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Saksa-Eesti akadeemilise 
nädala avaloengus rõhutas 
Göttingeni Ülikooli president 
professor Kurt von Figura, 
et järjest teravneva rahvus-
vahelise konkurentsi tingi-
mustes on kõrghariduses 
koostöö olulisem kui kunagi 
varem.
Konkurents toob oma olemu-
selt kaasa nii võitjaid kui ka 
kaotajaid. Ometi ei ole von Fi-
gura kinnitusel konkurents tea-
duses ei midagi uut. «Teadus- ja 
arendustöö on alati tuginenud 
konkurentsile,» ütles ta.

Kurt von Figura sõnul konku-
reerivad kõrgkoolid üksteisega 
materiaalse ressursi ja reputat-
siooni pärast. Materiaalne res-
surss on eelduseks ülikooli ees-
märkide täitmisel. Hea maine 
on tähtis, et ülikoolides õppi-
misest oleksid huvitatud kõige 
andekamad noored ning tööta-
misest kõige loomingulisemad 
teadlased. 

Tippude valimine

Göttingeni Ülikooli president 
tutvustas Saksamaal 2006. ja 
2007. aastal korraldatud tipp-
ülikoolide väljavalimise kon-
kurssi, millega jagati riigi pa-
rimatele ülikoolidele viie aasta 
peale 1,9 miljardit eurot. 

Vajadus sellise konkursi jä-
rele tulenes avalikkuses tekki-
nud arutelust, miks on Saksa-
maa ülikoolide silmapaistvus 
rahvusvahelisel areenil vähe-
nenud.

Konkurss pani Saksamaa 
liitvabariigi ülikoolid võistlema 
nii materiaalsete vahendite kui 
ka reputatsiooni pärast. Võist-
luse eesmärk oli edendada dok-
torikoole, soodustada teadus-
töö keskuste loomist ning pan-
na ülikoole mõtlema oma tule-
vikukontseptsioonile. 

Selleks pidid kõrgkoolid 

määrama valdkonnad, mida 
nad peavad perspektiivikateks 
ning millesse nad on valmis 
panustama. Selline valik tä-
hendas paratamatult ka otsus-
tusi mõne valdkonna kahjuks.

Tänu konkursile eristusid 
kõrgkoolid üksteisest väga sel-
gelt. Huvitava kõrvaltulemuse-
na suurenes ühiskonnas üldine  
valmisolek kõrgkoolide prob-
leeme näha ja nende üle aruta-
da. Saksamaal on kõrgharidu-
ses suurimateks probleemideks 
õppejõudude suur koormus ja 
see, et ühe õppejõu kohta on 
väga palju tudengeid. Nii mõ-
neski ülikoolis õpib ühe õppe-
jõu kohta sada üliõpilast. Von 
Figura avaldas lootust, et pea-
gi saab näha, kas konkursi tu-
lemusel paraneb ka õppetöö.

Koostöö puhul rõhutas presi-
dent, et erinevalt konkurentsist 
võidavad olukorrast mõlemad 
pooled (win-win - ingl). «Uusi 
teadmisi saab saavutada vaid 
koostööga,» lisas ta. Samas on 
koostöö mõttekas vaid siis, kui 
partnerid ei konkureeri sama-
de vahendite pärast, vaid too-
vad partnerlusse sisse nii mate-
riaalseid ressursse kui ka aka-
deemilist potentsiaali.

Konkursil olid edukad need 
ülikoolid, kes panustasid suu-
rel määral koostööle. Seejuu-
res oli tegemist eelkõige koos-
tööga ülikooli sees, sest taotlusi 
ette valmistades avastasid ühe 
ülikooli teadlased, kes olid aas-
taid kõrvuti töötanud, ühised 
uurimishuvid. 

Eriti edukad olid aga ülikoo-
lid, kes tegid koostööd ülikooli-
väliste teadusasutustega. 

Göttingeni Ülikool oli edukas 
kõigis toetusliinides. Tuleviku-
kontseptsioonides keskendus 
ülikool kolmele olulisele punk-
tile. «Võtsime ülesandeks ra-
jada mitu uut erialadevahelist 
teaduskeskust. Praeguseks on 
viis rajatud, uuel aastal rajame 
veel kaks,» seletas von Figura.

President rõhutas, et Göttin-
geni Ülikooli võtmevaldkon-
dade valikut ei teinud ülikoo-
li juhtkond, vaid need selgu-
sid ülikoolisiseses konkurent-
sis, kuhu kaastati ka väliseks-
perte. 

Välisesinduste loomine

«Teiseks soovime suuremal 
määral teha koostööd ülikoo-
liväliste teadusasutustega, et 
laiendada oma teadustegevust 
ja õppetööd. Kolmandaks ta-
hame üliõpilasi ja õppetööd sil-
mas pidades ülikooli rahvusva-
heliselt laiendada,» rääkis von 
Figura ja täpsustas, et see tä-
hendab välisesinduste loomist 
Indias, Hiinas ja Lõuna-Koreas. 
Nende välisesindustega on 
Göttingeni Ülikoolil soov suu-
rendada üliõpilaste ja teadlaste 
vahetust.

Peale selle on eesmärk suu-
rendada rahvusvaheliste õppe-
kavade arvu. Praegu on Göttin-
geni Ülikoolis neid 500 tuden-
gile kokku 16. Järgmise nelja 

aastaga tahavad Saksa kollee-
gid jõuda 25 õppekavani, kus 
oleks 800 õppekohta.

Konkursi tulemusel sai toe-
tust kolmandik Saksamaa üli-
koole. «Mõned kardavad, et 
ülikoolid, kes jäid toetusest 
ilma, hakkavad allamäge liiku-
ma,» rääkis von Figura. Pealegi 
tekitas küsimusi kogu konkur-
si õiglus, kuna kohe alguses oli 
näha, et kõigil kõrgkoolidel ei 
ole võrdsed võimalused teiste-
ga võistelda.

Sellele vaatamata rõhutas 
von Figura, et ta pooldas kon-
kurssi, kuna selle tulemusel va-
liti välja Saksamaa tipp-ülikoo-
lid, ülikoolides vabanes loo-
minguline aktiivsus ja potent-
siaal ning see tõi kõrgharidusse 
uusi tuuli.

Artikkel valmis Göttingeni 
Ülikooli rektori Kurt von Figura 
ettekande põhjal 3. novembril 
Tartu Ülikooli aulas Academica 
XII raames.

Videosalvestis on kättesaadav 
interneti-aadressil video.ut.ee.

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT www.ajaleht.ut.ee
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Eesti kaitseväe juhataja Ants Laaneots.  Ingmar muusIkus 

Göttingeni Ülikooli president Kurt von Figura (vasakult) ning professorid Volker Lipp, Heinz-Günther Nesselrath ja Mar-
tin Tamcke.  andres tennus

Saksamaa suunas oma  
kõrghariduse muutuste teele 

Aadu Luukase missiooni-
preemia laureaadi konkursi-
le on esitatud 33 organisat-
siooni ja isiku kandidatuur. 
Aadu Luukase missioonipree-
mia antakse isikule või orga-
nisatsioonile, kes paistab silma 
Eesti ühiskonna tasakaalustatud 
arengu ja rahva elukvaliteedi 
edendamisega. Missioonipree-
mia väärtus on kuni üks miljon 
krooni.

