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ToimeTaja

eve Tisler
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Eelmise aasta viimased 
kuud olid Saksamaa üli-
õpilaste jaoks väga ärevad.  

novembrist alates pole paljud 
tudengid tavapärase õppetööga 
tegelenud. Demonstratsioonid, 
protestid ja tänavatel marssi-
mine on nende igapäev. Kõige 
selle põhjuseks on liitumine 3+2 
süsteemiga, millele Saksamaa 
ülikoolid 2010. aastal terviklikult 
üle lähevad.

Mille eest Saksa tudengid siis 
võitlevad? nad väidavad, et kol-
me aastaga ei ole võimalik saada 
kvaliteetset spetsialistiharidust, 
mida tööandjad arvestaksid. nad 
kurdavad suure õppemahu üle, 
mis kolme aastaga on vaja läbida. 

Samuti ei meeldi tudengitele, et 
kõigile ei jagu kohti magistran-
tuuris. Kokkuvõttes  võitlevad 
nad õiguse eest mõjutada oma 
haridusega seotud otsuseid.

See kõik kõlab väga tuttavalt. 
Samad teemad on päevakorral 
ka Eesti kõrghariduses. Eestis 
ja Tartu ülikoolis mindi 3+2 
süsteemile üle juba 2002. aastal. 
Meenutame, milline oli meie 
üliõpilaste käitumine kaheksa 
aastat tagasi. Ma ei mäleta ühtegi 
demonstratsiooni. Üleminek toi-
mus Saksamaaga võrreldes meil 
liigagi vaikselt, kuigi paljudele 
3+2 reform ei meeldinud. Ma 
isegi rõõmustasin, et sain 2001. 
aastal «vana» bakalauruseõppe 
tudengiks, mitte ei pidanud uues 
süsteemis õppima.

Mõnedele Eesti tudengitele 
võivad Saksa üliõpilaste rahutused 
praegu tunduda isegi kohatud.

Ma ei taha siinkohal lugeda 
moraali ja väita, et kuna meie 
tudengid aastaid tagasi õigel ajal 
ei protestinud, siis oleme allaand-
jad. Kuid samas ei saa jätta tähele-
panuta, et oma meelsuse aktiivne 
näitamine demonstratsioonidega 
on kahtlemata üks võimsamaid 
vahendeid, mis tudengitel ja ka 

kõigil teistel kodanikel olemas on.  
Saksamaa tudengid oskavad seda 
vahendit vastupidiselt meile ära 
kasutada.

Bologna kõrgharidusreform, 
mille üks osa on 3+2 süsteemi 
kehtestamine, hõlmab tervet 
Euroopa Liitu. Isegi Saksamaa 
tudengitele, keda on kümnetes 
kordades rohkem kui kõrgha-
riduse omandajaid Eestis, on 
sellise suure protsessi peatamine 
ja ümberpööramine võimatu. 
Tudengid teavad seda, kuid nad 
proovivad ikka. Isegi kui ülikoo-
lide juhtkonnad ja poliitikud 
ei võta kõiki nende nõudmisi 
kuulda, on avalikkus nende 
probleemidest teadlik. Järgmisel 
korral on tudengitel juba lihtsam 
samadele teemadele meedia tähe-
lepanu suunata. 

Ühiste demonstratsioonide ja 
suurte diskussioonide korralda-
mine liidab üliõpilasi, nad edasta-
vad ühist sõnumit ning tunnevad 
ennast seeläbi tugevamana. Minu 
küsimus siinkohal on: kui tugeva 
ja ühtsena tunnevad ennast Eesti 
tudengid? Kas piisavalt tugevana, 
et mitte lubada endale aktiivset 
osavõttu kõrgharidusteemade 
arutamisel?

proTesTida või vaikida?

Foto: Andres Tennus
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Detsembris andis Haridus- ja 
Teadusministeerium Tartus välja 
2009. aasta üliõpilaste teadustöö-
de riikliku konkursi preemiad. 
Tartu ülikooli üliõpilased said 
59 preemiast 46, sealhulgas ka 
mõlemad peapreemiad.

Ühe 55 000 kroonise peapree-
mia sai Pille Hallast oma dokto-
ritöö «Inimese ja šimpansi Lu-
teiniseeriva hormooni/ Koorion 
Gonadotropiini beeta-subühiku 
(LHB/CGB) geeniklaster: liigi-
sisene varieeruvus ning noorte 
duplitseeritud geenide lahknemi-
ne sõsarliikides» eest.

Teise peapreemia vääriliseks 

nimetati Daniele Monticelli 
doktoritöö «Terviklikkus ja selle 
jäägid: totaliseerimise ja detotali-
seerimise teoreetilised protse-
duurid semiootikas, filosoofias 
ja poliitikas». Kokku premeeris 
haridus- ja teadusministeerium 
Tartu ülikoolist 13 bakalaureuse-, 
17 magistri- ja 16 doktoritööd.

TÜ õppeprorektori Birute 
Klaasi sõnul näitab tänavune 
üliõpilaste teadustööde konkurss 
taas Tartu ülikooli üliõpilaste 
väga head teadustöö taset kõiki-
des õppeastmetes. «nii üliõpi-
laste tugev teaduslik potentsiaal 
juba bakalaureuse- ja magistri-

õppes kui ka hiljuti kaitstud 100 
doktorikraadi kinnitavad ülikooli 
staatust juhtiva teadusülikoolina 
siinses regioonis.»

Preemia vääriliseks hinnati ka 
seitse Tallinna tehnikaülikooli ja 
kaks Tallinna ülikooli teadustööd. 
Ühe preemia said Maaülikooli, 
kunstiakadeemia, Eesti muusi-
ka- ja teatriakadeemia ja Tallinna 
tervishoiu kõrgkooli üliõpilased.

Konkursi auhinnafond oli 950 
000 krooni, millest väljastati kuni 
25 000 krooniseid preemiaid. 
Välja anti ka kaks 55 000 krooni 
suurust valdkondade- ja taseme-
teülest peapreemiat.

kolm neljandikku parimatest 
üliõpilasteadlastest õpib TÜ-s

Gottfried Albrecht Germann oli 
Tartu ülikooli esimene üldise 
loodusteaduse ja botaanika pro-
fessor, kes asutas botaanikaaia ja 
pani aluse loodusmuuseumile.

Germanni töö Tartus algas 
1802. aastal, kui ta kutsuti taas-
avatud Tartu ülikooli esimeseks 
üldise loodusteaduse ja botaanika 
professoriks. 

Aasta hiljem asutas ta Vane-
muise tänavale praeguse loo-
dusteaduste õppehoone vastu 
botaanikaaia. Vaid aasta pärast 
asutamist kasvas ülikooli botaani-
kaaias 1121 liiki taimi.

1806. aastal kolis botaanika-

aed Germanni juhtimisel oma 
praegusele asukohale Laial täna-
val, kuhu aasta möödudes ehitati 
aiandi peahoone ja kasvuhoonete 
maja. 

Peale botaanikaaia rajamise 
hoolitses Germann ka Toome-
mäe haljastamise ja puhkepargiks 
kujundamise eest, tegi teadus-
tööd ning kogus oma looduskabi-
neti tarvis eksponaate. Viimastel 
oli oluline roll ka ülikooli loodus-
muuseumi rajamisel.

Professor Germann suri 1809. 
aasta 28. novembril 35-aastasena 
Tartus tuberkuloosi. «Ta tegi 
väga lühikese ajaga ära väga suure 

töö,» märkis botaanikaaia di-
rektor Heiki Tamm. 1809. aastal 
kasvas botaanikaaia kollektsioo-
nides juba 4586 liiki taimi.

Botaanikaaia rajaja büsti 
valmistas skulptor Mati Karmin. 
Skulptuur kujutab endast Ger-
manni raamatute ja käel istuva 
linnuga, mis iseloomustavad eri 
suundi, millega teadlane Tartus 
tegeles. 

Muu hulgas jõudis Germann 
avaldada kaheksa teadustööd 
ning korraldas üliõpilastega eks-
peditsioone Liivi- ja Eestimaale, 
Mogiljovi kubermangu ja Valge 
mere äärde.

Ülikooli botaanikaaia rajaja  
sai mälestusmärgi
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Euroopas käivitus novembri 
lõpus teaduse populariseerimise 
programm «Atomium Culture», 
milles osaleb ainsa Eesti esindaja-
na ka Tartu ülikool.

«Atomium Culture» toob 
kokku mõjukamad Euroopa 
ülikoolid, ajalehed ja ettevõtted, 
et luua ühine püsiv platvorm 
usaldusväärseks uute teadmiste 

vahetamiseks ja levitamiseks.
Eesmärgiks on ühendada 

kolm teadmistepõhise ühiskon-
na sammast: teadmised, millest 
ühiskond sõltub hariduses ja uute 
teadmiste loomisel (ülikoolid), 
teadmiste levitamine informat-
siooni ja kommunikatsiooni 
kaudu (ajalehed) ja teadmiste 
kasutamine uutes tööstuslikes 

protsessides (ettevõtted).
Tartu ülikool on üks 22 

ülikoolist, kes saavad tutvustada 
oma parimaid teadlasi ja levitada 
Euroopa tasemel innovaatilisi 
uurimistulemusi. «Atomium 
Culture» avakonverentsil Brüsse-
lis 27. novembril käis esinemas ka 
rektor Alar Karis.

presidendi noore teadlase auhinna 
sai tänavu Tartu ülikoolis teadus-
kraadi omandanud füüsik mait 
Müntel (pildil).
keemilise ja bioloogilise füüsika 
instituudi teaduri mait münteli tea-
dustöö valdkond on kõrge energia 
füüsika. Ta on üks seitsmest eesti 
teadlasest, kes töötab Genfis Eu-
roopa Tuumauuringute keskuses.
75 000-kroonise noore teadlase 
preemia saaja otsustab presidendi 
kultuurirahastu sihtasutus, mille 
asutaja ja rahastaja on ettevõtja 
Toomas luman. eelmisel aastal 
pälvis sama auhinna Tartu ülikooli 
meediauuringute dotsent veronika 
kalmus.

Foto: Scanpix / Lauri Kulpsoo

TÜ osaleb programmis «atomium 
Culture»
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16. detsembril allkirjastas 
kantsler Andres Liinat narva 
kolledži uue õppehoone ehitus-
lepingu.

Ehitustööd algavad aasta al-
guses ja kestavad 18 kuud. narva 
kolledži uus ning tänapäevane 
õppehoone peaks valmima 2011. 
aasta suvel. 

Praegune kolledžihoone 
ehitati 1960. aastatel arvestades 
tehnilise õppeasutuse vajadusi. 
«Uue hoone üldpind on võrrel-
des olemasoleva õppehoonega 
väiksem, mis aitab kokku hoida 
hoone ülalpidamiskulusid,» ütles 
TÜ narva kolledži direktor Katri 
raik. «Kaasaegsed tehnilised la-

hendused ja läbimõeldult projek-
teeritud ruumid aitavad kolledži 

õppetööd ladusamalt korraldada 
ja kulud on sihipärased.» 

Hiljuti esitles Eesti Liikumis-
puudega Inimeste Liit oma uurin-
gu tulemusi, kus oli kaardistatud 
ratastooli ja näiteks lapsevankriga 
inimeste ligipääs Tartu ülikooli 
hoonetele.

Kokku uuriti ligipääsu 95 
hoonele. Selgus, et neist 46 ei 
ole ligipääsetavad, 28 on piiratud 
ligipääsuga ja 17 hoonesse saab 
ratastooliga liikuja hästi sisse.

Tartu ülikooli arhitekt Merje 
Müürisepp ja haldusosakonna 
juhataja Ahto Kallion on ülikooli 
hoonetele ligipääsetavuse küsimu-
sest teadlikud. «Paljud ülikooli 
hooned on muinsuskaitse all ja 

enamik on ehitatud ajal, kui sel-
liseid nõudeid polnudki või olid 
minimaalsed,» ütles Müürisepp. 
«Iga kord, kui hoonet renoveeri-
takse, arvestatakse sellel ajahet-
kel kehtivate projekteerimis- ja 
ehitusstandarditega. Invanõuded 
on suhteliselt uus teema.»

Müürisepa sõnul arvestatakse 
majade ümberehitusel ja renovee-
rimisel piiratud liikumisvõimega 
inimese vajadusi. näiteks pärast 
vana keemiahoone ümberehitust 
saavad hoonesse sisse ka ratastoo-
lis liikujad.

«Muinsuskaitse all olevad 
objektid on kõige keerulisemad, 

sest nende ümberehitus on 
muinsuskaitse nõuete tõttu väga 
komplitseeritud. Siin tuleb appi 
võtta näiteks ka tänapäevane teh-
noloogia,» rääkis Müürisepp. 

Tehnoloogia areneb selles 
vallas kiiresti, sest ligipääsetavuse 
probleem on üleüldine. Turule 
tulevad uued lahendused, mis 
praegu on Müürisepa kinnitusel 
küll väga kallid. 

Kaardistatud hoonetest 72 
asub Tartus, 2 narvas, 2 Pärnus, 4 
Tallinnas, 2 Türil, 6 Valgamaal ja 
7 Viljandis. 

Uuringu tellis Tartu ülikool ja 
rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Narva kolledž saab uue õppehoone

paljudesse TÜ hoonetesse ratas-
tooliga inimene sisse ei pääse

Foto: Arhitektid Indrek Peil, Katrin Koov ja Siiri Vallner
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kaja karo, 
vastuvõtu peaspetsialist

Ave Lutteri kolumn 
eelmises UT numbris 
inspireeris kirjutama 

erialavaliku vajalikkusest ja 
võimalikkusest. Seda enam, et 
ka käesoleval õppeaastal lõpetab 
ülikooli umbes 2000 kõrgharidu-
se esimese astme üliõpilast, kes 
seisavad sama küsimuse ees.

Erialavalikuid on võimalik 
teha kogu elu. Võimalused ja ka 
kogemused valikute tegemisel on 
eri aegadel erinevad ning mida 
noorem on inimene, seda raske-
mad need on.

Magistriõppe eesmärk üli-
koolis on koolitada spetsialiste. 
See on aeg, mil omandatakse 
erialased sügavamad teadmised 
ja keerukamad oskused ning 
täiendatakse võtmeoskusi, mida 
on vaja  tööle asudes. 

Ideaalolukorras teeb üliõpi-
lane juba kõrghariduse esimeses 
astmes vajalikud otsused, mis 
võimaldavad tal teha teises 
astmes konkreetsema erialavali-
ku või seda soovi korral hoopis 
muuta. Seetõttu on magistriõpe 
ülikooliõpingute ajal oluline 
verstapost.

Magistriõppesse kandidee-
rimise ajaks peaks üliõpilasel 
olema erialaeelistused juba välja 
kujunenud. Kui eelistusi pole, 
siis õppeaasta alguse kaks nädalat 
paraku erialavalikule enam palju 
kaasa ei aita.

Üksik loeng ei anna ülevaadet 

õppeainest, veel vähem õppeka-
vast. Samuti tekib küsimus, kas 
õppeaine sisukuse või sisutüh-
juse üle saab otsustada esimeste 
loengute põhjal. Sisukus võib 
selguda alles hiljem, kui tead-
mistele lisanduvad ka töö- ja 
elukogemus.

Eesti rahvatarkus ütleb, et 
põrsast kotis ei osteta ning see 
kehtib ka erialavaliku kohta. 

Otsuseid ei saa langetada 
ainult õppekava või õppeaine 
nimetuse põhjal, alati tuleks täp-
semalt uurida ka nimetuse taga 
peituvat sisu. 

Õppeinfosüsteemis on kirjel-
datud õppekavade, moodulite ja 
õppeainete juures õpiväljundid 
ehk need oskused ja pädevused, 
mis üliõpilane seda õppekava, 
moodulit või ainet läbides peaks 
omandama.

2009. aasta sügisel tehti kõrg-
hariduse esimese ja teise astme 
esimese aasta üliõpilaste seas 

küsitlus, mille üks eesmärk oli 
selgitada, kui teadlik oli üliõpilas-
te erialavalik ning kui põhjalikult 
tutvuti eelnevalt õppekavaga. 

Selgus, et kolmandik vastanu-
test mõlemas kõrgharidusastmes 
tutvus eelnevalt õppekava õpiväl-
junditega ning umbes pooled ka 
õppeainetega. Magistriõppesse 
kandideerijate seas suureneb ka 
nende osakaal, kes võrdlevad 
õppekava teiste kõrgkoolide 
õppekavadega ning väheneb 
nende osakaal, kes hangivad infot 
tuttavate käest. Sellest järeldub, 
et enamik magistriõppesse 
astunutest teeb õppekava valikul 
eeltööd.

need üliõpilased, kelles 
erialavalik tekitab aga kõhklusi ja 
ebakindlust, võivad alati pöördu-
da peahoones asuvasse nõusta-
miskeskusesse, kus töötab kolm 
karjäärinõustajat. Hea ülevaate 
nõustajate tegevusest annab 
samuti eelmises UT-s avaldatud 
intervjuu nõustamiskeskuse 
töötajatega.

