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Andmeid kasutatakse ainult 
teaduslikuks tooks.

Annas soberi

Küllap tuleb Sinulgi ette hetki tais kõhklusi ja 
muresid, mis otse või kaudselt on seotud oppimis- 
ja elutingimustega ülikoolis. Arvame, et neist pal
judest on võimalik üle saada.

Selleks, et edukamalt võidelda, tuleb vastasega 
aga ligemalt tutvust teha. Loodame, et Sa ei keela 
meile oma abi, mis seisneb järgnevatele küsimustele 
siiras vastamises. See aitaks meid mõlemaid väga.

2RÜ üliõpilaste Kompleksse 
Teadusliku Uurimistöö Bü
roo kõrgema kooli pedagoo
gika probleemgrupp.
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Jaatava vastuse puhul palume ringistada 
number 1, eitava puhul 2.
1. Armastan suhelda võimalikult paljude 

inin estega.
2. Ma olen oma erialaga väga rahul.
3. Olen oma toitumisega rahul.
4. õppeplaanis jääb minu arvates vajaka 

praktilistest distsipliinidest ja nende 
rakendamisest.

5. Kiiresti muutunud olukorras tunnen end 
halvasti.

6. Ümbruskonna mürad ja liikumine ei lase 
mind sugugi õppida.

7. Meeleolu on halb.
8. Olen enesekindel, tunnen end hästi igas 

seltskonnas.
9. Suurimad toed leian ikka üksi.
10. Ülikooli õpingutes jääb palju erialaseks 

tööks vajalikku saamata.
11. Kõrgema kooli õppevormidest meeldivad 

rohkem seminarid ja vestlused.
12. õppetöö võiks pingelisem olla.
13. Söön iga päev kolm korda enam-vähem kind

latel kellaaegadel.
14. Elan ühiselamus.
15. Armastan luua uusi tutvusi, otsida uusi 

sõpru.
16. Norutunne häirib mind sageli.
17. Kogu tähelepanu suudan koondada vaid lü

hikeseks ajaks.
18. Rahakott kannataks paremat toitumist.
19. Kannat ал sagedasti peavalude all.
20. Eksamil närveerin hirmsasti.
21. Võimaluse korral vahetaksin eriala.
22. Kujutasin ülikoolis õppimist hoopis
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teistmoodi ette.
23.Реал oma päevarežiimi täiesti korrapära

seks.
24.Tunnen muret oma psüühilise tervise suhtes.
25.Puhkuse järel olen enamasti hea töövõimega.
26.Suhtlemises armastan püsivust, kindlaid

olukordi ja inimesi, keda hästi tunnen.
27.Mõnest heast sõbrast on mulle küllalt.
28.Mõnikord on tahtmine kõigele käega lüüa.
29.Peaksin saama rohkem tervislikke ja maits

vaid toite.
30.ülikoolis õpetatakse palju mittevajalikku.
31.Loengud põhivormina pakuvad küllaldast mõt- 

tepinget ja on parimaks õppetöö vormiks.
32.Vastassugupoolega seotud küsimuste üle 

valutan sageli südant.
33.Korteritingimused võimaldavad mul korra

pärast est eluviisidest kinni pidada.
34.Otsuste tegemisel jään tihti jänni.
3 5.ühiskondlik aktiivsus on mulle võõras, las 

agaramad õiendavad, kui see neile rõõmu 
teeb.

36.Arvan, et peaksin rohkem magama.
37.Alatiseks murepõhjuseks on minu halb tervis.
38.Kohanen kiiresti muutunud situatsioonis.
39.Ebameeldivused löövad mind rööpast välja.
40.õppematerjalide puhul hindan eelkõige süs

teemikindlust.
41.Range päevarežiim jäägu vahadele ja haige

tele.
42.Möödunud poole kuuga on mu psüühiline enese

tunne tunduvalt halvenenud.
43.Mulle meeldib inimestega suhtlemises jää

da tagaplaanile.
44.ülikoolis õpitav eriala vastab täielikult



1 2 45.
1 2' 46.

1 2 47.
1 2 48.
1 2 49.
1 2 50.
1 2 51.
1 2 52.
1 2 53.

1 2 54.
1 2 55.

1 2 56.
1 2 57.
1 2 58.

1 2 59.

1 2 60.
1 2 61.
1 2 62.

1 2 63.

1 2 64.
1 2 65.
1 2 66.

1 2 67.

1 2 68.

ettekujutus eie.
Vastassugupoolest pole mul sooja ega külma. 
Liiga palju magades voib elu kaunimad ajad 
maha magada.
Kardan astuda kontakti kaaslastega.
Tihti hajub tähelepanu töötamisel.
Voin endaga rahul olla.
Erutun tihti tühistena näivatel põhjustel, 
ülikoolis pakutakse liiga palju valmistodesid. 
Pea on tihti uimane.
Vajaliku materjali omandamiseks pean kaua 
töötama, läbilugemisest üksi on vähe.
Olen sageli kurb tühiste asjaolude pärast. 
Viimasel ajal olen märganud, et hakkan kii
remini väsima.
Olen ükskõikne teiste tegemiste suhtes, 
õppetöö koormus on kaugelt üle normaalse. 
Toitumine võiks ju parem olla, kuid nii saab 
ka läbi.
Vastassugupoolega suhtlemine on mulle meel
divate elamuste allikaks.
Pingelise vaimse töö puhul väsin kiiresti.
Olen rahul oma praeguse üldise olukorraga. 
Peale kosutavat puhkust olen enamasti suute
line hulga tööd ära tegema.
Viimase kahe nädala jooksul on mu kehaline 
enesetunne märgatavalt halvenenud.
Puhkeaega on mul ikka jätkunud.
Olen oma tervisega täiesti rahul.
Minu arvates pole oluline eriala, vaid dip
lom ja korgem haridus.
õppetöö koormust sel õppeaastal pean normaal
seks.
Viimase paari nädalaga on mu enesetunne para
nenud.

Täname.
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