Aadu Luukase Sihtasutuse 
nõukogu valib viis missioo-
nipreemia nominenti oma 
korralisel koosolekul 14. no-

vembril. 
Missioonipreemia laureaat 

selgub novembrikuu viimasel 
nädalal Eesti Teaduste Akadee-
mia suures saalis toimuval pi-
dulikul tseremoonial. 

Otsuse missioonipreemia lau-
reaaditiitli omistamiseks teeb 
Aadu Luukase Sihtasutuse nõu-
kogu koosseisus: Indrek Luukas 
(nõukogu esimees), Tõnu Kal-
juste, Andres Keevallik, Sulev 
Loo, Hans H. Luik, Peep Mühls, 
Andres Root, Einar Soone, Ur-
mas Sõõrumaa, Marika Valk ja 
Raivo Vare.

Aadu Luukase missiooni-
preemiale 33 kandidaati

Klassikalise ülikooli roll

Tänasest, 7. novembrist 
kuni jõuludeni on Tartu 
Ülikooli peahoone fuajees 
avatud näitus «Vabariigi va-
naisad».
Eesti Vabariigi juubeliaasta 
kaheteistkümne kuu jooksul 
kohtus ajakirjanik Juhani Püt-
tsepp kaheteistkümne Eesti 
inimesega: Peeter Olesk, Ants 
Laaneots, Toomas Hendrik Il-
ves, Mihkel Oviir, Eiki Nestor, 
Lea Kivi, Jaan Männik, Aare 
Hõrn, Enn Tarto, Alar Karis, 
Tatjana Kalbina ja Ivari Pa-
dar. Intervjuude põhjal valmis 
12 lugu, mis ilmusid portaali 

www.eesti90.ee rubriigis «Kuu 
lugu».

Näitusel on väljas nende ini-
meste portreed kõrvuti vana-
isade piltidega. «Igaüks võib 
otsida portreedest sarnasusi,» 
ütles Püttsepp.

Püttsepa sõnul tahtis ta Ees-
ti Vabariigi juubeliaasta puhul 
rääkida riigi eestvedajatega 
või lihtsalt toredate inimeste-
ga nende vanaisadest, kes 90 
aastat tagasi ehk Eesti riigi al-
gusaastatel olid täies elujõus 
mehed. 

«See osutus raskemaks, kui 
ma lootsin,» tunnistas Püt-
tsepp. Praeguste Eesti riigi 
eestvedajate vanaisad olid va-
bariigi sünniaastaiks jõudnud 
täismeheikka. 

Ajalooratas pillutas neid 
1940. aastatel sinna ja tänna. 
Kes kadus Siberi vangistuses, 
kes jõudis põgeneda üle mere, 
kes jäi Eestisse. Seetõttu oli 
tükk tegu, et leida inime-
si, kes teaksid oma vanaisast 
rääkida ning kel oleks temast 
ka pilt. 

Tänaseid lapselapsi ja vanu 
pilte vanaisadest pildistasid 
nende lugude illustreerimi-
seks fotograafid Lauri Kulp-
soo ja Ingmar Muusikus.

Näitus vabariigi vanaisadest 
ja nende lastelastest

Göttingeni Ülikooli presi-
dendi ettekandele järgnes 
diskussioon, kus Tartu Üli-
kooli professorid ja nende 
Göttingeni Ülikooli kollee-
gid arutasid klassikalise 
ülikooli rolli üle tänapäe-
va muutuvas maailmas.
Rektor Alar Karise hinnangul 
kipub üks klassikalise üli-
kooli väärtusi ära kaduma. 
Nimelt oli universitas algselt 
koht, kus noor inimene sai 
teadlasega kokku. 

Samas nimetas Karis klas-
sikalise ülikooli eelisena eri 
valdkondade olemasolu ehk 
omavahel võivad kohtuda 
reaal- ja humanitaarteadla-
sed.

Saksa kolleegid rõhutasid 
ka ajaloo olulisust, mis Ka-

rise hinnangul võib olla üht-
lasi nii taak kui ka eelis.

Professor Anne Lill näeb 
klassikalise ülikooli ees 
seisva suurima probleemina 
seda, kuidas hoida tasakaa-
lu traditsiooni ja innovat-
siooni vahel ning rõhutas, 
et universitas’el on ühiskon-
na ees väga suured kohustu-
sed.

Göttingeni Ülikooli pre-
sident Kurt von Figura hin-
nangul on klassikalisel üli-
koolil kohustus ka oma tead-
misi ühiskonnale tutvusta-
da. «Peame juhtima tähele-
panu sellele, et me tegeleme 
asjadega, mis näiliselt on 
justkui kõrvalised, ent tege-
likult ühiskonna jaoks oluli-
sed,» lisas ta. 

Ants Laaneotsa vanaisa ja 
vanaema.  erakogu



Oktoobri lõpus avati Tallinnas Tartu Ülikooli mereinsti-
tuudi labor, mis koondab endasse merebioloogia, keemia 
ja kalanduse laborid. Rektor Alar Karisega koos lõikavad 
linti kaks mereinstituudi kõige värskemat doktorit – Kaire 
Torn ja Anu Albert. Vasakul assisteerib kalabioloogia osa-
konna juhataja doktor Markus Vetemaa, tagapool haldus-
direktor Riho Illak.

Foto: krIstjan Herkül

 

Meie-tundest

Tõnu Lehtsaar
religioonipsühholoogia professor

Hea ülikoolipere. Olen põgenenud mõnda aega 
tunde eest, et meie oma ülikool on meile tasapisi 
kuidagi võõraks jäänud. Sellele mõtlema ajendas 

mind teadusprorektor Kristjan Halleri tähelepanek 10. 
oktoobri UT-s, et mitmel arengukava arutelul jäi vajaka 
meie-tundest ja et ülikoolilt oodatakse muutusi, milleks 
ise ei soovita panustada.

Teadmisi loovas ratsionaalses organisatsioonis võib 
kõlada see imelikult, kuid arvan psühholoogina, et 
meie-tunde kadumist ei tohi alahinnata. Tuleb leida 
väljapääs võõristusest ja võõraks jäämisest. Ülikool on 
nagu kodu – see peaks meid ühendama meieks. Kui ole-
me võõrad oma kodus, oleme võõrad iseendas ega tea, 
kes oleme ja kuhu läheme. Teadmatuid on aga kerge lü-
kata-tõugata, sest nad ei usu, et nendest midagi oleneb.

Võin vaid oletada, miks oleme meie-tunnet kaotamas. 
Võib-olla oleme väsinud pidevatest ja kiiretest muutus-
test. Võib-olla hoiame kinni vanadest mõttemallidest 
ega tegelikkust, millesse oleme jõudnud. Võib-olla on 
turumajanduslik kõnepruuk (klient, teenus, hind) lõh-
kunud meie akadeemilise pühamu ja meil pole sobivaid 

sõnu, millega toimuvat 
kirjeldada.