Vaatamata võimalustele, mida 
ülikool teadlikuks erialavalikuks 
loob, on vaja lõplik otsus teha 
üliõpilasel endal. Kindlasti ei saa 
ülikool lubada «üksikute erand-
juhtumite lahendamisel /---/ isik-
likumat lähenemist», sest erandid 
tekitavad ebavõrdsust. 

Me usume, et ülikooli jaoks 
on tähtis nii üliõpilaste võrd-
ne kohtlemine kui ka see, et 
ülikoolis õpiksid motiveeritud, 
võimekad ja teadlikult eriala 
valinud üliõpilased.

raskustest eriala valikul

Foto: Andres Tennus

UT



8   Jaanuar 2010 nr 1  UTpersooN

TudeNGimuusikali NaispeaTeGelase eleNi sõbrad paNe-
vad Ta kirja võimalikulT eriNevaTesse ja huviTavaTesse 
AINETESSE, ET TõESTAdA – ÜLIKOOLIS ON LõbUS. MEESPEA-
TeGelaNe dima õpib fÜÜsikaT ja Ta sõbrad sooviTavad 
mõNe raske aiNe loeNGusse miNNes isTuda kõiGe ilusa-
MA TÜdRUKU KõRVALE, ET VIIMANE SAAKS TEMALT AbI KÜSI-
da. fÜÜsikalise maailmapildi loeNGus saTuvadki eleN ja 
dima kõrvuTi isTuma. sealT saab alGuse armuluGu. seal 
oN õppejõuks räppiv kalev Tarkpea.

kalev Tarkpea 
loeng on 
omaette 
kultuuri-
nähtus
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Põhiliselt rääkima ma hakkan teile füüsikast,
ilmakorra seadustest nii proosas kui ka lüürikas.
Asjadest mis kujundavad maailmast te pilti, 
et ei kannaks nüüd te enam harimatu silti.
Laias laastus ilmavaated jagada võib nelja: 
müütilised, religioossed - ära pööra selga. 
Nendes kahes mõlemas on samuti ka tõde 
selle mitte nägemiseks olema peab sõge.
Olemas ka teaduslik ning ateistlik vaade, 
teaduslikust ilmavaatest peamiselt me saade.
Põhimõisteks vaatleja, kel tahe, mälu, meel 
visioone genereerib, ühendab neid veel 
Selleks on meil hüpoteesid, katsed ja kontroll
seadusteni jõudmiseks ei tohi olla loll.
Füüsikas on implitsiitne põhjuslikkus eeldus 
kaoselgi on oma roll ning ei see korras neeldu.
Kõik võib olla määratud kuid üldsegi ei pruugi, 
fatalism see eksib läbi kvantteooria luubi.
Ometi on põhjuslik see maailm meie ümber, 
juhuslikeks pidada meid Maa peal oleks sünge.
Füüsik loob teooriaid, mis ilmakorda seletaks 
nendest pikalt rääkimine eemale teid peletaks.
Jõuame tõel’ lähemale, siiski ees on piir,
lõppend nüüd on loeng ja tehtud esimene tiir.
Tudengimuusikali räpi sõnad: Margus Niitsoo ja 
Kalev Tarkpea

Tarkpea räpp

Foto: Andres Tennus
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Kalev Tarkpea on ka 
päriselus Tartu ülikooli 
füüsika õppejõud ja 

armastab seda, mida teeb. Õpeta-
mine ja füüsika on tema kireks ja 
haiguseks. Loengus laulmine pole 
tema jaoks mingi erandlik nähtus 
ja seega pole tarvis imestada, 
miks valiti just tema üheks tege-
laseks novembris esilinastunud 
Tudengimuusikalis.

Ühe filmi tegija Margus 
niitsoo sõnul on füüsikalise 
maailmapildi loeng kujunenud 
omaette kultuurinähtuseks, nii 
et kui muusikali oli vaja loengu-
stseeni, siis oli härra Tarkpea 
tema jaoks täiesti loomulik valik. 

Tarkpea tunnistab, et muusika-
lis osalemiseks teda kaua veenda 
ei tulnud. «Ma niikuinii laulan 
loengus. On vist antud looduse 
poolt võime viisi pidada ja vähe-
masti auditooriumis pole raske 
publikult aplaus välja pigistada.»

Täna juba ka ise õppejõuna 
kätt prooviv niitsoo ütleb, et 
tema kui noore õppejõu jaoks on 
Tarkpea kindlasti üks inspirat-
siooniallikas. Ta kirjeldab oma-
pärast õppejõudu kui efektset 
isiksust, kes on elav ja emotsio-
naalne, ning mis kõige tähtsam, ei 
karda seda välja näidata. Tarkpea 
loengud on tema sõnul jõulised 
ja mõjuvad, meenutades pigem 
performance’it kui klassikalises 
mõttes loengut. 

fÜÜSika on huviTav
Esmapilgul ehk ebatavaliste 
meetoditega õppejõu sõnul vajab 
tänapäeval hariduse kontsept-

sioon palju muutmist, sest need 
ajad, mil haridus pidi andma 
õppijale edasi faktiteadmisi, on 
minevik. Faktoloogilise mater-
jali hulk kasvab üha kiirenevas 
tempos ja kõike ära õppida on 
lootusetu. Tänapäeva haridus 
peab andma oskuse selekteerida 
infot, mida tuleb igast kandist ja 
mis on noorte inimeste jaoks vaid 
mõne hiirekliki kaugusel. 

«Seetõttu on rumalus püüda 
internetti asendada loenguga, see 
on lootusetu. Mõnikord kasutan 
loengutes sellist meetodit, et lük-
kan mingi aineprogrammis oleva 
mõiste Google’isse. Vaatame otsa 
infole, mis sealt tuleb ja arutle-
me üheskoos, kust tasub edasi 
minna,» räägib Tarkpea. «See 
ongi haridus, et te teate, mille 
peale klikite, mitte ei käi ringi-
ratast tühja,» kordab ta loengus 
tudengitele öeldavat.

Sellele vaatamata saavad 
füüsikalise maailmapildi tuden-
gid endale 30 lehekülge õppejõu 
formuleeritud põhimõisteid – sel-
leks, et need oleksid kõigil õigel 
kujul olemas ja tudeng ennast 
loengus valesti üles kirjutami-
sega välja vabandada ei saaks. 
Seega on faktoloogiline materjal 
kättesaadav aine veebis ja loengus 
tegeletakse vaid kõige põletava-
mate küsimustega.

Eelkõige peab Tarkpea enda 
missiooniks iga hinna eest tõesta-
da, et füüsika on huvitav ja sellega 
tasub tegeleda. negatiivse mulje 
füüsikast kujundab tema sõnul 
ligikaudu kolmveerandil inimes-
test kooli füüsikaõppe praegune 
korraldus. 

Tarkpea väidab, et see, mida 
tehakse praegu koolis füüsika 

pähe, on tegelikult miski, mis 
peaks tulema alles pärast füüsikat. 
Ta selgitab, et füüsika on loodus-
teadus – õpetus looduse kõige 
universaalsematest mudelitest. 
Paraku on koolis lahendamiseks 
pakutavad ülesanded enamasti 
vaid valmismudelite matemati-
seerimine. 

Kuid just mudeli loomine, 
näiteks valemini jõudmine, 
oleks füüsika. Valmis valemite-
ga manipuleerimine on aga kas 
algebra või aritmeetika. Seega ei 
ole Tarkpea sõnul füüsika üldsegi 
mitte täppisteadus. See on loo-
dusteadus, mis kasutab täppistea-
duslikke meetodeid.

Füüsikalise maailmapildi 
kursus tegelebki kõigepealt füüsi-
kalise maailma kui tervikuga, te-
hakse selgeks füüsika printsiibid, 
üldised põhimõtted, mis kehtivad 
eranditeta kogu maailmas. Alles 
siis hakatakse tegelema detai-
lidega, kusjuures muidugi vaid 
valitutega, sest kõikidega tegeleda 
ei jõua niikuinii.

fÜÜSik ≠ aTeiST
Samas ei ole see maailmapilt 
üldsegi nii vaene ja konservatiivne, 
kui esmapilgul võib tunduda. näi-
teks kummutab Tarkpea väite, et 
füüsik peab olema ateist. Vastupi-
di, tema arvates on Jumal kindlasti 
olemas. Infotehnoloogiliselt väl-
jendudes on Jumal programm, mis 
käivitab kõik teised programmid. 

«Maailma struktureeriva info 
allikat nimetatakse religioossetes 
tekstideks Jumalaks» võib  luge-
da «Füüsikalise maailmapildi» 
aineveebi põhimõistete loetelust. 
«Minu religioosne maailmapilt 
saabki alguse sellest, et ma ei usu 
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keeruliste programmide iseenes-
likku tekkimisse,» ütleb Tarkpea.

Ta ärritab loengus ateiste pide-
valt sellega, et juhib tähelepanu 
numeroloogilistele seostele füü-
sikas. Tema sõnul võib tuua väga 
palju näiteid selle kohta, et olulis-
te füüsikakonstantide väärtused 
koosnevad sarnastest numbritest. 
näiteks universaalseks gaasikons-
tandiks nimetatava makroskoopi-
lise soojuskarakteristiku väärtuse 
tüvenumbrid üldlevinud ühiku-
süsteemis on 8, 3 ja 1. Soojusnäh-
tusi mikroskoopiliselt kirjeldava 
Boltzmanni  konstandi puhul on 
need numbrid aga 1, 3 ja 8.

Selle peale ütleb Tarkpea, 
et nii andis Jumal meile märgi. 
«nagu Piiblist lugeda võime, pa-
lub religioosne inimene Jumalalt, 
et see annaks talle märgi kui kin-
nituse valitud tee õigsuse kohta. 
Aga Piiblis on ka öeldud: märgid 
on näha sellele, kes Pühakirja 
uurib, kes suhtub sellesse lugupi-
davalt. See, kes Jumalasse ei usu, 
märke ei näegi,» selgitab ta.

Tarkpea läheb veelgi kaugema-
le. Ta väidab, et kõik suured tegi-
jad füüsikas on enamasti Jumalat 
uskunud. näidetena toob ta välja 
newtoni ja Einsteini. newton 
pühendas viimased 20 aastat oma 
elust ainult Piiblile. Einstein uskus 
Jumalasse kui struktureeriva info 
allikasse, küll aga eitas järjekind-
lalt isikustatud Jumalat. 

Tarkpea ise on samuti prae-
guseks teaduse tegemise suuresti 
teistele jätnud. Ta juhib füüsika-
instituudi koordinatsiooniosa-
konda ja füüsika programmi ning 
tegeleb sellega, millega keegi 
teine tema sõnul tegeleda ei taha. 
nimelt arendab gümnaasiumi füü-

sika ainekava. Ta rõhutab, et tegeli-
kult pole ta mingi füüsika didaktik, 
kuid on koolis õpetatava kohta nii 
palju kriitilist öelnud, et ei saanud 
keelduda, kui talle pakuti võima-
lust midagi paremini teha. 

paadunud õpeTaJa
Üldse nimetab Tarkpea füüsika 
õpetamist oma haiguseks ja ta ei 
suuda kunagi jääda ükskõikseks, 
kui keegi ütleb kurvalt, et füüsikast 
polegi võimalik aru saada. «See 
on mulle nagu väljakutse. Ahhaa, 
küll sa kohe saad! Kohe räägin 
sulle ära, kuidas see asi käib.»

Mõni nädal tagasi kohtas 
Kalev Tarkpea füüsikahoonesse 
sisenedes tuttavaid lennuakadee-
mia tudengeid, kes teda tundsid. 
neil oli parasjagu tulemas kont-
rolltöö ühes füüsikaga seonduvas 
aines ja nad palusid tal üht-teist 
seletada. Äkki märkas Tarkpea, 
et istub teda peatanud tudengite 
juures juba tund aega, ehkki tal 
on hullumeelselt kiire.

«See on paadunud õpetaja 
omadus – jätta kõik oma tööd 
pooleli ja asuda seletama, kui kee-
gi ütleb, et ta ei saa aru.» Siiski 
nimetab Tarkpea seda omadust 
äärmiselt frustreerivaks, kuna 
pärast tervet päeva teiste aitamist 
avastab ta õhtul, et kõik enda 
asjad on ikkagi tegemata ja siis 
tulevat peale must masendus.

Tarkpea sõnul ongi ühe õpe-
taja kõige olulisem omadus tahe 
õpetada. Tahe anda. Ja muidugi 
mõista ise väga hästi seda, mida ta 
õpetab. Kõik muu tuleb iseene-
sest. 

näiteks ei mõista ta õpetajaid, 
kellel on distsipliiniprobleeme. 
Ta väidab, et need probleemid 

saavad reeglina alguse erialasest 
küündimatusest, sest kui õpetaja 
ei valda oma ainet, siis tuleb ta 
õpilaste ette neid kartes. 

«Kuidas käitub koer, kui koer 
näeb, et te teda kardate? Koer 
hakkab haukuma, ta hakkab veel 
rohkem teid hirmutama. Sest teda 
huvitab, kui palju te siis ikkagi kar-
date. Ja nii lähebki distsipliin ära.»

SõbRalikud fÜÜSikud
Kui küsisin, millega tegeleb 
ta peale füüsika, siis alustas ta 
füüsikute tutvumispeo kirjel-
dusest. «Muuseas, teate, mis on 
füüsikute kõige erilisem omadus? 
Sõbralikkus. näiteks maksimum, 
mida füüsika rebastega tehak-
se, on see, et nad viiakse enne 
tutvumispidu kodutute loomade 
varjupaika ja küsitakse varjupaiga 
töötajalt ega te selliseid loomi ei 
taha,» jutustab Tarkpea.

Füüsikute tutvumispeol on 
tema sõnul tüüpiline see, et kõik 
istuvad või seisavad suures ringis 
ja igaüks ütleb, millisest koolist ta 
tuleb, mitmendat aastat füüsikat 
õpib ja mis on tema hobi. Tark-
pea saab uhkustada sellega, et 
füüsikat õpib ta ülikoolis juba 34 
aastat ja «ikka on huvitav».

«Hobi? Minu hobi sõltub 
sellest, kas on suvi või talv. Suvine 
hobi on valge veini joomine, talvi-
ne hobi aga punase veini joomine. 
Heas seltskonnas ja mõõdukalt,» 
selgitab Tarkpea muheledes.

«See, Mida TehakSe 
pRaegu kooliS fÜÜSika 
pähe, on TegelikulT 
MiSki, MiS peakS TuleMa 
alleS päRaST fÜÜSikaT.»
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sotsiaal- ja 
haridusteaduskonna 
ühinemine: keegi  
ei söö kedagi ära

Foto: Andres Tennus
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Miks sotsiaal- ja haridustea-
duskond ühinesid?
Väga lühidalt öeldes on ühine-
mise eesmärgiks kriitilise massi 
ja efektiivsuse suurendamine 
ning sünergia saavutamine. 

Eraldi võttes ei ole sotsiaal-
teaduskond oma õppejõudude 
ja teadustöötajate arvu poolest 
just väga suur ja pealegi on see 
suurus nelja instituudi vahel 
jagatud osadeks, mis tegelevad 
suhteliselt erinevate aladega. 

Haridusteaduskond on selles 
mõttes veel väiksem, et seal on 
küll õige palju üliõpilasi, aga 
ilmselt mitte piisavalt palju 
täiskohaga haridusteadlasi, et nii 
laia alaga nagu haridus igakülg-
selt ja süvateaduslikult tegeleda. 

Meil on palju potentsiaalseid 
sünergiavõimalusi – näiteks mit-
mes senises sotsiaalteaduskonna 
instituudis on juba praegu käsil 
haridusuuringud. 

Mis oli ühinemisarutelude 
algimpulsiks?
Ma arvan, et üsna mitmetel 
inimestel on tekkinud mulje, et 
haridusteaduste ja õpetajakoo-
lituse areng Eestis võiks olla 
kiirem. 

Ilmselt oleks Tartu ülikoolis 
vaja selle taha ühendada rohkem 
asjatundlikkust ja vaimset ener-
giat, kui haridusteaduskonna 
sisse mahub. 

Lisaks on erinevad haridus-
valdkonnaga tegelevad inimesed 
praegu ülikooli struktuuriüksus-
tes laiali.

Selle valdkonna korrastami-
seks loodi ülikoolis sel aastal 
Pedagogicum, mis peaks koor-
dineerima õpetajakoolitust. Aga 
Pedagogicum on koordineeriv 
struktuur, nii-öelda superstruk-
tuur või metastruktuur. 

Selleks et tegeleda rohkem 
sisuga ja asjadesse süveneda, on 
vaja igapäevast lähisuhtlust ja 
ühiseid projekte inimeste vahel, 
kes tegelevad selle valdkonna 
uurimistööga. 

Oluline teema on ka õppeka-
vaarendus, mis ei peaks toimu-
ma ainult hooajaliselt. 

