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E e s s õ n a  .  

Aastast aastasse Tartu Riikliku ülikooli tegevus 

laieneb ning muutub mitmekesisemaks ja keerukamaks. Pi

devalt täienevad ka ülikooli tegevust reguleerivad õigus

likud aktid. Seepärast on "Üliõpilase meelespea" kolman

das trükis leiduv teatmematerjal juba vananenud ja on 

tekkinud vajadus anda välja teatmik, mis sisaldaks kõi

ge hädavajalikumat uut teatmematerjali ülikooli struktuu

rist ning teeks kättesaadavaks tähtsamad ülikooli elu re

guleerivad õiguslikud aktid või nende laiemat üldsust hu

vitavad sätted. 

Käesolev teatmik annab põgusa ülevaate ülikooli aja

loost, struktuurist, õppebaasidest ning õppekabinettidest 

ja probleemlaboratooriumidest. Peale selle pakutakse in

formatsiooni eeskätt küsimuste kohta, mille mitteteadmi

ne, nagu näitavad paljude aastate kogemused ja tähelepa

nekud, toob palju ebameeldivusi ning asjatut ajakulu ja 

jalavaeva. 

Kuigi teatmik kujunes küllaltki mahukaks, ei saa se

da siiski lugeda täiuslikuks, kuna pidevalt areneva elu 

nõudeid ei suuda täielikult rahuldada ka kõige mahukam 
teatmik. 

Tahaks loota, et käesolev teatmik aitab, üliõpilastel 

õigesti aru saada mitte ainult võimalustest enda igakülg

seks arendamiseks, vaid ka oma kohustustest ja õigustest 

meie auväärse ülikooli kollektiivi liikmena. 



ÜLIKOOLI AJALOOST. 

Tartu kujunes kõrgema hariduse koldeks juba XVII sajan

dil. 1632. a. asutati siin Hootsi feodaalvõimude poolt üli

kool, mis tegutses kuni 1656. aastani. Pärast pikemat vaheae

ga see taastati I69O. a. ja sajandi lõpul viidi üle Pärnus
se. 1710. aastal, pärast Pärnu kapituleerumist Põhjasõjas, 

evakueeriti ülikool Rootsi. Vaatamata rootsi feodaalide po

liitilistele eesmärkidele tugevdada ülikooli kaudu oma ideo

loogilist mõju meretaguses koloniaalprovintsis, vaatamata 

õppe- ja teadusliku töö teoloogilisele iseloomule, etendas 

mi sajandi ülikool Tartus küllaltki tähtsat osa kõrgema ha

ridusega eriteadlaste ettevalmistamisel. Tänu paljude ülikoo

li õppejõudude ja kasvandike aktiivsele teaduslikule ja ühis-

kondlik-poliitilisele tegevusele sai Tartust tunnustatud kul

tuurikeskus Eesti- ja Liivimaal. 

Praegu tegutsev Tartu Riiklik Ülikool alustas oma tööd 

1802. a. ning on üks vanemaid kõrgemaid õppeasutusi Nõukogu

de Liidus. Ülikooli koosseisu kuulus esialgselt 4, hiljem 5 

teaduskonda: õigus-, arsti-, füüsika-matemaatika-, ajaloo-

keele- ja usuteaduskond. Õppetöö toimus pikemat aega saksa 

keeles, möödunud sajandi 90. aastail mindi aga üle vene kee

lele ja alates I9I9. aastast - eesti keelele. Esimeheks üli

kooli rektoriks oli füüsikaprofessor ja filosoofiadoktor 

Georges Friedrich Parrot. 

TTY sajandil ja XX sajandi algul töötas Tartus palju 

tunnustatud teadlasi, kes lõid oma koolkonnad, rikastasid vp-

ne ja maailma teadust uute leiutistega, aitasid kaasa oma ko

dumaa tootlike jõudude arengule. Nii korraldas mineraloogia-
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professor A. Engelhardt teaduslikke ekspeditsioone Krimmi, 

Kaukaasia, üraali alade uurimiseks. Tema huvitus ka Balti

maade geoloogiast ning koostas esimesena Eesti- ja Liivimaa 

geoloogilise kaardi. Botaanikaprofessor K. Ledebour uuris Al

tai mägede taimestikku ning avaldas siin oma suurteose "Flora 

Altaica". Ta pani aluse Tartu botaanikute koolkonnale, hoo

litses väsimatult ülikooli botaanikaaia laiendamise ja rikas

tamise eest uute väärtuslike kollektsioonidega. K. Ledebouri 

traditsioone jätkasid E. Russov, tuntud Kaukaasia floora uu

rija N. Kuznetsov jt. Füüsikaprofessor F. Parrot (noorem) 

korraldas esmakordselt ekspeditsiooni Ararat! mäele. Armee

nias kohtas ta noorukit Hsftšatur Abovjani, kellest sai pä

rast Tartu ülikooli lõpetamist armeenia kirjakeele rajaja, 

väljapaistev kultuuritegelane ja klr j an ik-demokraat. Seemik 

K. Goebel uuris Volga alamjooksu piirkonna looduslikke rik

kusi. Mitmed õppejõud ja üliõpilased võtsid osa ümbermaail

mareisidest. 

Tartus õppis ja alustas oma teaduslikku tegevust välja

paistev embrüoloog, etnograaf ja geograaf K.E. Baer, kaua

aegne Tartu Loodusuurijate Seltsi esimees, ühel oma ekspe

ditsioonidest Araali merele Baer tutvus asumisel vaevleva 

Ukraina revolutsioonilise demokraadd. T arase âevtieùkoga ̂  "g 

astus samme tema vabastamiseks. 

Maailmakuulsaks sai Tartu ülikooli kasvandik, pärastine 

astronoomiaprofessor W. Struve, kodumaise astronoomide kool

konna rajaja, Tartu tähetorni ja Pulkovo observatooriumi ra

jaja ja direktor. Nii Struve kui ka Baer olid Venemaa Tea

duste Akadeemia ja paljude välismaa akadeemiate ja teadusli

ke ühingute auliikmeiks. 

Peale varem mainitud Goebeli töötas Tartus veel terve 

plejaad suurepäraseid keemikuid: C. Schmidt, G. Hess, eest

lane G. Tammann, orgaanilise keemia professor I. Kondakov, 

kes leiutas siin sünteetilise kautluki. 

Väga viljakalt arenes loov teaduslik töö ülikooli arsti

teaduskonnas. Nii kodumaal kui ka välismaal said kuulsaks 

väljapaistev kirurg ja anatoom N. Pirogov, välikirurgia ja 

kirurgilise anatoomia rajaja; tunnustatud uurija ja eksperi-



menteerija anatoomia ja füsioloogia valdkonnas P.E. Bidder. 

N. Lunin tegi siin esimesi avastusi vitamiinide alal. Tartus 

alustas oma teaduslikku tegevust N. Burdenko, hiljem välja

paistev nõukogude teadlane, NSVL Sõjamedltsiini Akadee

mia esimene president. 

ülikoolis töötasid ka tuntud füüsikud B. Lenta, В. Ja

cob!, V. Golitsõn, filoloogid I.A. Baudouin de Courtenay, 

J. Wiedemann. M. Veske, ajaloolased G. Ewers, J. Tarle ja pt# 

Ainulv XlX sajandi jooksul võrsus Tartu ülikooli kasvan

dike seast ligikaudu 250 akadeemikut ja professorit. 

1828.-1839* a* töötas ülikooli juures ja ülikooli baasil 

Professorite Instituut, kogu Venemaal ainulaadne õppeasutus, 

kus valmistati ette õppejõude kõrgemate õppeasutuste jaoks. 

Siit võrsus 26 professorit, nende hulgas N. Pirogov, A» Filo-

mafitski, I. Inozemtsev, V. Fjodorov jt. 

ülikoolil oli tähtis osa eesti rahvusliku kultuuri aren

gus. Siin said kõrgema hariduse esimene eesti poeet Kr.5. Pe

terson, filoloog ja lingi/ist D. H. Jürgenson, eesti rahvusli

ku eepose "Kalevipoeg" loojad Fr. K. Faehlmann ja Fr.R. Kreutz

wald, kes hiljem olid väljapaistvateks eesti demokraatliku 

kultuuri esindajateks ja võitlejateks rahva hariduse ning va

baduse eest. Ülikooli kasvandik oli ka suurim kirjanik-rea-

list Anton Hansen-Tammsaare, kodanliku ühiskonna ja kultuuri 

aluste silmapaistev kriitik. 

Tartu ülikoolis õppisid ka läti kirjanduse rajajad 

K» Valderoars, Kr. Barons, revolutsiooniline poeet E. Veiden-

baums, juba eespool nimetatud armeenia kirjanik-valgustaja 

demokraat Hatšatur Abovjan, osseetia kirjanik—revolutsionäär 

Gadijev Tsornak, leedu kirjanduse ja kriitilise realismi esin

daja Jonas Biljunas -jt. 

ülikool andis oma panuse ka revolutsioonilise liikumise 

ajaloos, Juba möödunud sajandi 80. aastatel hakkasid üliõpi

laste seas levima marksistlikud ideed, loodi esimesed mark

sistlikud ringid. Aktiivsemateks revolutsiooniliste ideede 

propageerijateks olid põhiliselt vene üliõpilased ja eriti 

need, kes olid teistest ülikoolidest poliitilise "usaldama-
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tüse" pärast eksmatrikuleeritud ning hiljem Tartu ülikooli 
vastu võetud. 

1900.-19СИ. a. õppis arstiteaduskonna 7 kursusel V.I.Le

nini vend Dmitri Uljanov, endine Moskva ülikooli kasvandik, 

aktiivne marksismi propagandist üliõpilas- ja töölisringi-

des. D. Uljanov tegi järjekindlat selgitustööd Tartu üliõpi

laste seas, valmistades neid ette poliitiliseks võitluseks. 

Tema kaudu tutvuti V.l. Lenini tööga "Kapitalismi arenemine 

Venemaal". Üliõpilased lugesid leninlikku"iskrat", I902. -

1903» a. ilmus "Iskras" teateid ka Tartust. Eesti üliõpilas

test kujunes veendunud võitlejaks-revolutsionääriks Julius-

Eduard Sõrmus, kellest hiljem sai tuntud viiuldaja. 

I899. a. toimus Tartus esimene üliõpilaste protesti-

streik, 1902. a. - esimene poliitiline meeleavaldus loosun

gi all "Maha isevalitsus!" I903. a. loodi VSDEP rühm, kuhu 

kuulusid ka üliõpilased. I905. - I907. aastal Tartu ülikool 

kujunes üheks revolutsioonilise võitluse koldeks Eestis. 

Võitluses kodanlik-demokraatliku revolutsiooni põhiülesan

nete lahendamise eest ühines demokraatlikult meelestatud 

üliõpilaskond laiade rahvahulkadega. Ülikooli aulas ja suu

remates auditooriumides peeti ülelinnalisi koosolekuid ja 

miitinguid. I917. a. veebruaris-märtsis võtsid revolutsioo

niliselt ̂meelestatud üliõpilased koos töölistega osa vihatud 

tsaarirežiirai likvideerimisest. Kui Tartus loodi Tööliste, 

Soldatite ja Üliõpilaste Saadikute Nõukogu, oli selle esi

meheks leedu üliõpilane-revolutsionäär K. Rimsa. 

Aastatel 1916-1Э18 Tartu ülikool osaliselt evakueeriti 

Voronezi, kus tema baasil loodi Voronezi Riiklik Ülikool. 

Kodanliku diktatuuri perioodil Eestis (I919-I940) oli 

ülikool vägivaldselt eemaldatud vene ja nõukogude eesrindli

kust teadusest ja allutatud kodanluse reaktsioonilisele po

liitikale. Tõsiseid raskusi tekitas teaduslikule tööle ma

janduslik kitsikus. Kuid eesrindlikud teadlased - kirurg 

L. Puusepp, astronoom A. Kipper, füüsik I. Villip, ajaloola

sed H. Kruus ja H. Moora jt. suutsid ka sellel ajajärgul an

da oma panuse teaduse ja eesti rahva demokraatliku kultuuri 
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arengusse. Vaatamata rasketele tingimustele valmistas üli

kool ette rahvuslikku teaduslikku kaadrit, mille paremik 

võttis pärast nõukogude võimu taaskehtestamist aktiivselt 

osa uue elu ehitamisest. 

Seoses sotsialistliku revolutsiooniga Eestis 1940.a. 

toimusid suured muudatused ka ülikoolis. Ülikool hakkas tee

nima Nõukogude riigi ja ekspluateerimisest vaba rahva huve, 

tema ees avanesid hiilgavad arenguperspektiivid. Kuid hit

lerliku Saksamaa kallaletung Nõukogude Liidule 194-1. a. juu

nis katkestas alanud loova töö ajutiselt. 

Saksa faSistliku okupatsiooni aastail elas ülikool üle 

raskeid aegu. Okupatsioonivõimud kavatsesid evakueerida Tar

tu ülikooli Saksamaale ja ainult progressiivsete õppejõudu

de vastupanu hoidis ära eesti rahva suurima kultuurikolde 

likvideerimise. 1944. a. augustis vabastas Nõukogude armee 

Tartu, päästis ülikooli allesjäänud varad lõplikust hävita

misest. FaSistide poolt ülikoolile tekitatud kahjude kogu

summa ulatus kaugelt üle 40 milj. rubla. Paljud ülikooli õp

pejõud ja üliõpilased mõrvati. 

Sõjajärgseil aastail kujunes Tartu Riiklik Ülikool va

bariigi suurimaks teadusliku töö ja õppetöö keskuseks. Siin 

valmistatakse ette kõrgema haridusega spetsialiste ligi 30-1 

erialal. Ülikooli baasil rajati 1946. a. ENSV Teaduste^ 

Akadeemia ja 1951. a. Eesti Põllumajanduse Akadeemia. 

Praegu kuulub ülikooli koosseisu kuus teaduskonda: Aja-

loo-Keele-, Füüsika-Matemaatika-, Biolqogia-Geograafia-, Õi-

gus-Majandus-, Arstl^Ja Kehakultuuriteaduskond. Käesoleval 

ajal õpib ülikoolis üle 6 tuhande üliõpilase, neist kaug

õppes 2300. Õppe- ja teadusliku tööga tegeleb üle 400 inime

se, nende seas 8 akadeemikut, 40 professorit ja doktorit, 

üle 270 dotsendi ja teaduste kandidaadi. Aspirantuuris õpib 

ca 170 inimest. 

Tähtsaimateks probleemideks, mille kallal töötavad üli

kooli teadlased, on uurimused soome-ugri ja eesti keele alal 

(prof. P. Ariste ja prof. A. Kask); funktsionaalanalüüsi ra

kendused reateoorias ja arvutusmatemaatika (prof. G. Kangro 



ja dots. Ö. Kaasik); eksperimentaalsed uurimused tahkete 

kehade luminestsentsi alal (akad. prof. F. Element); orgaa

niliste ühendite keemiliste reaktsioonide üldise seaduspä

rasuse väljaselgitamine (dots, V. Palm); aeroionisatsiooni %/ 

küsimused (dots. J. ReinJ$jfl5ppe jõudude ja üliõpilaste kasu

tada on rikkalik õppe-teaduslik baas; Teaduslik Raamatukogu, 

Õpperaamatukogu ja teaduskondade ning kateedrite raamatuko

gud, laboratooriumid, kliinikud ja kabinetid, muuseumid, bo

taanikaaed, spordibaasid jne. Üliõpilaste teaduslik töö toi

mub üliõpilaste Teadusliku Ühingu kaudu> kuhu on koondunud 

üle 60 teadusliku ringi 1500 üliõpilasega. Tartu Riiklikul 

Ülikoolil on loodud sidemeid paljude teaduslike asutuste 

ja ülikoolidega NSV Liidus ja välismaal. 

Kogu ülikooli suurearvuline kollektiiv töötab väsima

tult meie kodumaa hüvanguks, valmistab ette kõrge kvalifi

katsiooniga spetsialiste ja osutab praktilist abi rahvama

jandusele, andes seega oma panuse kommunismi laiahaardeli

seks ülesehitamiseks. 

Dots. L. Eringson, 

NSVL ajaloo kateedri juhataja. 

s 

Bibliograafiat ülikooli ajaloost. 

1. Esimene üliõpilaslaulupidu, Trt. 1957, 48 lk., iil. 

2. Joakimov, V., Progressiivsest üliõpilasliikumisest Tar

tus Esimese maailmasõja järgse revolutsi

oonilise kriisi aastail (1920-1925), TRÜ 

Toimet., 114, 1961, lk. 98-128, resümee 

vene ja saksa keeles. 

3. Lehekülgi Talbtu ajaloost, Tln. 1964. 
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4. Tartu juht ja teatmik, Trt. 1963, 185 lk., Tartu linna 

TSN Täitevkomitee kultuuriosakond. 

5. Tartu Riikliku Ülikooli botaanikaaed (asutatud 1803), 

Lühike ajaloo ja kogude kirjeldus, ERK, 

Tln. 1963, 88 lk., iil., 1 1. kaart. 