Võib-olla on autoritaar-
se juhtimisstiili ajad TÜ-s 
meid võõrutanud kaa-
sa mõtlemisest ja kaasa 
rääkimisest. Või on raske 
seedida kogemust, et rii-

gi silmaterast – ülikoolist – on saanud isemajandav et-
tevõte. Ehk on raske vastata küsimusele, et miks peak-
sin jääma ülikooli, kui mujal teeniksin rohkem ja elak-
sin lahedamalt. Võib-olla oleme erinevatele nõudmiste-
le vastates teinud paljut, mille mõtet me ei mõista.

Meie-tunde aluseks on ühised väärtused. Mulle meel-
dib rektori idee eliitülikoolist. Mitte end teistest pare-
maks pidavast ülikoolist, vaid kohast, kus taotletakse 
taset ja kus vaid parim pakub rahuldust. Usun, et üli-
kool on see paik, kus akadeemiline vabadus ja innustav 
õhkkond võimaldab edasi liikuda parima poole. Heal 
tasemel uurimistöö ja sellel rajanev õppetöö on meie 
väärtus, meie identiteet, meie ühtekuuluvuse telg.

Praegu arutatakse ülikoolis arengukava. Psühholoo-
gias öeldakse, et väsimuse ja huvilanguse aegadest ai-
tab üle saada see, kui inimesed saavad välja öelda, mis 
neil on südamel. Minu arvates võiksime seda võimalust 
arengukava arutelu käigus kasutada. 

Kergeid lahendusi pole oodata, aga saame asjadest 
rääkida õigeid nimesid kasutades. See tervendab meid 
sisemiselt. Terved suudavad ühte hoida, haiged veavad 
omaette.

Ehk oleme rikkamad, kui esialgu paistab. Meie suu-
rim rikkus on teadlased ja õpetlased, kes Tartu Ülikoo-
lis töötavad. Ma ei oska nimetada teist institutsiooni, 
kus suurte isiksuste kontsentratsioon oleks nii kõrge 
kui ülikoolis. Meil on suured võimalused uute Euroo-
pa Liidu vahendite kasutamiseks. Meil on akadeemiline 
vabadus. Meil on rohkem võimalusi ühiskonna arengus 
kaasa rääkida, kui seda siiani kasutanud oleme. Olen 
vahel mõelnud, et oleme need, kes oleme, suuresti tänu 
Tartu Ülikoolile. Sellepärast on õige hoida ühte, üks-
teist raskel päeval toetada ja heal päeval rõõmustada 
üksteise edu üle. Meie olemegi Tartu Ülikool.

Ülikool on nagu 
kodu – see peaks 
meid ühendama 
meieks.

Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

Teist aastat õppeinfosüs-
teemis toimunud õppeka-
vade küsimustikust selgus, 
et Tartu Ülikooli üliõpilased 
soovivad senisest suuremat 
hulka valikaineid ja kesken-
duda rohkem oma eriala 
praktilisele poolele.

Õppeosakonna juhataja Si-
ret Rutiku sõnul tuli tagasiside 
andmise ettepanek tudengi-
telt endilt. «Õppekavade kok-
kupanemisel peakski olema 
sõnaõigus ka üliõpilastel, sest 
nemad on ju need, kes ülikoo-
lis õpivad,» ütles Rutiku teisi-
päeval õppeosakonnas üliõpi-
lasesinduse ja küsimustikule 
vastajatega kohtumisel.

Kogemus juhib tulevikku

Alates eelmisest õppeaas-
tast korraldatakse õppeinfo-
süsteemis iga sügissemestri 
alguses viimase kursuse kõrg-
hariduse esimese ja teise ast-
me üliõpilaste seas õppekava-
de hindamise küsitlust. 

Seal saavad bakalaureuse- ja 
magistriastme viimase aasta tu-
dengid võimaluse vastata põh-
jalikule ankeedile, mis peaks 
kokkuvõttes näitama, milline 
on aastate jooksul ülikoolist 
saadud õppetöökogemus.

Esimeses, A-osas sai vale-
vastustega anda hinnangu 
õppekava, selle protsessi ja 
korralduse kohta. B-osas anti 
muu hulgas võimalus teha üli-
koolile ettepanekuid, kuidas 
korraldada järgnevatel aasta-
tel õppetööd paremini.

Selle eesmärk on saada üli-
õpilastelt tagasisidet õppe-
kavade korraldusliku poole, 
õppeprotsessi, õppekeskkon-
na, õpetamismeetodite ning 
nõustamisteenuste kohta, mil-
le abil parandada õppetöö 
kvaliteeti.

Õppetöö analüüsi spetsialis-
ti Kersti Roosimäe sõnul tõid 
üliõpilased ka tänavu lisaks 
negatiivsetele märkustele väl-
ja ka mitmeid positiivseid 
võrdlusi. «Näiteks oli neil hea 
meel, et võrreldes varasemaga 
on praegu ainete ja õppekava-
de ülesehitus märksa parem,» 
ütles Roosimäe.

Küsitlusele vastanud hin-
dasid kõrgelt neid õppejõude, 
kes suudavad kirjalike tööde 

puhul anda üliõpilastele in-
dividuaalset tagasisidet. In-
formaatikatudengi Ain Ulja-
se sõnul saab küll õppejõuga 
eraviisiliselt suhelda, kui seda 
väga vaja on, suur hulk tuden-
geid tõi aga välja vastupidise 
tendentsi.

Isiklikkus ja praktika

Palju toodi välja seda, et 
õppekavas peaks olema roh-
kem valikaineid ja infot nen-
de toimumiste kohta. Samuti 
huvitas vastajaid praktikapõ-
histe ainete ja ülesannete hul-
ga suurendamine õppetöös. 
Nii kinnistuvad teoreetilised 
teadmised palju selgemini ja 
kiiremini.

Sel aastal oli küsimustiku-
le vastajaid kokku 1675, mis 
teeb kokku 25% viimase kur-
suse bakalaureantidest ja ma-
gistrantidest. Mullu osales kü-
simustikule vastamisel ja au-
hindade loosimisel 1669 üli-
õpilast.

Õppeprorektorit Biru-
te Klaasi rõõmustas vastaja-

te suur hulk. Küll tunnistas 
ta, et üks asi on õppeinfosüs-
teemis arvutile vastata, tei-
ne aga programminõukogus 
sõna võtta, mille õigus on kõi-
gil üliõpilastel.

«Kui me saaks aktiivsed tu-
dengid programminõukogu-
desse, oleks üliõpilaste tagasi-
side õppekavadesse puutuvas 
veel otsesem ja efektiivsem,» 
rääkis Klaas teisipäeval. Ti-

hedam ja vahetum suhtlus ta-
gaks tulevikus tudengitele lä-
bimõelduma ülikooliaja.

Õppetöö korraldust puu-
dutavat ankeeti sai õppeinfo-
süsteemis täita kuu aja jook-
sul oktoobri keskpaigani. Vas-
tanute seast valis arvuti välja 
15 tudengit, kes said tänutä-
heks tagasiside eest Vanemui-
se, Aura, Apollo ja TÜ raama-
tupoe kinkekaardid.