Ma usun, et paljud ütleksid, 
et kui Jaak Aaviksoo alustas 
omal ajal veendumusega, et 
haridusteadus vajab väga jõulist 
arendamist ja selleks on vaja 
omaette selgelt silti ja kogu, mis 
haridusteaduskonna näol ka 
loodi, siis see visioon ei ole tä-
naseks loodetud kujul täitunud. 

Mina olen veendunud, üt-
lesin seda ka ülikooli nõukogu 
istungil toimunud debatis, et see 
strateegia oli ja on põhiolemu-
selt õige.

Võimalik, et valitud taktika 
oli ebaküllaldane, et see visioon 
saaks täituda nii lühikese aja 
jooksul, nagu praegu möödunud 
on, või üleüldse. 

Võimalik, et see mudel 
hakkaks tööle pikema aja vältel. 

Aga meil ei ole lihtsalt nii palju 
aega. Inimesed ootavad selgeid 
muutusi, kiiremaid muutusi. 

Kas seda hirmu ei ole, et 
«suur» sotsiaalteaduskond 
oma nelja instituudiga sööb 
väikese haridusinstituudi liht-
salt ära?
Suurus on suhteline mõiste. 
Eriti käesoleval juhul, sest kui me 
vaatame üliõpilaste arvu, siis see 
ei ole haridusteaduskonnas palju 
väiksem kui sotsiaalteaduskon-
nas. Kui vaadata õppejõudude 
ja teadustöötajate arvu, siis see 
on haridusteaduskonnas tõesti 
väiksem. 

Uue teaduskonna loomisel 
pole vaja mõelda kaht senist 
teaduskonda vastandades. Mõ-
lemad teaduskonnad pealegi on 
ju üsna vähe aega eksisteerinud, 
mis tähendab, et nad on alles oma 
arengu varajases etapis. Missugu-
seks nad kujuneksid omaette, ei 
ole keegi võimeline ütlema. 

Ma arvan, et tegelikult ei 
toimu kahe poole ühendamist – 
sotsiaalteaduskond ongi olnud 
väga heterogeenne teaduskond, 
kus kõikidel instituutidel on 
suur autonoomia. Oli nelja väga 
erineva instituudi föderatsioon, 
ja haridusteaduste instituudi li-
sandumisega on meil lihtsalt viie 
instituudiga teaduskond. 

Uues teaduskonnas on küll 
esindatud mõlema ühineva tea-
duskonna nimed ja traditsioonid, 
kuid ma arvan, et sellest tuleb väl-

esimesesT jaaNuarisT alusTas Tööd ÜhiNeNud soTsiaal- ja haridusTeaduskoNd. uue 
TeaduskoNNa dekaaNi jaaNus harro sõNul ei Too see kaasa suuri muuTusi iGapäe-
VATööS, KUId ANNAb ÜLIõPILASTELE ROhKEM VALIKU- JA TEAdLASTELE KOOSTööVõIMALUSI.
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ja midagi hoopis muud kui nende 
kahe mehhaaniline ühendamine. 
Ma ei näe põhjust vaadelda asja 
nii, nagu üks pool sööks teise ära, 
vaid ühinemine on täiesti uus 
terviklahendus.

Mil määral võib teaduskondade 
ühendamine mõjutada õppe-
kavasid?
Ma arvan, et kõiki õppekavasid 
tuleb kindlasti arendada. Kuid 
need kaks asja ei ole üksteisega 
sellises seoses, et teaduskonnad 
peaksid ühinemisel hakkama 
kohe ka õppekavasid ümber 
tegema. Ma arvan, et õppekavad 
on ainult üks paljudest asjadest, 
millele me peame tõsiselt tähele-
panu pöörama. 

Viimase poole aasta, täpse-
malt sügissemestri jooksul on 
näiteks palju minu aega võtnud 
hoopis küsimus, kas haridus-
teaduskonnas praegu hallatavad 
mitme aine õpetaja õppekavad 
peaksid olema haridusteadus-
konnas või hoopis loodus- ja 
tehnoloogia-, matemaatika-in-
formaatika- ja filosoofiateadus-
konnas. nii et esimeses järjekor-
ras asume õppekavu üle vaatama 
hoopis sellest aspektist, mitte 
ühinemisest tulenevalt. 

Kas ühinemine on ülikoolile ka 
rahaline võit?
Ma ei näe praegu ühtegi metoodi-
kat, mille põhjal saaks selle kohta 
öelda midagi mõistlikku. Meil ei 
ole uues olukorras inimeste üles-
andedki veel sellisel määral läbi 
vaadatud, et näeksime, kust oleks 
võimalik põhimõtteliselt midagi 
kokku hoida. Kui ma nüüd nii 
puhtintuitiivselt ütlen, siis ma ei 

näe rahalise võidu efekti esimesel 
pilgul kusagilt tulemas.

Mis muutub teaduskondade 
üliõpilaste jaoks?
1. jaanuaril ei muutunud midagi – 
ikka oli riigipüha, nagu eelmistel-
gi aastatel. Ka teisel, kolmandal ja 
neljandal jaanuaril ei muutunud 
palju midagi. Hiljem? – ma usun, 
et muutused saavad olema pigem 
evolutsioonilised ehk siis, kui me 
suuremas ja eeldatavasti kokku ka 
targemas koosluses midagi välja 
mõtleme, siis teeme aegamööda 
ka uusi samme. 

Lühidalt ütleks seda, et 
üliõpilaste jaoks peaks suurene-
ma valikuvõimalus. Üliõpilastel 
peaks tekkima võimalus rohkem 
näha, mis on käitumisteaduslikus 
maailmas olemas, ning see käib 
kõikide selle teaduskonna üliõpi-
laste kohta, tulevad nad siis Tiigi 
või Salme tänava poolt. 

Üliõpilaste jaoks, kes on 
olnud rohkem Tiigis või pea-
hoones, avardub tõenäoliselt 
valdkondlikkus. nad näevad, et 
inimeste käitumist mõjustavad 
veel teisedki asjad peale meedia ja 
nõustamise – et ka haridus on ka 
oluline. Teiselt poolt nendele, kes 
siiani on pigem Karlova pargis, 
võiks avarduda metodoloogili-
ne maailmapilt. Selleks, kuidas 
inimestest arusaamist ja käitumist 
käsitletakse, on väga palju viise ja 
väga palju vaatenurki. 

Aga õppejõudude ja teadlaste 
jaoks?
Hakkab tööle teaduskonna 
nõukogu, milles on viie instituudi 
esindajad ja see tähendab, et ka 
õppejõud hakkavad nägema seni 

võõraid nägusid. Kommunikat-
sioon eri sotsiaal- ja käitumis-
suundade vahel suureneb vähe-
malt selles plaanis ja loodetavasti 
ka igapäevasemalt ühiste ettevõt-
miste käigus. 

Ülikoolides saab vähe asju 
teha käsu korras. Pigem saame 
muuta kommunikatsiooniteed 
kergemini läbitavaks ning selle 
kaudu soodustada inimeste loo-
mulikku arukat ettevõtlikkust.

Mis saab administratiivtööta-
jatest?
Selle kallal me praegu töötame, 
et paika saada uue dekanaadi ja 
instituutide ülesanded ning see, 
kes kus töötama hakkab. Majade-
vahelisele ruumilisele liikumisele 
me ei ole seni mõelnud, ruumika-
sutus on niigi suhteliselt optimee-
ritud. Kas hädavajalikke muutusi  
tuleb, selle otsustame siis, kui 
tööülesanded on inimestega 
kokku lepitud. 

Mis on teie kõige suuremad 
ülesanded uue teaduskonna 
vastse dekaanina?
Esimesed ülesanded on suhteli-
selt konkreetsed: uus dekanaadi 
koosseis ja ülesannete jagunemi-
ne; korraldada ära instituutide 
juhtide ametisse saamine ja see, 
et teaduskonna nõukogu hakkaks 
koostöövõimeliselt tööle. need 
on sellised esimese kuu ülesan-
ded.

Ja sama hästi kui kohe tuleb 
hakata ka oluliselt laiemalt mõt-
lema. Praegu olen strateegiat ja 
selle tagamisvõimalusi kavan-
danud sotsiaalteaduskonnale, 
nüüd tulevad ka haridusteadused 
juurde.
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eve Tisler
eve.tisler@ut.ee

Adojaan kaitses moleku-
laar- ja rakubioloogia ins-
tituudis doktoritöö «HI-

viiruse molekulaarne varieeruvus 

ja selle teadmise kasutamine 
vaktsiini väljatöötamisel». Autor 
ei pea ise oma väitekirja klassi-
kalises mõttes doktoritööks, sest 
tema uurimustöö tulenes prakti-
lisest vajadusest HIV-ga seotud 
teadmisi laiendada. HI-viirust on 

Adojaan uurinud juba kümme 
aastat biotehnoloogiafirmas FIT 
Biotech teadurina töötades ning 
FIT Biotechis on tehtud ka kõik 
doktoritöös sisalduvad uuringud.

Doktoritöös käsitleb Adojaan 
kolme eri teemat, mille peami-

eesti on hiv-uuringuteks 
ideaalne koht
maarja adojaaN esiTas deTsembris kaiTsTud dokToriTöös miTmeid hiv uurimisel 
SAAdUd OLULISI TULEMUSI. TEAdUSTööST SELGUS, ET EESTIS ON LEVINUd hARULdANE 
KOMbINEERUNUd hIV ALATÜÜP, MIdA NAAbERRIIKIdES EI LEIdU. 

Foto: Jüri Parik
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seks ühiseks nimetajaks on HIV. 
Töö esimene osa iseloomustab 
Eestis levinud HIV tüüpi, teises 
osas uuriti immuunsussüsteemi 
raku muteerunud geeni oma-
dusi ning kolmas osa puudutas 
kodusea sobivust HIV-vaktsiini 
katseloomana.

Põhjus, miks eri osad ühes 
töös on kokku pandud, seisneb 
viiruse uuringu eripäras.

«HIV-teema on selline, kus 
ükski asi pole päris kindlalt 
teada,» selgitab Adojaan. «näi-
teks pole teada, millised viiruse 
komponendid peavad olema 
vaktsiini koostises või kuidas 
seda täpselt tuleb manustada ja 
missugust immuunvastust tuleks 
tekitada, et see kaitseks. Samuti ei 
teata veel, milliseid abiaineid ehk 
adjuvante tuleb kasutada, mis im-
muunvastust võimendaks.» Kuna 
HIV-i uurimise 20 aastase ajaloo 
jooksul on jõutud tõdemuseni, et 
kõik need küsimused on ühtviisi 
olulised, siis tulebki Adojaani 
sõnul korraga kõigile aspektidele 
tähelepanu pöörata.

eeSTil oMa hiv-alaMTÜÜp
HIV on nii varieeruv viirus, et 
võib erineda isegi riigiti. Peaaegu 
kõigis Lääne-Euroopa, USA, 
Austraalia ja teistes arenenud rii-
kides on levinud B-tüüpi HIV. Sa-
mas Ida-Euroopas ja Venemaal on 
levinud A-tüüpi HIV. 2000. aastal 
jõudis HIV-epideemia Eestisse 
ning siis eeldasid teadlased, et ka  

siin on kas B- või A-tüüpi HIV. 
Adojaan tegi analüüse, et teada 

saada, milline viiruse alatüüp Ees-
tis levib. Uuringute jooksul testiti 
141 Eesti HIV-viiruse kandjat. 
Selgus, et meil on levinud uut 
tüüpi HIV-alavorm CrF06, mida 
lähedal asuvates riikides ei esine. 
76% uuritud nakatunutest kandis 
CrF06 alavormi viirust. 

Adojaani sõnul on samasu-
gust viiruse alatüüpi leitud veel 
Kesk-Aafrikas ja Lääne-Aafrikas, 
kuid seal esineb kõiki võimalikke 
vorme. Kust ja kuidas teistmoodi 
viiruse alatüüp Eestisse jõudis, 
pole teada. 

Lisaks tuli välja, et 17% 
haigeid on nakatunud kahe HIV 
alavormiga ning neil on tekkinud 
mosaiikse genoomiga unikaa-
lne viirus. Saadud tulemused 
annavad Adojaani sõnul tunnis-
tust sellest, et Eestis ringleb uus, 
senikirjeldamata rekombinantne 
HIV-alamtüüp.

Adojaan rõhutas ka, et kümne 
aasta taguse HIV leviku põhjus 
ei seisne erilise viiruse alamtüve 
saabumises Eestisse. Samal ajal 
HIV levikuga hakkas plahvatusli-
kult levima süstiv narkomaania. 

«Juhtumisi kaasnes sellega ka 
nakkus ning need, kes süstisid, 
said lisaks sõltuvusele kaasa ka 
HIV,» selgitas Adojaan. See, 
milline viiruse tüvi narkomaania 
levikuga kaasnes, oli teadlase 
sõnul juhuslik.

See, et eestlased kannavad uni-
kaalset HI-viiruse alamtüüpi on 
Adojaani sõnul väga vajalik tead-
mine. Varem või hiljem hakkavad 
nakatunud AIDS-i haigestuma 
ning selleks, et määrata õiget an-
tiretroviirusravi, on vaja teada vii-

ruse subtüüpi. Igal subtüübil on 
iseloomulik ravimi resistentsus ja 
mutatsioonide muster. Haruldase 
subtüübi kohta andmeid puudu-
vad ning seega tuleb seda Eestis 
ise uurida. «Muidu pole haigeid 
mõtet kallite rohtudega ravida,» 
selgitas Adojaan. 

geeniMuTaTSioon ei 
kaiTSe hiv eeST
Selleks, et inimene nakatuks, 
peab viirus organismis kinnitu-
ma kahele immuunsussüsteemi 
rakul olevale retseptorile. neid 
nimetatakse CD4 ja CCr5 ret-
septoriteks. 

Teadlased on leidnud, et 
osadel inimestel esineb CCr5 
retseptori geenis mutatsioon. See 
tähendab, et kui inimese mõlemal 
kromosoomil on see geeni alleel 
vigane, siis vastavat retseptorit 
rakupinnal polegi. Sellise mutat-
siooniga inimene ei nakatu. Väi-
detavalt mõjutab HI-viirusesse 
nakatumise tõenäosust ka see, kui 
vaid üks inimese kahest vastava 
geeni alleelist on vigane.

Adojaani doktoritöö teise osa 
eesmärk oli uurida, kas see väide 
vastab tõele. Võrreldes HIV- po-
sitiivseid ja HIV-negatiivseid 
inimesi ilmnes aga, et nii viirus-
kandjatel kui tervetel inimestel on 
geenimutatsioon sama sagedu-
sega. Adojaan järeldas, et selle 
mutatsiooni olemasolu vaid ühel 
alleelil HIV eest kaitset ei paku.

Eestis sai seda küsimust väga 
hästi uurida, sest siin on mutat-
siooni esinemise sagedus üks 
suuremaid maailmas. Pea veerand 
eestlastest kannab mutatsiooni. 
Mutatsioon on kõrge sagedusega 
ka teistes Põhja-Euroopa riikides, 

efekTiivne hiv vakTSiin 
leiTakSe, See võTab aga 
kÜMMe aaSTaT aega.
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näiteks rootsis ja norras, kuid 
neis riikides ei esine viirust 
(sotsiaalsetel põhjustel) nii suurel 
hulgal. Adojaani sõnul on Eesti 
erandlik riik, sest siin on samal 
ajal palju väga palju HI-viirust kui 
ka kaitsva geenimutatsiooniga 
inimesi.

koduSiga on paRiM 
kaTSelooM
Adojaan töötab FIT Biotech 
uurimisrühmaga välja uut tüüpi 
HIV-vaktsiini, mis peaks arvesta-
ma viiruse suure varieeruvusega. 
HIV vaktsiini väljatöötamine on 
pikk ja keeruline protsess ning 
vaktsiini katsetamiseks on vaja 
leida sobivaid mudelorganisme. 
On juhtunud, et vaktsiini katse-
tustes jõutakse inimeseni ning siis 
selgub, et vaktsiin üldse ei tööta. 
Seetõttu on väga oluline leida hea 
katseloom, kuid ideaalseid tingi-
musi pole teadlased seni leidnud.

Tavaliselt kasutatakse esialgse-
tes kliinilistes katsetes hiiri, kuid 
alati ei ole need kõige sobivamad 
katseloomad. Hiired on siseare-
tatud, mistõttu nende võime eri-
nevaid epitoope ehk immunoloo-
giliselt aktiivseid alasid ära tunda 
on väike. «Inimene loomulikult 
ei ole sisearetatud, ja inimese või-
me tunda ära erinevaid patogeene 
on palju laiem,» rääkis Adojaan. 
Makaagid on HIV-vaktsiini 
testimisel samuti levinud valik, 
kuid Adojaani sõnul ei tule kõne 
alla, et kõiki vaktsiini katsetuste 
etappe tehakse ahvidega. 