6. Tartu Riikliku Ülikooli naiskoor 1945-1960, Trt. 1960, 

56 lk., iil. 

7. Tartu Riikliku Ulikoo."; -sisekorra eeskirjad, Trt. 1962, 

15 lk., TRÜ rotaprint. 

8. Tartu Riikliku Ülikooli struktuur ja isikuline koosseis, 

Trt. 1961^ 

9. Tartu Riikliku Ülilcooli üliõpilased uudismaal 1956. -

1957- a., Trt. 1958, 62 lk., iil. 

10. Tartu üliõpilasmeeskoor 1912-1962, Trt. 1962, 71 lk., 

iil., 17 1. fot. 

11. Vigel, Е-*, Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raamatu-' 

kogu asutamine ja areng aastail 1802-1839. 

Kommenteerinud ja täiendanud J. Madisson, 

TRÜ Toimet., 115, 1962, 111 lk., iil., re

sümee vene keeles. 

12. Üprus, H., Tartu Riikliku Ülikooli peahoone, ERK, Tln. 

1959, 70, 8 lk., iil. ENSV MN Riiklik 

Ehitus- ja Arhitektuurikomitefc. Paralleel-

tekst vene ja inglise keeles. 

13. Кенкмаа, P.K., и Эрингсон, Jl.К., Из истории Academia 
. Gustaviana в Тарту (I632-I656) - Сканди

навский сборник, 2, 1957, стр. 137 175, 

илл., Резюме на эст. и шв. яз. 

14. Клемент, Ф., 150 лет Тартуского государственного уни

верситета, "Большевик Эстонии" 1952,   9, 
стр. 37-50. 
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15. Любарский, А., Свет русской науки. Очерки (О Тартуском 
ун-те), Зстгосиздат, Таллин 1952, стр.332, 

с илл., фотогр. 

16. Любарский, А., Слово дружбы, Исторические очерки, мате

риалы (Выдающиеся деятели русской культуры в 

Эстонии), Зстгосиздат, Таллин 1956, 539 стр., 

с илл. 

17. Мартинсон, Э.Э., История основания Тартуского (б. Дерпт-

ского-Юрьевского) университета, Л., Изд. Ле

нинградского ун-та, 1954, 192 стр. с илл. 

18. Петухов, Е.В., Императорский Юрьевский, бывший Дерпт-

ский, университет за сто лет его существова-

ния (I802-I902), Исторический очерк, т. 1-П, 

Юрьев 1902-1906; т. I- Первый и второй пери

оды (1802—1865), 19.02, 620 стр. 2 л. фот. ; 
т. П - Последний период своего столетнего су

ществования (I865-I902). Спб 1906, 211, УП с. 

19. Эрингсон, Л.,*Из истории Ac-aJ&jijua (у 
(I690-I7I0). - Скандинавский сборник, 7, 1963, 

стр. 184-218,-Резюме на зет. и шв. яз. 

20. Эрингсон, Л., Из истории Тартуского университета в кон 

це XIX и начале XX вв. - Уч. зап. ТГУ, 114, 

I96I, стр. 177-214, Резюме на зет. и англ. яз. 

21. Эрингсон, Л., Тартуский университет в 1905 году. - Уч. 

зап. ТГУ, 56, 1957, 63 стр., Резюме на зет. 

и нем. яз. 

22. Хийр, А., К 150-летию библиотеки Тартуского университе

та, "Библиотекарь" 1952,   II, стр. 42-45. 
23. Янсен, Э., О революционном движении среди тартуских 

студентов в конце XIX веков. - Уч. зап. ТГУ, 

вып. 35, 1954, стр. 3-54, Резюме на эст. яз. 
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TRÜ STRUKTUUR. 

R  e k t o r a a t  «  a d m i n i s t r a t s i o o n  

Rektor 

Rektori sekretär 

Teaduslik sekretär 

Õppeprorektor 

Teadusala prorektor 

Kaugõppeprorektor 

ENSV TA akadeemik, prof., füüsika-

matem. doktor Feodor К 1 e m e n t 

kõnetunnid: esmaspäeval, teisipäeval, 

kolmapäeval ja reedel kl. 14.30-16.00, 

peahoone vasak tiib, tuba 224, tel. 

34-01 ja 41-20/301. 

Irene Tüür, tuba 223, tel. 

41-20/308. 

Irene Maaroos , tuba 223» 

tel. 41-20/307. 

dots., õigustead. kand. Karl Püss 

kõnetunnid! esmaspäeval kl. 11-13» 

teisipäeval ja neljapäeval kl. 15-17» 

peahoone vasak tiib, tuba 220, tel. 

34-07 ja 41-20/302. 

dots., farm.-kand. 

Johannes Tamme org 

kõnetunnid: esmaspäeval, kolmapäeval, 

reedel kl. 13*30 - 15*30, peahoone 

vasak tiib, tuba 222, tel. 34—19 ja 

41-20/303. 

Leonhard Kangur 

kõnetunnid: teisipäeval kl. 10-12.30, 

neljapäeval kl. 14-16 ja reedel kl. 

11-12, V. Kingissepa t. 18, tuba 301, 

tel. 41-20/322. 



Haldusprorektor - Aleksei Uibokand 

kõnetunnid $ teisipäeval, kolmapäeval, 

neljapäeval ja reedel kl. 10-11, 

V. Kingissepa t. 18, tuba 210, 

tel. 34-08 ja 41-20/311. 

Aspirantuuri .iuhata.ia - Salme Laar 

peahoone vasak tiib, tuba 221, 

tel. 41-20/382. 

Erikateeder - Riia t. 23, tel. 35-43. 

Kaadriosakonna ülem - Asta Liivak 

V. Kingissepa t. 18, tuba 302, 

tel. 41-20/337 ja 41-20/309. 

Kapitaalehitusosakonua .Iuhata.ia - Vello Kiilaspea 

H. Abovjani t. 4, tel. 41-20/328. 

Kassa - V. Kingissepa t. 18, IJ korrus, 

tel. 41-20/320; 

avatud tööpäevadel kella 11.30-14.30, 

laupäeval kella 11.00-13.00. 

Kaugöppeosakond - V. Kingissepa t. 18, tuba 312. 

tel. 41-20/323. 

Majandusosakond - V. Kingissepa t. 18, tuba 101, 

tel. 41-20/312. 

Raamatupidamise osakond - V. Kingissepa t. 18, tuba 203, 

tel. 41-20/319; 

pearaamatupidaja - Lembit Z e r n a n t 

tuba 202, tel. 41-20/314. 

Rektori kantselei - peahoone vasak tiib, tuba 216, 

tel. 41-20/306; 

juhataja - Hildegard Kivistik, 

Teadusliku uurimistöö sektori .iuhata.-ja -

шаjandustead. kand. Eugen Kaitsa 

peahoone vasak tiib, tuba 221, 

tel. 41-20/356. 
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Varustusosakond — V. Kingissepa t. 18, tuba 207» 

tel. 41-20/313; 

juhataja - Mihkel Dani lb vit š . 

Õppeosakond - peahoone vasak tiib, tuba 218, 

tel. 41-20/305 ja tel. 44-55 

j u h a t a j a  -  V a l t e r  H a a m e r  

tuba 225, tel. 41-20/304; 

menetluspraktika juhendaja -

Koidula T a g g e 1 

tuba 217» tel. 41-20/5 

Ü h i s k o n d l i k u d  

o r g a n i s a t s i o o n i d  .  

EKP TRÜ komitee - peahoone, tuba 211, 

. tel. 41-20/336 ja tel. 34-38; 

sekretär - Vilmar R u u s • 

бгглгтЩ TRÜ komitee - peahoone, tuba 210, tel. 41-20/377; 

sekretär - Sirje Endre • 

TRÜ ametiühingukomitee - Ülikooli t. 20, tuba 301, 

tel. 41-20/331 ja tel. 34-38; 

esimees - Helve К a b u г . 

Armee . Lennu- .ia Mereväe Abistamise Vabatahtliku Ühingu 

ГатмауП) TRÜ algorganisatsioon - V. Kingissepa t. 19, 

tuba 112, tel. 41-20/333; 

esimees - Ants Pilt. 

Punase Risti Seltsi TRÜ algorganisatsioon - Vanemuise t.46; 

lähim tel. 41—36; 

esimees - assist. Astrid Saava . 

Spordiklubi - V. Kingissepa t. 19, tel. 31-64; 

esimees - Teet T i b а r . 

Üliõpilaste Vastastikuse Abistamise Kassa (Vak) -

Ülikooli t. 20, III korrus. 
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U l e i i l i k o o l i l i s e d  
ka t e e d г i d . 

ülikooli t. 16. 

Filosoofia kateeder - tuba 209, tel. 41-20/321; 

juhataja - prof. kt. filos.-doktor 

M i h h a i l  M a k a r o v .  

NLKP a.jaloo kateeder - tuba 207, tel. 41-20/361 ; 

juhataja kt. - dots., ajalookand. 

Johannes Kalits. 

Poliitilise ökonoomia kateeder - tuba 205, tel. 41-2(У359; 

juhataja — prof., majandustead. doktor 

M i h h a i l  B r o n é t e i n .  

Teadusliku kommunismi kateeder - tuba 210, tel. 41-20/321; 

juhataja - dots. kt., ajalookand. 

Aleksander Blumfeldt . 

Pedagoogika kateeder - tuba 115 ja 116, tel. 41-20/358; 

juhataja - NSVL Pedagoogika-akadeemia tegev

liige, dots., pedag.-kand. Heino Liim et s . 

A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n d .  

- V. Kingissepa t. 12, tuba 111, tel. 41-2CV362; 

dekaan - dots., filol.-kand. 

Eduard Laugaste 

kõnetunnid tuba 110: esmaspäeval kl. 14-16, 

teisipäeval kl. 11-12, neljapäeval kl. 14-16 

ja reedel kl. T0-11, tel. 41-20/358; 

prodekaan - dots., ajalookand. 

Linda Eringson 

kõnetunnid tuba 110: esmaspäeval ja teisi

päeval kl. 15-17, neljapäeval kl. 15-16, 

reedel kl. 15-17, tel. 41-20/348; 

prodekaan kaugõppe alal - õpetaja Ülo Parbus . 

Dekanaat 

y 



K a t e e d r i d  .  

Eesti keele kateeder - peahoone, tuba 124, tel. 41-20/342; 

juhataja - ENSV TA korresp. liige, prof., 

f i l o l . - d o k t o r  A r n o l d  K a a k .  

Eesti kirjanduse na rahvaluule kateeder - Ülikooli t. 18a, 

tuba 204, tel. 41-20/349; 

j üllataja kt. - dots., filol.-kand. Karl TaeV. 

Inglise keele kateeder - Ülikooli tn. 18a, tuba 320, 

telÊ 41-20/353; 

juhataja - dots., filol.-kand. Oleg Mutt. 

Loogika .ia psühholoogia kateeder - V. Kingissepa t. 12, 

tuba 113, tel. 41-20/357, 

juhataja - dots., ped.-kand. Andres Pärl. 

Lääne—Euroopa kirjanduse .ia klassikalise filoloogia 

kateeder - Ülikooli t. 18a, tuba 313, tel. 41-20/341 ; 

juhataja - prof., filol.-doktor 

V i l l e m  A l t t o a  .  

NSV Liidu a.ialoo kateeder - V. Kingissepa t. 14/16, 

tuba 311, tel. 41-20/368; 

juhataja - dots., ajaloodoktor Karl S iil iv a s к. 

Saksa keele kateeder - ülikooli t. 18a, tuba 321, 

tel. 41-20/352; 

juhataja kt. - v.-!-õpet. Feliks Kibb ermann . 

Soome-ugri keelte kateeder - peahoone, tuba 206, 

tel. 41-20/342j 

juhataja - ENSV TA korresp. liige, prof., 

filol.-doktor Paul А г i s t e . 

Vene ̂ keele kateeder - Ülikooli t. 18a, tuba 323» 

tel. 41-20/335; 

juhataja - dots., filol.-kand. 

Sawati Smirnov . 
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Vene kirjanduse kateeder - Ülikooli t. 18a, tuba 302, 

tel. 41-20/335; 

juhataja - prof., filol.-doktor 

• Jüri L о t m a n « 

Üldise a.ialoo kateeder - V. Kingissepa t. 14/16, tuba 307, 
tel. 41-20/371 ; 

juhataja - prof., ajaloodoktor Jaan Konks 

A r s t i t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - peahoone, tuba 117, tel. 41-20/378; 

dekaan - prof., med.-doktor Herman V a h t e r 

kõnetunnid; teisipäeval ja neljapäeval kl. 14-16 

tel. 41-20/397; 

prodekaan õppealal - dots., med.-kand. 

Heinart Sillastu 

kõnetunnid: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 

kl. 14-16, tel. 41-20/378; 

prodekaan teadusalal - dots., med.-kand. 

Lembit Tähepõld 

kõnetunnid: teisipäeval, kolmapäeval ja reedel 

kl. 14-16, tel. 41-20/378. 

K a t e e d r i d .  

Anatoomia лa histoloogia kateeder — vana anatoomikum Toomel 

II korrus, tel. 41-20/395; 

juhataja kt. - dots., med.-kand. Ela Lepp. 

Bioloogilise keemia kateeder - V. Kingissepa t. 14/16, IV 

korrus, tel. 41-20/370; 

juhataja - dots., med.-kand. 

Lembit Tähepõld. 

Farmaatsia kateeder - V. Kingissepa t. 16, tuba 201 jt., 

tel. 41-20/375; 

juhataja — dots., farm.—kand. Boris Luik, 
tuba 208.^ 
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Farmakoloogia kateeder - vana anatoomiJcum Toomel, 
I korrus, tel. 20-43; 

juhataja - prof., med.-doktor 

Georg Kingisepp . 

Füsioloogia kateeder - 0. Lutsu t. 2, uus anatoomikum, 

I korrus, tel. 20-45; 

junatiaja - prof., med.-doktor 

Elise Käer-Kingisep 

Hospitaalkirurgia kateeder - L. Puusepa t. 2, Tartu Vaba

riiklik Kliiniline Haigla, tel. 44—60; 

juhataja - dots., med.-kand. 

Heinrich P e t 1 e m . 

Hospltsalsisehaiguste kateeder - L. Puusepa t. 2, Tartu 

Vabariiklil Kliiniline Haigla, tel. 44-60; 

juhataja - prof. kt., med.-doktor Leo P ä 

Hügieeni kateeder - Vanemuise t. 46, te^. 41-36; 

juhataja kt. - v.-õpet. Malev U i b о . 

Mikrobioloogia kateeder - Vanemuise t. 46, tel. 41-36; 

juhataja - dots., med.-kand. 

Akivo Lenzner . 

Nakkushaiguste, dermatoloogia .ja veneroloogia kateeder -

Lina t. 1, tel. 43-20 ja Vallikraavi t. 25, 

tel. 41-20/376; 

juhataja - prof., med.-doktor 

Herman V a h t e r . 

Neuroloogia .ja neurokirurgia kateeder - L. Puusepa t. 6, 

Vabariiklik Kliiniline Haigla, tel. 44-40/2 

juhataja - prof. , med.-doktor 

Ernst R a u d a m . 

Otorinolarüngoloogia .ja oftalmoloogia kateeder -

H. Heidemanni t. 1, Tartu Vabariikliku Klii

nilise Haigla kõrva-nina-kurguhaiguste osa

kond, tel. 42-35 ja 27-94 ja silmahaiguste 

osakond, tel. 32-75 ja 42-54; 
juhataja - prof., med.-doktor Elmar S i i r 
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Patoloogilise anatoomia kateeder - 0. Lutsu t. 2, 

II korrus, tel. 41-20/334; 

juhataja - dots., med.-kand. Uno P о d a r . 

Pediaatria kateeder - Oru t. 3, Tartu Linna Kliiniline 

Lastehaigla, tel. 36-28 ja 41-20/374; 

juhataja - dots., med.-kand. Leida Keres. 

Psühhiaatria .ja* kohtuarstiteaduse kateeder - Staadioni t .48, 

Tartu Vabariiklik Kliiniline Psühhoneuroloo

gia Haigla, tel. 43-24 ja vana anatoomikum, 

tel. 20-44; 

juhataja - prof., med.-doktor Elmar K a r u .  

Sisehaiguste propedeutika kateeder - L. Puusepa t. 2, 

Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla, 

tel. 44—60/11b; 

juhataja - dots., med.-kand. Jaan Riiv. 

Stomatoloogia kateeder - kirurgiaosakond: L. Puusepa t. 16, 

Tartu Vabariiklik Kliiniline Haigla, 

tel. 44-60; ambulatoorne osakond : Nõukogude 

väljak 6, tel. 42-09 ja 36-00; 

,juhataja - dots., med.-kand. Nadežda Vihm. 

Sünnitusabi .ja günekoloogia kateeder - Tartu Linna Kliini

line Sünnitusmaja Toomel', tel. 41-20/391 ; 

juhataja - prof., med.-doktor 

Vladimir Fainberg . 