Tudengid tahavad rohkem 
praktikat ja valikuvabadust

Proviisor Janne Reim ja informaatikatudeng Ain Uljas olid kaks tudengit, kes lisaks õp-
pekava tagasisideankeedi täitmisele arutasid õppimisvõimaluste parandamist ka üliõpi-
lasesinduse ja õppetöö spetsialistidega.   andres tennus

26. oktoobril toimusid Tar-
tu Ülikooli meistrivõistlu-
sed tennises, millega avati 
Tartu Ülikooli akadeemilise 
spordiklubi 100. aastapäe-
vale  pühendatud TÜ meist-
rivõistluste hooaeg.
Naiste võistlustel osutus pari-
maks kehakultuuriteadukonna 
III kursuse tudeng Maarja Värv, 
kes finaalis alistas tulemusega 
6:2, 6:1 haridusteaduskonnas 
õppiva Kaja Freimanni. 

Kolmanda koha saavutas 
Karin Küttis majandusteadus-
konnast.

Meeste turniiri võitis mullu-
ne finalist Ott Raidla sotsiaal-
teaduskonnast, kes mängis fi-
naalis tulemusega 6:2, 6:1 üle 

majandusteaduskonna tuden-
gi Mikk Tarase. 

Ka pronks kuulus majan-
dusteaduskonnale – selle või-
tis Juhan Luik.

TÜ meistrivõistlused jätku-
vad pühapäeval, 9. novembril, 
kui peetakse naiste ja meeste 
võrkpalliturniirid. 

Sügissemestril on kavas veel 
korvpall (23. november) ning 
saalijalgpall (7. detsember).

Kevadsemestril on kavan-
datud Tartu Ülikooli meistri-
võistlused saalihokis, sulgpal-
lis ning kergjõustikus nii sise- 
kui välistingimustes.

TÜ akadeemiline 
spordiklubi

MTÜ Eesti ÜRO Assotsiat-
sioon korraldab 20.–24. 
novembrini Tartu Ülikooli 
raamatukogus kolmanda 
ÜRO Julgeolekunõukogu si-
mulatsioonimängu, kus hü-
poteetilises olukorras satu-
vad vastuollu Venetsueela, 
Kolumbia ja Peruu ning sek-
kumata ei jäta ka USA.
ÜRO simulatsioonid (Model 
United Nations) on ülemaa-
ilmselt populaarsed rollimän-
gud nii keskkoolis kui ka üli-
õpilaste seas.

Tänavu osalevad peamiselt 
üliõpilased, sh välistudengid 
ja keskkooli lõpuklasside noo-
red, kel on huvi rahvusvahelis-
te suhete vastu. Simulatsioon 
toimub inglise keeles. Üritu-
sel osalemiseks panevad kan-
didaadid kirja oma nägemuse, 
milline võiks olla simulatsioo-

ni kriisipiirkonna suhtes (mil-
leks sel aastal on Kolumbia) 
soovitud riigi seisukoht. 

Esimesel päeval tutvuvad 
osalejad protseduurireeglite-
ga, järgmisel kuulavad loen-
guid rahvusvaheliste suhete 
lektoritelt ja läbivad koolituse, 
et olla võimelised kriisikoldest 
vabalt rääkima. 

Mudel-ÜRO Assotsiatsiooni 
juhatuse liikme Martin Tiit-
maa sõnul on heast infolevist 
hoolimata eestlaste teadmi-
sed maailmas toimuvast puu-
dulikud. Ta lisas, et simulat-
siooni eesmärk ongi neid puu-
dujääke leevendada ning suu-
rendada avalikkuse huvi mee-
dias vähe kajastatud kriisikol-
lete vastu. 

Lisainfo: www.un.org/cy-
berschoolbus/modelun/in-
dex.asp

Õppekava programminõu-
kogu on mõeldud program-
mijuhile nõuandva organi-
na, kus on esindatud õppe-
kava huvipooled: eelkõige 
üliõpilased ja tööandjad 
ning muidugi ka õppekava-
ga seotud õppejõud ise.
Üliõpilased kritiseerivad tih-
ti õppekava, aga ei selgita, 
mida oleks vaja täpselt muuta. 
Konstruktiivse tagasiside puu-

dumisel on õppekavaarendus 
väga raske.

Tartu Ülikool tahab nüüd 
programminõukogude ja re-
gulaarse õppekavade sise-
hindamise kaudu, mida kor-
raldavad programmijuhid ja 
kinnitavad programminõu-
kogud, arvestada õppekvali-
teedi tagamisel üliõpilaste ta-
gasisidet läbitavate õppeka-
vade kohta.

Ülikooli meistrivõistlused 
avas tennisemäng

Noored simuleerivad Tartus 
Kolumbia kriisiolukorda

Programminõukogud aitavad 
luua paremaid õppekavasid
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Merilyn Merisalu
merilyn.merisalu@ut.ee

TÜ Viljandi Kultuuriakadee-
mia uue hoone ideekonkur-
si võidutööst «Põlendik» 
saab Viljandi kesklinna 
sobiv kultuuri- ja vaba aja 
veetmise keskus.
Konkursi tingimuseks oli leida 
Viljandi südalinna kujundu-
seks parim lahendus, mis vas-
taks ka akadeemia vajadus-
tele. Arvestada tuli nii kesk-
aegse linnamüüri asukoha kui 
ka Teise maailmasõja järgse 
keskväljakuga.

Žürii esimees, TÜ planeeri-
mistalituse juhataja Heiki Pa-
gel ütles, et 25 esitatud pro-
jekti hulgast sobis Kavakava 
OÜ võidutöö kõige paremini 
Viljandi linnaruumi. 

«Linnamüüriga seotud 
muinsuskaitse nõudmistele 
leidsid selle autorid väga ele-

gantse lahenduse, esikoht oli 
tegelikult žürii üksmeelne ot-
sus,» rääkis Pagel.

Praeguse Rubiini kino ase-
mele ehitatav maja saab lin-
na keskväljaku üheks küljeks. 
Praeguse laialivalguva ala ja-
gab uus hoone intiimsemaks 
Arkaadia aiaks ja suuremaks 
linnaväljakuks. 

Põletatud silmarõõm

Kõige avatum osa, klaas-
galeriidega nullkorrus viiak-
se ümbritsevast maapinnast 
allapoole. Võimalusel näida-
takse seal ka vana linnamüü-
ri kulgemist diagonaalis hoo-
ne all.

Uue kooli- ja kultuurimaja 
välisviimistlus tehakse söes-
tatud pinnaga laudist, mis 
annab kogu hoonele kinoliku 
musta välimuse. 

Eestis uudne põletatud 
puidu lahendus on Skandi-

naavias juba pikkade tradit-
sioonidega viimistlusviis, mis 
on üheaegselt ökoloogiline ja 
vastupidav.

Pageli sõnul võib kogu 
kompleks kaugelt küll karbi 
moodi paista, aga lähemalt 
vaadates on kõik kasutatud la-
hendused väga originaalsed. 

«Põletatud puit ei olegi te-
gelikult üldse kallis ja näeb 
seejuures välja väga efektne,» 
kinnitas Pagel.

Hoone ühe arhitekti Heidi 
Urbi sõnutsi on uus neljakord-
ne maja ühest küljest Viljandi 
akadeemia, teisalt eraomani-
ku käsutuses. 