Vaktsiini väljatöötamise eri 
etappide hindamiseks on kasu-
tusel eri katseloomad. Adojaani 
doktoritöös ilmnes, et nüüd on 
ka kodusiga nende seas. Adojaani 

uurimisrühma katsetest selgus, 
et kodusiga andis vaktsiinile olu-
liselt adekvaatsema reaktsiooni 
kui hiir. See sarnanes reaktsioo-
nile, mida loodetakse vaktsiiniga 
saavutada ka inimese puhul. Siga 
on umbes sama suur kui inimene, 
seetõttu saab sea peal katsetada, 
milline vaktsiini manustamismee-
tod on kõige parem. Samuti on 
sea peal kergem ümber arvestada 
vajaliku vaktsiini kogus, võrreldes 

näiteks hiirega.
Adojaan usub, et efektiivne 

HIV-vaktsiin leitakse. Vaktsiini val-
mistamine on oluline, sest praegu 
ei saa enamik AIDS-i haigeid 
endale lubada kallist antiretrovii-
rusravi. Kuid vaktsiini tootmisesse 
jõudmine on aeglane protsess, 
mis võtab aega vähemalt kümme 
aastat. Seega jätkuvad Adojaani 
uuringud pärast doktoritöö kaits-
mist FIT Biotechi laboris. 

Mart ustav
maarja adojaani doktoritöö üks 
juhendaja; Tartu ülikooli bio-
meditsiinitehnoloogia professor 

Maarja doktoritöö tea-
duslik väärtus aval-
dub tema artiklite 

kaudu. Doktoritöö iseenesest on 
ju Tartu ülikoolis doktorikraadi 
kaitsmiseks esitatud kokkuvõte 
tema publitseeritud artiklites 
avaldatud andmetest ja nende 
interpretatsioonist. Ma tooksin 
erilisena välja, et Maarja töö 
tulemusena on identifitseeritud 
Eestis levinud uus HI-viiruse 
rekombinant. See koosneb vä-
hemalt kuue eri viiruse subtüübi 

liitumise tulemusena tekkinud 
uuest viirusest. Ilmselt võib seda 
nimetada rahvusviiruseks, sest 
selle tekke- ja kasvulavaks on ol-
nud Eesti narkomaanid. Teiseks 
oluliseks Maarja töö tulemuseks 
on HIV1 vastase immuunvas-
tuse uurimise mudelsüsteemi 
iseloomustamine.  Kolmas 
oluline tulemus on Maarja pa-
nus HI-viiruse vastase vaktsiini 
arendusse. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et 
Maarja on panustanud nii Eesti 
kui ka maailma probleemide 
lahendamisse. Seega on tema 
teadustegevus suunatud tule-
vikku ja me veel kuuleme tema 
panusest teadusesse. Adojaani 
teadustöö tulemusi on juba 
rakendatud HI-viiruse vastase 
vaktsiini väljatöötamisse. Tema 
poolt on identifitseeritud  uus 
viiruse rekombinant ja sellega 
on ta andnud suure panuse 
HIV1 molekulaarepidemioloo-
giasse. Tema töö tulemusena 
on välja töötatud uus meetod 
vaktsiinide testimiseks uues 
mudelsüsteemis, milleks on 
kodusiga.

UT

Foto: Andres Tennus
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Tänapäeva õppejõud astub 
tudengite sekka

VANASTI OLI õPPEJõUd LOENGUS TINGIMATA TUMEdAS ÜLIKONNAS, VALGE SäRK SELJAS JA LIPS EES. 

NÜÜd POLE ENAMASTI EI LIPSU EGA ÜLIKONdA, MõNI ISTUb LAUA SERVA PEAL, KõIGUTAb JALGU JA 

suhTleb ÜliõpilasTeGa vabalT. õ
ppejõudude seas oN rohkem Naisi.
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Sigrid Sõerunurk
eve Tisler
ajakiri@ut.ee

Õppejõu roll on muu-
tumas, sest n-ö tradit-
sioonilisi üliõpilasi jääb 

vähemaks, ülikooli satub rohkem 
eri taustaga ja eri vanuses õppijaid, 
ülikoolid konkureerivad ükstei-
sega õppijate pärast ja Euroopa 
ülikoolides üldiselt pannakse tea-
dutöö kõrval järjest enam rõhku 
ka õpetamisele.

«Seetõttu on tajutud vajadust 
õpetamist paremini läbi mõelda,» 
märgib õppejõudude pikaajaline 
koolitaja ja ka ise Tartu ülikoolis 
õppejõuna töötanud Einike Pilli. 

Pilli kinnitusel liigub Eesti 
kõrgharidus saksa ülikoolide süs-
teemilt anglo-ameerikaliku mudeli 
suunas. 

nende kahe mudeli suurim 
erinevus seisneb ülikoolis õppi-
mise eesmärgis: saksalik mudel 
väärtustab teadmist teadmise ene-
se pärast, anglo-ameerika mudel 
hindab aga õpingute pragmaatilist 
poolt ja tööturule suunatust. 
Seetõttu väärtustatakse õppejõu 
õpetamise kõrval üha enam üliõpi-
laste õppimist – nemad peavad ju 
tööl toime tulema. 

Ajaloolane Hillar Palamets 
nimetab saksa stiilis õpetamist 
ettelugemiseks. 19. sajandi õppe-
jõud istus kõrgel toolil puldis ja 
luges käsikirja ette, distantseeru-
des üliõpilastest. 

Õppejõu monoloogi ei sobinud 
vahele segada, tudengid võisid kü-
simusi esitada alles loengu lõpus. 
«Levinud oli komme, et mindi 
individuaalselt õppejõu jutule, 
et ta peaks sind eksamil meeles 

ja teaks, et sa oled ikka loengutel 
käinud, sest need vanahärrad olid 
hajameelsed ja sageli veidrikud,» 
kirjeldas ajaloolane Palamets 
sajanditaguseid reegleid. 

Anglo-ameerikalik õpetamis-
stiil tähendab aga, et õppejõud 
peab üliõpilastega rohkem dialoo-
gi ja huvitub nende õppimisest. 
«nüüd hinnatakse seda, kui üli-
õpilane sekkub arukate küsimuste-
ga, et loeng muutuks dialoogiks,» 
lisab Palamets.

Kuigi Pilli hoiatab, et väga 
pragmaatiliseks minnes võib 
ülikool lõpetada n-ö sammastega 
kutsekoolina, kust on kaduma 
läinud üldhariv mõõde, surub 
ometi turumajanduslik mõtteviis 
end ülikoolidele ja seega ka õppe-
jõududele vägisi peale. Ka Eestis 
pole võõras üliõpilase kui kliendi 
käsitlus. 

Pilli tunnistab, et kliendi 
sõna kasutamine kõrghariduse 
kontekstis talle ei meeldi. «Aga 
väike annus sellist mõtteviisi 
teeks head, sest mingi piirini aitab 
kliendikeskne mõtteviis kaasa 
kvaliteedile.» 

vaJa enaM 
pedagoogiliSi oSkuSi
Heaks näiteks on Pilli sõnutsi 
täienduskoolitus, mida mõjutab 
otseselt turunõudlus. «Kehva 
täienduskoolitajat lihtsalt ei kut-
suta enam. Aga kui keegi õpetab 
tasemekoolituses aastaid halvasti, 
kuigi ta võib olla hea teadlane, siis 
ma arvan, et sinna võiks natuke 
rohkem sellist turumajanduse 
mõtet jõuda.» 

Täienduskoolitus on Pilli sõnut-
si alati olnud tasemeõppest palju 
kvaliteeditundlikum ning koolita-

Tänapäeva õppejõud astub 
tudengite sekka

arvutiteaduse instituudi teoreetili-
se informaatika assistendi reimo 
palmi loeng. 

Foto: Andres Tennus
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jad-õppejõud arvestavad üldjuhul 
õpilastelt saadud tagasisidega roh-
kem kui tasemekoolituses. Tartu 
ülikoolis saab tasemekoolituses õp-
pejõud oma õpilastelt tagasisidet 
õppeinfosüsteemi kaudu, ent sel ei 
ole õppejõu edaspidisele tööle (ei 
palgale ega ametikohale) enamasti 
mingit mõju. 

Suure hulga täiskasvanud 
õppijatega tänapäevane massiüli-
kool nõuab õppejõududelt enam 
pedagoogilisi oskusi, õppimis-
psühholoogia tundmist ning eri 
õpetamismeetodite valdamist. Pilli 
toob ühe tõhusa meetodina esile 
näiteks probleemipõhise õppe. 

nimelt on eri uuringutega tões-
tatud, et üliõpilane õpib paremini 
siis, kui ta on sunnitud teatud 
probleemi lahendamiseks ise infot 
otsima ja pärast rühmas analüüsi-
ma, kui et talle serveeritakse seda 
ainult loengu vormis. 

«Küsimus motiveerib enam 
kui vastus,» selgitab Pilli. Selline 
lähenemine eeldabki õppejõult 
häid rühmatöö juhtimise oskusi 
ning head kontakti õpilastega.

Senise lihtsalt teadmiste edas-
taja asemel eeldatakse õppejõult 
ka üliõpilasele toetajaks ja aitajaks 
olemist. 

«Küsimus ei ole mitte selles, 
kuidas mul kui õppejõul oleks 
võimalikult mugav õpetada, vaid 
selles, kuidas minu üliõpilane 
võimalikult hästi õpiks ja milliseid 
meetodeid selle toetuseks saaks 
kasutada,» selgitab Pilli. 

Palamets meenutab oma 
ülikooliaega (1946–1951), mil ei 
olnud saada sobivaid õpikuid ja 
seetõttu oli väga oluline loengu 
konspekteerimine. 

Kui aga ilmusid õpikud, mida 

tudengid endile osta said ja selgus, 
et õppejõud loeb tudengitele ikka 
sama teksti, mis ta raamatuks on 
kirjutanud, midagi olulist lisamata, 
tabas tudengeid ebameeldiv ülla-
tus. Ainus, kes teistest Palametsa 
sõnul erines, oli Paul Ariste. 
«Aristel olid sellised ameerikaliku 
dialoogi jooned olemas.»

TÜ õppeJõudude 
välJakuTSe
Tartu ülikooli kui teadusülikooli 
õppejõu suurim väljakutse on 
Pilli hinnangul praegu see, kuidas 
ühendada õppejõu ja teadlase 
tegevust. Õppejõu puhul on tegu 
justkui topeltelukutsega, millel on 
oht jääda ühele poole viltu. 

Praegu hinnatakse õppejõudu 
peamiselt tema teadustegevuse 
põhjal ning on igati loomulik, et 
õppejõud õpib oma teadussuunal 
pidevalt edasi – uurib, loeb ja on 
kursis. 

«need õppejõud, kes on väga 
head teadlased, ei ole aga alati väga 
head õppejõud,» märgib Pilli ja 
lisab, et näiteks üldhariduses pee-
takse igati loomulikuks, et õpetaja 
end õpetamises pidevalt täiendab. 
Samuti peaks see olema ka kõrg-
hariduses, sest Pilli hinnangul on 
õppejõu olulisim roll olla oma õpi-
lastele eeskujuks inimese, teadlase 
ja õppejõuna selles valdkonnas, 
mida ta esindab. 

Tänavu socialia valdkonnas 
parimaks õppejõuks valitud inglise 
keele didaktika lektor Evi Saluveer 
on öelnud, et hea õpetamise jaoks 
on oluline hea kontakt õpilaste-
ga. niisamuti ei tohi üliõpilasi 
alahinnata. 

Õppejõu autoriteet on oluline, 
kuid respekt peaks olema vastas-

tikune. «Et üliõpilast ei peetaks 
endast madalamaks ja rumala-
maks, vaid justkui nooremaks 
kolleegiks,» lisab Pilli. 

Humaniora valdkonna parima 
õppejõu, ungari keele lektor Anu 
nurga hinnangul peab õpetamine 
ja õppimine kõigi osalejate jaoks 
mõnus olema. «Selleks polegi 
ju palju vaja, veidi huumorit ja 

õppeJõu Ja ÜliõpilaSe 
Tihe konTakT 

19. sajandil, kui Tartu 
ülikoolis oli levinud saksa 
süsteemi järgi õpetamine, 
suhtlesid õppejõud ja üliõpila-
sed siiski ka väljaspool loengu-
ruumi. Osadel professoritel oli 
komme kutsuda oma tuttavate 
poegi, kes õppisid ülikoolis, 
või korporatsiooni kaaslas-
te poegi üks kord nädalas 
lõunale. Seda nimetati jour 
fixe`iks ehk kindlaks määratud 
tunniks, mil kutsutud ilmusid 
professori koju, mõnikord võis 
isegi oma sõbra kaasa võtta.

See oli vestlus-lõunasöök, 
alkoholi ei pakutud. Professor 
vestles tudengitega päeva-
kajalistel teemadel ja küsis 
üliõpilaste arvamust, näitas 
Saksamaalt saadud ajakirjade 
uusi numbreid. Sellel lõuna-
söögil sai professoriga vabas 
õhkkonnas suhelda. Sageli 
juhtus nii, et kui tudeng oli 
lõunate seeria läbi teinud, siis 
professor ütles eksamil ainult: 
«Palun teie õpinguraamat, 
mul on selge pilt teie lugemu-
sest ja teadmistest.»
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inimlikku suhtumist.»
Ka Palamets rõhutab huumori 

olulisust õppeprotsessis. Seega on 
õppeprotsessis oluline ka õppejõu 
isiksuseomadused. Pilli möönab, 
et mõni inimene sobib oma isik-
suseomaduste poolest õppejõuks 
vähem kui teine, ent suurem osa 
omadusi on arendatavad. «Ilmselt 
ei ole keegi alustades kohe hea 
õppejõud,» lisab ta.

paReM väikSeM 
audiTooRiuM
Hea kontakti tekkimiseks sobib 
paremini ka väiksem auditoorium. 
Peamise probleemina ongi Pilli 
õppejõududelt kuulnud raskusi 
suures auditooriumis õpetamisega. 

Palamets meenutab, kuidas 
tal tuli oma õppejõu karjääri 
lõpul 1990. aastate keskel anda 
loenguid täistuubitud keemia-
hoone ringauditooriumis. «See 
on miitingu kõne, see ei ole mingi 
usaldatav vestlus,» kirjeldab 
Palamets suure auditooriumi ees 
õpetamise raskust.

Pilli sõnutsi saab õppejõud ise 
hinnata, kust läheb see piir, kus 

auditoorium on nii suur, et tegu ei 
ole enam õppesituatsiooniga, vaid 
sama hästi võiks seda materjali 
lugeda raamatust või vaadata 
videost. 

Õppejõul on võimalik oman-
dada ka võtteid, kuidas suuremas 
auditooriumis tõhusalt õpetada. 
Pilli radikaalsem soovitus õppejõu-
dudele oleks aga argumenteerida 
programminõukogudes väiksema-
te õpperühmade poolt, et õppe-
kvaliteeti mitte ohvriks tuua. 

Teiseks, uudsemaks prob-
leemiks õppejõudude jaoks on 
pikaaegse koolitaja sõnul eri eel-
teadmistega tudengite õpetamine 
samas rühmas. 2006. aastal läbi 
viidud õppejõudude õpeta-
misoskuste koolitamisvajaduse 
uuringus tõid küsitletud õppe-
jõud kõige suurema probleemina 
bakalaureu-setudengite puhul 
välja erineva ja järjest langeva 
teadmiste taseme. Teine oluline 
probleem õppejõudude arvates 
on õppurite vähene huvi ja õpi-
motivatsioon.

«Minul on hiljutine kogemus, 
et kui lävendit lastakse madala-

male, et õppijaid tuleks rohkem, 
siis väheneb ka õppijate keskmine 
motivatsioon rühmas. Üheskoos 
õpetada neid, kes tahavad õppida 
ja neid, kes väga ei taha on üsna 
raske,» jutustab Pilli. 

Parema kontakti saamiseks 
üliõpilastega julgustabki Pilli õp-
pejõududel end õpetamisoskuste 
osas aeg-ajalt koolitama. «See, kes 
on kaotanud võime õppida, ei ole 
heaks eeskujuks neile, kes on selle 
võime säilitanud.» 

esikaane fotol peab ajakirjanduse 
ja kommunikatsiooni instituudi 
õppejõud mart raudsaar üliõpilas-
tele loengut. 

Foto: Andres Tennus

«Praegune hindamissüsteem 
võimaldab üliõpilasel sooritada 
kursus ka siis, kui ta oskab sellest 
ainest natukene rohkem kui 
poolt ehk 51 protsenti,» märgib 
TÜ endine õppejõud Einike 
Pilli. Sealjuures on seni segane 
olnud, mida sisaldab endas sada 
protsenti. 

Uuest õppeaastast muutub 
hindamine ülikoolides väljun-

dipõhiseks ning senine süsteem 
keeratakse Pilli sõnutsi sisuliselt 
pea peale – tänavu 1. septembrist 
ei sobi enam kasutada 51-prot-
sendi piiri positiivse või nega-
tiivse hinde panemisel. See piir 
muutub kvalitatiivseks ning õp-
pejõud hakkavad hindama seda, 
kas üliõpilane on õpiväljundid 
omandanud või mitte. Õpiväljun-
did ehk aine läbimisel oman-

datavad pädevusi kirjeldatakse 
ainekavas ning nende hindamine 
iga tudengi puhul on õppejõule 
justkui disainiülesanne. 