Teaduskonna- .ia operatiivse kirurgia .ia topograafilise 

anatoomia kateeder - Tartu Linna Kliinilise Haigla haava-

osakond Toomel, tel. 40-64 ja 41-20/390; 

juhataja - prof., med.-doktor 

Artur Linkberg . 

Teaduskonnas!sehaiguste .ia patoloogilise füsioloogi» 

kateeder - Tartu Linna Kliinilise Haigla siseosakond 

Toomel, tel. 40-64; patoloogilise füsioloo

gia osak. V. Kingissepa t. 14/16 III korrus, 
tel. 41-20/379; 

juhataja - prof., med.-doktor Kuno Kõrge. 
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Üldkirurgia kateeder - L. Puusepa t. 6, Tartu Vabariiklik 

Kliiniline Haigla, tel. 44-60/35b; 

juhataja - dots., med.-doktor Ants Rulli . 

B i o l o o g l a - G e o g r a a f l a -

t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - Mitšurini t. 38, tel. 41-20/3%; 

dekaan - dots. kt., geogr.-kand. Ants R a i k; 

kõnetunnid: esmaspäeval, teisipäeval ja nelja

päeval kl. 15-16; tel. 38-36; 

prodekaan - dots. kt., biol.-kand. 

Henni Kallak. 

K a t e e d r i d  .  

Geneetika .ja darvinismi kateeder - Mitšurini t. 40, 

tel. 41-20/373; 

juhataja - dots., vet.-kand. Ülo Pavel . 

Puüslllse geograafia kateeder - Vanemuise t. 46,III korrus, 

tel. 23-27; 

juhataja - dots., geogr.-kand. Endel V a r e p„. 

Majandusgeograafia kateeder - Vanemuise t. 46,111 korrus, 

tel. 23-27 ; 

juhataja - dots., geogr.-kand. Salme Nõmmik. 

Geoloogia kateeder - Vanemuise t. 46, II korrus, 

tel. 38-49; 

juhataja - prof. kt., geol.-mineral, doktor 

Arvo Rõõmusoks . 

Taimefüsioloogia .ja taimebiokeemia kateeder - Mitšurini t.40, 

tel. 41-20/373; 

juhataja - dots., biol.-kand. Vello Tohver. 

Taimesüstemaatika .ja geobotaanika kateeder - Mitâurini t.40, 

tel. 41-20/340; 

juhataja - dots., biol.-kand. Hans Trass . 
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Zooloogia kateeder - Vanemuise t. 46, III korrus„ 

tel. 34-30; 

juhataja - prof., biol.-doktor Juhan Aul. 

F ü ü s i k a - K e e m i a -

t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - peahoone, tuba 201, tel. 41-20/392; 

dekaan - dots., füüa.-mat. kand. Anatoli Mitt 

kõnetunnid: esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäe

val ja neljapäeval kl. 14-16, tel. 41-20/338 ja 

tel. 3405; 

prodekaan - v»-õpet. Raimond T a n i 

kõnetunnid: esmaspäeval, neljapäeval ja reedel 

kl. 14-16. 

K a t e e d r i d .  

Analüütilise keemia kateeder - V. Kingissepa t. 16, tuba 328, 

tel. 41-20/365; 

juhataja - dots. kt., keemlakand. Lembit Suit. 

Anorgaanilise keemia kateeder - V. Kingissepa t. 16, tuba 
4 231, tel. 41-20/363; 

juhataja kt. - dots., keemlakand. Uno Palm. 

Eksperimentaalfüüsika kateeder - peahoone, tuba 127, 

tel. 41-20/394; 

juhataja kt. — dots., füüs.—mat. kand. 

U n o  N õ m m .  

Orgaanilise keemia kateeder - V. Kingissepa t. 16, tuba 105, 

tel. 41-20/354; 

juhataja - prof., keemiadoktor Viktor Palm. 

Teoreetilise füüsika kateeder - Ülikooli t. 18a, tuba 308, 

tel. 41-20/344; 

juhataja - ENSV TA korresp. liige, prof., 

f ü ü s . - m a t .  d o k t o r  P a u l  K a r d .  
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Üldfüüsika kateeder - Leningradi t. 2, tel. 34—50 ja pea

hoone, tuba 234, tel. 41-20/339. 

juhataja - dots., füüs.-mat. kand. Kalju Kudu. 

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - V. Kingissepa t. 19, tuba 205, tel. 41-20/355; 

d e k a a n  -  d o t s .  k t .  A r n o l d  V a i k s a a r  

kõnetunnid; esmaspäeval kl. 13»?' 15, teisi

päeval ja neljapäeval kl. 14-1r 

prodekaanid: 

kehakultuuriteaduskonna osas -

v . - õ p e t .  J ü r i - H a i n  K a l j u s t o  

kõnetunnid: esmaspäeval kl. 12-13, kolmapäeval 

kl. 13.30-15 ja neljapäeval kl. 10.30-12; 

üleülikoolilise kehalise kasvatuse osas -

õ p e t .  H e i n o  T i d r i k s a a r  

kõnetunnid: esmaspäeval, teisipäeval ja nelja

päeval kl. 11.30-13; 

kaugõppeprodekaan -*dots. Johannes L a i dvere 

kõnetunnid: teisipäeval kl. 12-14, neljapäeval 

kl. 13-14. 

K a t e e d r i d .  

Kehalise kasvatuse ja spordi kateeder - V. Kingissepa t.19$ 

tuba 102, tel. 41-20/333; 

juhataja - dots. kt. Arnold Vaiksaar . 

Kergejõustiku kateeder - Puiestee t. 43, tel. 04/535; 

j u h a t a j a  -  d o t s .  F r e d  K u d u .  

Spordimeditsiini kateeder - V. Kingissepa t. 19, tuba 303, 

tel. 41-20/333; 
juhataja - dots., biol.-kand. Atko Viru. 
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Spordimängude kateeder - V. Kingissepa t. 19, tuba 305, 

tel. 41-20/388; 

juhataja - v.-õpet. Valter Lenk. 

Suusaspordi kateeder - V. Kingissepa t. 19, tuba 218, 

tel. 41-20/326; 

juhataja - v.-õpet. Erna Abel. 

Veespordi kateeder - V. Kingissepa t. 19, tuba 203, 

tel. 41-20/326; 

juhataja — dots. kt., pedag.-kand. 

Roman N Õ v a n d i . 

Võimlemise kateeder - Mitèurini t. 37, tel. 41-20/343; 

juhataja - v.-õpet., pedag.-kand. Ivo О к к . 

M a j a n d u s t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - Vanemuise t. 46, I korrus, tel. 291-12; 

dekaan - dots., majandustead. kand. 

Vainer К r i n a 1 

kõnetunnid: esmaspäeval kl. 12-14, kolmapäeval 

kl. 9-10 ja neljapäeval kl. 10-12, tel. 29-12; 

p r o d e k a a n  -  v . - õ p e t .  M a i m u  K u u s k  

kõnetunnid: teisipäeval kl. 12-13 ja reedel 
kl. 14-16; 

kaugõppeprodekaan - Heli Ruussaar 

kõnetunnid: teisipäeval kl. 14-15, kolmapäeval 
kl. 14-15. 

K a t  e e ^ d r i d  .  

Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kateeder -

tel. 33-29; 

juhataja - dots., majandustead. kand. 

Hermann P a u t s . 
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Raamatupidamise kateeder - tel. 38-49; 
juhataja kt. - dote, kt., majandustead. kand. 

Kalju Parvel . 

Rahanduse .ia krediidi kateeder - tel. 33-29; 

juhataja - prof. kt., majandustead. doktor 

R a i m o n d  H a g e l b e r g .  

Rahvamajanduse harude ökonoomika kateeder - tel. 29-12; 

juhataja - v.-öpetÊ, majandustead. kand. 

Jaan Pikk. 

m a t e m a a t i k a t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - V. Kingissepa t. 14/16, tuba 418, tel.41-20/389; 

dekaan - dots., füüs.-»at. kand. 

Endel J ü r i m ä e 

kõnetunnid: esmaspäeval, teisipäeval ja nelja

päeval kl. 15-17; 

prodekaan - v.-õpet. Jaan R e i m a n d 

kõnetunnid: kolmapäeval ja reedel kl. 16-18. 

K a t e e d r i d .  

Algebra .ja geomeetria kateeder - V. Kingissepa t. 14/16, 

tuba 133, tel. 41-20/367; 

juhataja - dots., füüs.-mat. doktor 

Ü l o  L u m i s t e  .  

Arvutusmatemaatika kateeder - J. Gagarini t. 1, tuba 116,117» 

tel. 04/857; 

juhataja - dots., <üüs.-mat. kand. Enn Tamm e. 

Matemaatilise analüüsi kateeder - J. Gagarini t. 1, tuba 113, 

114; tel. 04/857; 

juhataja - ENSV TA korresp. liige, prof., 

füüs.-m"t. doktor Gunnar Kangro . 
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Matemaatika õpetamise metoodika kateeder - Vanemuise t. 46, 

tuba 337; \ 

juhataja - dots., füüs.'-mat. kand. Olaf 

P г i n i t s . 

Õ i g u s t e a d u s k o n d  .  

Dekanaat - peahoone, tuba 313» tel. 41-20/350; 

dekaan - dots., Õigustead. kand. 

Edgar Salumaa 

kõnetunnid: esmaspäeval, kolmapäeval ja 

reedel kl. 14-15; tel. 41-20/360. 

Kriminaalõiguse .ja -protsessi kateeder - peahoone, 

tuba 309, lähem tel. 41-20/366; 

juhataja - dots., õigustead. kand. 

Elmar Raal. 

Riigi- .ia haldusõiguse kateeder - peahoone, tuba 308, 

tel. 41-20/351 ; 

juhataja - dots., õigustead. kand. 

Johannes Mäll. 

Riigi- .ja õiguse a.ialoo kateeder - peahoone, tuba 310, 

tel. 41-20/366; 

juhataja - prof., õigustead. doktor 

P a u l  V i h a l e m  .  

Tsiviilõiguse .ja -protsessi kateeder - peahoone, tuba 310, 

tel. 41-20/366; 

juhataja — dots., õigustead. kand. 

Jenny Ananjeva . 

4. 
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T e a d u s l i k u d  л  a  a b i õ p p e -

a s u t u s e d .  

Botaanikaaed - Mitàurini t. 38, tel. 41-20/340; 

direktor - Elli L e 1 1 e p 

biol. osak. baaside juhataja - Taimi Piin. 

Kaubanduse organiseerimise .ja tehnika kabinet -

Vanemuise t. 46, tuba 113; 

juhataja kt. - v.-õpet. Ülo M a 1 1 e n e . 

Kaubandusökonoomika kabinet - Vanemuise t. 46, tuba 126; 

juhataja - dots., majandustead. kand. 

Feliks S a u к s . 

Kaubatundmise kabinet - V. Kingissepa t. 16, tuba 335, 

lähim tel. 41-20/365; 

juhataja - dots., tehn.-tead. kand. 

Eero R a n n а к . 

Kehalise kasvatuse ,ia sporditeooria metoodiline kabinet -

V. Kingissepa t. 19, tuba 201 ; 

avatud esmaspäeval, kolmapäeval, reedel kl. 12-19, 

teisipäeval, neljapäeval kl. 8-15« laupäeval 

kl. 8-14. 

Kino-fotokabinet - V. Kingissepa t. 14/16, tuba 114, 

tel. 41-20/332; 

juhataja - Eduard Sakk. 

Kodunduse kabinet - Ülikooli t. 18a, tuba 209$ 

juhataja - Aaja Taba; 

avatud tööpäevadel kl. 10-12 ja 16-18, 

laupäeval suletud; 

Kunstikabinet - Ülikooli t. 16, tuba 101; 

avatud esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja 

neljapäeval kl. 8-17, reedel kl. 8-16.30; 

juhataja - Kaljo Põllu. 
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Орре-еквреrlmentaal-tõökoda - Leningradi mnt. 2, I korrus, 

tel. 41-20/345; 

juhataja - Ado Jaagosild. 

Õppetöö tehnlfitseerimlse grupp - Ülikooli t. 18a, 

tuba 115, tel. 41-20/318; 

juhataja - Voldemar Kiis. 

M u u s e u m i d .  

Klassikalise Muinasteaduse Muuseum - peahoone vasak tiib, 

I korrus, tel. 41-20/341; 

juhataja kt. - Õie Utter. 

Zooloogiamuuseum - Vanemuise t. 46, II korrus, tel. 41-17; 

j u h a t a j a  -  B a i m o n d  V e e n p e r e  .  

Mõõtmistehnika Kesklaboratoorium - Vanemuise t. 46, 

tel. 28-11; 

juhataja - Juhan £ 1 g a s . 

Pedagoogika kabinat - y. Kingissepa t. 12, tuba 115; 

avatud tööpäevadel kl. 12-18, laupäeval suletud. 

T e a d u s l i k u d  

l a b o r a t o o r i u m i d .  

Aeroionisatsioonl .1a Elektroaerosoolide Probleem-

laboratoorluM - Leningradi mnt. 2, III korrus, 

tel. 41-20/363; 

juhataja — dots., füüemat. kand. 

Jaan R e i n e t . 

Arvutuskeskus - Gagarini t. 1, tel. 20-34 ja N. Buxdenko 

t. 34, tel. 41-20/393; 

juhataja - Veljo T i n n . 

Biofüüsika ,1a Elektrofüsioloogta Probleemiaboratoorium -

ülikooli t. 18a, I korras, tuba 101; 
juhataja - Harald E p 1 e г . 
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Elektrokeemia Probleemlaboratoorium - V. Kingissepa t. 

14/16, II ja IV korrus, tel. 41-20/363; 

juhataja kt. - keemiakand. Rein M a r v e t . 

Elektroluminestsentsi .ia Pooljuhtide Probleemlaboratoorium -

peahoone parem tiib, tuba 127, tel. 41-20/394; 

juhataja - dots., füüs.-mat. kand. 

Karl-Samuel Rebane . 

Kaubanduse Erilaboratoorium - Vanemuise t. 46, tuba 134, 

lähim tel. 29-12; 

juhataja - Elmar Haljaste . 

Keemilise Kineetika .ia Katalüüsl Probleemlaboratoorium -

V. Kingissepa t. 14/16, III korrus, 

tel. 41-20/324; 

juhataja - keemiakand. Agu-TÕnis Talvik. 

Kriminoloofiia Probleemlaboratoorium - peahoone, tuba 309, 

lähim tel. 41-20/366; 

juhataja - dots. kt., õigustead. kand. 

Albert P a 1 t s e r . 

Lihastalitluae Probleemlaboratoorium - V. Kingissepa t .19, 

tuba 306, tel. 41-20/333; 

juhataja - biol. kand. Atko Viru. 

Meditsiini Kesklaboratoorium - N. Burdenko t. 34, 

tel. 23-87; 

juhataja - prof., med.-doktor Elmar Siirde. 

Psühholoogia laboratoorium - V. Kingissepa t. 12, tuba 104, 

tel. 41-20/357. 

Helistuudio - ülikooli t. 18a, tel. 41-20/318. 
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R a a m a t u k o g u d  

Teaduslik Raamatukogu - Toomel, 

bibliograafiaosakond, tel. 4-1 -20/385, 

kantselei, komplekt, osak., tel. 41-20/387, 

direktor - Laine P e e p, tel. 41-20/386; 

abonement on avatud tööpäevadel kl. 14-17 

laupäeval kl. 14-15 
lugemisruum on avatud tööpäevadel kl. 8-22 

laupäeval kl. 8-20. 

Õpperaamatukogu - V. Kingissepa t. 15a, tel. 41-20/347; 

juhataja — Elvira P r i к ; 

abonement on avatud tööpäevadel kl. 13-18 

laupäeval kl. 10-14 
, lugemissaal on avatud tööpäevadel kl.8-22 

laupäeval kl. 8-17 

pühapäeval kl. 12-18 

Ajaloo-Keeleteaduskonna raamatukogu - peahoone, tuba 304, 

tel. 41-20/347; 

juhataja - Tiia Vahtra; 

avatud tööpäevadel kl. 9-22 

laupäeval kl. 9-20 

(eksamisessiooni eel ja ajal ka pühapäevadel 
kl. 14-20). 

Meditsiiniõdede kursuste kabinet - peahoone, tuba 116, 

tel. 41-20/398; 

juhataja - v.-õpet. Ants Alt. 

Orientalistika kabinet - V. Kingissepa t. 14/16, tuba 224; 

j u h e n d a j a  -  P e n t  K u r m e k u n d  

Raamatupidamise kabinet - Vanemuise t. 46, tuba 107; 

juhataja - assist. Vaiki Luigaleht 

Rahanduse да krediidi kabinet - Vanemuise t. 46, tuba 201; 

juhataja - v.-lab. Saima А г о n . 
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Rotaprint - R. Pälsonl t. 14, tel. 33-73i 

juhataja - Johannes T e m ж о . 

Spordibaaside .juhataja - Richard L u 1 1 а 

V. Kingissepa t. 19, tuba 205, 

tel. 41-20/355; 

kõnetunnid esmaspäeval, kolmapäeval, reedel 

kl. 8.30-10.00. 