Lisaks lavakunstide osakon-
na uutele ruumidele on pro-
jektis ära toodud ka bürood, 
korterid, kohvik, Viljandi lin-
na avalik kinosaal ja loome-
majanduse inkubaator.

Kooli esimene ja nullkorrus 
on avalikus kasutuses. Sinna 

tulevad külastajatele avatud 
ruumid: kinosaalid, õppelava 
ja suur tantsusaal. Suur tant-
susaal avaneb Arkaadia aia 
suunas ning on avatava sei-
naga.

Kooli ja kino ühine kodu

Teine, kolmas ja neljas kor-
rus on kultuuriakadeemia ka-
sutada. Pele selle on eraldi 
kasutatavad kontoriruumid. 
Kooli tarbeks on eraldi sisse-
pääs, et ka suurte ürituste ajal 
ei oleks õppetöö häiritud.

Kui uus maja on väljast val-
davalt musta värvi, siis sise-
kujunduses tahavad võidutöö 
autorid kasutada heledaid vii-
mistlusmaterjale. 

Need ja eri kõrgustega üks-
teise suhtes nihkes paiknevad 
ruumid peaksid andma ava-
rama ja konkreetsema ruumi-
mulje.

Kultuuriakadeemia lava-

kunstide osakonna juhataja 
Kalju Komissarovi sõnul pani 
praegune projekt paika alles 
hoone piirid ja välisilme. Sise-
ruumide ja -viimistluse lihvi-
mine ja konkreetsem läbimõt-
lemine peaks alles algama. 

«See oleks kift, kui arhitek-
tid küsiks mõne lavakunsti-
profi käest, mida nemad ruu-
midest arvavad ja milliseid 
lahendusi soovitavad,» ütles 
Komissarov.

Arhitekt Heidi Urb ütles, et 
konkreetsemate ehitustööde 
käigus võib praegune projekt 
veel palju muutuda, aga see 
on pigem tavapärane prot-
sess. 

«Kui on vaja, oleme meie 
valmis muutusi tegema,» kin-
nitas Urb Kavakava OÜ ni-
mel.

Millal täpselt hoone võiks 
valmida, ei oska keegi veel 
täpselt öelda.

Sigrid Sõerunurk
sigrid.soerunurk@ut.ee

Juba 2009. aasta alguses 
võtab majandusteaduskond 
ärijuhtimise magistriõppe 
strateegilise juhtimise õp-
pekavale vastu teise rühma 
tudengeid, kellest enami-
kus on avaliku sektori töö-
tajad.
Majandusteaduskonna dekaa-
ni Toomas Haldma sõnul on 
praegune strateegilise juhti-
mise õppekava osutunud kül-
laltki populaarseks just avaliku 
sektori juhtide hulgas. 

«Avalikus sektoris on ha-
kanud huvi ja tung teadmis-
te järele kasvama,» täpsustas 
Haldma. 

Seni on strateegilise juhti-
mise aspekte täienduskooli-
tusena õppinud näiteks riigi-
kantselei töötajad, asekants-
lerid ja kohalike omavalitsus-
te juhid. 

Huvi kasvades otsustaski 
majandusteaduskond avada 
just riigiametnikele ja avaliku 
sektori organisatsioonide juh-
tidele mõeldud õppekava ma-
gistriõppes. 

Ent riigiametnikel on kül-
lalt keeruline alustada õppi-
mist sügisel, nagu tavalistel 
tudengitel, kuna just septemb-
ris ja oktoobris tuleb osaleda 
riigieelarve koostamisel. 

«Nad ei julge selleks ajaks li-

saülesandeid võtta,» selgitas 
dekaan. Talvisel perioodil on 
õppima tulemise tõenäosus 
aga suurem, mistõttu majan-
dusteaduskond kohandas oma 
vastuvõtu turu nõudmisele 
sobivaks. 

Nii alustab sügisel samal 
õppekaval õppimist esime-
ne ning talvel teine rühm tu-
dengeid. Haldma kinnitusel 
on rühmad siiski erineva suu-
nitlusega: sügisel alustav õp-
perühm  spetsialiseerub äri- 
ning talvine avalikku sektorit 
puudutavale. 

Ka õppekava on neil sisult 
ühe 12 ainepunktise mahuga 
õppemooduli võrra erinev. 

Haldma sõnul võimaldab 
selline vastuvõtu muudatus 
hajutada ka majandusteadus-
konna õppejõudude koormusi, 
sest magistrikavade ülesehi-
tuse loogika jaotab koormu-
sed semestrite lõikes instituu-
tide vahel väga erinevalt. 

Dekaani sõnutsi võtab ka 

näiteks Tallinna Tehnikaüli-
kool magistriõppesse tuden-
geid vastu kahel korral aas-
tas. 

Haldma loodab, et uue aas-
ta veebruarist asub õppima 15 
tudengit. Ligi pool õppetööst 
hakkab toimuma Pärnus. 

Avaldusi majandusteadus-
konna avatud ülikooli õppe 
magistriõppe strateegilise juh-
timise õppekavale saab esita-
da tööpäevadel 12.–23. jaa-
nuarini 2009 Interneti-aad-
ressil www.sais.ee ja majan-
dusteaduskonna dekanaadis. 
Sisseastumiseksamid toimu-
vad 24.–27. jaanuarini. 

Eksamite tulemused tehak-
se teatavaks hiljemalt 28. jaa-
nuaril. 

Vastuvõetute nimekirjad 
avalikustatakse 29. jaanua-
ril 2009 Interneti-aadressil 
www.sais.ee.

Vastuvõetud immatrikulee-
ritakse hiljemalt 20. veebrua-
ril.

«Avalikus sektoris on hakanud huvi ja tung 
teadmiste järele kasvama.»

Toomas Haldma
majandusteaduskonna dekaan

Umbes selline näeb tulevikus välja Viljandi kultuuriakadeemia lavakunstide osakonna maja praeguse Rubiini kino asemel. Tegu on lõikega majast läbi 
vahekäigu.                           kaVakaVa oü 

Majandusteaduskond hakkab tudengeid 
vastu võtma kaks korda õppeaastas

Kultuuriakadeemia uuest hoonest  
saab Viljandi kesklinna uus must pärl

Rahvusvahelise  
polaaraasta näitus
5. novembril avati Tartu 
Ülikooli loodusmuuseumis 
Vanemuise 46 näitus «IV 
rahvusvaheline polaaraasta 
2007-2008 ja Eesti teadla-
sed polaaraladel». 
IV rahvusvahelise polaar-aasta 
teadusprogrammis osalevad 
teadlased 63 riigist 228 pro-
jektiga. IV RPA hõlmab uurin-
guid Arktikas ja Antarktikas 
ning kinnitab, et need piirkon-
nad on Maa süsteemi teaduste 
kompleksis tähtsad. 

Mõistmaks meie planee-
di toimimist ja inimeste mõju 
sellele, on kriitiline osa just 
polaaraladel tehtaval teadus-
tööl. 

Ühtlasi on polaaralad suu-
repärased Maal minevikus va-
litsenud kliima- ja keskkonna-
tingimuste arhiivid ning ainu-
laadsed vaatlusalad paljude 
maiste ja kosmiliste nähtuste 
tarvis.