Pilli möönab, et uut laadi hin-
damine tekitab esiotsa kindlasti 
segadust ning vajab tutvustamist 
ja harjumist nii õppejõududele 
kui ka üliõpilastele, kuid usub, et 
tegu on õppekvaliteeti parandava 
muutusega.

hindamine keeratakse pea peale

õppeJõu puhul 
on Tegu JuSTkui 
TopelTelukuTSega, 
Millel on ohT Jääda 
Ühele poole vilTu. 
pRaegu hinnaTakSe 
õppeJõudu peaMiSelT 
TeMa TeaduSTegevuSe 
põhJal.

UT
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Charlotte luckau
Erasmuse tudeng Tartu ülikoolis; 
Lüneburgi ülikool, Saksamaa

Saksamaa üliõpilased on 
pettunud valitsuse haridus-
poliitikas. Kümme tuhat 

tudengit Berliinis ja seitse tuhat 
Stuttgardis korraldasid alates 
eelmise aasta novembrikuust 
laialdasi demonstratsioone ja 
protestides osales üle viiekümne 
ülikooli üle Saksamaa. Üliõpila-
sed hõivasid ülikoolide auditoo-
riumid ning tegid neist avalikud 
diskussioonikohad, kus arutleti 
parema hariduse saavutamise 
teemadel. nende nõudmised 
puudutavad bakalaureuse- ja 
magistriastme 3+2 süsteemi 
juurutamist Saksamaal. 

Ühendatud tudengid on 
loonud omaette liikumise – 
eesmärgiks on senisest parem 
kõrgharidus. 

«Tudengeid ahistavad arusaa-
matud eksamireeglid, konkurents 
magistrikohtade pärast, suure-
nenud õppimiskoormus ning 
finantsiline surve, mida põhjusta-
vad kõrged õppemaksud,» seisab 
Lüneburgi Leuphana ülikooli 
üliõpilaste deklaratsioonis. 
Samal ajal kui tudengid marsi-

vad Saksamaa linnade tänavatel, 
süüdistavad ülikoolid ja valitsus 
üksteist. Saksamaa haridusmi-
nister kritiseerib ülikoole selle 
eest, et nad püüavad suruda vana 
süsteemi uutesse raamidesse, 
mitte aga kohaneda muutunud 
tingimustes. Ülikoolid kurdavad, 
et olukorra parandamiseks pole 
piisavalt raha. Tõsiasi on see, et 
valitsus pole pidanud vajalikuks 
investeerida lisaraha uue 3+2 
süsteemi rakendamiseks.

«Mobiilsuse ja paindlikkus on 
muutunud vastupidiseks,» rääkis 
bakalaureusetudeng Elke Möhrig, 
kes õppis sügissemestril Erasmu-
se programmiga Tartu ülikoolis. 
Kuna ta veedab semestri välis-
maal, ei saa ta bakalaureusekraadi 
kaitsta kolme aastaga, sest tema 
koduülikool ei arvesta Eestis 
tehtud ainepunkte. 

Erasmuse tudengite arv on 
viimastel aastatel kasvanud, aga 
seda ainult uutes Euroopa Liidu 
liimesriikides. Saksamaal on see 
arv langenud, kuigi ülikoolid 
toetavad üliõpilaste välismaale 
minekut. 2006. ja 2007. õppeaas-
tal jäi täitmata 40 000 Erasmuse 
programmi kohta Saksamaa 
ülikoolides. Üliõpilaste küsitlused 
näitavad, et põhjuseks on finants-

probleemid ja ajapuudus. 
Samuti ei tunne Elke Möhrig, 
et tema bakalaureuseõpingud 
valmistavad teda ette tööturule 
sisenemiseks. «Ma kardan, et 
ettevõtted ei tea, mida uus kolme-
aastane bakalaureusekraad endast 
kujutab ning nad eelistavad 
magistrikraadiga inimesi.»

Kuigi Euroopa Liidu polii-
tikud on soovinud üliõpilaste 
osavõttu Bologna protsessist, 
on üheks protestides esinevaks 
nõudmiseks tudengite suurem 
kaasamine otsustusprotsessi. Sar-
naselt paljude teiste kõrgemate 
õppeasutustega on ka Lüneburgi 
ülikoolil rahalised raskused. 

Ülikooli juhtkond on lahenda-
nud finantsprobleemid erainves-
torite kaasamisega ning andnud 
loa ülikoolilinnaku territooriu-
mile luksushotelli ehitamiseks. 
Üliõpilased ei olnud sellega nõus 
ning avalikule kaebekirjale kir-
jutas alla kolmandik tudengitest, 
kuid ülikooli juhtkond ei võtnud 
neid kuulda. 

Aasta eest lõpetati rahaliste 
raskuste tõttu Lüneburgi ülikoolis 
sotsiaalpedagoogika eriala õpe-
tamine. Selle puhul korraldasid 
tudengid samuti demonstrat-
sioone ning marssisid Lüneburgi 

saksamaa tudengid 
protestivad 3+2 
süsteemi vastu
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tänavatel, kuid nende tegevusel ei 
olnud juhtkonna otsustele mingit 
mõju.

nüüd on Lüneburgi tuden-
gid otsustanud osa võtta kogu 
Saksamaad hõlmavast protestilii-
kumisest ning on hõivanud audi-
tooriumid, et arutada õiglasema 
hariduspoliitika üle. «Meie täht-
saim nõudmine on luua rohkem 
ruumi poliitiliseks diskussiooniks 
ja teada saada, mis tegelikult meie 
ülikoolis toimub,» rääkis üks pro-
testiv tudeng.

Tudengid koostasid järgmi-
sed postulaadid: nad soovivad 
ülikoolides demokraatlikku 
struktuuri ja tudengite kaasamist 
otsustusprotsessi, hariduse rahas-
tamise suurendamist, et vältida 
erainvestoreid, õppekoormuse 
vähendamist ning tööturule sise-
nemisel paremaid garantiisid. 

Aasta lõpuks olid protestijad 

saavutanud vähemalt seda, et 
Saksamaa ülikoolide probleeme 
ei saa enam ignoreerida. Ülikoo-
lid on teatanud, et avatud dis-
kussioon üliõpilaste esindajate ja 
poliitikutega on vajalik ning välja 
tuleb tuua konkreetsed ja kõige 
põletavamad probleemid. nad 
on suhtunud tudengite nõudmis-
tesse mõistvalt . nüüd peavad 
üliõpilased ootama, kas nende 
ühinenud protestid viivad nõutud 
fundamentaalsete muutusteni 
hariduspoliitikas.

Tundub, et Lüneburgi tuden-
gite nõudmisi on viimaks tõsiselt 
võetud. Detsembrikuu keskel 
reageeris Lüneburgi ülikooli 
rektor protestidele positiivselt 
ning andis võimaluse tuua välja 
konkreetsed ideed, kuidas 3+2 
süsteemi paremini rakendada.

Üliõpilased on auditooriumist 
välja tulnud ning aktiivsed de-

monstratsioonid lõpetanud, kuid 
otsivad uut kohta, kus diskussioo-
ni jätkata. Sama hästi ei läinud 
Hamburgi protestijatel. Päev 
enne jõule sunniti nad politsei 
abil auditooriumist lahkuma. Uue 
aasta plaanid on selged, isegi kui 
auditooriumid seisavad tühjalt. 
Selleks, et protestid lõppeksid 
ka teistes ülikoolides, peavad po-
liitikute ja ülikoolide lubadused 
muutuma tegudeks. 

Euroopa Liidu ühtse kõrghari-
dussüsteemi loomine võtab aega 
ja vajab kindlasti täiustamist ning 
kindlasti on Bologna protsessil 
tähtis osa Euroopa integratsioo-
nis. Tudengite protestid Saksa-
maal viivad loodetavasti muutus-
teni vähemalt riiklikul tasemel, 
isegi kui see ei mõjuta üldise 
Bologna protsessi rakendamist.

Tõlkis ja toimetas Eve Tisler

UT

12. novembril 2009. okupeerisid üliõpilased auditooriumi Saksamaal Ludwig-Maximiliani ülikoolis.   Foto: AFP / Scanpix
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Pilet nr 13. Exāmen
varje Sootak
varje.sootak@ut.ee

Õppejõud: Eksam algab. 
Lülitage mobiilid välja 
ja pange sülearvutid 

kinni. Kohapealse abimaterja-
lina võib kommentaare küsida 
realia et naturalia valdkonna 
aasta parimalt õppejõult, füü-
sika didaktika dotsendilt Henn 
Voolaiult. Ja nüüd vastama. 
Tooge näiteid ajaloost.

Punkt nr 1. Eksami liigid. Ek-
sami tegemine 
Suuline, kirjalik, suuline ja kirjalik, 
riigieksam, sisseastumiseksam, järel-
eksam, lõpueksam, küpsuseksam, 
võistluseksam, magistrieksam, kut-
seeksam, alam-, kesk- ja ülemastme 
eksam, referaat, test... 

Matemaatika emeriitprofessor 
Ülo Lepik on kirjutanud mäles-
tustes, kuidas professor Jaan Sarv 
(1877–1954) pannud enne dife-

rentsiaalgeomeetria eksamit ette 
valmistama raamatukokku.  Ta 
olevat kunagi öelnud, et kui üli-
õpilane ka raamatukogus eksamit 
ära ei tee, ei saa tast kunagi asja.  

Omapärane olnud füüsikust 
professori Aksel Kipperi (1907–
1984) eksamineerimisviis. Algul 
küsinud ta, kui palju on vaja 
ettevalmistusaega ja kas on kaasas 
abimaterjale. Kui viimasele kü-
simusele vastati eitavalt, andnud 
ta üliõpilastele vajalikud raama-

dotsent  Villem Alttoale  vastab  1958. aastal eesti filoloogia IV kursuse väliskirjanduse eksamil tolle aja klassi-
kalise filoloogia auditooriumis (ülikooli kunstimuuseum) Pille Kippar. Ette valmistavad Valve-Liivi Presjärv-Kingi-
sepp (vasakult esimene), Laivi Kibin-Voormansik ja  tagareas  Erika Multer-Odamus.            Foto: TÜ ajaloo muuseum
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tud, väljunud ning tulnud tagasi 
täpselt kokkulepitud ajal. 

Omapäraseks peab Lepik 
psühholoogiaeksamit. Professor 
Konstantin ramul (1879–1975) 
nõudis väljendustes suurt täpsust, 
mis kohati muutunud pedantsu-
seks. Eksam toimus stopperkella-
ga. Kui aeg sai täis, vajutas ramul 
stopperi kinni ja katkestas vastuse 
kas või poolelt sõnalt.

Kehakultuuriteaduskonna  
emeriitprofessor Atko-Meeme 
Viru (1932–2007) on kirjuta-
nud, et dotsent Manna (Valter 
Pärtelpoeg (1900–1971)) oli 
fanaatikust seenekoguja. Ana-
toomiakateedris oli tal suur 
seenekollektsioon. Teati, et kui 
eksamil õnnestub jutt kuidagiviisi 
seentele keerata, läheb hästi. 

Professorite Walter Andersoni 
(1885–1962) ja Matthias Johann 
Eiseni (1857–1934) ühine rahva-
luuleeksam kujunenud professor 
Paul Ariste (1905–1990) meelest 
veidi komöödiaks. «Mõlemad hea 
südamega, enamasti küsis  
Anderson. Kui Eisen märkas, et 
mõni ei oska vastata, tõusis ta üles 
ja läks Andersoni selja taha ja ütles 
sealt ette miimika ja viibetega.» 

Kodus tehtud eksamit on 
meenutanud ajaloolane ja poliitik 
Lauri Vahtre. Tema isa, ajaloopro-
fessor Sulev Vahtre (1926–2007) 
oli murdnud jalaluu ja viibis 
kodusel järelravil. «Laborant tõi 
kateedrist piletid ja isa sulgus 
oma kabinetti. Peagi astusime 
kabinetti, ütlesime tere ja võtsime 
piletid. Kõik käis nagu kord ja 
kohus.» Edukalt eksami soorita-
nud aitasid koguni puid garaaži 
ukse eest keldri akna ette vedada. 
«Sellest omakorda oli hea meel 

minu vanematel, kes andsid 
ühtlasi lahkelt loa lahti nööpida 
suur, ei tea mitmekümneliitrine 
koduveinipudel.» 

Voolaid: «Kui mina 1960. 
aastatel ülikoolis käisin, olid füü-
sikutel ainult suulised eksamid. 
Kirjalik eksam on mõneti õigla-
sem, sest kõik saavad ühesuguse 
ülesande, pole piletiga vedamise 
varianti. Suur miinus on aga see, 
et õppejõud ei saa üliõpilasega 
suhelda, kannatab ka tudengite 
väljendusoskus. Mäletan tuden-
giajast, et see oli ikka suur asi, kui 
mõnele tuntud professorile sai 
eksamit teha. Kõige parem oleks 
kombineeritud variant, st osa 
kirjalikult, osa suuliselt. 

Kindlasti arenevad ka eksami-
vormid. Võib-olla kaob praegune 
kirjalik vorm ja suuline tuleb tagasi. 
Aga siis ei istu tudeng enam ilmselt 
mu vastas, vaid on kusagil maailma 
otsas ja näen teda vaid ekraanil. 

Minu jaoks on kõige parem 
suuline eksam, siis näeb, mis nägu 
on inimene, kuidas ta mõtleb ja 
räägib – kõike seda saab hinde 
kujunemisel arvesse võtta.

Ma ei pea näiteks videoloen-
guid, põhimõtteliselt ei kasuta 
ka PowerPointi esitlusi. Loen-
gus olen mina see Point, keda 
peab vaatama. Kirjutan kriidiga 
tahvlile. See on omaette kunst, 
kuidas kirjutada tahvlile nii, et 
ka hilisem loengule tulija saaks 
aru. Või näiteks joonise tegemine 
tahvlil ja PowerPointis. On väga 
oluline, millest alustad, millal 
teed ringi, paned keskele punkti, 
teed nooled jne. Tudengil tuleb 
see eksamil paremini meelde.

Olen pärast loengukursust või 

eksamit üliõpilastelt küsinud, kas 
neid segab, et õpetan vanamoodi 
ega kasuta PowerPointi. Umbes 
90% ütleb, et selline loeng on 
hoopis loomingulisem ja elavam. 
Õpetamine on ka kunst ja loo-
ming, isegi teater, sest kõik see 
sünnib siin ja praegu.» 

Punkt nr 2. Spikerdamine
Pole lubatud, aga kasutatakse. 
Spikrid pannakse riiete või saabaste 
sisse, kirjutatakse keha peale jne. 
Nende ettevalmistamine aitab 
eksamiks õppida. 

näiteks 1960ndatel kinnitati 
spikker lahtiselt rippuva sukatripi 
külge. Meesõppejõud pööras selle 
laua all väljakoukimise ajal pilgu 
kõrvale. Mõni julgem astus lähe-
male, aga läbi otsima ei hakanud. 
Ka kintsule ülalpool põlvi tehti 
peentehnikas spikreid. Põlvede 
paljastamine pani mõne poissme-
hest vanahärra punastama ja ta 
vältis lohakalt istuva neiu poole 
piilumist. 

Ühele tüdrukule, kes poliitilise 
ökonoomia õppejõu Vello Peedi-
maa eksamil spikerdas, oli Peedi-
maa visanud lennuki hoiatusega: 
«Ärge kirjutage maha!» 

Käidi ka dekanaadis või 
kateedris spikrite jaoks paberit 
varastamas, sest õppejõud tõi 
sealt ettevalmistuspaberi kaasa. 
Üks ajalootudeng jõudis nii-
moodi õppejõu väljamineku ajal 
rahulikult spikrites sobrada ning 
sai filosoofiaeksami viie. «Teised 
helgete peadega poisid said nelja 
või veel vähem. Siis oli mul küll 
kole häbi oma viie pärast,» seisab 
meenutus kogumikus «Kuue 
samba kutse. naisena ülikoolis».



26   Jaanuar 2010 nr 1  UTajaluGu

Voolaid: «Tudengina olin 
täiesti kindel, et spikerdada saab 
nii, et õppejõud ei näe. nüüd 
olen kindel, et see ei ole üldse 
võimalik. Õppejõud näeb seda 
alati. Kui märkan, siis ma ikka 
köhatan või ütlen, et aitab küll. 

Mul on kindel moodus, kuidas 
kindlaks teha, kas on maha kir-
jutatud või ei. reeglina ei viitsita 
tänapäeval enam ise mikrokons-
pekti kirjutada, vaid kopitakse 
sõna-sõnalt. Kahtluse puhul 
lasen vastused uuesti kirjutada. 
Kui õpitu on selge, kirjutatakse 
samamoodi. 

Täpselt samade sõnadega on 
kirjutanud ainult üks neiu. Kui 
tundus, et ta ei ole õpitust aru 
saanud, kostis neiu, et kas teile 
on sellest veel vähe, et ma terve 
konspekti pähe õppisin, nüüd 
nõuate, et ma pean aru ka saama. 