Spordibaas Käärikul - Valga raj. Pühajärve k/n., 

tel. Otepää 66; 

juhataja - John Põldsam. 

Staadion - Staadioni t. 21, tel. 25-50; 

direktor - Ludvig Sild. 

Ema.15e Spordibaas - Kalda t. 12, tel. 34-68; 

juhataja - Oskar Hurt. 

ТаптПRftvül.jak Ja -paviljon (talvel nisuväli) - Toomeorus. 

Võimlad - V. Kingissepa t. 19, Mitšurlni t. 37, Staadionit.21. 

Võrk- ja korvpalliväi.lakud - Toomel. 

Võõrkeelte kabinetid - ülikooli t. 18a, tuba 320 ja 321, 

tel. 41-20/352. 

M u u d  a s u t u s e d .  

Ajaleht "Tartu Riiklik Ülikool" - peahoone, tel. 41-20/353» 

s e k r e t ä r  -  E n e  P u u s e m p  .  

Ametiühingu klubi - Tähe t. 29, tel. 04/579; 

juhataja - Marta Kikas . 

Arhiiv - V. Kingissepa t. 15a, tel. 41-20/353; 

juhataja - Valve P а 1 1 a v . 

Arstipunkt - Vanemuise t. 46, II korrus, tel. 340-05; 

juhataja - Aino S о 1 1 t s « 

Garaaž - H. Abovjani t. 4, tel. 41-20/325. 
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Jurisconsult - Maret P о s к a ; V. Kingissepa t. 18, 

tuba 103, tel. 41-20/329. 

Kirjastusgrupp - V. Kingissepa t. 18, tuba 306, 

tel. 41-20/327; 

juhatada - Grigori Koppel. 

Lasteaed - N. Burdenko t. 42, tel. 04/610. 

Ohutustehnika insener - Aino P u n n a r ; H. Abovdanit.4, 

tel. 41-20/381. 

Söökla - Ülikooli t. 20, I korrus, tel. 34-49. 

Vanemtööde.1 uhata.1 a jaoskond — H. Abovjani t. 4, 

tel. 41-20/381 ; 

duhataja - Ahto Liik. 

T ä h t s a m a d  õ p p e h o o n e d .  

Peahoone — Ülikooli t. 18; komandant Lembit V a 1 d m a 

Õppehoone nr. 1 - Vanemuise t. 46; 

komandant Ida Ü t s . 

Õppehoone nr. 2 - V. Kingissepa t. 14/16; 

komandant Lembit V a 1 d m a 

Õppehooned nr. 3 - V. Kingissepa t. 19; 
komandant Henn Raudjärv. 

Õppehoone nr. 4 - Ülikooli t. 16; 

komandant Lembit V a 1 d m a . 

Õppehoone nr. 5 - Ülikooli t. 18a; 

komandant Lembit V a 1 d m a . 

Õppehoone nr. 6 - Leningradi mnt. 2; 

komandant Hilja R e i m a n . 

Ü h i s e l a m u d .  

Ühiselamu nr. 1 - Tiigi t. 78, tel. 32-87; 

komandant Laine Kaasik 



Ühiselamu nr. 2 - Pälsoni t. 23, tel. 30-28; 

komandant Bernhard Ü t s . 

Ühiselamu nr. 3 - Pälsoni t. 14, tel. 24-57î 

k o m a n d a n t  S i l v i a  K i l g i  .  

Ühiselamu nr. 4 - Tiigi t. 14, tel. 35-18; 

komandant Aleksander Suits . 

Ühiselamu nr. 5 - Leningradi mnt. 89, tel. 32-16; 

komandant Hilja R e i m a n n . 

L а о d š 

Veeriku t. (ehitusmaterjalid), tel. 24—49/20. 

H. Abovjani t. 4 (materjalid), tel. 41-20/328. 

V. Kingissepa t. 14/16 (kemikaalid), tel. 41-20/330. 

v a l v e d  

kl. 20 - 8. 

Peahoones, Ülikooli t. 18, tel. 41-21. 

Garaažis, H. Abovjani t. 4, tel. 41-22. 

Keemiahoones, V. Kingissepa 16, tel. 41-23* 

Teaduslikus Raamatukogus Toomel, tel. 41-24. 

Õppehoone nr. 1, Vanemuise t .46, tel. 24—56. 



Õ P P E B A A S I D  

R a a m a t u k o g u d  .  

Üliõpilaste abistajaiks nende õppe- ja teaduslikus 

töös on ülikooli raamatukogud. Tähtsamateks neist on TRÜ 

Teaduslik Raamatukogu, Õpperaamatukogu ja Ajaloo-Keele— 

teaduskonna raamatukogu. Peale eespool mainitute võivad 

üliõpilased kasutada veel 68 kateedri raamatukogusid» 

Ülikooli kõigi raamatukogude fondide koguarv ületab prae

gu 2,5 miljonit trükiüksust. 

TRÜ Teaduslik Raamatukogu on meie vabariigi vanim 

ja suurim (asutati 1802. a.). Hästi läbimõeldud ja sihi

kindla komplekteerimise tulemusena rohkem kui 160 aasta 

vältel on TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondid kujunenud 

üldtunnustatud baasiks nii teaduste, kui ka kultuuriaja

loo alal. 

Juba algusest peale püüti muretseda võimalikult täie

likult raamatuid ja ajakirju, mis omavad tähtsust teaduse 

või ühiskondliku mõtte arengu seisukohalt. Selle tulemu

sena leidub raamatukogus rohkesti teaduse klassikute teos

te esitrükke ja nende eluajal ilmunud väljaandeid. Sageli 

<•71 neil raamatutel ka suur bibliofiilne väärtus. Näiteks 

<a raamatukogus teadusliku sotsialismi eelkäijate teoste 

esitrükke: Thomas Moruse "Utopia" (1516), Campanella "Civi 

tas solis" (1643) jt. 

Marksismi-leninismi rajajate teoste esitrükkidest lei 

duvad raamatukogus Friedrich Engelsi "Töölisklassi olukord. 

Inglismaal" (1845), Karl Marxi "Kapital" (186? - 1894), 

V. I. Lenini "Kapitalismi areng Venemaal" (1899) ning "Ma

terialism ja empiriokrititsism" (1919). Arstiteaduse aja

loo alalt väärivad esiletõstmist A. Vesaliuse, W. Harvey, 

A. Loewenhuecki, N.I. Pirogovi, I. M. SetSenovi, I.P. Pav

lovi jt. teosed; astronoomia alalt N. Kopernikuse, Galileo 



Galilei, Giordano Bruno-, Johannes Kepleri jt. teoste esi-

trükid ja teised varasemad väljaanded. 

Teadusliku Raamatukogu perioodikafondis leidub täie

likke teaduslike ajakirjade komplekte alates XVII sajan

dist. Näiteks "Journal des sçavans" (1665), "Philosophi

cal Transactions" (1665), "Journal der Physik" (Poggen-

dorff fs Annalen der Physik) 1790 jne. 

Suure tähtsusega dissertatsioonide fond sisaldab üle 

350 000 trükitud dissertatsiooni (alates XVI sajandist) 

Saksa, Rootsi, Vene, Soome, Prantsuse, šveitsi, USA üli

koolidest. Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjad on esin

datud täielikult (v. a. mõni üksik erand). Nii leiduvad 

raamatukogus N.G. Tâernôâevski, I.M. SetSenovi, I.P. Pav

lovi, K. E. Baeri, Pr. R. Faehlmanni, N. I. Pirogovi, 

N. N. Burdenko, H. Becquereli, Pierre ja Marie Curie, 

Paul Langevini, E. Boreli, D. Hilberti, M. Planeki, 

H. Herzi, AÊ Sommerfeld!, E. A. Millikani, 0. Hahni, 

H. Geigeri, M. Borni,.J. Franvki, G. H. Thomson!, H.Weyü, 

Gi V. Browni, W. Hanle, J. R. Oppenheimeri, H. Bethe, 

R. Peierlsi, E. Telleri, V. Weisskopfi, S. Pr. Weizsäcke-

ri, R. Virchowi, R. Kochi, J. Jauresi jt. dissertatsioo

nid. Huvipakkuvad on dissertatsioonid šveitsi ülikooli

dest, kuna neis õppis 19. sajandi teisel poolel palju 

tolleaegse Vene impeeriumi rahvaste liberaalselt meeles

tatud esindajaid. Nende hulgast leiame ka esimese eesti 

naisarsti Selma Feldmanni väitekirja. Praegu täieneb dis

sertatsioonide fond TRÜ-s kaitstud väitekirjade, autore

feraatide, Soome ning Rootsi (mõnevõrra ka USA) ülikooli

de dissertatsioonidega. 

Eesti NSV ja teiste Balti vabariikide (peamiselt Lä

ti NSV) kultuuriajaloo uurijaile on asendamatuks allikaks 

"Estica" (Baltica) fond. 

Aastakümnete jooksul on raamatukogule annetatud mit

meid memoriaalkogusid. Olles üksikute teadlaste-raamatu-

sõprade poolt kogutud isikliku uurimistöö otstarbeks, pa



kuvad nad huvi oma kompleksse temaatika poolest. Nii sisal

dab ülikooli raamatukogu esimese direktori Carl Morgenster-

ni memoriaalkogu (peamiselt kirjandust klassikalise filoloo

gia ja kultuuriajaloo alalt), Tartu ülikooli keemiaprofes

sori Ferdinand Giese memoriaalkogu - keemia ja farmaatsia 

ajalop alalt (käsikirju, raamatuid, perioodilisi väljaan

deid), Richard Hausmanni memoriaalkogu - Baltimaade ar

heoloogia alalt jne. 

TRÜ Teadusliku Raamatukogu käsikirjade fondi huvitava

ma osa moodustavad 2 autograafide kogu; Carl Morgenstern! ja 

Vene Teaduste Akadeemia arhivaari ning Ermitaaži konservaa-

tori, F. A. Schardiuse omad. Sealt leiame M. V. Lomonossovi, 

L. Euleri, A. Celsiuse, P. S. Pallase, J. Hepleri, J»m. Fara

day, В. G. Cuvier, С. Linné, L. van Beethoveni, N. Paganini, 

F. Liszti, G. Rossini, W. A. Mozarti, F. J. Haydeni, G.F.Hän

deli, J. F. Champollioni, Napoleoni, N. V. Gogoli, A.S. Gri-

bojedovi, H. Balzaci, George Sandi, Victor Hugo, a. Dumas* 

(isa ja poeg), Ch. Dickensi, H. Chr. Andersen! jt. autograa

fe ja kirju. 

Eestis ilmuvate raamatute sundeksemplari saab raamatu

kogu alates 1922. aastast, venekeelse kirjanduse temaatilise 

sundeksemplari saab raamatukogu alates 194-7. aastast. Seega 

on kipdlustatud kõigi temaatikalt ülikooli profiilile vasta

vate venekeelsete teaduslike teoste saabumine raamatukokku, 

kaasa arvatud väikesetiraažilised ja hinnata väljaanded (tear-

dislike konverentside teesid ja muud materjalid), millede 

hankimine oleks seotud suurte raskustega. Raamatukogu tellib 

üle 1000 nimetuse ajakirju ja ajalehti. Nende hulgas on kõik 

eestikeelsed perioodilised väljaanded (kaasa arvatud rajqpni-

lehed), NSV Liidu keskajalehed ja ajakirjad (üle 640), rahva-

demokraatiamaade omad (üle 170), kapitalistlike maade ajakir

jad (üle 120). Peale selle saab raamatukogu vahetuse teel teis

te ülikoolide ja teaduslike asutuste väljaandeid. Vahetuspurik-

te on kodumaal üle 30, välismaal üle 200.1963. aastal raamatu

kogusse saabunud välisperioodika kohta ilmus bülletään ("Raa
matukogusse saabunud välisperioodika 1963". Tartu,1964). 

TRÜ Teadusliku Raamatukogu teatmefond sisaldab üle 
13 000 nimetuse mitmesuguseid entsüklopeediaid, biograafi-
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liai leksikone, sõnaraamatuid, üldisi ja eriala bibliograa

fiaid jne. alatea XVII saj» lõpust kuni kaasajani (Diderot1, 

d'Alambert'i jt. poolt väljaantud "Encyclopédie oa dibtiennai-

re raisonné des scieces, des arts,.et des métiers", "Encyclo
paedia Britannica", "Grande encyclopédie", Brockhausi Ja Meye

ri entsüklopeediad, "Bnciclopedia Italian^", "Dictionary of 

National Biography", "Deutsche Nationalbiographie", J.P. Becke 

ja K.E. Napiersky "Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-

Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland", "Deut

sche Nationalbibliograpkie", Üleliidulise Raamatupalati poolt 

väljaantavad raamatu-, artiklite, retsensioonide jt. krooni

kad jmt.). Teadusliku Raamatukogu teatmefond on seega asen
damatuks 1 nfownAtsinnn<«inу»1гя nii faktiliste teadmiste oman
damisel ja kontrollimisel kui ka jooksva informatsiooni saa
misel uutest ilmunud teostest ja materjalide otsimisel ret

rospektiivselt - lühema või pikema ajavahemiku kohta taganfe» 

järele. Teadusliku Raamatukogu bibliograafia osakond annab lu

gejaile metoodilist abi teatmefondis leiduvate teoste kasuta

misel. 
TRÜ Teaduslik Raamatukogu tutvustab lugejaile oea fonde 

temaatiliste ja tähtpäava-näituste abil. Iganädalase uudis

kirjandusega saab avariiuleil tutvuda. Uusi autoreferaate да 

teatmeteoseid tutvustatakse pidevatel väljapanekutel. Jooksev 

kodumaine ja välismaine ajakirjandus leidub perioodika luge

missaalis avariiuleil. Uue välismaa kirjanduse kohta ilmub 

bülletään kord kvartalis. 
Raamatufondide sisu avavad lugejatele mitmesugused kata

loogid, mis võimaldavad leida teatud kindlat teost (alfabeeti

lised kataloogid) või kirjandust teatud teemadel või küsimus

tes (ainekataloogid). Kataloogide juures töötab abonemendi 

lahtioleku ajal. valvebibliograaf. Üliõpilastele tutvustatak

se iga õppeaasta algul raamatukogu kasutamise võimalusi ja an

takse juhtnööre teatmekirjanduse ning bibliograafiate kasuta

miseks. 

Õpperaamatukogu asukoht on Kingissepa t. 15®. See aVati 

1956. a. ja komplekteerib peamiselt õppetööks vajalikke teo-



seid. Õpikuid muretsetakse mitmes eksemplaris - sõltuvalt 

üliõpilaste arvust vastaval erialal, kateedrite poolt saada

vate andmete ja nõudmiste alusel. 

TRÜ Ajaloo-Keeleteagufikojyi* raamatukogu (asutatud 

1899. a.) - asub peahoones ja sisaldab üle 40 000 teose. 

Soome—ugri keelte alal on ta üks paremini komplekteeritud 
raamatukogusid nõukogude Liidus. 

Kateedrite juures on erialased raamatukogud, mis vasta

vad ühe või mitme lähedase kateedri profiilile (keemia ka

teedrite raamatukogu, õigusteaduskonna kateedrite raamatuko

gud, taimesüstemaatika ja geobot&anika kateedri raamatukogu 
jne.). 

ülikooli raamatukogude kasutajateks võivad olla nii TRÜ 

kui ka teiste kõrgemate õppeasutuste õppejõud, üliõpilased 

ja teenistujad, teaduslike asutuste töötajad, samuti ette

võtete ja asutuste töötajad, kes vajavad kirjandust oma kva

lifikatsiooni tõstmiseks, teaduslikuks tööks või tööülesan

nete täitmiseks. Kamajоones teenindab raamatukogu TRÜ koos

seisu kuuluvaid isikuid. Kaugõppe teel õppivaid üliõpilasi 

teenindatakse võrdsetel alustel statsionaarsete üliõpilaste
ga. 

B o t a a n i k a a e d .  

Taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedri juurde kuu

luv^ Tartu Riikliku Ülikooli Botaanikaaed asub Emajõe ääres 

Mitsurini, Bmajõe ja Komsomoli tähavate vahelisel 3,27 ha-li-
sel maa-alal. 

Aed asutati 1803. a. praeguse BT "Vanemuise" hoone kõr

val asuvale alale. Praegusesse asukohta toodi ta üle juba 

1806. a. Aia esimeseks juhatajaks oli prof. G.A. Germaan. 

Peale tema surma 18Ô9. a. valiti aia juhatajaks prof. 