Näituse korraldajate soo-
viks on aidata kaasa Eesti ava-
likkuse teadlikkuse kasvule 
globaalsete keskkonnamuu-
tuste põhjuste ja tagajärgede 
küsimustes ning polaaraladel 
toimuvate muutuste kriitilise 
tähtsuse mõistmisele.

Näituse kokkuseadmises 
osalesid TLÜ akadeemiline 
raamatukogu, sihtasutus Ees-
ti Polaarfond, Eesti TA polaa-
ruuringute komitee, Eesti po-
laarklubi ja Tallinna Tehnika-
ülikool. Näituse taasavami-
seks Tartus tegutses TÜ Loo-
dusmuuseumi geoloogiamuu-
seum. 

Näitus jääb avatuks IV rah-
vusvahelise polaaraasta lõ-
puni 1. märtsil 2009. Näituse 
kuraator on Eesti tuntuim An-
tarktika uurija Enn Kaup.

Näitus oli eksponeeritud 
Tallinna Ülikooli akadeemili-
ses raamatukogus aprillis-au-
gustis 2008.

Seminar sarnasustest 
kultuuris ja looduses

8–9. novembrini toimub 
Eesti Looduseuurijate Selt-
si majas (Struve 2) rahvus-
vaheline seminar «Sarnasu-
sed kultuuris ja looduses: 
teoreetilised ja semiootili-
sed perspektiivid».
Seminar keskendub sarnasuse 
mõistele ja selle eri avaldu-
misvormidele semiootikas ja 
kultuuriteoorias. Seminar toob 
kokku ligi kakskümmend uuri-
jat: teadlased ja kraadiõppu-
rid Eestist, Soomest, USA-st, 
Bulgaariast jm. Seminari töö-
vormiks on ettekandesessioo-
nid ja ümarlauad, töökeeleks 
inglise keel. 

Sarnasuse temaatika jääb 
sageli semiootikute ja teiste 
kultuuriteadlaste tähelepanu 
alt välja, kuna selles nähakse 
semiootilist primitiivi, mis on 
kuidagi algeline või enesest-
mõistetav. 

Samas on sarnasused pal-
jude oluliste nähtuste taga nii 
looduses kui ka kultuuris, näi-
teks liigikaaslaste äratundmi-
ne, mimikri ja varjevärvused, 
konvergentne evolutsioon, jäl-
jendav maagia, kujutav kunst, 
etenduslik või rituaalne käitu-
mine. Kõik need näited on sa-
mas kommunikatsiooninähtu-
sed, mis tõstatab laiema küsi-
muse sarnasuste rollist kom-
munikatsioonis ja represen-
tatsioonis. 

Seminari korraldab dr Timo 
Maran (timo.maran@ut.ee). 
Kontaktisik on Ester Võsu 
(ester.vosu@ut.ee). Lisainfo: 
www.ut.ee/SOSE/tartu/re-
semblances/program.html.

Teaduspäev «100 aastat 
esimeste erakõrgkoolide 
rajamisest Eestis»
Tartu Ülikooli ajaloo muu-
seumi valges saalis algab 
esmaspäeval, 10. novemb-
ril 2008 kell 16 teaduspäev, 
kus vaetakse, millist rolli on 
erakõrgkoolid ühiskonnas 
täitnud minevikus ja millist 
rolli nad täidavad täna
1908. aastal andis Tsaari-Ve-
nemaa valitsus loa asutada 
Vene impeeriumis erakõrgkoo-
le. Ühiskonna areng nõudis 
erakapitali laiemat kaasamist 
kõrghariduse arendamisse. 

Erakõrgkoolid andsid ha-
ridust erialadel, mille järele 
oli tekkinud suurem nõudlus. 
Nad olid päästerõngaks neile, 
kes erinevatel põhjustel olid 
seni kõrgema hariduse oman-
damise võimalustest ilma jäe-
tud või kelle võimalused olid 
piiratud: naised, juudid, re-
volutsioonilise meelsuse tõttu 
välja heidetud. 

Professor Anton Jassins-
ki rajas Tartus ajaloo ja kee-
leteaduse kõrgemad naiskur-
sused ning professor Mihhail 
Rostovtsev loodusteaduste ja 
meditsiini kallakuga eraüli-
kooli. 

Lootusrikkalt alanud aren-
dustegevus sumbus Esimese 
maailmasõja keerdkäikudes-
se. Eesti Vabariik püüdis väi-
keriigi nappide vahendite kil-
lustamise hirmust koondada 

kõrgema hariduse andmise 
Tartu ülikooli, nõukogude rii-
gis aga ei tulnud erakõrgkool 
üldse kõne alla.

Pärast nõukogude võimu la-
gunemist on Eestis erakõrg-
koolid jälle lubatud. 

Teadupäeval esinevad:
Sirje Tamul, PhD, Tartu Üli-

kool, «Professor Rostovtsevi 
eraülikoolist»;

Ludmilla Dubjeva, PhD, Tar-
tu Ülikool, «Professor Jassins-
ki ja kõrgemad naiskursused»;

Toomas Saal, MBA, AS Era-
hariduskeskus (Mainori Kõrg-
kool) Nõukogu esimees, «Era-
kõrgharidus Eestis 2008 ja 
Mainori Kõrgkool».

Sirje Tamul           scanpIx
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75
Eha Eist, füüsika instituudi 
arvutioperaator – 13. novem-
ber

70
Marika Mikelsaar, meditsii-
nilise biotehnoloogia erakor-
raline professor, arstiteadus-
konna emeriitprofessor – 12. 
november
Ennu Sepp, arstiteaduskon-
na emeriitprofessor – 13. no-
vember

45
Karmen Trasberg, haridus-
teooria lektor – 7. november
Marje Oona, polikliiniku ja 
peremeditsiini õppetooli va-
nemteadur, dotsent – 8. no-
vember
Renate Pajusalu, üldkeele-
teaduse professor – 13. no-
vember

40
Signe Bachmann, ülikooli 
raamatukogu erialainfotali-
tuse referent – 9. november

35
Kaja Karo, vastuvõtutalituse 
peaspetsialist – 9. november 
Mart Raudsaar, ajakirjandu-
se lektor – 9. november
Kristina Gudinas, Türi kol-
ledži haldusjuht – 12. novem-
ber