Mingil ajal oli tüdrukutel kom-
me panna spikrid nööpnõeltega 
seelikusaba alla. Ükskord nägin, 
kuidas neiul oli seelikuäär üles 

keeratud ja alumine ots spikreid 
täis nagu ajalehti.»

Punkt nr 3. Punased ained
NLKP ajalugu, teaduslik kom-
munism, poliitiline ökonoomia, 
ateism jmt.

Advokaat Simon Levin 
(1928–2008) puistas vahel 
marksismi-leninismi eksameil 
olematuid tsitaate. Ta lisas ülima 
enesekindlusega, et nii nagu 
sellest on kirjutanud ja rääkinud 
Spinoza. «Kui midagi juba haa-
kus nõukogude ajaga, siis loomu-
likult teatasin – nii nagu sellest on 
kirjutanud ja rääkinud Krupskaja. 
Spinozat ja Krupskajat keegi 
lihtsalt ei teadnud nii hästi.»

Arstiteaduskonna tulevase 
professori Kaljo Villako (1919–
2001) hästi kulgenud parteiajaloo 
eksami ajal astunud uksest sisse 
ülikooli marksismi juhtfiguur 
Vilhelm reiman (1903–1977). 
Eksamit vastu võtnud August 

Premet öelnud, et tule kuula, kui 
hästi mees vastab. «Puukäega sta-
linist reiman küsima: «Kus oli 
Stalin siis, kui Lenin pidas kõne 
Soome vaksalis?» Ei osanud 
öelda. Paar analoogilist küsimust 
veel ja olingi läbi põrunud. nagu 
hiljem kuulsin, olevat reimani 
tüüpiliseks küsimuseks olnud: 
«Millise käega surus Stalin maha 
vasakpoolse opositsiooni?» Õige 
vastus: «raudse käega».»

Punkt nr 4. Õppejõudude 
riukad 
Subjektiivsus. Meelega raskete või 
kergete küsimuste esitamine.

Bakterioloogia eksamil 
vihastanud üks tudeng professor 
Karl Schlossmanni (1885–1969) 
sellega, et oli julgenud vastata 
midagi naha- ja suguhaiguste 
professori Aleksander Paldroki 
(1871–1944) õpperaamatu järgi. 
Professor kihutas kogu rühma ek-
samilt ära, öeldes, et mõni räägib 

Suurem spikrikomplekt on pärit 1980. aastatest ja kuulus bioloogia eriala tudengile. Riidest taskus on 19 rulli 
erivärvilise otsaga spikrit. Väiksem, prinditud tekstiga ja lõõtsaks vormitud spikker pärineb ilmselt 2003. aastast 
ja kuulus majandusteaduskonna üliõpilasele.         Foto: Andres Tennus
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nagu papagoi mõnele teisele järe-
le. Ta ei võtnud rühma nädal aega 
eksamile. Pärast eksamit öelnud 
assistent, et professoritevaheliste 
lahkhelide tõttu poleks tohtinud 
Paldroki raamatu järgi õppida. 

Voolaid: «Kord olen ise ka 
siga mänginud ühele poisile, kes 
luges loengus kogu aeg lehte, 
rääkis kõva häälega, sõi ja segas 
igatpidi. Eksamil oli tema hinne 
kahe ja kolme vahel. Lubasin tal 
veel ühele küsimusele vastata, et 
anda võimalus kolm saada, aga 
rõhutasin pidevalt, et see on väga 
oluline küsimus, püüdke olla ra-
hulik, ärge mõelge selle peale, et 
sellest sõltub hinne jne. Muudkui 
toonitasin, et ärge muu peale mõ-
telge, olge rahulik. Poisi nägu läks 
järjest punasemaks, käsi värises. 
Lõpuks läkski poiss endast välja 
ja panin mitterahuldava.» 

Punkt nr 5. Hindamine
Hinnata tuleb vastavalt teadmistele.

Kuues kõrgkoolis õppejõud ol-
nud kunstiteadlane Ants Juske on 
kirjutanud, et tema hinnete pane-
misel on ka palju subjektiivseid 
faktoreid: «Keda oled näinud 
loengul aine vastu huvi tundmas, 
kes käitub eksamil ülbelt, kes 
lipitseb, tahes-tahtmata mõjub ka 
kursuse üldine tase.» 

Ülikooliajast on ta palju võlgu 
vanaaja dotsendile Märt Tänavale. 
Esimese kursuse lõpus Juske põrus. 
Kuigi suvel õppis, läks augustis 
sama targalt järeleksamile. «Tänava 
kuulas mu ära, ohkas ja ütles: «Pa-
nen teile kolme ära, see võimaldab 
teil õpinguid jätkata, kuid pidage 
meeles – nii edasi ei jõua.»

Juskel on tagantjärele kahju, et 
kuulsa Ülo Torpatsi (1920–1988) 
ladina keele loengud üle jala lasi, 
sest kõik teadsid, kui mitu konjakit 
tuleb tuua. «Parim lugu, mida 
olen kuulnud, on see, et Torpats 
sulgunud konjakipudeliga oma 
tuppa ja hüüdnud tudengitele: 
kes tahab kolme, matriklid ukse 
alt sisse! Enamik visanudki need 
kergendustundega. Torpats viskas 
matriklid tagasi ja hüüdis: «nüüd 
need, kes tahavad nelja!»»

Arstiteaduskonna professor 
Ants rulli (1908–1986) on 
mälestustes kirjutanud, et tema 
tudengiajal arvanud ülikooli 
nõukogus üks professor, et füüsi-
kaprofessor Johan Vilip (1870– 
1942) laseb üliõpilasi liiga kerges-
ti läbi. Järgmisel päeval vastanud 
Vilipile kehvalt sama professori 
tütar. Pärast eksamineerimist 
öelnud Vilip: «Soo, nüüd mina 
panen teile siia raamatusse ühe 
non`i sisse. Minge ja ütelge oma 
sõbrannadele kah, et Vana Vilip 
änam nii kergest läbi ei lase.»

räägitakse juhtumist, kus 
professorid Eduard Aunap 
(1888–1955) ja Julius Tehver 
(1900–1990), kes olid tudengite 
hulgas oma nõudlikkuse poolest 
tuntud ja kardetud, kukkusid 
õppejõudude seminaril ise dialek-
tilise ja ajaloolise materialismi 
eksamil Mihhail Makarovi juures 
läbi (toona pidid ka professo-
rid aeg-ajalt teadmiste proove 
läbima). 

Marksu majast (praegu Bocki 
maja) väljumisel olevat Aunap 
öelnud: «Kui meie tudengid 
teaksid, et me siin täna läbi kuk-
kusime, siis pärjaksid nad selle 
maja kolmekordselt ära!» 

Voolaid: «1960ndate lõpus 
tuli kehakultuuriteaduskonna 
vastuvõtueksamile üks tuntud 
korvpallimängija. Enne eksamit 
oli vastuvõtukomisjonile märku 
antud, et sellele poisile tuleks 
panna viis, kui ta ka füüsikat eriti 
ei tunne. Tulebki sisse ilus pikk 
poiss. Esimene punkt on new-
toni seadus. Vastab, et see käib 
mehaanika kohta. «Oskate veel 
midagi lisada?» «Ei oska.» Teine 
punkt on Archimedese seadus. 
«See käib mingi ujumise kohta, 
kehade ujumine vees.» «Õige,» 
noogutan. Teine õppejõud küsib: 
«Ja muud ei oskagi.» «Ei.» 

Kolmas punkt oli optikast. Vas-
tus: «Sellest ei tea ma midagi.» 
Poiss andis ju kolm õiget vastust. 
Kolmas oli õige selles mõttes, et 
ta ei teadnud midagi. Sai muidugi 
kahe ja selletõttu jäigi Tallinna. 
Võib-olla oleks muidu Tartu korv-
pall hoopis teistsugune olnud.

Kirjaliku eksami juures olen 
pakkunud võimalust, et kui ei 
olda oma hindega rahul, saab 
suuliselt juurde rääkida. Aga olen 
ka öelnud, et alati ei tähenda 
see hinde tõusu, sest võib-olla 
paljastatakse oma teadmatust 
veel rohkem ja hinne võib hoopis 
langeda. Minu hindamise taktika 
on suulisel eksamil selline, et kui 
tudeng istub laua taha, on hinne 
viis ja edasi sõltub kõik sellest, 
kui palju ta viiest maha räägib.

Tahaks, et üliõpilane tuleb 
eksamile rõõmuga, mõnuga, 
et saaksime rahulikult, rõõm-
salt teineteisele otsa vaadata ja 
suhelda.»

Kasutatud kirjandus vt:  
www.ajakiri.ut.ee.

UT
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Coimbra 
ülikool kui 
akadeemilisus 
ise

EUROOPA ÜhES VANIMAS, COIMbRA ÜLIKOOLIS KäIVAd ÜLIõPILASEd AASTARINGSELT ÜLIõPI-
lasvormides NiNG iGal TeaduskoNNal oN oma värvi kaabud ja jaluTuskepid. ajaloo-
lisesT ÜlikooliliNNasT õhkub iGal sammul TradiTsiooNilisusT ja akadeemilisusT.

Coimbra ülikooli peahoone            Foto: erakogu



29   UT  Jaanuar 2010 nr 1 reisikiri

UT

agne kalson, 
TÜ õigusteaduskonna vilistlane, 
2008. sügissemestril viibis Eras-
muse üliõpilasvahetuse programmi 
raames Coimbra ülikoolis portuga-
lis, täiendades end õigusteaduses 
ja euroopa liiduga seonduvatel 
teemadel. 

Portugali pealinnast 
Lissabonist Coimbrasse, 
Portugali traditsioonilisse 

üliõpilaslinna jõudes hakkasid es-
malt silma käsitsi laotud mosaiik-
sillutis tänavatel, mida ääristasid 
palmipuud, Coimbra linnast läbi 
voolav Mondego jõgi, mis jagas 
linna kaheks ning kõikjal hõnguv 
ajaloolisus ja traditsioonid. 

Hingematva arhitektuuriga 
Coimbra linn on ehitatud justkui 
kuppelmaastikule, mida iseloo-
mustab ajaloolisus ja traditsioonid, 
kõikjal sagivad  mustades kuube-
des üliõpilased, Euroopa vanimad 
ülikoolihooned ning väärikad 
kirikud ja sillad. Õhtuti on tänava-
tel kosta Portugali stiilis igatseva 
tooniga rahvusmuusikat fado’t.

Coimbra ülikool asutati juba 
1290. aastal, mis teeb temast 
Euroopa ühe vanima ja Portuga-
lis austatuima ülikooli. Ülikooli 
peahoone asub mäe otsas ning 
sealt avaneb hingemattev vaade 
tervele linnale. Ülikooli peahoo-
nesse ning paljudesse teistesse 
teaduskonna hoonetesse viib 
125-astmeline trepp, mida 
mööda peavad paljud üliõpilased 
igal hommikul üles ronima, et 
loengutesse jõuda. 

Ülikooli hooned on vanad, 
kuid hästi säilinud ning kõigis, 
sh väärikas peahoones, toimu-
vad loengud, samuti asuvad 

seal raamatukogud ja õpitoad. 
Kirjanduse valik õigusteaduskon-
na raamatukogus oli hea. Samuti 
oli üliõpilaste käsutuses küllaltki 
palju Euroopa Liiduga seonduvat 
materjali.

kiRev kooliväline elu
Asjaajamine oli Coimbra ülikoo-
lis vägagi aeganõudev. Üliõpilaste 
vastuvõtuajad õppeosakondades 
olid lühikesed ning tudengitest, 
kes kõik soovisid end ametlikult 
üliõpilaseks vormistada, moo-
dustusid alatihti uste taha pikad 
järjekorrad. 

Kogu paberimajandus toi-
mus käsitsi ning dokumendid 
vormistati paberil. Arvutipõhine 
infovahetus oli aeganõudev ning 
mitte nii hästi arenenud kui Tartu 
ülikoolis. Samuti oli küllaltki 
keeruline mõista tunniplaane, 
mis muutusid tihti ning millest 
üliõpilasi sageli ei teavitatud. 

Samas olid õppejõud Coimb-
ras vägagi abivalmid, tulles vastu 
ka neile üliõpilastele, kes portu-
gali keelt väga hästi ei osanud, 
lubades neil sooritada eksameid 
inglise keeles. 

Kooliväline elu oli Coimbras 
küllalt värvikirev, kuna vaba aja 
veetmise võimalusi ning huviala-
ringe leidus tõesti igale maitsele. 
Üliõpilaselu keskuseks võib kaht-
lemata pidada linnaväljakut Praca 
de republica. Seal asus suurem 
osa pidevalt ülerahvastatud 
kohvikutest, Gil Vicente teater, 
klubid ja huvikeskused. 

Üliõpilastele meeldis soojadel 
sügisõhtutel istuda linnaväljaku 
kohvikutes ning suhelda teiste 
üliõpilastega. Huvitav erinevus 
võrreldes Tartu ülikooli üliõpilas-

tega on see, et Coimbra ülikooli 
üliõpilased kannavad aasta läbi 
üliõpilasvormi – tüdrukud musta 
pintsakut ja seelikut ning poisid 
viigipükse ja musta maani kuube. 

Pidustuste ajal kihab tänavatel 
otsatu mustade kuubede meri. 
Igal ajal võib kuulda mööduvaid 
mustkuubede gruppe laulmas 
vanu tuunasid – lüürikat, mida iga 
tudeng teab unepealt. 

Igal teaduskonnal on oma 
värvi kaabud ja jalutuskepid, 
mis võetakse välja suuremate 
pidustuste ajal, milleks on näiteks 
Latada – uute õpilaste vastuvõ-
tutseremoonia, ja rebaste ristimi-
ne ehk Praxe. Queima das Fitas 
(eesti keeles– lintide põletamine) 
on üle-euroopaliselt tuntud üri-
tuste nädal, mis tähistab lõppevat 
õppeaastat. 

avaTud poRTugallaSed
Portugali ja Eesti inimesi võrrel-
des võib märgata palju ühiseid 
jooni. Pealtnäha avatud portu-
gallased on tegelikkuses küllaltki 
tagasihoidlikud, hoiavad au sees 
traditsioone, on perekesksed 
ning välismaalaste suhtes veidi 
umbusklikud. Kui aga oled võit-
nud nende usalduse, jäävad nad 
sõpradeks kogu eluks. 

Portugallastel on alati kom-
beks tervitada sind rõõmsa 
hüüdega «Olá! Como estas?», 
mis tähendab viisakat ja hoolivat 
pärimist su käekäigu järele ja alati 
on oluline vastata «Bem! Muito 
bem!», mis tähendab «väga 
hästi!»

Kokkuvõtlikult võikski öelda, 
et õppimine Coimbra ülikoolis 
oli muito bem. Vähemalt on, mida 
meenutada. 
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huvi vene keele vastu  
on viinud maailma     

ühte suurimasse 
keemiafirmasse

pärnust pärit margit vunder-haeberli töötab nüüd maailma 
ühes suurimas keemiafirmas doro Chemicals.        Foto: erakogu
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Isegi Tartusse õppima tulek 
oli Margit Vunder-Haeberli 
jaoks 1997. aastal teatud 

määral eneseületamine, sest ta 
teadis kui «õudne memmekas» 
ta on ning kuidas teda hakkab 
painama koduigatsus. Esimesed 
kaks ülikooliaastat käiski neiu igal 
nädalavahetusel kodus Pärnus. 

Pärast keskkooli lõpetamist 
ehk enne Tartusse õppima tule-
kut läks Margit aga hoopis rootsi 
lapsehoidjaks ning elas vene 
emigrantide peres. «Seal kogesin 
esimest ahhaa-efekti,» jutustab 
ta. Vene kultuur, vene meel ja keel 
hakkasid talle nii meeldima, et 
rootsist tagasi tulles oli tal kindel 
plaan õppida vene filoloogiat. 
Ent ta ei tahtnud saada õpetajaks, 
vaid enam huvitas vene keel ja 
kirjandus. Seetõttu oligi ainus 
võimalus tulla Tartusse. 

«Esimene kursus oli väga-väga 
raske,» meenutab 2002. aastal 
vene ja slaavi filoloogia eriala 
lõpetanud Margit. Kuigi loen-
gutes tema Venemaa vaimustus 
suurenes, mõistis ta ka, et ei oska 
kohe üldse vene keelt ega saa ve-
nekeelsetes loengutes midagi aru. 
Margit meenutab muiates, kuidas 
ta põgenes sõbranna Marjuga 
vahetevahel mõne õppejõu eest, 
sest vähese keeleoskuse pärast oli 
nii piinlik. Kui võimalik, võttis 
venekeelsetele ainetele kõrvale 

samu aineid eesti keeles. Enamik 
kursusekaaslasi oli pärit vene 
perekondadest ja seega ei olnud 
neil keelega probleeme. 