C.F. Ledebour, kelle juhtimisel laiendati aia pindala, ehi

tati kasvuhooneid, suurendati tunduvalt aia botaanilisi ko

ngosid. Hiljem on botaanikaaia väljaarendamisel väga palju 
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ära teinud kuulsad botaanikud nagu A. Bunge (18)6-1867)s 

M. Villkonnn (1868-1874), E. Russow (1874-1895) da N.I.Kuz

netsov (1896-1914). Esimese maailmasõda adal sai botaanika

aed väga palju kannatada ning järgmistel aia juhatajatel 

F. Bucholtzil (1919-1923) ning T. Lippmaal (1930-1943) oli 

palju tööd endise olukorra taastamisega. Prof. Lippmaa ri

kastas aia kollektsioone oma arvukatelt reisidelt kaasatoo

dud taimedega ja kontrollis läbi aia süstemaatilised kol

lektsioonid. Teine maailmasõda tõi aia kasvuhoonetele ja 

väliskollektsioonidele» uuesti suurt kahdu, kuna palmihoone 

ja külmhoone purunemisega hukkus suur hulk väärtuslikke troo

pilisi ja subtroopilisi taimi. Sõjajärgsel ajajärgul on aia 

korrastamine ja kogude täiendamine toimunud prof# A. 7aga 

ja hiljem dots. H«, Trassi juhtimisel. 

Kaasajal on TRÜ botaanikaaed tähtsaks õppe- ning tea

dusliku uurimistöö baasiks. Siin omandavad praktilisi botaa-

nika-alaseid teadmisi ülikooli bioloogia, geograafia, far

maatsia ja teiste erialade üliõpilased. Suur tähtsus on aial 

ka rahva botaaniliste teadmiste täiendamisel# 

TRÜ botaanikaaias on järgmised osakonnad: süste maa ti

ka osakond, Eesti, Ida-Aasia, Põhja-Ameerika, Kesk-Euroopa/ 

Siberi, ravimtaimede ning Mitsurini osakond. 

Sisenedes botaanikaaeda peasissekäigu kaudu, satume 

süstemaatlkaosakonda. Paremale jäävad üheidulehelised tai

med, vasakule kaheidulehelised, See osakond annab ülevaate 

rohtsete õistaimede süsteemist* Süstemaatikaosakonnas on 

kokku ligi 800 taimeliiki, millest enamik on võõramaised. 

Eesti iNSV taimestiku huvitavad esindajad on koondatud 

kaheiduleheliste osakonna kõrval asuvasse Eesti osakonda. 

Aia üheks suuremaks osakonnaks on Ida-Aasia osakond, 

kus kasvab Ida-Siberi, Mandzuuria, Amuurimaa, Hiina ja Jaa

pani puid jä põõsaid, nagu mandzuuria pähklipuu, valge moo— 

ruspuu, amuuri korgipuu, hiina hõlmispuu jt. 

Botaanikaaia läänenurka on koondatud Põh.ia-Ameerika hu

vitavad puu- ja põösaliigid, näiteks ameerika kollapuu, pa-

püüruskaak, humalpöök, .balsamnulg. 
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Aia kõrgemas, pargiosas, on esindatud tähtsamad Kesk-

Euroopa laialehiste metsade liigid. Kokku 011 aia mitmesu

gustes osades umbes 750 puu- ja põõsaliiki. 

Aia keskel asuva oru nõlvadel on kiviktaimla. Oru lää

neosas kasvavad tüüpilised Siberi taimed, millest huvitava

mad on suureleheline bergeenia, siberi kukehari, püviliilia 
jt. 

Peale sõda rajatud Mltèurini osakonda on koondatud mit

meid Mitšurini ning eesti sordiaretajate saavutusi. 

Ravimtaimede osakonna ülesandeks on tutvustada nii ko-

du- kui ka võõramaiseid ravimtaimi, nagu riitsinus, peter

sell, belladonna, sõrmkübar. 

Subtroopika- ja troopikataimedega võimaldavad tutvuda 

aia 5 kasvuhoonet.'Kasvuhoonetaimede kogu on umbes 10 000-

liigiline. Palmihoonesse on koondatud palmide kollektsioon. 

Siin võib näha datlipalmi, hiina lehvikpalmi, kääbuspalmi, 

karuspalmi, kanaari palmi. Selles hoones kasvavad ka banaa

ni- ja draakonipuud. Külma kasvuhoone taimed on rühmitatud 

nende päritolu järgi Vahemeremaade, Hiina ja Jaapani, Aust

raalia ja Põhja-Ameerika osakondadeks. Veetaimede kasvuhoo-

nes leiame papüürust, suhkruroogu, riisi, bambust. Üheks 

suuremaks ja huvitavamaks on troopiliste taimede ja kaktus

te hoone, milles asub suur kaktuste kollekstioon koos kuul

sa öökuningannaga, mille oied avanevad ühel ööl mõneks tun

niks. Botaanikaaia kogude täiendamisele aitab kaasa iga-aas-

tane seemnete vahetus kõigi Nõukogude. Liidu ja paljude vä

lismaa botaanikaaedadega. Tänu sellele on suurenenud seemne

te ja taimede kogud niivõrd, et on võimalik varustada koole 
ja teisi asutusi taimedega. 

Klassikalise Muinasteaduse 

Muuseum. 

TRÜ peahoone vasakpoolses tiivas alumisel korrusel asub 

Klassikalise Muinasteaduse Muuseum oma arvukate kogudega. 

Muuseum asutati prof. K. Morgensterni algatusel 1803. a. ja 
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on asutamisaastalt vanim Eesti NSV museum# Juba 1804. a. 

lõpuks olid muuseumi varad jagatud seitsmeaee eriliiki. Järg

mise kolmekümne aasta vältel on muuseumi areng lahutamatult 

seotud prof. Morgenstern! aimega. Tema erruminekul, 18)6. a. 

oli muuseumi kogudes juba 13 000 eset. Hulgaliselt omandati 

antiikskulptuuride kipatõmmiseid ja gemmide ning müntide koo

piaid ka järgmiste direktorite, professorite L# Prelleri ja 

L. Merglini ajal. Käesolevaks ajaks on muuseumi kogud kasva

nud 21 337 esemeni, kusjuures suurema osa neist moodustavad 

gemmide, müntide ja medalite koopiad. Alaliselt on eksponee

ritud ainult ~ 400 antiikskulptuuri kipstõmmist ja vähesel 

määral originaale ning gemmide koopiaid# 

Ekspositsioon on ruumiliste võimaluste piirides üles 

ehitatud vastavalt kreeka kunsti arenguperioodidele# Kreeka 

arhailise kunsti parastaks mõistmiseks on vähest võrdlusmater

jali ka egiptuse ja assüüria.kunstist# Ekspositsioon on paigu

tatud põhiliselt viide ruumi# Esimeses ruumis on kreeka kuns

ti arhailine ajastu. Edasi järgneb kreeka klassikaline kunst 
ajavahemikus V saj. kuni. IV saj. viimase veerandini e.m.a. 

Siin on esindatud kõikide nimekamate kunstnike kuulsamad ning 

kaunimad tööd. Nii on Pheidiase, Polykleitose, Myroni, Praxi 

telese, Skopase, Lysippose ja teisme kuulsate kreeka kunstni

ke looming otsekui hümniks inimese noorusele, ilule ja võimsu

sele. Selle perioodi kunsti mõtte väljendas suurepäraselt 

kreeka kirjanik ja filosoof Sophokles : "Looduses on palju 

imetlusväärseid jõudusid, kuid pole võimsamat inimesest". 

Neljandas ja viiendas ruumis on esindatud peamiselt hel

lenistliku perioodi kunst. 
Huvitava ja omapärase osa muuseumi fondidest moodustavad 

löikekujudega kaunistatud kivide-gemmide koopiad. See on täi

uslikumaid omalaadseid kogusid Nõukogude Liidus ja annab hea 

ülevaate antiikaja imetlusväärselt peenest ja täpsest kivi-

lõikekunstist. 
Klassikalise Muinasteaduse Muuseum pakub esteetilist 

naudingut igale kunstiarmastajale ja on hindamatu väärtusega 

õppebaasiks klassikalise filoloogia õppijaile ja kunstiaja

loolastele. 
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Muuseumi juurde kuulub umbes 11OOO-kõiteline raamatuko

gu ja õppeotstarbelised kogud, nagu diapositiivid, fotçd, 

negatiivid, reproduktsioonid, värvilised diafilmid jmt. Raa

matukogu klassikalise filoloogia ja antiikajaloo-alane kir

jandus on üks paremini komplekteeritud tervikulst Nõukogude 

Liidus. Teda kasutavad tihti uurijad Moskvast, Leningradist, 

Kiievist ja teistest linnadest. Palju haruldast kirjandust 

leidub ka kunstiajaloo alalt. Vabariigis ainulaadne on dia~ 

positiivide kogu, arvult üle 11 ООО. See on kunstiajaloo, 

kultuuriküsimuste ja esteetika loengute illustreerimiseks 

väga vajalik materjal. 

Klassikalise Muinasteaduse Muuieum on avatud nii üksik-

külastajaile kui ka ekskursioonidele. Muuseumi raamatukogu 

ja õppekogusid on kohapeal võimalik kasutada kõikidel soovi

jatel nii ülikoolist kui ka teistest asutustest. Laenutami

ne toimub ülficooli töötajatele ja üliõpilastele töötõendi, 

isikut tõendava dokumendi või üliõpilaspileti esitamisel. 

Väljaspool ülikooli olevatele isikutele laenutatakse raama

tuid ja muud töökoha eritõendi alusel sel juhul, kui nende 

alaline elukoht on Tartus. Need, kes elavad väljaspool Tartut 

võivad materjale laenutada TRÜ Teadusliku Raamatukogu kaudu 

raamatukogudevahelise abonemendi vahendusel. 

Zooloogia Muuseum. 

Praegu Vanemuise tän. 46 asuv THÜ Zooloogia Muuseum on 

Söukogude Liidu üks suuremaid ja ka vanemaid: asutamisaastaks 

võib lugeda 1822. aastat, millal tolleaegse Tartu ülikooli 

loodusloo kabineti kogudest eraldati kõik zooloogiIlsed ja 

palecntçloogilised esemed ning nende alusel loodi zooloogia 

kabinet. Zooloogia kabineti esimeseks juhatajaks oli prof. 

Fr. Bschscholz, kes siia talletas ka enamuse O.E. Kotzebue 

kahel ümbermaailmareisil tema enda poolt kogutud materjali

dest. Pidevalt täiendati kogusid ja 1912. aastal ulatusid 

need juba ligi 18 000 esemeni. 

Esimese maailmasõja keerises läks enamus kogutud mater
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jalidest kaduma ja 1920. aastaks säilis ainult umbes 1000 

eset.,Peale Esimese maailmasõja lõppu kolis Zooloogia Muu

seum oma praegustesse ruumidesse. 

Uutes ruumides oli ekspositsiooni väljapanekuks kasuta

da kolm muuseumi saali (ko^ku ligi 900 m2-lise põrandapinna

ga) ning rida kõrvalruume. Alates 1920. aastast juhtisid Zoo

loogia Muuseumi tööd zooloogiaprofessorid J. Piiper ja 

H. Riikoja. Koos konservaator M. Hännsi, preparaator M. Lep-

piku ja rea teiste kaastöötajatega suutsid nad suhteliselt 

lühikese ajaga taastada ja tunduvalt rikastada muuseumi ko

gusid. 

1947. - 1964. aastani oli muuseum ENSV Teaduste Akadee

mia Zooloogia ja Botaanika Instituudi alluvuses. 

Zooloogia Muuseumi üheks põhiülesandeks on zooloogilis-

te uurimistööde käigus (nii vabariigi piires kui ka väljas

pool vabariiki) kogutud materjalide talletamine,^säilitamine, 

teaduslik läbitöötamine ja uurijatele kättesaadavaks tegemi

ne. Sellele lisandub kogude pidev täiendamine ja kaasaja tea

duse ja museaalse töö tasemele vastav loodusteaduslik ja ate

istlik propaganda,muuseumi vaatekogude baasil. Viimast üles

annet tuleb eriti rõhutada! on ju Zooloogia Muuseum vabarii

gis kahtlemata üheks kõige rikkalikuma faktilise ja näitli

ku materjaliga asutuseks ning omab häid eeldusi laiades hul

kades materi alistlik-ateistliku kasvatustöö edukaks teosta

miseks. Külastajate arv on viimaseil aastail pidevalt üle 

20 000 inimese aastas, ekskursioonide arv 600 - 700. 

Käesoleval ajal on Zooloogia Muuseumi fondkogudes üle 

40 000 ühiku ja siin säilitatakse terve rida tuntud teadlas

te kollektsioone. Meie vabariigi fauna osas kasvavad kogud 

pidevalt: täiendust saadakse nii loodusesõprade kui ka üli

õpilaste kaasabil ning spetsiaalsetel ekspeditsioonidel. 

Zooloogia Muuseumi ekspositsioonis on üle 4000 ekspo

naadi, millised on välja pandud kolmes saalis. Esimeses saa

lis on kuus ekspositsiooni. "Selgrootute loomade süstemaati

line ülevaade" näitlikustab suuremate süstemaatiliste ühiku

te põlvnemise ja nende omavahelise suguluse, välja on pandud 
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iseloomulikumad ja antud rühmas praktilist tähtsust omavad 

esindajad. Ekspositsioonid - "Kalad", "Kahepaiksed", "Hoo

majad" - annavad ülevaate neist selgroogsete klassidest ko

gu maailmast pärinevate materjalide alusel, kusjuures - nagu 

eelmistes ekspositsioonides - esitatakse eraldi ka Eesti fau

na. Esimese saali kaks viimast ekspositsiooni - "Võrdlev mor

foloogia" ja "Darvinismi küsimusi" - on kokkuvõtlikud ja ül

distavad, näitavad konkreetsel materjalil orgaanilise maail

ma ühtsust, selle arengu käiku ning seaduspärasusi. 

Teises saalis on kaks ekspositsiooni: "Imetajate süste

maatiline ülevaade" ja "Eesti imetajad". Topised, levikukaar-

did ja sugupuud annavad võimaluse tutvuda imetajate evolut

siooni, süstemaatiliste rühmade suguluçvahekordade ja rühmade 

endiga. Rida eksponaate on esitatud nn. diaraamidena - loo

mad neile iseloomulikul maastikul. Eesti imetajad on esinda

tud peaaegu täielikult - puuduvad ainult vaalad-eksiküla-

lised ja üks nahkhiirte liik. 

Kolmas saal on pühendatud lindudele ja siin on viis 

ekspositsiooni: "Lindude süstemaatiline ülevaade", "Lindude 

geograafliine levik", "Eesti linnud", "Lindude ökoloogia" ja 

"Lindude ränne". Ligemale 2000 topist, levikukaardid, skee

mid ja muud eksponaadid tutvustavad seda vormiküllast rühma, 

tüüpilisi kohastumisi ja leviku seaduspärasusi. 

Kuigi TRÜ Zooloogia Muuseum on oma suuruselt ja kogude 

rikkuselt Nõukogude Liidus kolmandal kohal, on tà ekspositsi

oon praegusel kujul küllaltki lünklik. Selle täiendamiseks 

on saadud materjale vahetuse teel ja loomaaedadest. Parimaid 

tulemusi kvaliteetse materjali saamiseks annavad aga siiski 

ekspeditsioonid. Alates 1957» aastast on Zooloogia Muuseumi 

töötajate poolt korraldatud või osa võetud viiest ekspedit

sioonist: Kirgiisi NSV steppidesse poolkõrbe ja mäestike 

alale (1957. a.), Kaspiaäärsetesse steppidesse ja Volga del

ta äärealale (1958. a.), Altai mäestikualale (1959. a.), 

Kamtsatkale (1960. a.), Kaug-Itta Ussuurimaa metsadesse, 

Jaapani mere rannikule ja Hanka jërve roostike alale (1961.a.). 

Ekspeditsioonidest on Zooloogia-Muuseumi kogude täiendajai-
na osa võtnud ka üliõpilased-zooloogid. 
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Käesoleval ajal on asutud Zooloogia Muuseumi eksposit

siooni täiendamise kõrval ka selle uuendamisele ja ümberku

jundamisele, et veelgi edukamalt täita teadusalase propagan

da ja materialistlik-ateistliku kasvatustöö ülesandeid. 

Kino- ja fotolaboratooriunu 

TRÜ kino- ja fotolaboratooriumi hakati looma juba 

1950. aastal. Esialgu täitis kolmeliikmeline kollektiiv ka

teedrite tellimusi fototöödele ja organiseeris õppetööks va

jalike filmide demonstreerimist. 1953. a. suvel tehti algust 

esimese õppefilmi loomisega. Dots. Ed. Laugaste juhendamisel 

valmiski 1956. aastal neljaosaline teaduslik dokumentaalfilm 

"Kihxu- saare pulmakombed", mida senini on edukalt kasutatud 

õppetöös ja demonstreeritud isegi rahvusvahelisel etnograa

fide kongressil Moskvas. Samal aastal valmistati filmi ve

nekeelne variant ja lasti üleliidulisele ekraanile. 