25
Riin Rebane, keemik – 9. no-
vember

TeaTed

11. novembril esineb riigiteaduste 
instituudis kursuse «Eesti avalik 
haldus» raames Eesti Mittetulun-
dusühingute ja Sihtasutuste liidu 
juhataja Urmo Kübar. Loengu al-
gab kell 12.15, Tiigi 78-236
Õpetatud Eesti Seltsi koosole-
kul 12. novembril kell 16.15 Lossi 
3-406 esineb Märt Uustalu ette-
kandega «Tartumaa rüütlimõisad 
XVIII sajandist 1919. aastani: sei-
sused mõisaomanikena».
11. novembril kell 13 toimub TÜ 
pensionäride ühingu Vitae 
ruumides (Tähe 4) sissejuhatav 
koosolek suguvõsa uurimisest 
huvitatud Vitae liikmetele (millest 
alustada, andmete kogumine jne). 
Vajalik eelregistreerimine telefonil 
747 7629. 
12. novembril kell 12–14 on Vitae 
ruumides võimalik oma tervist 
kontrollida. Edaspidi igal kolma-
päeval samal ajal.
Tartu Ülikooli Raamatupood kut-
sub külastama oma uut kodule-
hekülge ja veebipoodi aadressil 
www.ut.ee/raamatupood. Veebi-
poe kaudu on võimalik mugavalt 
osta raamatupoe pakutavaid raa-
matuid. Veebipoes tehtud ostud on 
tavahinnast 10% soodsamad (v.a 
kinkekaardid).
Võõrkeelseid raamatuid, mida het-
kel müügiriiulitelt ei leia, on võima-
lik tellida. Selleks tuleb võtta ühen-
dust aadressil bookshop@utw.ee 
või minna kohale Ülikooli 11.
Kõik ettepanekud, kuidas veebi-
poodi paremaks muuta, on samuti 
teretulnud.
6. novembril avati TÜ raamatuko-
gus käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonna 50. aasta-
päevale pühendatud näitus, kus 
eksponeeritakse käsikirju 14. sa-
jandist, nimekate õpetlaste eluajal 
ilmunud teoste esitrükke või nende 
isiklikest raamatukogudest ning 
Vene keisrikojast pärit trükiseid.

Õ n n iTLe M e

T Ü R a aMaT U POO d SOOViTaB :

Concise Encyclopedia of Languages  
of the World
Keith Brown, Sarah Ogilvie
Elsevier Science, 07.11.2008
Kõva köide, ISBN: 9780080877747
HIND: 2070.00

TÜ üliõpilastele ja töötajatele  
kehtib soodustus 10%!

VÕÕRKEELSE KIRJANDUSE TELLIMINE!

KaiTSMiSed

17. novembril kl 16.15 kaitseb 
Andrei Sõtšov ülikooli nõukogu 
saalis usuteaduskonna doktori-
tööd «Eesti Õigeusu piiskopkond 
nõukogude religioonipoliitika mõ-
juväljas 1954-1964» («The Esto-
nian orthodox Eparchy under the 
Influence of the Soviet Religious 
Policies in 1954–1964»). juhen-
daja prof Riho Altnurme, dr theol. 
oponent dr Arto Luukkanen, hel-
singi Ülikool.
21. novembril kl 10 kaitseb Janne 
Pullat molekulaar- ja rakubioloo-
gia instituudis Riia 23-217 bioteh-
noloogia eriala doktoritööd «De-
sign, functionalization and app-
lication of an in situ synthesized 
oligonucleotide microarray» («In 
situ sünteesitud oligonukleotiidide 
mikrokiibi disain, funktsionaliseeri-
mine ja rakendamine»). juhendaja 
prof Andres Metspalu. oponent 
prof joachim W. Engels, orgaa-
nilise Keemia Instituut, j.W. Goe-
the Ülikool, Frankfurt Maini ääres, 
Saksamaa.
21. novembril kl 12 kaitseb Urho 
Abramov Ravila 19-1038 ars-
titeaduskonnas neuroteaduste 
eriala doktoritööd «Sex and envi-
ronmental factors determine the 
behavioural phenotype of mice 
lacking CCK2 receptors: implica-
tions for the behavioural studies in 
transgenic lines» («Sugu ja kesk-
kondlikud tegurid määravad CCK2 
retseptorite puudulikkusega hiirte 
käitumusliku fenotüübi: soovitused 
käitumuslikeks uuringuteks trans-
geensetel hiireliinidel»). juhenda-
ja prof Eero Vasar. oponent dots 
Atso Raasmaja, helsingi Ülikool.

Tänavu hilissuvel saabus 
teade Uppsala Ülikooli pro-
fessori ja Tartu Ülikooli au-
doktori Lorentz Engströmi 
surmast. See kurb sündmus 
lõpetas meie ligi kaks aas-
takümmet kestnud teadus-
kontaktid. 

Tutvus professor Lorentz 
Engströmi ja tema kolleegi-
dega Uppsala Ülikoolist al-
gas 1989. aastal, kui Stock-
holmis toimus 32. IUPACi 
kongress, kus osalesid mit-
med meie laborite töötajad. 
Põgusast kontaktist kas-
vas välja üliõpilaste, kraa-
diõppurite ja õppejõudu-
de vahetus. See koostöö oli 
üheks oluliseks teguriks ka 
Tartu ja Uppsala Ülikooli 
vahel koostöölepingu sõl-
mimisel ja edendamisel. 

Arvestades üheksaküm-
nendate aastate teadusfi-
nantseeringute seisu Ees-
tis, mis oli eriti kasin sel-
le aastakümne alguses, oli 
sellel koostööl nii sõitude 
arvu kui ka kulutuste poo-
lest Uppsala toetus. oluliselt 
suurem. 

Samas suutsime omalt 
poolt pakkuda mitmeid 
ideid, mille arendamisest 
olid Rootsi kolleegid väga 
huvitatud. Seetõttu leidsid 
nad selle koostöö edenda-
miseks vajalikud vahendid 
või aitasid meil neid leida. 

Lorentz Engström oli ha-
riduselt arst, aga siirdus 
varsti pärast Uppsala Üli-
kooli arstiteaduskonna lõ-
petamist teadustööle. Pä-
rast doktoritöö kaitsmist 
sai temast 1962. aastal New 
Yorgi Rockefelleri Instituu-
ti järeldoktor, kus tema ju-
hendajaks oli 1953. aasta 
Nobeli meditsiinipreemia 
laureaat Fritz Lipmann. 
Professor Lipmanni tun-
takse peale koensüüm A-ga 
seotud tööde ka adenosiint-
rifosfaadi biokeemiaalaste 
uuringute järgi. 

New Yorgist naastes jät-
kas Engström uurimistööd 
valkude fosforüleerimise 
vallas Uppsala Ülikooli fü-
sioloogilise ja meditsiinili-
se keemia instituudis. Töö 
tõi talle rahvusvahelise 
tunnustuse. Kui 1992. aas-
tal määrati regulatoorse  
fosforüleerimise alaste uu-
ringute eest Nobeli medit-
siinipreemiat, siis oli pree-
mia saanud teadlaste Ed-
mond H. Fischeri ja Edwin 
G. Krebsi kõrval nominen-
tide nimekirjas ka Engströ-
mi nimi. 

Juba teadustegevuse va-
rasemas perioodis iseloo-

mustas Engströmi uurin-
guid soov regulatoorse fos-
forüleerimise protsesside 
kvantitatiivseks iseloomus-
tamiseks, mis ei olnud me-
ditsiinilises biokeemias sel-
lel ajal eriti laialt levinud lä-
henemisviis. 

Samas oli see asjaolu ilm-
selt üheks kaalukaks tegu-
riks, mis tekitas Rootsi uu-
rijates huvi Tartu Ülikooli 
keemiaosakonnas viljeleta-
vate füüsikalise biokeemia 
ja ensüümikineetika meeto-
dite vastu. 

