrus). Tule tutvuma rporatsiooni-
maailmaga!
Korp! Vironia ootab akadeemiliselt 
organiseerumata Eesti meesüliõpi-
lasi oma külalisõhtutele 11., 18. ja 
26. septembril kl 20 meie konven-
dikorteris Lai 30. Riietus korrektne. 
Info: www.vironia.ee.
Tartu Ülikooli kammerkoor ja 
dirigent Triin Koch võtavad vastu 
uusi lauljaid kõikidesse hääle-
rühmadesse. Ettelaulmised toi-
muvad kolmapäeviti 3., 10. ja 17. 
septembril ülikooli peahoones kell 
16.00 –17.30. Ettelaulmise täpne 
toimumiskoht teatatakse kammer-
koori koduleheküljel www.ut.ee/
TYKK, ajalehes Tartu Postimees ja 
ülikooli peahoone teadetetahvlil. 
Ettelaulmiseks palutakse ette val-
mistada üks laul vabal valikul. Lisa-
info: dirigent Triin Koch 527 1105 ja 
e-postil triin.koch@mail.ee.
Dotsentide ja teadurite klubi 
teatab: neljapäeval, 18. septembril 
2008 kell 17 esineb Lossi 3-425 
prof. Urmas Varblane ettekandega 
«Eesti majanduse hetkeolukord 
ja tulevikusuundumused». Info: 
7483513, 55595233
Üürile anda 2-toaline saunaga 
korter Karlovas otse omanikult: 
www.kv.ee/961057
Meesüliõpilas(t)ele üürile anda 
2-toaline korter Kitzbergi 8. Dušš, 
keskküte, köök. Info tel 7343057, 
ants Pilt.

TeATed

marko Ojakivi
TÜ avatud ülikooli keskuse 
turundusspetsialist

Kui 2006. aastal oli suve-
kursustel osalejaid 685 
ja 2007. aastal 884, siis 
lehe trükkimineku ajaks 
on teada, et tänavu am-
mutas suvekursustelt 
teadmisi vähemalt 906 
huvilist. 

Mõned üksikud kursused 
on veel toimumas, mistõttu 
ei ole 2008. aasta numbrid 
veel lõplikud.

Enim poolehoidu leidsid 
kursused «Käsikiri ja kor-
rektuur», «Pere- ja suguvõ-
saajalugu» ning tennisekur-
sus. Samuti osutusid menu-

kaks «Mõjus suhtlemine or-
ganisatsioonis», «Kvalitatiiv-
sete andmete kodeerimine 
ja analüüs», «Propaganda ja 
poliitilise identiteedi kujun-
damine» jpt. 

Eestikeelsest koolitustest 
võtsid osa nii huvilised Tar-
tu Ülikoolist kui ka avalikust 
sektorist, eraettevõtlusest ja 
kodanikeühendustest. Näi-
teks käsikirja ja korrektuu-
ri kursusel osalesid Euroo-
pa Komisjoni ametnikud ja 
inglise keele vestluskursusel 
Nordea Panga töötajad. 

Igal aastal on osavõtja-
te ring üha laienenud, mida 
saab täheldada ka rahvusva-
helise suveülikooli puhul.

Rahvusvahelistes prog-

rammides oli sel aastal esin-
dajaid 27 riigist. Viimaste 
aastate jooksul on rahvusva-
helise suveülikooliga liitu-
nud osalejaid Ladina-Amee-
rika riikidest – Brasiiliast, 
Argentiinast, Venetsueelast 
ja Kolumbiast. 

Seitsme hooaja jooksul on 
olnud kursuslasi enam kui 
40 riigist.

Mitmeid kursusi on plaa-
nis  korraldada ka järgmisel 
aastal, kuid oluline on pak-
kuda uusi huvitavaid kursu-
si, mistõttu palumegi luge-
jatel anda e-posti aadressile 
täienduskoolitus@ut.ee tea-
da, missuguseid kursusi soo-
vite kuulata või korraldada 
2009. aasta suveülikoolis.

Suveülikoolis osales rekordarv õppijaid

Katrin Tuude
suhtekorraldus

Silver Lätt
projektijuhtimine

Tänavu kevad-suvel algu-
se saanud Eesti esimene 
tudengisatelliidi prog-
ramm nõuab meeskonnalt 
teadmisi nii füüsikast kui 
ka turundusest, mistõttu 
on kõik huvilised oodatud 
kaasa lööma. 

Tudengisatelliidi prog-
ramm annab tudengitele või-
maluse osa võtta Eesti esi-
mesest päris oma satelliidi 
projekteerimisest ja ehita-
misest. Programmi eesmärk 
on anda tudengitele praktili-
ne kogemus satelliidiehituse 
kõikidest etappidest. 