Käesolevaks ajaks on Kino- ja fotolaboratooriumi kol

lektiiv kasvanud kaheksaliikmeliseks ning asutus kannab täie 

õigusega kino— ja fotolaboratooriumi nime. Uus aparatuur ja 

mitmesugused filmide tootmiseks vajalikud seadmed võimalda

vad toime tulla väga mitmesuguste õppe- ja teaduslikus töös 

esinevate spetsiaal-, kombineeritud ja multiplikatsioonfilmi-

võtetega. Ka filmi töötlemine (ilmutamine, kopeerimine jne.) 

ja helilindistaminé on praegu teostatav ilma "Tallinn-filmi" 

ebita. Olgu märgitud, et kuni I96I. aastani töödeldi enamus 

filmimaterjaliet "Tallinnfilmi" laboratooriumis. 

Üliõpilastel tekib kindlasti küsimus, kuidas ja missu-r 

gust abi osutab laboratoorium neile. Vastus on konkreetne 

igasugust, nii praktilist kui ka teoreetilist ning kõiges, 

mis puudutab kinematograafiat ja fotograafiat nende raken

damises ülikooli õppe— ja teaduslikus töös. Muidugi е.*. ciu® 

sellest aru saada nii, et tarvitseb vaid soovida ja kõik te

hakse valmis. Ei, teha tuleb kõik endal. Kabinetis vaid õpe

tatakse, kuidas teha ja kindlustatakse vajaliku materjali ja 

aparatuuriga. 
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Amatö ors t uudi о "TRÜ film"— laboratooriumi noorem kas

vandik, ootab igatsusega entusiaste—kLnoamatööre, kes jätkak

sid filmxkroonikat, s. o. ülikooli sise—elu tähtsamate sünd

muste ja huvitavate juhtumite "igaveseks jäädvustamist". 

"TRÜ filmi" amatöörid on juba ammu unistanud ka kunstiliste 

filmistseenide loomisest. Tingimused on selleks olemas, oota

me entusiaste, kes unistused täide viiksid. Siiani on viie

aastase eksisteerimis-staažiga amatöörstuudio valmistanud 

raa mitmesuguseid filme. Filmis "Fragmente füüsikute teadus

konnast" tutvustatakse füüsika osakonna üliõpilaste elu-olu 

ja õpinguid ülikoolis ning näidatakse, milline tööpõld neid 

kui tulevasi füüsikuid ees ootab. Samalaadse filmi "Kui oled 

entusiast" väntasid keemia osakonna pmatöörid. Füüsika-osa-

konna diplomand M. Pauska aga kasutas ära oma mitmeaastased 
kogemused Õppefilmi "Põrked" loomisel, mis moodustas ühe osa 

tema diplomitööst. Filmid "I. mai", "TRÜ spordipäev 1962", 

"Ringvaated" jt. kajastavad ülikooli sündmusi. Mitmed spor-

difilmid on üleliidulistel spordifilmi de konkurssidel saanud 
esimesi auhindu ja diplomeid. 

Seepärast "TRÜ filmi" amatöörstuudio ootab tõelisi en

tusiaste, mitte lihtsalt entusiaste või nn. initsiaatoreid, 

sest viimaseid on olnud alati hulgaliselt. 

Kääriku spordibaas. 

Kääriku öppe-spordibaasi hakati rajama 1947. aastal. Va

jadus sellise laagripaiga järele tekkis seetõttu, et Keha

kultuuriteaduskonna õppeplaanis ette nähtud suve- ja talve

laagri te läbiviimiseks ei olnud sobivat kohta. Õppelaagrite 

korraldamine mitmesugustes puhkekodudes ja sanatooriumides 

oli kulukas, kuna puudusid nõuetekohased Õpperuumid ja har

jutuspaigad. Pikema otsimise järel leiti Pühajärve ümbruses 

mahajäetud talu väikese järve kaldal, mis ENSV Ministrite 

Nõukogu otsusega anti ülikoolile õppebaasiks. Talu hooned 

olid viletsas olukorras ja esimesed aastad kulusid hoonete 

kohandamiseks elamis- ja tööruumideks. Talu elumaja, ait ja 
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tall ehitati, ümber ühiselamuks, endine loomalaut sööklaks. 

Töid tehti esialgu ühiskondlikus korras Kehakultuuriteadus

konna üliõpilaste ja õppejõudude poolt, kusjuures väga ener

giliselt tegutses ka õppebaasi väiksearvuline koosseis ees

otsas komandant P. Hiobiga. Juba 1947• a. suvel peeti Kääri

kul esimene Kehakultuuriteaduskonna suvelaager. Paralleel

selt elukondlike ehitustega hakati rajama ka võimalusi õppe

tööks ja sportlikuks tegevuseks. Ehitati väike ujula, rajati 

esimesed mänguväljakud ja kerge j õustikusektorid, Peagi muutus 

Kääriku Õppe-epordibaas populaarseks ülikooli kollektiivis 

ja hiljem ka kogu vabariigis. Seal hakati pidama mitmesugu

seid vabariiklikke ja peagi ka üleliidulisi õppe-treening-

kogunemisi ning võistlusi, kusjuures selgus, et Kääriku loo

duslikud tingimused väärivad suurema ja ajakohasema Õppe-

spordibaasi väljaehitamist. 1958. a. otsustas ENSV Ministri

te Nõukogu hakata Käärikut välja ehitama. Projekteerimine 

usaldati meie tuntud arhitektidele Peeter Tarvasele ja Uno 

Tölpusele. Nurgakivi Kääriku esimesele uuele hoonele pandi 

1959. a. sügisel. Samaaegselt hoonetega ehitati ka staadion 

ja ujula, kus peamiselt töötasid üliõpilased. Esimene uiitest 

hoonetest, õppe-teenindav korpus sai valmis 1962. aastal, 

1964. a. anti ekspluatatsiooni 150-kohaline ühiselamu. Kää

riku väljaehitamine jätkub. Summad ehituseks eraldati siht

otstarbeliselt ENSV Ministrite Nõukogu poolt. Kääriku õppe-

spordibaasi tegevus on ammugi kasvanud üle esialgsetest ta

gasihoidlikest piiridest. Lisaks Kehakultuuri teaduskonna õp

petööle toimub seal vabariiklikke ja üleliidulisi õppe-tree-

ningkogunemisi. Olümpiamängudeks ja maailma-meistrivõistlus-

teks on Käärikul valmistunud NSV Liidu kergejõustiklased, 

suusatajad ja viievõistlejad. NSV Liidu Rahvaste Spartakiaa

dideks ettevalmistamisel on Kääriku üheks põhiliseks kesku

seks meie vabariigi sportlastele. Peale sportlike ja õppe

laagrite toimub Käärikul rohkesti teisigi tervistavaid ke

hakultuuri üritusi . Suvisel ja talvisel õppetöö vaheajal toi

muvad seal üliõpilaste sportlik-tervistavad laagrid, puhke

päeval on Kääriku sihtpunktiks paljudele matkajatele. 
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Kääriku ajakohased hooned ja kaunis loodus on tõmmanud 

endale ka teadlaste tähelepanu. Seal on toimunud mitme eri

ala teadlaste üleliidulisi ja vabariiklikke konverentse. 

MIDA ON VAJA TEADA ... 

... immatrikuleerimisest ja 

e k s m a t r i k u l e e r i m i s e s t .  

Üliõpilaseks vastuvõtmine toimub eeskirjade järgi, mis 

kehtestatakse igal aastal NSV Liidu Kõrgema ja Keskerihari

duse Ministeeriumi poolt. Reeglina toimub see sisseastumis

eksamite tulemuste alusel. See kord kehtib ka nende suhtes, 

kes esimeselt kursuselt on eksmatrikuleeritud. 

Üliõpilastel, kes on ülikoolist eksmatrikuleeritud ter

vislikel või muudel mõjuvatel põhjustel, on õigus ülikooli taga 

31 JF°jSfi-*asta » arvates ülikoolist lahkumisest. 

liopilased, kes eksmatrikuleeriti ülikoolist seoses Nõu

kogude armeesse kutsumisega, evivad õiguse asuda uuesti õppi-
ma ïffiE aas.ta jooksul pärast nende araeest vabastamist. 

Üliõpilaseks vastuvõtmine on lubatud tavaliselt vaid su

visel õppetöö vaheajal (1. juulist kuni 31. augustini). 

^ Ka üleminek ühest kõrgemast õppeasutusest teise on luba-

"U hariliku^ vaid suvisel õppetöö vaheajal, kusjuures ülani-
ne erinevatuubilisse õppeasutusse on lubatud vaid kahel esi

mese ursusel ja mõlemate õppeasutuste rektorite nõusolekul. 

üleviimise korras on keelatud õppeasutusse vastu võtta 

imikuid, kes teisest õppeasutusest on eksmatrikuleeritud nõr
ga õppeedukuse tõttu. 

Üliõpilaste üleviimine statsionaarsest osakonnast kaugõp-

passe ,a ümberpöördult õppeaasta keskel on rangelt keelatu!. 

Keelatud on ks I-III kursuse kaugõppeüllõpilaste üleviimine 

Г..™6" dS PäeTSSe OSakoaM viimaste kursusteЩ-
pilaste uleviimised kaugõppe osakonda. 



Isikuid, kes on lõpetanud kõrgema õppeasutuse võib 

vaatu võtta ülikooli teise eriala omandamise eesmärgil 

teisele või vanematele kursustele järgmistel tingimustel: 

1. Statsionaarsesse osakonda võib vastu võtta isikuid, 

kelle vanus vastab sisseastumise eeskirjadele (mitte üle 

35 a.), kui a) nende vastuvõtMst taotleb ettevõte või asu

tus, kus nad töötavad ja kui neil on olemas vähemalt 3-aas-

tane praktilise töö staai peale kõrgema õppeasutuse lõpeta

mist, b) nende poolt kõrgemas õppeasutuses omandatud spet-

siaalsus on vastunäidustatud nende tervisliku olukorraga 

(seda peab tõendama vastava raviasutuse tõend), c) seoses 

ülekolimlsega perekondlikel põhjustel puudub neil võimalus 

asuda tööle vastavalt omandatud erialale. 

2. Kaugõppeosakonda võib teise spetsiaalsuse saaduseks 

vastu võtta isikuid (vanusele vaatamata, kelle vastuvõt

mist taotleb asutus või ettevõte, kus nad töötavad, sel

leks, et fTide neile .võimalus omandada teist lähedast spet-

siaalsust või võimalust ümberkvalifitseerumiseks. 

Rektorile on antud õigus otsustada, millisele kursu

sele neid määrata (kuid mitte madalamale II kursusest) ja 

samuti õigus otsustada, missugused nende poolt varem soori

tatud eksamitest ja arvestustest arvesse võtta (ümber ar

vestada). Üksikutel juhtudel, kui pole võimalik arvestada 

mõningaid I kursuse distsipliinide eksameid ja arvestusi, 

võib rektor anda neile õiguse sooritada need eksamid ja ar

vestused ja vastuvõtu küsimuse II kursusele otsustada pä

rast nende eksamite ja arvestuste sooritamist. Kui puudub 

aga võimalus arvata selliseid isikuid II kursusele (õppe

plaanide erinevuse tõttu esinevad suured võlgnevused I kur

suselt) saab isikuid ülikooli vastu võtta teise eriala oman

damiseks vald üldistel alustel I kursusele (s.o. sisseas

tumiseksamitega). 
Isikud, kes soovivad astuda ülikooli eespool mainitud 

korras, peavad esitama vastuvõtu eeskirjades ettenähtud 

ajaks (I kursusele astujad 20. juunist kuni 31- juulini, II 
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ja vanematele kursustele astujad 1. juulist kuni 31« augus

tini) rektorile sellekohase avalduse, millele peàvad olema 

juurde lisatud järgmised dokumendid: 1) ettevõtte või asutu

se taotlus teise spetsiaalsuse või ümberkvalifitseerumise 

vajaduse kohta; 2) arstitõend (juhul, kui taotleja motivee

rib oma taotlust tervisliku seisundiga); 3) notariaalselt 

tõestatud ärakiri diplomist kõrgema õppeasutuse lõpetamise 

kohta koos hinnetelehega, 4) elulookirjeldus ja 5) 4 fotot 

(suurusega 3x4 sm, peakatteta). 

Õ p p e t ö ö s t  v a b a s t a m i s e  

a j u t i s e  t ö ö v õ i m e t u s e  

k o h t a  .  

3 a 

1. Üliõpilased, kellel on mõjuvail põhjusil vaja puu

duda õppetöölt, peavad vabastuse saamiseks pöörduma teadus

konna dekaani poole. 

2. Ajutise töövõimetuse korral (haigestumine jne.) tu

leb koheselt pöörduda TRÜ arstipunkti poole. Üliõpilaste va

bastamine õppetööst haiguse tõttu toimub TRÜ arstipunkti 

vormikohase tõendi alusel. Vastav tõend tuleb esitada tea

duskonna dekaanile. Teiste raviasutuste poolt väljaantud 

toendid on kehtivad vaid juhul, kui nari 

arstipunkti juhata. 

3. Ajutise töövõimetuse korral on üliõpilane kohusta- i 

tud sellest teatama teaduskonna dekanaati mitte hiljem kui j 
kolmandal päeval pärast haigestumist (telefoni teel, kaas- I 
üliõpilaste, teiste perekonnaliikmete kaudu või mõnel bei— I 

яе1 teel). 

4-. Haigestumiste korral, mis tingiVad pikaajalist õp

petöölt vabastamist, üliõpilane kas eksmatrikuleeritakse 

voi temale antakse akadeemiline puhkus tervislikel põhjus

tel. Nii tervislikaJLjLõ h just ei eksmatrikuleerimine jyy—ka 

akadeemilise puhkuse andmine toii.iuh. vnid HU arstipunkti 
tõendi või viimase poo Kinnitatud raviasutuse 'ti 



5Š Üliõpilased, kes pole esitanud kaebusi TRÜ arsti

punktile oma tervisliku seisundi kohta enne eksamisessioo— 

,1 ni algust ja on saanud eksamisessioonil mitterahuldavaid 

у hindeid, ning esitavad alles pärast seda taotluse puhkuse 

saamiseks,eksmatrikuleeritakse ülikoolist nõrga õppeedukuse 
pärast. 

6. Üliõpilased, kes on kas eksmatrikuleeritud või saa

nud akadeemilise puhkuse tervislikel põhjustel, ennistatakse 

üliõpilasteks või lubatakse õppetööle vaid pärast nende ter

visliku seisundi kontrollimist TRÜ arstipunkti poolt. 

.  .  . k e h a l i s e s t  k a s v a t u s e s t .  

Ülikoolis toimub kehaline kasvatus õppetundide ning mas

silise tervistava kehakultuuri- ja sporditöö näol. Seda orga

niseerivad kehalise kasvatuse ja spordi kateeder ning eriala-

kateedrid koos üliõpilaste ühiskondlike organisatsioonidega. 

Tegelemine kehaliste harjutustega on kohustuslik kõiki

de kursus be üliõpilastele. Kehalise kasvatuse alane õppetöö 

toimub vastavalt õppeplaanidele ning jaguneb kohustuslikuks 

ja fakultatiivseks. JCohustuslikud tunnid (üldmahus 140 t,) 

boimuvad nelja semestri vältel, fakultatiivsed kogu Õppeaja 

kestel keskmiselt 4 tundi nädalas. 

Kehakultuurialase õppetöö edukaks teostamiseks jagatak

se üliõpilased Õppeaasta algul arsti poolt järgmistesse grup

pidesse. 

1. Põhigrupp - terved ja füüsiliselt arenenud üliõpi

lased. 

2. Ettevalmistav grupp - terved, kuid mitte küllalda

se füüsilise ettevalmistusega üliõpilased. 

3. Erigrupp I (A, B, C) - mitmesuguste tervisehäire

tega üliõpilased. 

Erigruppi kuuluvad üliõpilased on kohustatud kogu õppe

aja vältel osa võtma kehalise kasvatuse harjutustundidest 4 

bundi nädalas. 
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Ettevalmistavasse gruppi kuuluval1 üliõpilastel ja neil 

põhigrupi üliõpilastel, kel pole mitmekülgset kehalist ette

valmistust ega sportlikke vilumusi, toimub õppetöö 4 tundi 

nädalas. Neist 2 tundi on fakultatiivsed. 

Spordiosakonda arvatakse mitmekülgse ettevalmistusega 

spordijärku omavad või VTK norme sooritanud põhigrupi üliõpi

lased, kes on soovi avaldanud harrastada üht olemasolevaist 

spordialadest. Erandina võivad sinna kuuluda arsti loal ka 

need kehaliselt terved üliõpilased, kel puudub nõutav sport
lik ettevalmistus. 

Iga terve, kehaliselt hästi arenenud üliõpilane võib va

lida ühe voi (arsti ja treeneri loal) kaks järgmistest spor-

diosakondadest: kergejõustik, naisvõimlemine, suusatamine, 

sõudmine, orienteerumine, ratsutamine, korv-, võrk-, värav

pall, tennis, maadlus, tõstmine, vehklemi îe, laskmine, uju

mine, sportlik ja atleetiline võimlemine. 