Ühised huvid lõid aga 
head eeldused sisuliseks ja 
viljakaks koostööks, mil-
le tulemusena avaldati mit-
meid ühiseid teadustöid 
ning kaitsti rida doktori ja 
magistritöid. Nii kaitsesid 
Uppsala Ülikoolis oma dok-
toritöid Ago Rinken (1995), 
Reet Toomik (1997) ja Mart 
Loog (2001). 

Koostöö tunnustusena 
valis Tartu Ülikool Engströ-
mi 1998. aastal oma audok-
toriks. 

Regulatoorse fosforüleeri-
mise alastest uuringutest hu-
vitus Lorents Engström oma 
teadlastee lõpuni. Tema saa-
vutuste äramärkimiseks kor-
raldas Wenner-Greni siht-
asutus 1997. aasta septemb-
ris rahvusvahelise konve-
rentsi, millest võtsid osa pal-
jud väljapaistvad teadlased, 
sealhulgas ka Nobeli pree-
mia laureaat E. G. Krebs. 
Selle üritusega tunnustati 
Engströmi pikaajalist ja vil-
jakat teadustööd, olulist pa-
nust teadlaste koolitamisel 
ning samuti tema tegevust 
Uppsala Ülikooli füsioloogi-
lise ja meditsiinilise keemia 
instituudi juhatajana.

Selle teaduskoostöö lõpp-
kokkuvõtte tegemise aeg 
ei ole aga kindlasti saabu-
nud, sest sellest innustust 
ja teadmisi ammutanud kol-
leegid ja õpilased jätkavad 
nii Tartus kui ka mujal maa-
ilmas. 

Professor Jaak Järv
Uppsala Ülikooli audoktor

in Me MORiaM

Lorentz Engström

TUnnUSTaMiSed

TÜ väikese medali ja tänukirjaga 
tunnustati 60. sünnipäeval loodus- 
ja tehnoloogiateaduskonna raken-
dusökoloogia professorit Krista 
Lõhmust ning orgaanilise keemia 
professorit, akadeemik Jaak Jär-
ve.
TÜ tänukirja pälvisid haridustea-
duskonna eripedagoogika osakon-
na juhataja, logopeedia ja õpiras-
kuste teooria lektor Kaja Plado 
ning logopeedia ja õpiraskuste 
teooria lektorid Merit Hallap ja 
Marika Padrik, 50. sünnipäeval 
sama teaduskonna õppekorraldu-
se spetsialist Anneli Adamson 
ning 60. sünnipäeval arstiteadus-
konna farmaatsia instituudi assis-
tent Maaja Paavo.

Jaak Järv
Eesti Teaduste Akadeemia 
kirjastusnõukogu esimees

Rahvusvaheline ISI Web of 
Science’i andmebaas ka-
jastab praegu viit üheksast 
Eesti Teaduste Akadeemia 
kirjastuse teadusajakir-
jast.

Alates 2008. aastast refe-
reeritakse selles andmebaa-
sis ajakirju Trames ja Linguis-
tica Uralica. Eelmisest aas-
tast alates on selles nime-
kirjas Proceedings of the Es-
tonian Academy of Sciences’i 
seeria Physics. Mathematics, 
mis käesoleva aasta algul lii-
tus Chemistry-seeriaga ning 
kannab nüüd üldist nimetust 
Proceedings of the Estonian 
Academy of Sciences.

Geology-seeria asemel il-
mub juba teist aastat ajaki-
ri Estonian Journal of Earth 
Sciences, mille artiklid on ala-
tes 2007. aastast ka ISI and-
mebaasis. 

Varasemast ajast (aastast 
1994) on selles andmebaasis 
ajakiri Oil Shale.

Ajakirjades avaldatud ar-
tiklite täistekstid on Interne-
tis vabalt saadaval. Seega on 
tegemist ajakohaste e-tea-
dusajakirjadega. Avaldatud 
töödega, aga ka neis artiklite 
avaldamise tingimuste ning 
põhimõtetega saab tutvuda 
Internetis www.kirj.ee (või 
www.eap.ee).

Mitmete ajakirjade välja-
nägemine, formaat ja trüki-
kvaliteet on oluliselt muutu-
nud. Andmebaasi on lisatud 

ka Proceedings of the Estonian 
Academy of Sciences kaane-
pilt. 

ISI Web of Science’i andme-
baas võimaldab uurijatel, tu-
dengitel ja teistel teadustöö 
huvilistel kiiresti ligi pääseda 
vajalikule infole kõigis nimis-
tus olevates ajakirjades üle 
terve maailma. 

Andmebaasis on olemas 
viited rohkem kui 10 000-le 
kõige mõjukamale teadusaja-
kirjale.

Teaduste Akadeemia kir-
jastus on sõlminud lepingu 
Google’ga oma ajakirjade va-
rasemate aastakäikude Inter-
netti paigutamiseks. Leppe 
eesmärgiks on luua tagasiula-
tuv fond, milles sisalduvad 
tööd oleksid kõikidele kasuta-
jatele kättesaadavad.

Tänasest, 7. novembrist aka-
deemilise aasta lõpuni saa-
vad üliõpilased ja õpilased 
Tartu ja Tallinna vahel liigel-
da taas vaid neile mõeldud 
soodsama eribussiga.

Tudengibussi juhataja Bir-
ger Aavik nentis, et seni ei ole 
tegelikult tudengibussi projekt 
korralikult käima läinud. Üle-
eelmisel aastal sõitis buss Tal-
linna ja Tartu vahet ehk vaid 
viis korda. 

Aavik loodab, et tänavu 
käivitub tudengibussi projekt 
korralikult, sest olemas on 
kõik vajalikud load ning täide-
tud ettekirjutused, mis kehti-
vad reisijaid vedavale ettevõt-
tele. 

Tudengibussipilet on jät-
kuvalt konkurentsitult sood-
saim. Ostes pileti Interneti-
aadressilt www.tudengibuss.
ee, tuleb välja käia 70 krooni, 
bussist ostes maksab see 100 
krooni. Aavik soovitab pile-
ti osta aegsasti, kuna kohtade 
arv on piiratud.

Bussis on 69 kohta. Kui 
need on täis ning piletit ei õn-
nestu broneerida, tuleks sel-
lest kirjutada aadressil info@
tudengibuss.ee. Võimaluse 
korral paneb OÜ Tudengibuss 
sõitma suurema bussi või tel-

lib lisabussi.
Tudengibuss sõidab reedeti 

ja pühapäeviti Tallinnast Tar-
tusse ning Tartust Tallinna. 
Väljumisaeg Tallinnast on kell 
15 ning Tartust kell 19.

Tänavu pakutakse bussis 
suupisteid ja jooke, saab vaa-
data film, lugeda värskeid aja-
lehti ja ajakirju ning kasutada 

traadita internetiühendust. 
Lisaks lubab Aavik vähe-

malt 7. novembril tudengibus-
sis sõitjatele üllatusi. 

Tudengibussi teenus sündis 
koostöös Eesti Üliõpilaskon-
dade Liidu ning Eesti Õpila-
sesinduste Liiduga.

Lisainfo: www.tudengi-
buss.ee.

Eesti Teaduste Akadeemia ajakirjad 
autoriteetses teadusveebis

Tudengibuss alustab teist korda

Tudengibuss aitab raha kokku hoida.          sIlle annuk / scanpIx
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