Tudengid eRMiTaaži 
SooJa
Kuid teisel kursusel otsustas Mar-
git, et kui ta tahab vene filoloogiat 
tõsiselt õppida, tuleb vene keel 
selgeks saada. nii läks ta pooleks 
aastaks Peterburi ülikooli vahetus-
üliõpilaseks. Taas muretses ta, et 
Peterburis hakkab teda painama 
veelgi suurem koduigatsus. Aga: 
«nii kui bussist välja astusin, sain 
aru, et koduigatsust ei tule, saab 
olema väga vahva ja vene keele 
õpin ka selgeks!» nii kujuneski 
Venemaal veedetud semestrist 
«kõige kihvtim aeg üldse».

Vene keel hakkas üllatavalt 
kiiresti külge. «Võib-olla oli mul 
n-ö passiivne keeleoskus juba 
Tartu ülikoolis olemas, ma ei 
olnud lihtsalt mõttes seda keelt 
korrastanud,» arutleb Margit. 

Peterburis said üliõpilased 
end ka kultuuriliselt harida. 
Vahetusüliõpilastelgi olid vene 
üliõpilaspiletid, millega sai minna 
Mariinsky teatrisse imeodavalt 
oopereid ja ballette vaatama. 
Ermitaaži said tudengid lausa ta-
suta sisse. «nii et kui ei viitsinud 
loengusse minna või oli külm, siis 
sai Ermitaaži natukeseks sooja 
mindud, » naerab Margit. 

Tartusse tagasi tulles oli tal 
venekeelsetes loengutes oluliselt 

lihtsam ning ka venekeelsetele 
küsimustele oskas ta vastata 
häbenemata. 

Ent Venemaal sai Margitile 
selgeks veel üks asi – ainult vene 
ja inglise keele oskusega läbi ei 
löö. Margiti õde tudeeris para-
jasti Šveitsi tehnikaülikoolis ning 
kutsus teda Zürichisse saksa keelt 
õppima. «Ja nii ma otsustasingi 
sõita semestrikeseks Zürichi üli-
kooli, et seal saksa keelt õppida.» 
Zürichis sai ta aga tuttavaks oma 
praeguse abikaasaga ning Tartu 
ülikooli lõpetas ta juba Tartu ja 
Zürichi vahet käies. 

MagiSTRikRaad 
ZÜRiChiST
Kuigi saksa keele oskus täienes 
pidevalt, sai Margit taas ühest 
asjast aru – ka ainult sellest hea 
töö saamiseks ei piisa. Ta otsis 
Zürichis päris kaua tööd, sest pol-
nud sealsete vene keelt emakee-
lena kõnelevate inimeste kõrval 
konkurentsivõimeline. Lõpuks sai 
ta tööle ühte mõõteriistu tootvas-
se Ameerika päritolu ettevõttesse 
ja paralleelselt astus ka Zürichi 
ülikooli magistriõppesse üldise 
juhtimise erialale. «See aeg oli 
raske, kahetsesin selle kahe aasta 
jooksul pidevalt oma otsust ja 
mõtlesin, kuidas teised inimesed 
saavad laupäeva ja pühapäeva 
nautida, aga mina pean õppima. 
Aga tagantjärele pean ütlema, et 
see tuli väga kasuks.» 

Õpingutele Tartu ülikoolis 

PäRNU TÜdRUK MARGIT EI USKUNUd, ET SATUb VEEL ÜLIKOOLIõPINGUTE AJAL VäLISMAALE 
NING JääbKI PIIRI TAhA PAIKSEKS, SEST SEE OLI TA ENdA SõNUTSI AbSOLUUTSELT VäLISTATUd. 
NÜÜd AGA PENdELdAb TA ZÜRIChI, PETERbURI JA MOSKVA VAhET. JõULUdEKS SATTUS KA 
pärNusse.
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tagasi mõeldes on Margit kindel, 
et õpiks ikka vene filoloogiat, 
aga kõrvalaineks valiks ilmselt 
majanduse.

Tartus veedetud aega meenu-
tab Margit heldimusega ning ka-
hetseb ainult seda, et veetis kahe 
esimese aasta nädalavahetused 
Tartu asemel enamasti Pärnus. 

Õppejõududest on Margitile 
enim meelde jäänud vene kirjan-
duse õppejõud Ann Malts. «Ta 
armastas nii oma üliõpilasi kui ka 
tööd ja oli hästi südamlik. Vene 
kateedri raudvara.» 

Teisena meenub Margitile 
nõudlik ja range Lea Pild. «Me 
kartsime teda. Tema jaoks tuli 
alati tundi ette valmistada, ei 
olnud võimalik end niisama välja 
keerutada. Ta pani mind tahtma 
olla targem, mulle tundus, et ta 
sai aru, kes on võimeline roh-
kemaks ja nendelt ta ka nõudis 
rohkemat.» Pild oli ka Margiti 
lõputöö juhendaja. 

MiSSioon 
ilukiRJanduST Tõlkida
Vahva ülikooliaeg ja endised 
õppejõud tulid Margitile taas 
meelde, kui ta käis tänavu Tartu 
ülikooli suveülikooli ilukirjandu-
se tõlke kursusel. «Ma pildistasin 
seda peahoonet ikka iga nurga 
pealt ja mõtlesin, et küll on uhke 

ja sees oli soe tunne. Kuidas siit 
õhkub akadeemilisust … ma 
arvan, et ma olen privilegeeritud, 
et sain Tartu ülikoolis õppida.»

Aga miks käis praegu maailma 
ühes suurimas keemiafirmas Dow 
Chemicals töötav Margit Tartus 
ilukirjanduse tõlkimist õppimas? 
«Minul on suur missioonitun-
ne,» alustab ta ettevaatlikult. 
Praegu töötab Margit üheksa 
kuud projektipõhiselt Moskvas. 
Tema abikaasa, kes on samuti 
vene kultuuri suur austaja, töötab 
kaks aastat Peterburis ning 
nende ühine kodu asub tegelikult 
Zürichis. 

Abikaasa töö tõttu naasis 
Margit hiljuti, pärast kaheksa-
aastast pausi, taas Peterburi ning 
taaskohtumine selle maailma 
ilusaima linnaga oli nii liigutav, 
et eestlannas hakkas küpsema 
missioonitundest kantud plaan. 
«Tahaksin toetada eesti ja vene 
kultuuri vahetust. Ma otsustasin, 
et pean Eestile oma hariduse eest 
tagasi andma,» avaldab Margit ja 
möönab, et see kõlab väga patee-

tiliselt. Aga nii on. 
Täpsemalt tähendab see, et ta 

sooviks tõlkida eesti keelde uue-
maid vene väärttekste, võimal-
dades eestlastel heita pilk vene 
kirjanduse arengule ja sellele 
Venemaale, mis seisab poliitikast 
kindlalt eemal. Ta on ka veen-
dunud, et Eestis on inimesi, kes 
oleksid sellest huvitatud. Kuigi 
eestlased ja venelased ei ole Mar-
giti hinnangul sarnased, on neil 
kahel rahvusel praegu veel piisa-
valt ühist – kas või sarnane koo-
lisüsteem, samad multifilmid jne, 
mille tõttu mõistavad eestlased 
ja venelased teineteist paremini 
ning leiavad kiiremini ühise keele. 
«Olen elanud Šveitsis, Zürichis 
üheksa aastat ja tean, kui raske oli 
seal end leida, sest kultuuritaust 
on niivõrd erinev.» 

Margit tunnistab, et ta ei ole 
samas valmis ärimaailmale ja oma 
karjäärile selga pöörama ning end 
täiesti vene kultuurile ja kirjan-
dusele pühendama, kuid muude 
tegemiste kõrvalt püüab ta selleks 
kindlasti aega leida. 

kuigi loenguTeS TeMa 
veneMaa vaiMuSTuS 
SuuReneS, MõiSTiS Ta 
ka, eT ei oSka kohe 
ÜldSe vene keelT ega 
Saa venekeelSeTeS 
loenguTeS Midagi aRu. 

Taustal Ermitaaž             Foto: Mari-Liis Vunder
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kadri inselberg
Kadri.inselberg@ut.ee

«Ennekõike on 
meil seda 
ajakirja tarvis 

kommunikatsiooniks, et meid 
nähtaks ja et meile nii vaimselt 
kui ka materiaalselt kuuluks 
see koht, mida me väärt oleme. 
Muidugi on ka enda mõtte 
ära kirjutamine ja selle kaante 
vahele paigutamine endiselt 
kultuuris väga oluline,» selgitas 
ajakirja peatoimetaja professor 
Juhan Maiste.

Tema sõnul on Tartu kunsti-
ajalugu tänaseni eesti kunstiaja-
loo ja eesti kunstist mõtlemise 
maastikul nii mõneski mõttes 
prioriteetne. «Kunstiajalugu on 
siin pikalt hoitud, armastatud, 
kastetud ja kitkutud. Paljud, 
kes täna kunstiajaloos tooni 
annavad, on lõpetanud Tartu 
ülikooli,» selgitas Maiste.

Ta rõhutas, et trükise või raa-
matu taastamine on ülioluline, 
kuna vahepealsete aastate jook-
sul on kirjutatud väga kõrgel 
tasemel bakalaureuse-, magistri- 
ja diplomitöid ning seda taset 
tuleb hoida. Akadeemilise raami 

loomine ajakirja näol on sellele 
kindlasti üks kaasaaitav tegur ja 
samas ka väljund. 

Miks kannab ajakiri nime 
«Baltic», on küsimus, mis 
Maiste sõnul praegu alles otsib 
endale lõplikku põhjendust. 
«Ju on siis Tartul ja ülikoolil 
oma koht balti kunsti ringis. 
Baltikum on aga meie jaoks 
tunduvalt laiem mõiste, kui 
Eesti, Läti ja Leedu. Baltikum 
alles otsib oma kohta Euroopa 
kaardil,» selgitas Maiste. 

Ajakirja täpsema sisu ja 
kirjutajate osas jätaks ta praegu 
otsad lahtiseks, sest nii nagu 
Baltikum otsib oma identiteeti 
ja kohta, teeb seda ka ajakiri. 
nii sisulises kui ka metoodilises 
mõttes. Toimetus ei taha olla et-
tenägevam kui ajalugu ise. «Me 
võtame vastu kõik head artiklid, 
millel tundub meie kultuuriruu-
mi lõhn juures olevat.»

rahvusvahelise ajakirja ar-
tiklid on inglise või saksa keeles 
ning varustatud eestikeelse 
kokkuvõttega. 

Ilmuma hakkab väljaanne 
kord aastas, kuid loobutud on 
ajakirjadele järjekorranumbri 
panemisest. «Ei ole number 

ühte, sest siit ei alga ega lõpe 
midagi. Algus oli see, mis 67 
aastat tagasi pooleli jäi. Piirdu-
me lihtsalt aastaaja ja -arvuga,» 
selgitas Maiste.

Järgmine ajakiri on pühen-
datud kunstiajaloolase Villem 
raami 100. sünniaastapäevale 
ning seda hakkab kokku pane-
ma Tartu ülikooli kunstiajaloo 
lektor Kaur Alttoa. 

Kahe aasta pärast plaanitakse 
välja anda vaba number, mis 
peaks olema hästi avatud ja 
kus oleks esindatud eri maad ja 
inimesed. Siis tahetakse kesken-
duda filosoofilisemale teemale 
«idee ja kujund». Küsida, mis 
on kunst, mis on kujund ja mil-
line on selle väli.

Ajakirjaga saab tutvuda 
raamatukogudes, Tartu ülikooli 
raamatupoest, Apollost ja rah-
va raamatust saab seda osta 80 
krooniga.

«Me võTaMe vaSTu 
kõik head aRTiklid, 
Millel Tundub Meie 
kulTuuRiRuuMi lõhn 
JuuReS olevaT.»

ilmus rahvusvaheline 
kunstiajaloo ajakiri
15. dETSEMbRIL ESITLES TARTU ÜLIKOOLI KUNSTIAJALOO õPPETOOL AJAKIRJA «bALTIC JOUR-
NAL OF ART hISTORy», MIS ON PÜÜE TAASTAdA LIGI 70 AASTAT TAGASI KATKENUd KUNSTI-
ajaloo õppeTooli ToimeTisTe sari.

UT
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TÜ raamatupood soovitab:
Marie under. elu, luule-
taja identiteet ja teoste 
vastuvõtt
sirje kiin
Tänapäev, 2009
Kõva köide, 864 lk,  
ISbN: 9789985628508

hind: 399 kr

naer. essee koomika 
tähendusest (avatud 
eesti Raamat)
henri bergson
Tõlk. Margus Ott, toim. 
siiri ombler
Ilmamaa, 2009
Pehme köide, 152 lk, 
ISbN: 9789985773055

hind: 79 kr

estonia’s Transition to 
the eu: Twenty Years 
on
Toim. Marju Lauristin, 
peeter vihalemm
Routledge, oktoober 2009
Kõva köide, 168 lk,  
ISbN: 9780415557320

hind: 1400 kr

The politics of becoming 
european
a study of polish and bal-
tic post-Cold War security 
imaginaries
maria mälksoo
Routledge, oktoober 2009
Kõva köide, 224 lk,  
ISbN: 9780415499972   

hind: 1512 kr

end of an empire? a 
Conceptualization of 
the Soviet disintegra-
tion Crisis 1985–1991
andrus park
Tartu Ülikooli Kirjastus, 
2009
Kõva köide, 304 lk,  
ISbN: 9789949191574

hind: 217 kr

biomolecular Crystal-
lography:  principles, 
practice, and appli-
cation to Structural 
biology
bernhard Rupp, q.e.d. life 
science discoveries, CA, 
usa
Garland Science, oktoo-
ber 2009
Kõva köide, 850 lk,  
ISbN: 9780815340812

hind: 1210 kr

võõrkeelse kirjanduse tellimine 
TÜ liikmeskonnale kehtib soodustus 10% 
veebipood – www.ut.ee/raamatupood

Ülikooli 11
E–R 10 –18 
L 10 –16 
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7. jaanuaril tähistab 60. sünni-
päeva tõenäosusteooria professor 
Kalev Pärna. Tema tegemised 
pärast TrÜ matemaatikateadus-
konna lõpetamist 1972. aastal on 
olnud seotud ülikooliga. 

Lõpetamisjärgsed neli aastat 
haridussotsioloogia laboratoo-
riumis andsid kogemuse töö-
tamiseks reaalsete andmetega. 
Sealt tekkis huvi mittearvuliste 
tunnuste korrektse käsitlemise 
vastu. 

Selle huvi tõsisem arendamine 

toimus juba õppejõuna, algul va-
nemõpetaja, seejärel dotsendi ja 
alates 1994. aastast professorina. 

Praktilise andmeanalüüsi 
probleemidest kasvas välja 
abstraktne teoreetiliste uurimuste 
seeria tõenäosusjaotuste lähen-
damisest hulkadega, mis 1987. 
aastal moodustas Vilniuse ülikoo-
lis kaitstud kandidaadiväitekirja 
tuumiku. 

Selles valdkonnas kaitsesid 
doktoritööd ka tema õpilased  
J. Lember ja M. Käärik. 

Tõenäosusteooria õppetoo-
li arendamine tõi kaasa uued 
teemad: statistilise kvaliteediohje, 
riskiteooria ning finants- ja kind-
lustusmatemaatika. 

Just need on olnud uurimis-
töö keskmes viimastel aastatel, 
finants- ja kindlustusmatemaa-
tikas on kaitsnud doktoritööd 
tema juhendatavad A. Sepp ja A. 
Kaasik. 

Kalevi loengukursuste amp-
luaa on lai, sisaldades kursusi 
tõenäosusteooria, juhuslike prot-

sesside teooria, matemaatiline 
statistika, riskiteooria, statistiline 
kvaliteediohje, andmeanalüüsi ja 
informatsiooniteooria alal. 

Finants- ja kindlustusmate-
maatika magistriõppe program-
mijuhina suunab Kalev sellealast 
spetsialistide koolitamist Eestis 
nii eesti- kui ka ingliskeelses 
õppes. 

Tegemist on kahtlemata kõige 
populaarsema matemaatika-in-
formaatikateaduskonna erialaga. 
Kalevi pehme huumor ja hea 
suhtlemisoskus on toonud kaasa 
arvukalt sõpru ja koostööpartne-
reid maailma eri paigust. 

Usume, et Kalevil jätkub uusi 
huvitavaid ideid ja indu nende 
teokstegemisel. 

Loodetavasti on aastavahetu-
sel aega ka enda ehitatud suveko-
dus Vapramäe külje all võtta kätte 
t ello ja saada muusikast inspirat-
siooni uute valemite tarvis.

Kolleegid matemaatilise statis-
tika instituudist

Kui vaadata Euroopast, on 
Eesti väga pisike riik, kui vaadata 

Eestist, on farmaatsia suhteliselt 
nähtamatu distsipliin, kuid kui 
vaadata Euroopast Eesti farmaat-
siat ja ka farmaatsiaharidust, siis 
on see hästi nähtav. 

Igas Euroopa ülikoolis, kus 
õpetatakse farmaatsiat, teatakse 
ka professor Peep Veskit – 
säravat isiksust, Õpetajat suure 
algustähega. 

Ta on nõudlik iseenese ja 
teiste suhtes, meeletu töö-
võimega, abivalmis ning alati 
olemas – üliõpilastele, kollee-
gidele, oma perele. Teinekord 
isegi rangevõitu oleku taha on 

peidetud soe süda, mõnus huu-
morimeel ja särav mõistus. 