Mõnedesse osakondadesse pääsemiseks (eritf spordimängud, 

laskmine, ujumine, sportlik võimlemine) võidakse baaside pii

ratuse tõttu korraldada konkurss või seada- kõrgendatud nõu

deid (näit. vastuvõtt alates II spordi järgust). Nendel spordi

aladel, mida ülikoolis ei harrastata, võidakse kõrgema järgu

ga sportlasi (I ja meistrijärk) suunata treeningule spordi

seltside juurde. Kõrgemaid spordijärke omavatel üliõpilastel 
OD treeningu maht suurem. 

Ettevalmistavas grupis ja spordiosakonnas toimuvad kohus 

tusllkud arvestused neljal semestril. Kui üliõpilased pole 

selle aja jooksul täitnud VTK II astme'normatiive, kestavad 
arvestused kaheksa 'semestrit-*- ~ ~———— 

0ppirt6ö~p5ötsessis kasvatatakse mitte ainult üliõpilas

te sportlikke võimeid vaid ka nende organisatoorseid vilumu
si. ' 4 

Kehalise kasvatuse ja spordiga süstemaatiliselt tegel

nud üliõpilased saavad hõlpsasti pmandada ÜBT kaudu ühiskond

liku spordiinstruktori ja -kohtuniku kvalifikatsiooni. 

Praktilistest kehalise kasvatuse tundidest täielikult i 

vabastatud üliõpilased sooritavad arvestused teoreetilisest i 
materjalist neljal semestril. \ 
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Kehalise kasvatuse ja spordialade kateedrid organisee

rivad koos TRÜ Spordiklubi, komsomoli- ja ametiühinguorgani

satsiooniga hommikvõimlemist ühiselamutes, tervistavaid, üri

tusi õppetöö vaheaegadel ja puhkepäevadel (tervistavad spor-

dilaagrid, spordipäevad, võistlused, turismimatkad, matškoh-

tumised jne.), juurutavad terveid eluviise, organiseerivad 

spordiehituste rajamist ja korrastamist ning muid üritusi, 

et moraalse puhtuse ja vaimse rikkusega ühineks kehaline 

täiuslikkus. 

. . .  p r a k t i k a l e  s u u n a m i s e s t .  

Praktikale suunamine väljapoole liiduvabariigi piire 

või piiritsooni toimub rektoraadist saadava komandeeri-

mistunnlstusega, mille väljaandmise aluseks on rektori käsk

kiri. Teistel juhtudel on üliõpilase komandeerimise ̂ aluseks 

dekanaadist väljaantav praktikapäevik7 mis on varustatud de

kaani allkirjaga jaülikooli^pits^fflga. 

Komandeerimisel õppe-menetluspraktilale tasutakse üliõpi

lastele ^õjdukulud ja päevarahad. Sõidukulud praktikabaasi ja 

tagasi tasutakse vastavalt sõiduhindade tariifile; päevarahad 

(50 kop. päevas) tasutakse õppeplaanis ettenähtud praktika 

ajavahemiku eest, "kusjuures lahkumise- ja saabumise päev 

loetakse üheks päevaks. Kõikide rahaliste vahekordade lahen

damine ülikooliga toimub raamatupidamise kaudu. Komandeeri

misrahad makstežkse välja ülikooli raamatupidamisest enne 

praktikale siiirdumist avansi korras. Selleks täidab üliõpi

lane või üliõpilasgrupi puhul grupivanem raamatupidamisest 

saadava vormi — komandeerimiskulude aruande. Aruandele 

kirjutab alla praktikat juhendava kateedri juhataja, dekaan 

ja õppe-menetluspraktika .juhendaja. 

Praktika asukohas tasub üliõpilane ise elamispinna üüri 

kõrgemate õppeasutuste ühiselamute kohta kehtestanud määrade 

(rbl. 1.50 kuus) järgi, juhul kui ta kasutab mõne teise õppe

asutuse või praktikabaasi üliiselamut. Samal ajal ühiselamus 

elunevad üliõpilased oma põhielukohas ülikoolile ühiselamu, 
üüri ei tasu. 



Tavaliselt tasub üliõpilane raamatupidamise osakonna 

vahendamisel ülikooli kassasse üüri elamispinna kasutamise 

eest ühiselamus. 

. . .  k u r s u s e e k s a m i t e s v  j a  

a r v e s t u s t e s t  

(vastavalt NSVL KHM 2. I 1962. a. käskkirjaga nr. 2 kinni

tatud "NSV Liidu kõrgemate õppeasutuste kursuseeksamite ja 
arvestuste põhimäärus e-le"). 

1. Eksamid on õppeaine või selle osa omandamise lõpp

etapiks' ja nende eesmärgiks on kontrollida üliõpilaste teo

reetilisi teadmisi, nende oskust rakendada neid teadmisi 

praktiliste ülesannete lahendamisel, samuti ka kontrollida 

üliõpilaste poolt omandatud vilumust iseseisvalt töötada Õp

pe- ja teadusalase kirjandusega. 

2. Arvestused on reeglina üliõpilaste laboratoorsete ja 

arvutus-graafi liste tööde ning kursuseprojektide (-tööde) 

täitmise, praktiliste tööde ja seminaride õppematerjali oman

damise uing õppe- ja tootmispraktika tulemuste kontrollimise 

vormiks. Arvestus on ette nähtud ka üliõpilaste tootmistöö 

alal, kui õppetöö оц ühendatud tööga ettevõtetes, ehitustel 
või põllumajanduses. 

Üksikutel juhtudel võib korraldada arvestusi ka loengu

kursuste või nende peamiselt kirjeldava iseloomuga osade koh-
Ca» võ* osade kohta, mis on tihedalt seotud tootmispraKtika-
ga või milles on ette nähtud kursuseprojektide jä -tööde 
koostamine. 

3» Eksamid ja arvestused toimuvad ranges vastavuses kin

nitatud õppeprogrammidega. Programmid on ühtsed ning kohus

tuslikud päevastele, Õhtustele ja kaugõppe kõrgematele Õppe

asutustele (teaduskondadele, osakondadele). 

4. Üliõpilased on kohustatud soorita-aa eksameid ja ar

ves tusi kõigis õppeplaanis ettenähtud õppeainetes, kusjuures 
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ühel sessioonil ei tohi olla üle yiie eksami, arvestusi aga 

reeglina mitte üle kuue semestris. 

5. Soovi korral võivad üliõpilased sooritada eksameid 

ja arvestusi ka fakultatiivsetes õppeainetes, praktikumides 

ja seminarides, kusjuures nende tulemused kantakse eksamile-

hele, õpinguraamatusse ja diplomi lisale. 

6. Päevastes teaduskondades sooritatakse kursuseeksa-

mid eksamisessioonide ajal, mis määratakse kindlaks õppe

plaanides. 

Teaduskondade dekaanidel on õigus lubada edukalt edasi

jõudvali üliõpilastel sooritada eksameid enne tähtaega se

mestri piires kui nad on teinud vastavates ainetes ettenäh

tud praktilised tööd ja sooritanud arvestused. Eksamite en-

netähtaegne sooritamine ei vabasta üliõpilasi joakavaat .õp-., 

petööst teistes õppeainetes. 
T üliõpilased, kes õpivad individuaalse graafiku järgi, 

võivad sooritada eksameid ja arvestusi kogu semestri vältel 

tähtaegadel, mille määravad kindlaks teaduskondade dekaanid 

üliõpilaste soove arvestades. 

7. Kaugõppe kõrgemates õppeasutustes (teaduskondades, 

osakondades) toimuvad õppe- ja eksamisessioonid kogu õppe

aasta kestel üliõpilaste eelneva registreerimise alusel voo

rudena kursuste ja õpperühmade kaupa tähtaegadel, mis on 

kooskõlastatud ettevõtetega, kus üliõpilased töötavad. 

Kaugõppe üliõpilastele antakse võimalus kogu õppeaasta 

kestel saada konsultatsioone, teha laboratoorseid töid, soo

ritada kursuseeksameid ja arvestusi ning kasutada õppeasutu

se raamatukogu ja laboratooriume. 

8.Edukalt edasijõudvatele kaugõppe üliõpilastele, kes on 

täitnud täielikult jooksva kursuse õppeplaani, võib kõrgema 

õppeasutuse rektor lubada sooritada järgmise kursuse eksa

meid ja arvestusi tingimusel, kui vastavates õppeainetes on 

täidetud kõik kontroll- ja laboratoorsed tööd ning õppeplaa

nides ettenähtud kursuseprojektid (-tööd). 

9. Õhtustes kõrgemates õppeasutustes (teaduskondades, 
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osakondades) korraldatakse eksamisessioone voorudena ь>я 

Korda õppeaastas, reeglina veebruaris-aprillis ja oktoobris-

novembris, kursuste, erialade ja õpperühmade kaupa olenevalt 
õppijate töõtingimustest. 

Õhtuste õppeasutuste üliõpilastel lubatakse sooritada 

eksameid ja arvestusi üksikutes õppeainetes ka sessioonide-
vahelisel perioodil. 

10. Kõrgemate õppeasutuste rektorid on kohustatud koos

kõlastama õhtuste teaduskondade ja osakondade eksamisessioo

nide graafikud ning kaugõppeteaduskondade ja -osakondade õp

pe- ja eksamisessioonide graafikud (välja arvatud riigieksa

mite sooritamise tähtajad ning diplomiprojektide ja'-tööde 

ettevalmistamise ja kaitsmise tähtajad) nende ettevõtete ju

hatajatega, kus töötab suuremal arvul antud õppeasutuse üli
õpilasi с 

11. Küllaldase üliõpilaskontingendi ja vajalike tingi

muste (ruumide ja pedagoogilise kaadri) olemasolu korral on 

soovitav organiseerida õppetööd, samuti ka kursuse- ja dip

lomiprojektide koostamist vahetult ettevõtetes, kus õhtuste 

ja kaugõppe kõrgemate õppeasutuste (teaduskondade, osakonda
de) üliõpilased töötavad. 

12. Üliõpilased lubatakse eksamisessioonile tingimusel, 

et nad on sooritanud kõik antud semestril õppeplaanis ette

nähtud arvestused ning täitnud semestri õppeainetes õppeprog

rammidega ettenähtud arvutus-graafiliaed ja muud tööd. 

Mõjuvale põhjuste korral võivad päevaste teaduskondade 

dekaanid lubada eksamisessioonile üliõpilasi, kes ei ole 

sooritanud üht-kaht arvestust ainetes, milledes antud semest
ril eksamit pole. ' , 

juhtudel kantakse arvestused üle eksamisessiooni 
ajale või järgmise semestri algusesse. 

üliõpilastele, kes ei suutnud eksameid ja arvestusi 

sooritada ettenähtud tähtajal haiguse tõttu, mis on tõesta

tud töövõzmetuslehtede väljaandmise õigust omava raviasutuse 

dokumendiga või mõnel muul, vastava ettevõtte (asutuse) poolt 
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dokumentaalselt tõestatud mõjuval põhjusel, määrab teadus

konna dekaan individuaalsed arvestuste ja eksamite õienda

mise tähtajad. 

13. Kaugõppe ja õhtuste kõrgemate õppeasutuste (teadus

kondade, osakondade) edukalt õppivatele üliõpilastele saade

takse enne õppe- ja eksamisessioonide algust välja vastavad 

väljakutsed (õiendid). 
Väljakutsete (õiendite) väljaandmise ja kaugõppijate 

ning õhtuste üliõpilaste eksamitele ilmumise üle peetakse 

ranget arvestust. 

1A-. JBdukalt õppivateks ja tasulise lisapuhkuse õigusega 

üliõpilasteks loetakse neod õhtuste ja kaugõppe kõrgemate 

õppeasutuste (teaduskondade, osakondade) üliõpilased, kellel 

ei ole võlgnevust eeln&selt kursuselt ja kes õppe- ja eksa

misessiooni alguseks on teinud kõik kontrolltööd (arvestu

sed) ja kursuseprojektid (-tööd) sessioonil ettenähtud õppe

ainetes# 
M ä r k u s  !  K a u g õ p p e  j a  õ h t u s t e  k õ r g e m a t e  õ p p e a s u t u s 

te (teaduskondade, osakondade) üliõpilastel, kes mõjuvatel 

põhjustel on jäetud kursust kordama ja kes antud kursusel 

ei ole kasutanud palgalist lisapuhkust, on selleks õigus 

teise õppeaasta kestel, kui nad on edukalt täitnud õppeplaa-

rU" 15.Kaugõppe ja õhtuste kõrgemate õppeasutuste (teadus

kondade! osakondade) üliõpilastele, kes õppe- ja eksamisessi

ooni alguseks eriti mõjuvatel põhjustel, mis on doKumentaal-

selt tõestatud vastava ettevõtte (asutuse) poolt, ei ole -ait-

nud õppeplaani, määrab teaduskonna dekaan sessiooni jaoks. torn 

se tähtaja.Üliõpilased, kelle õppe- ja eksamisessioon viidi 

üle teisele ajale, säilitavad õiguse tasulisele lisapuhkusele. 
16. Kaugõppe ÜUõpilasi, kes ei ole täitnud õppeplaani 

ia kellel ei ole õigust tasulisele lisapuhkusele, kuid kes 

võtavad osa õooo- .ia eksamisessioonist omal algatusel yo 

kõrgema õppeasutuse teate põhjal, lubatakse konsultatsiooni

dele, laboratoorsetele ja praktilistele töödele m.ng arves

tustele ja eksamitele; kuid tasulise lisapuhkuseta jooksvh 



17. Eksamite plaan koostatakse teaduskondade dekaanide i 

juhtimisel, kinnitatakse kõrgema õppeasutuse rektori pooltt | 

tehakse teatavaks õppejõududele ja üliõpilastele mitte hil- S 
jem kui kuu aega enne eksamite algust. 

Plaan koostatakse nii, et iga õppeaine eksamite vahel J 
oleks vähemalt 3—4 päeva. 

Õppe- ja eksamisessiooni ajal peetavad loengud peavad 

olema sellised, et nad soodustaksid kaugõppijate iseseisvat 

tööd sessioonile järgneva semestri õppematerjali omandami
sel. 

18. Eksameid ja arvestusi võib kateedrite äranägemise 

järgi vastu võtta Õppeasutuses, õppeasutuse õppe- ja toot

misettevõtetes, aga samuti ka ettevõtetes, asutustes ja mu
jal. 

19« Arvestustele ja eksamitele tulles on üliõpilased 

kohustatud kaasa võtma õpinguraamatu, kateedrite poolt kind

laksmääratud juhtudel aga ka tehtud tööd, kogutud kollekt

sioonid, materjalide näidised jm. 

Kaugõppijad on peale selle kohustatud veel kaasa võtma 

õppejõudude poolt läbivaadatud kontroll- ja laboratoorsed 

tööd, mis pärast eksami sooritamist antakse üle teaduskon
da. 

20. Eksamid on suulised. Üksikutel juhtudel võib kõrgema 

õppeasutuse rektori või pr or ek^õrPTõai eksameid sooritada 
*a kirjalikult". 

21. Kateedrite äranägemisel toimuvad eksamid kas pile

titega või ilma. Eksaminaatoril on õigus esitada üliõpilas

tele lisaküsimus! väljaspool pileteid, samuti ka anda neile 

teaduslik-teoreetiliste küsimuste kõrval lahendada antud 

kursusega seotud ülesandeid ja näiteid. 

22. Eksameid võtavad vastu isikud, kellel kehtiva sea

dusandluse kohaselt on loengute pidamise õigus, reeglina an

tud loenguvoorude lektorid. Arvestusi võtavad vastu õppe

jõud, kes juhendavad rühma praktilisi töid või loevad antud 
kursust. 

8. 
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Üksikutel juhtudel, kui ühel lektoril on palju õppe

rühmi või kui rühmad on suured, võib kateedri juhataja loal 

rakendada eksamitel põhieksaminaatorile abiks õppejõude, kee 

juhatasid rühmades praktilisi tõid« 

23« Arvestusi praktilistes ja laboratoorsetes töödes 

võetakse vastu nende tööde täitmist mööda« Üksikutes õppe

ainetes võib arvestusi teha kontrolltöödeni praktiliste töö

de ajal semestri lõpul. 
Arvestused loengukursuste kohta, milledes eksamit ei 

ole, korraldatakse loengute lõpul enne eksamisessiooni al

gust. 

24« üliõpilaste tootmistööd ning JSpjw- ja tootmisprak-

tikat arvestavad õppejõud aruannete alusel, mida üliõpila

sed koostavad vastavuses kinnitatud programmidega ja toot

mistöö "g tootmispraktika põhimäärusega, kusjuures võetak

se arvesse ka ettevõtete arvamusi * 

25« Arvestused kursuseprojektide (-tööde) ning tootmis

töö ja tootmispraktika alal toimuvad kaitsmise korras kateed

ri või kateedri poolt moodustatud'komisjoni Istungil projek

ti (tõö) vahetu juhendaja või tootmistöö ja tootmispraktika 

juhendaja osavõtul. 

26« Seminariõppusi arvestatakse üliõpilaste ettekannete 

(referaatide) kvaliteedi ja esinemiste kvaliteedi ja sisu 

alusel seminarides« 
Arvestused ühiskonnateadustes toimuvad üliõpilaste kü

sitlemise teel. Õppejõul on õigus küsitlemata anda arvestus 

neile üliõpilastele, kes aktiivselt võtsid osa seminariõppus-

test. 