Tudengid juhivad ehitust 
ja projekteerimist ise ning 
peavad tegelema ka projek-
tijuhtimise ja turundusega. 
Seega on projekt oma olemu-
selt interdistsiplinaarne ning 
eeldab meeskonnalt tead-
misi nii füüsikast, keemiast, 
elektroonikast kui ka pro-
jektijuhtimisest, turundusest 
ning avalike suhete korral-
damisest. 

Projektiga tegelevad Tartu 
Ülikooli ja Tallinna Tehnika-
ülikooli tudengid ning appi 
tuli ka Johannes Piepenbrock 
Saksamaalt Aacheni ülikoo-
list. Piepenbrock oli oma ko-
duülikoolis sarnases projektis 
osalenud ning soovis eestlasi 
nõu ja jõuga abistada. 

Üldiselt on projektis osale-
vad tudengid lihtsalt kosmo-
sehuvilised, kes uurivad, õpi-
vad ja vajadusel teevad asja 
ka teistele selgeks. Sellegi-
poolest aitavad neid mitmed 

ülikoolide akadeemilised 
töötajad ja eksperdid erafir-
madest. 

Kolme aastaga üritab 
meeskond orbiidile saata 
kuupsatelliidi, mis oma väi-
keste mõõtmete ja kaaluga ei 
konkureeri küll nn klassika-
liste satelliitidega, tänu mil-
lele meil on olemas infoühis-
konna võlud, kuid ta täidab 
kindlasti sügavamat eesmär-
ki – harib tudengeid ja popu-
lariseerib reaalteadusi.

Kuupsatelliite on ehita-
tud ja ehitatakse praegugi 
mitmel pool maailmas. See 
on ülikoolides lausa nii po-
pulaarne tegevus, et ei piir-
duta ainult ühe satelliidiga, 
vaid tehakse aina uusi ja pa-
remaid. 

Mõned neist satelliitidest 
pildistavad Maad, teistel on 
veidi teaduslikum eesmärk. 

Kuigi Eesti esimese satellii-
di tegevus vajab veel otsusta-
mist, ei tähenda see, et tööd 
poleks. Maapealne tugijaam, 
mis esmalt suhtleb juba or-
biidil olevate kuubikutega, 
hakkab valmis saama, et tu-
dengid saaksid uuel semest-
ril uue hooga taas tööle ha-
kata. 

Paralleelselt ehitustööde-
ga loetakse sügissemestril 
ainet «Kosmosetehnoloogia 
alused», kus kuuleb kosmo-
setehnoloogia arenguloost 
ja kaasaegsetest suundadest, 
sealhulgas satelliidiehitu-
se põhimõtetest, mida illust-
reerivad praktilised näited ja 
ülesanded. 

Lisainfo: www.estcube.
eu, estcube@estcube.eu, Sil-
ver Lätt (tel: +372 5228237) 
või Mart Noorma (tel: +372 
58229748).

Tudengisatelliidi tegijatel 
tuleb nii tinutada kui ka 
suhteid korraldada 

Head uut
õppeaastat!

e e S TI  nAI S Ü LI õ pI L A S Te S e LT S 

Eesti vanim akadeemili-
ne naisüliõpilasorganisat-
sioon Eesti Naisüliõpilaste 
Selts ootab aktiivseid orga-
niseerumata naistudengeid 
oma külalisõhtutele 11. ja 
16. septembril kell 20 Riia 
13-33.

Lisainfo: www.enys.ee

Satelliidi kallal töötavad (vasakult) Tõnis Eenmäe, Urmas 
Kvell, Katrin Tuude ja Silver Lätt. Tuude käes on satelliidi 
kontseptsioonimudel ning kõik hoiavad kinni satelliitside-
jaama ühest antennist.            kerdi MihailOva

5. septembril kaitsevad Puusepa 
8, Linkbergi nim auditooriumis ars-
titeaduskonna doktoritöid:
kl 14 Annika Reintam «Gastroin-
testinal failure in intensive care pa-
tients» («Gastrointestinaalne puu-
dulikkus intensiivravihaigetel»). 
Juhendajad prof Joel Starkopf ja 
külalisprof Hartmut Kern. Oponent 
dr. Manu Malbrain, St. Erasmuse 
Ülikool, Belgia;
kl 16.30 Paul Korrovits «asymp-
tomatic inflammatory prostatitis: 
prevalence, etiological factors, 
diagnostic tools» («asümptomaati-
line põletikuline prostatiit: levimus, 
etioloogilised tegurid, diagnosti-
kavõimalused»). juhendajad dots 
Reet Mändar ja dr Margus Punab. 
Oponent: prof Michael Marberger, 
Viini Ülikool, austria.

KAITSmISed 
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Sille Plaksi lõpetas tänavu in-
fokorralduse eriala, mitte ing-
lise keele ja kirjanduse nagu 

oli kirjas 20. juuni UT vahel 
olnud lõpetajate lehes.

Universitas Tartuensis4 29. august 2008
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