Professor Peep Veskit on tun-
nustatud Euroopa Farmaatsia-
tööstuse Assotsiatsioonide Fö-
deratsiooni auhinnaga, Madridi 
Complutense ülikooli medaliga. 
Hispaania Kuninglik Farmaatsia 
Akadeemia on võtnud ta oma 
korrespondentliikmeks ja seda 
loetelu võiks pikalt jätkata, sest 
välismaist tuntust ning tunnus-
tatust on tal teenitult palju. 

On ta ju olnud ja on eri 
farmaatsia-alaste ekspertgruppi-
de, töörühmade, konverentside 

Foto: Andres Tennus

Foto: Andres Tennus

kalev päRna − 60

peep veSki − 60
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90 Helga Kurm, sotsiaal- ja 
haridusteaduskonna emeriit-
dotsent – 11. jaanuar

80 Virve Kask, arstiteaduskon-
na emeriitdotsent – 6. jaanuar

75 Tamara Sepp, valvur –  
11. jaanuar

70 Ilmar Koppel, füüsikalise ja 
analüütilise keemia juhtivtea-
dur, analüütilise keemia õppe-
tooli akadeemik, Tartu ülikooli 
keemia instituudi akadeemik ja 
teadustöö asedirektor, loodus- 
ja tehnoloogiateaduskonna 
emeriitprofessor ja akadeemik 
– 16. jaanuar
Jaan Pärnat, kehakultuuritea-
duskonna emeriitdotsent –  
18. jaanuar

65 Elsa Loorits, raamatukogu-
hoidja – 20. jaanuar

60 Ceslava Kairane,  üldise 
biokeemia dotsent – 1. jaanuar
Sirje Mäeorg, orgaanilise kee-
mia assistent – 7. jaanuar

Mare Inno, zooloogia osakon-
na spetsialist – 9. jaanuar
Bakhtier Rasulov, taimefüsio-
loogia vanemteadur –  
20. jaanuar
Ene Metspalu, evolutsioonilise 
bioloogia vanemteadur, evolut-
sioonilise bioloogia õppetooli 
juhataja – 24. jaanuar
Imbi Traat, matemaatilise sta-
tistika dotsent – 24. jaanuar
Aleksander Žarkovski, farma-
koloogia ja toksikoloogia pro-
fessor, farmakoloogia instituudi 
juhataja – 31. jaanuar

55 Marje Burenkov, raamatu-
koguhoidja – 4. jaanuar
Eda Merisalu, töötervishoiu 
dotsent – 6. jaanuar
Tiiu Täpsi, raamatukoguhoidja 
– 12. jaanuar

50 Ingrid Jalak, Tartu ülikooli 
molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi raamatupidaja –  
6. jaanuar

45 Karin Liikane, kaugkooli-
tuse projektijuht – 11. jaanuar
Kadri Muischnek, keeletehno-
loogia vanemteadur, eesti keele 

dotsent – 15. jaanuar

40 Kaie Hansson, arvutiteadu-
se instituudi külalislektor –  
4. jaanuar
Margit Albert, vanemraamatu-
pidaja – 9. jaanuar
Siiri Pilt, personaliarvestuse 
spetsialist – 9. jaanuar
Eiki Berg, rahvusvaheliste 
suhete professor – 13. jaanuar
Taavi Tamberg, informaatika 
assistent – 17. jaanuar

35 Anti Randviir, semiootika 
vanemteadur – 5. jaanuar

30 Hans Orru, keskkonnater-
vishoiu erakorraline lektor –  
16. jaanuar
Eneli Härk, füüsikalise keemia 
assistent – 26. jaanuar

25 Janika Stets, klienditeenin-
daja – 10. jaanuar
Kerli Tõnurist, rakenduselekt-
rokeemia õppetooli keemik –  
18. jaanuar
Keiu Paapsi, rakubioloogia õp-
petooli laborant – 31. jaanuar

õnnitleme

organiseerimiskomiteede ning 
erialaste väljaannete toimetuste 
liige. 

Oma suurima soovi – kaasa 
aidata Eesti farmaatsia jõudmi-
sele Euroopa kaardile, et teataks 
ja tuntaks Eestit ning Tartu 
ülikooli – on ta realiseerinud 
sajaprotsendiliselt. Peep Veskit 
peetakse Euroopas spetsialistiks 
just farmaatsiahariduse alal, 
teda on kaasatud väga mitme-

te ülikoolide farmaatsiaeriala 
õppekavade akrediteerimisse 
ning ta oli ka PHArMInE 
programmi (farmaatsiaala-
se hariduse kaardistamisele 
ning harmoniseerimisele ning 
täiendõppe süsteemi loomisele 
suunatud Euroopa programm) 
üks käivitajaid. 

10. jaanuaril 2010 täitub 
professor Peep Veskil 60 elu-
aastat. rahvusvaheline teadus-

konverents «Mis on kvaliteetne 
ravimpreparaat?», kus antakse 
Peep Veskile üle Eesti Akadee-
milise Farmaatsia Seltsi tunnus-
tus tehtud töö eest, toimub 7. 
mail 2010. 

Soovime juubilarile õnne ja 
tervist edaspidiseks!

Farmaatsia instituudi kollee-
gide nimel Urve Paaver
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15. jaanuaril 2010 kell 12.15 kaitseb Merike Ris-
tikivi õigusteaduskonnas (näituse 20, K-03) dok-
toritööd teemal «Latin terms in the Estonian legal 
language: form, meaning and influences» («Ladina 
terminid eesti õiguskeeles: esinemiskuju, tähendus 
ja mõjutused»). Doktoritöö juhendajad on prof 
Marju Luts-Sootak ja prof Anne Lill. Ooponendid 
on prof Heikki Mattila (Lapi ülikool) ja prof Marko 
Petrak (Zagrebi ülikool).

15. jaanuaril 2010. kell 14 kaitseb Triin Eller 
arstiteaduskonna nõupidamiste ruumis (Biomeedi-
kum, ravila 19-1038) meditsiinidoktori kraadi taot-
lemiseks esitatud väitekirja «Immune markers in 
major depression and in antidepressive treatment» 
(«Immuunmarkerid depressiooni ja antidepres-
santravi korral»). Juhendajad on prof Veiko Vasar, 
vanemteadur Eduard Maron (TÜ psühhiaatriaklii-
nik) ja dr med Jakov  lik (Ottawa ülikool, Kanada) 
Oponent on prof raimo K. r. Salokangas (Turu 
ülikool, Soome).

TunnuSTaMiSed

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 60. 
sünnipäeval arstiteaduskonna farmaatsia instituudi 
juhatajat, ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia 
professorit Peep Veskit, majandusteaduskonna 
rahvamajanduse instituudi ökonomeetria assistenti 
Juta Sikku ning matemaatika-informaatikateadus-
konna matemaatilise statistika instituudi juhatajat, 
tõenäosusteooria professorit Kalev Pärnat. 

TÜ väikese medali pälvis 60. sünnipäeval kusti-
muuseumi kunstnik-restauraator Ain Ilves.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvis 75. sünnipäeval 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia insti-
tuudi vanemlaborant Vaike Timotheus.

TÜ aumärgiga tunnustati 65. sünnipäeval 
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- 
ja rakubioloogia instituudi vanemlaboranti Ille 
Hilpust. 

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval raamatu-
kogu riidehoidja Aime Suija ja Eesti Maaülikooli 
vanemteadur Jaan Viidalepp, 60. sünnipäeval 
arstiteaduskonna biokeemia instituudi üldise bio-
keemia dotsent Ceslava Kairane ja närvikliiniku 
sekretär Koidula Demit eva, filosoofia- ja sotsiaal-
teaduskonna kauaaegne dotsent Ants Reinmaa 
ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika 
instituudi vanemteadur Peep Adamson,  55 sün-
nipäeval majandusteaduskonna dekanaadi juhataja 
Ene Kivisik, 50. sünnipäeval filosoofiateaduskon-
na uusima aja professor Eero Medijainen.

TeaTed

Õpetatud Eesti Seltsi aastakoosolek toimub  
20. jaanuaril kell 16.15 Lossi 3−427.

TÜ pensionäride ühingus Vitae:
13. jaanuaril kell 14 räägib raekoja plats 12 
emeriitprofessor Selma Teesalu toitumisproblee-
midest;
16. jaanuaril kell 11 on ekslibiirse klubi;
19. jaanuaril kell 13 toimub elulooringi koosolek; 
21. jaanuaril kell 15 on keemikute klubi; 
25. jaanuaril kell 16 saab kokku põltsamaalaste 
klubi; 

26. jaanuaril kell 16 toimub matemaatikute klubi; 
1. veebruaril kell 16 on käsitööklubi kohtumine; 
4. veebruaril kell 12 on arstide klubi.

Jaanuaris TÜ aulas:
12. jaanuaril kell 19 Eesti Interpreetide Liidu kam-
mermuusika kontsert. 
14. jaanuaril kell 12 aktus  − riigikohus 90 aastat, 
kelll 19 Hugo Treffneri gümnaasiumi ühiskontsert, 
kus esinevad Miina Härma gümnaasium, Tartu 
Tamme gümnaasium, nõo reaalgümnaasium, Vil-
jandi Carl robert Jakobsoni gümnaasium.
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27. jaanuaril kell 19 keelpillikvartett Preziosio, 
koosseisus Hanna-Liis nahkur (viiul), Mari-Katrin 
Suss (viiul), Anne Ilves (vioola), Andreas Lend 
(tšello), kaasategev Age Juurikas (klaver).  Kavas: 
Prokofjevi «Keelpillikvartett nr 2, op. 92», Schul-
hofi «Viis pala keelpillikvartetile» (pühendatud 
Darius Milhaudile) ja Francki «Kvintett klaverile ja 
keelpillidele f-moll». 

Con Brio ’08 ergutusauhinna pälvinud keelpil-
likvartett «Prezioso» tegutseb alates 2005. aastast. 
Kõik neli noort muusikut on Eesti riikliku Sümfoo-
niaorkestri liikmed ning õpivad Eesti Muusika- ja 
Teatriakadeemias, kus kvarteti juhendajaks on 
Henry-David Varema.

Ööraamatukogu ja lastetuba Nimmik-Nummik 
tulevad taas!
Esmaspäevast, 11. jaanuarist 2010 on ülikooli 
raamatukogu koostöös TÜ Üliõpilasesindusega 
kahel nädalal avatud esmaspäevast neljapäevani 
tavapärasest kolm tundi kauem. Samuti avatakse 
taas lastetuba nimmik-nummik raamatukogu teisel 
korrusel ruumis 186.

raamatukogu lahtiolekuajad: 11.01−14.01 kell 
9−24.

Kell 21−24 on tudengite kasutuses valdkonna-
saalid, kojulaenutus ja kõik arvutitöökohad. Üliõpi-
lasesindus pakub raamatukogu fuajees tudengitele 
ka kerget kehakinnitust ja vaimuvirgutust.

Lastetoa nimmik-nummik lahtiolekuajad: 
11.01−14.01 kell 17−20.

Laste soovitav vanus on 2 kuni 7 aastat. Lastetoa 
teenus on tasuta. niikaua kui vanemad õpivad lu-
gemissaalides ja laenutavad raamatuid, hoolitsevad 
nende laste eest raamatukogu töötajad ja ülikooli 
naiskorporatsioonide korp! Amicitia, korp! Filiae 
Patriae ja korp! Indla liikmed.

Tartu Akadeemiline Meeskoor ootab oma meeldi-
vasse seltskonda uusi laulumehi. Vastuvõtukatsed 
toimuvad 12., 19., ja 26. jaanuaril (teisipäeviti) kell 
18.30 Veski Villas, aadressil Veski 6. Info telefonil 
511 2928.

29. ja 30. jaanuaril 2010 toimub Viljandis Eesti 
Majandusteaduse Seltsi järjekordne aastakon-

verents, kuhu on oodatud kõik majandushuvilised. 
Osavõtt ei ole piiratud seltsi liikmeskonnaga. 

Konverentsi esimene osa on tavapäraselt 
pühendatud ühele aktuaalsele majandusteemale, 
milleks sel korral on eetika ja ettevõtlus. Konve-
rentsi esimesel päeval kõnelevad Mari Kooskora 
(EBS), Elina rääsk (vastutustundliku ettevõtluse 
foorum), Siim raie (Eesti Tööstus-Kaubandusko-
da) ja Maris Ojamuru (Swedbank). Külalisesineja 
on Saksamaa üks nimekamaid majanduseetika 
teoreetikuid Andres Suchanek, kes esineb 30.01 
hommikul. 

Konverentsi teise osa moodustavad ettekanded 
sektsioonides ja arutelu Eesti majandusteaduse ja 
-haridusega seotud teemadel. 

Konverents toimub TÜ Viljandi kultuuriakadee-
mias ja osaliselt pärimusmuusika aidas.

Töökeel konverentsi plenaaristungitel (v.a pro-
fessor Suchaneki loeng) on eesti keel, teise päeva 
sektsioonides nii eesti kui ka inglise keel.  

Konverentsil osalejatel tuleb täita registreeri-
misleht hiljemalt 12. jaanuariks 2010 ja saata see 
korraldajatele kas posti- või e-maili teel või faksida: 
Konverentsi osavõtutasu on kõigile osavõtjatele 700 
krooni. Lisainfo registreerumise kohta: rebekka 
Vedina, EMS-i juhatuse liige, rebekka.vedina@ut.ee, 
7376116, GSM 55516126 

TÜ jalgpalliklubi Fauna kutsub tudengeid 
jalgpalli mängima. Oodatakse kõiki huvilisi – nii 
tõsisemalt võistelda soovivaid, kui ka lihtsalt oma 
lõbuks mängida tahtvaid inimesi. Eraldi tree-
ningrühm on ka naistele.

Treeningud toimuvad: esindusmeeskond − 
neljapäeviti 20.30 Annelinna kunstmuruväljakul; 
harrastajad − kolmapäeviti 20.00 Mart reiniku 
gümnaasiumi staadionil ja naised – esmaspäeval 
ja kolmapäeval 19.00 Miina Härma gümnaasiumi 
staadionil. 

Täpsemat infot saab TÜ Fauna kodulehelt: www.
fcfauna.ee.

«ringjoon» − tudengiühenduse Rahvusvahe-
liste Suhete Ring välispoliitikasaade. Kuula es-
maspäeviti kella viiest kuueni noorteraadios (www.
noorteraadio.ee)!
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AVATUD USTE PÄEV ETTEVÕTJAILE
22. jaanuaril kell 10.00  

Arendajatele ja ettevõtjaile tutvustatakse ülikooli arenduskeskusi ja teadusgruppe, 
aidatakse leida sobivaid erialaspetsialiste ning teaduspartnereid, koostada ja läbi viia 
arendusprojekte ning neile ka rahalist toetust leida. 

Lisaks saab tutvuda täiendusõppe võimaluste, ülikooli teadlaste loodud uusimate 
psühholoogiliste testide ning keelte ja kombestiku õppevõimalustega. 

Registreerumine ja täiendav info: www.ut.ee/ettevotjapaev

Kontakt: Erik Puura, TÜ ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht, tel 737 4802, 506 9882, e-post: erik.puura@ut.ee  

Teemapaketid ja ekskursioonid:
• Moodne biotehnoloogia
• Infotehnoloogia ja arvutiteadus
• Füüsika ja Tartu Teaduspargi Protolab
• Keemia tulevik uues Chemicumis
• Tulevikuarengud toiduainete turul ja arstiteaduses
• Robootika ja energiatõhus ehitus 
• Ökotehnoloogiad ja kivimiuuringud 

Raidla & Partnerid FOND stipendiaadid 2009/2010 õppeaastal 

Õnnitleme Tartu Ülikooli II ja III kursuse õigusteaduskonna tudengeid, kes pälvisid 2009/2010 
õppeaastal Raidla & Partnerid Fondi 30 000 – kroonised stipendiumid: 

II kursus: 
LIISA MARGUS 

GEA LEPIK 

MARJE ALLIKMETS 

 

III kursus: 
LIIRI OJA 

VIRGI KOBIN 

MARIE SOONE 

Palju õnne! 

 
Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfond Raidla & Partnerid Fond loodi Eesti Vabariigi põhiseaduse 15.  aastapäeval, 2. juulil 2007 
ning on esimene õigusharidust toetav fond Eestis. Igal aastal annab fond välja kuus 30 000 krooni suurust stipendiumi Tartu 

Ülikooli õigusteaduse parimate õpitulemustega üliõpilastele - kolm neist bakalaureuseõppe II kursuse tudengitele ja kolm 
bakalaureuseõppe III kursuse tudengitele. Fondi asutajaks on advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous. 

Lisainfo Raidla Lejins & Norcous (www.rln.ee) ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi (www.erkf.ee) kodulehekülgedel. 



Tartu Ülikool
Ülikooli 18, 50090 TaRTu

Tel: 737 5100   
e-post: info@ut.ee

www.ut.ee
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