27« Kaugõppe üliõpilased võivad sooritada kursuseeksa-

meid ja arvestusi mitte ainult oma õppeasutustes, vaid ka 

teistes kõrgemates õppeasutustes, nende hulgas ka päevastes, 

kaugõppe kõrgemate õppeasutuste rektorite (kaugõppeteadus-

kondade dekaanide) suunamisel. 

28. Eksami ajal võivad üliõpilased kasutada õppeprog
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ramme, eksaminaatori loal ka teatmikke, kaarte, tabeleid, 

makette ja teisi õppevahendeid. 

29« Kõrvaliste isikute viibimine eksamitel ja arvestus

tel kõrgema õppeasutuse rektori, õppeprorektori või teaduskon
na dekaani loata on Keelatud. 

30. Üliõpilaste õppeedukust hinnatakse järgmiste hinne-

.tega; "väga hea", "hea", "rahuldav" ja "mitterahuldav". 

Kui kursuse osi, mille kohta on ette nähtud üks eksam, 

loevad mitu õppejõudu, võib eksam kulgeda nende osavõtul, 

kuid välja pannakse üles hinne. 

Positiivsed hinded kantakse eksamilehele ja õpinguraama

tusse, mitterahuldav hinne ainult eksamilehele. 

Eksamile mitteilmumine märgitakse eksamilehele sõnadega 1 

ei ilmunud" ja kui hiljem selgub, et üliõpilasel puudus ek

samile mitteilmumiseks mõjuv põhjus, paneb teaduskonna de

kaan temale mitterahuldava hinde# 

31. Arvestuste sooritamise kohta praktilistes töödes ja 

seminariõppustes ning laboratoorsetes töödes tehakse märge 

"arvestatud". ° £ X fr > * /v, 

Arvestusi diferentseeritud hinnetega "väga hea", "hea", 

"rahuldav" ja "mitterahuldav" rakendatakse kursuseprojektide 

(-tööde) tootmistöö ja tootmispraktika ning joonestamise alal, 

samuti ka kunsti- ja arhitektuurialaste kõrgemate õppeasutus

te eriainetes. Vastavate õppeainete loetelu määrab 

kõrgema õppeasutuse või teaduskonna nõukogu. 

32. Üliõpilased, kes cn täielikult täitnud antud kursuse 

õppeplaani nõuded ja edukalt sooritanud kõik eksamid тИт>е ar

vestused, viiakse teaduskonna dekaani korraldusega üle järg
misele kursusele. 

33* Teaduskonna dekaanil on õigus: 

a) mõjuvate põhjuste olemasolul lubada eksaminaatori nõus

olekul üliõpilastel eksamisessiooni ajal ümber teha sama ek

saminaatori juures üks eksam aines, milles saadi mitterahul
dav hinne ; ' 
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b) v-i rtdi як-я määrata eksamite ümbertegemise tähtajad ai

neis, milles eksamisessioonil saadi mitterahuldavaid hindeid. 

34. Tootmistöö ja tootmispraktika alal saadud mitterahul

davad hinded, samuti ka õppepraktika ülesannete täitmata jät

mine toob endaga kaasa tootmistöö või praktikate kordamise 

teaduskonna dekaani poolt määratud tähtaegadel või eksmatri

kuleerimise. 

35. Üliõpilane, kes eksamisessiooni ajal ei sooritanud 

eksameid kolmes või enamas õppeaines või ei likvideerinud 

akadeemilist võlgnevust määratud tähtajaks, eksmatrikuleeri

takse õppeasutusest. 

36. Päevase osakonna üliõpilase, kes mõjuvatel põhjus
tel jättis eksamisessiooni ajal sooritamata kõik või osa ek

sameid ja arvestusi, võib jätta kursust kordama. Sel juhul ta 

vabastatakse teistkordsest eksamite sooritamisest aineis, mil

ledes ta on saanud hinde "väga hea" või "hea". 

Kursust kordama ei või üliõpilast jätta mitte üle kahe 

korra kogu õppeaja kestel. 

37. Kõik küsimused, mis on seotud üliõpilaste üleviimi

sega kursuselt kursusele, samuti ka väljaheitmisega ja kur

sust kordama jätmisega, otsustatakse arvestades üliõpilase 

õppeedukust ja tema suhtumist oma kohustustesse kogu õppimise 

aja kestel. 

38.^Kõrgemate õppeasutuste rektorid, prorektorid, teadus

kondade dekaanid ja kateedrite juhatajad õpivad eksamisessioo

nide ajal tundma üliõpilaste ettevalmistuse taset ja kavanda

vad abinõusid õppeprotsessi edasiseks parandamiseks. 

Eksamite tulemused ja ettepanekud õppeprotsessi paranda

miseks arutatakse pärast sessiooni läbi teaduskondade nõuko

gudes ja kõrgema õppeasutuse nõukogus. 

M ä r k u s  :  K u r s u s e e k s a m i t e  j a  a r v e s t u s t e  s o o r i t a m i s e  

kord võõrkeeltes ja joonestamises määratakse kindlaks erijuh-

hendiga. 
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. . .  s t i p e n d i u m i s t «  

(väljavõtteid NSVL KHM 1. oktoobri 1953. a. käskkirjaga nr. 

301 kinnitatud "Stipendiumide määramise ja väljamaksmise kor
ra juhendist")» 

1. Riiklikke stipendiume määratakse statsionaarsetele 

• üli5pilagtele arvestades nende õppeedukust ja materiaalset 

olukorda. Esmajärjekorras määratakse stipendium üliõpilaste

le, kes on saanud eksamitel väga häid ja häid hindeid. Üksi

kutel juhtudel määratakse stipendium ka üliõpilastele, kes 

on saanud rahuldavaid hindeid» Stipendiumide määramine toi

mub kaks korda aastas vastavalt eksamisessioonide tulemuste-
l e .  V  i i *  

2. Stipendiume määravad teaduskondade stipendi^umikomis-

jonid. Üliõpilaste nimekiri, kas ätipendiumikomisjonTpoolt 

on määratud stipendiumile, kinnitatakse rektori käskkirjaga. 

3. Üliõpilane, kes ei ole nõus stipendiumikomisjoni ot

susega, millega temale keelduti stipendiumi määramisest võib 

komisjoni otsuse peale kaevata rektorile, kes koos TRÜ Ameti

ühingukomitee ja J5LKNÜ TRÜ komiteega langetab kaebuse kohta 
lõpliku otsuse. 

4. Stipendiumi saamiseks tuleb üliõpilasel esitada sti-

pendi umikomi б j onile vastav avaldus, milles on näidatud pere

konna koosseis ja üliõpilase enda ning iga perekonnaliikme 
tulud. 

15 päeva jooksul, arvates õppetöö algusest esimesel kur

susel uuleb üliõpilasel esitada dekanaati dokumendid erekon-

na koosseisu ja üliõpilase enda ning perekonna iga liikme 

pooli, saadava tulu kohta. Kolhoosnike perekonna liikmete tu-

lu peab neis dokumentides olema ära näidatud rahalises väl

jenduses (nii rahalist kui ka naturaalset tulu arvestades). 

Järgnevatel semestritel on neid dokumente vaja esitada vaid 

juhul, kui üliõpilase materiaalses olukorras on toimunud muu-

iatusi või kui nende esitamist nõuab stipend!umikomisjon. 
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5« Esimese kursuse üliõpilastele määratakse stipendium 

esimesel semestril hinnete alusel, mis on saadud sisseastu

miseksamitel. Sisseastumiseksamitel saadud väga head hinded 

ei «mm alust kõrgendatud stipendiumi saamiseks. 

Teistel ja järgmistel semestritel määratakse üliõpilas

tele stipendiumid eksamisessioonile järgneva kuu esimesest 

kuupäevast. 
Üliõpilastele, kes on saanud mitterahuldavaid hindeid 

ja eksameid neis aineis ümber teinud pärast eksamisessiooni, » 

stipendiumi reeglina ei määrata, olenemata, millise hinde nad 

said. 
Rektoril on õigus stipendiumikomisjoni taotlusel määrata 

stipendium erandkorras eksamisessioonide vahelisel perioodil 

üliõpilastele, kelle materiaalses olukorras on toimunud muu

datusi, samuti üksikutele raskes majanduslikus seisundis ole

vatele üliõpilastele, kes on ümber teinud eksameid selleks 

ettenähtud korras. 
üliõpilasi, kes ei ilmunud eksamitele eksamisessiooni 

ajal haiguse tõttu (mis on tõendatud vastava raviasutuse 

poolt välja antud ajutise töövõimetuse lehega), ei võeta ma

ha stipendiumilt kuni teaduskonna dekaani poolt neile indivi

duaalselt määratud võlgnevuste likvideerimise tähtajani. Pä

rast selle tähtaja möödumist määratakse neile stipendium ül
distel alustel (s.o. arvestades eksamihindeid kui ka materi

aalset olukorda)• 
Hindeid diferentseeritud arvestustes, samuti õppe- ja 

tootmispraktika hindeid arvestatakse ühesugustel alustel ek-

I samisessioonil saadud hinnetega. 
Fakultatiivsete ainete hindeid stipendiumi määramisel 

arvesse ei võeta. 

6. Materiaalset olukorda arvestamata määratakse stipen

dium alljärgnevatele üliõpilastele, kes on õppinud vähemalt 

hindele Rahuldav » t 

a) Nõukogude Liidu kangelastele ja sotsialistliku töö 

kangelastele; » 
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b) kurttummadele ja pimedatele; 

c) ohvitseridele, kes on ülikooli vastu võetud 

1960/1961. ja 1961/1962. õppeaastal relvastatud jõudu

dest vabastatute hulgast NSV Liidu relvastatud jõudu

de koosseisude koondamise seaduse alusel ja kes ei saa 

pensioni; 

d) HSV Liidu relvastatud jõudude ja Riikliku Julge

oleku väeosade ja organite ohvitseridele ja üleajateenija

tele, kes on vabastatud sõjaväeteenistusest alates 1. jaa

nuarist 1963. a. tervisliku seisundi, ea või koosseisude 

koondamise tõttu, kui nad ei saa pensioni; 

e) üliõpilastele, kes on ülikooli õppima suunatud et

tevõtete, sovhooside ja kolhooside poolt vastavalt NSV т.ин» 

Ministrite Nõukogu 18. sept. 1959. a. määrusele nr. 1099; 

f) üliõpilastele, kes evivad õiguse stipendiumi saa

miseks valitsuse erimääruste alusel (näit. NSVL MN korral

dused 31. I 1958, nr. 315, 9. I 1956 nr. 93); 

g) endistele lastekodude ja töökolooniate kasvandike— 

le ning isikutele, keä olid antud perekondadesse kasvatada 

patronaažilepingute alusel või olid vanemateta, internaat- j 
koolide kasvandikud. \ JL 

7. Ettevõtete, sovhooside ja kolhooside poolt NSV Liidu 

Ministrite Nõukogu 18. sept. 1959. a. määruse nr. 1099 alu

sel õppima suunatud üliõpilastele määratakse stipendium vas

tava ettevõtte, sovhoosi või kolhoosi poolt. Neile makstav 

stipendium on 15 % võrra kõrgem riiklikust stipendiumist. 

Stipendium makstakse neile üliõpilastele välja neid õppima 

suunanud ettevõtte, sovhoosi või kolhoosi poolt. 

Kui õppima suunatud üliõpilane saab mitterahuldavaid 

hindeid eksamisessioonil, on teaduskonna dekaan kohustatud 

kirjalikult sellest teatama vastavale organisatsioonile, ja 

üliõpilasele katkestatakse stipendiumi väljamaksmine kuni 
nende eksamite ümbertegemiseni. 
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8. Üliõpilastele, kellel on õigus saada stipendiumi ja 

kes on saanud eksamisessioonil vaid hindeid "väga hea", maks

takse kõrgendatud stipendiumi (+25%) eksamisessioonile järg

neva kuu esimesest kuupäevast. Ettevõtete, kolhooside ja sov

hooside poolt õppima suunatutele makstakse sel juhul 15% võr

ra kõrgemat stipendiumi kui kõrgendatud riiklik stipendium. 

9. Nimelised stipendiumid määratakse olenemata materi

aalsest olukorrast vastavalt nimeliste stipendiumide põhi

määrusele. 

10. Ülikoolis makstavate riiklike stipendiumide määra

deks on I-IV kursusel rbl. 35.- kuus; V-VI kursusel rbl. 40.-

kuus. Erialadel, kus õppeaeg on määratud kindlaks 4-le aasta

le, makstakse IV kursuse üliõpilastele stipendiumi rbl. 40.-

kuus. 
Stipendiumi määra kergendamine ühenduses vanemale kur

susele üleminekuga toimub arvates Õppetöö algusest sellel 

kursusel. 
Üliõpilased, kes on eksamisessiooni tulemuste alusel 

kaotanud õiguse stipendiumi saamiseks, arvatakse stipendiu

milt maha eksamisessioonile järgneva kuu esimesest kuupäe

vast . 

11. üliõpilastele, kes Kõrgema ja Kesk-erihariduse mi

nistri käskkirjaga on ülikooli üle toodud teisest kõrge

imast õppeasutusest irõi ülikoolis ühelt erialalt teisele üle 

viidud, määratakse, stipendium kuni järjekordse eksamisessi

ooni eksamiteni endises õppeasutuses või erialal saadud tu

lemuste alusel olenemata akadeemilisest võlgnevusest, mis 

on tekkinud õppeplranide eVinevuse tõttu. 

12. Üliõpilastele, kes omal^ soovil ülikooli on üle too-

- dud teisest kõrgemast õppeasutusest või ühest teaduskonnast 

vteise või kaugõppeosakonna vanemalt kursuselt päevase osakon

na nooremale kursusele, määratakse stipendium pärast seda, 

kui nad on likvideerinud õppeplaanide erinevusest tekkinud 

võ Lxnevused. 
13. Üliõpilastele, keda on jäetud kursust kordama nõrga 



õppeedukuse tõttu, ei maksta stipendiumi kogu jfcgydu saasta, 

looksui. 

Üliõpilastele-stipendiaatidele, keda' on jäetud kursust 

kordama haiguse või muu mõjuva põhjuse pärast antud puhkuse 

tõttu (kui see on vormistatud rektori käskkirjaga .ustavate 

raviasutuste dokumentide alusel), uuendatakse stipendiumi 

maksmine arvates õppetöö algusest korduskursuseL, Stipendiumi 

makstakse neile kuni esimese eksamisessiooni tulemusteni, pä

rast seda määratakse neile stipendium juba üldistel alustel. 

Uliõpilastele-mittestipendiaatidele, kes jäeti kursust 

kordama haiguse tõttu, võidakse määrata stipendiumi kordus-

aastal kuni järgmise eksamisessiooni tulemusteni nende mate

riaalset kindlustatust arvestades. 

14. Üliõpilastele* kes viibivad akadeemilisel puhkusel 

(haiguse või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu), stipendiumi ei maksta. 

Kui üliõpilane enne akadeemilisele puhkusele minekut sai 

stipendiumi, siis uuendatakse temale stipendiumi maksmine pä

rast akadeemilise puhkuse lõppemist õppetööle asumisel. Sti

pendiumi makstakse temale kuni järgmise eksamisessiooni tule

musteni; pärast seda toimub temale stipendiumi määramine ju

ba üldistel alustel. 

15. Üliõpilased-stipendiaadid saavad ajutise töövõimetu

se korral, mis on tõendatud raviasutuste poolt, millel on õi

gus välja anda haiguslehti, stipendiumi täiel määral ktmj _ 

vöövõime taastumiseni või invaliidsuse tuvastamiseni Arstli- \ 

ku Tööekspertiisi Komisjoni (ATEK) poolt. Dekreetpuhkuse ajal j 

säilitavad üliõpilased stipendiumi saamise õiguse ühesugustel j 

alustel tööliste {ja teenistujatega. 

16. Üliõpilastele, kes on ülikooli uuesti vastu võetud 

kolme aasta jooksul pärast Nõukogude armeest reservi arva

mist, määratakse stipendium arvates nende ülikooli uuesti 

vastuvõtmise päevast kuni järjekordse eksamisessiooni tule

musteni korras, rais on ette nähtud p. 14 lõik 2 ja j>. . 1 

17. Üliõpilased, kes saavad pensioni toitja kaotamise 

puhul, määratakse stipendiumile üldistel alustel, s. t. ar-
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vestades nende õppeedukust ja materiaalset kindlustatust ja 

nendel on õigus üheaegselt saada stipendiumi ja pensioni. 

18. Rektoril on õigus distsipliini rikkuvaid üliõpi

lasi stipendiumilt ajutiselt maha võtta. Stipendiumilt maha

võtmine toimub teaduskonna dekaani nõudmisel, kusjuures vas

tav esitis peab olema kooskõlastatud teaduskonna ühiskondli

ke organisatsioonidega. 

Kui distsipliinirikkumine on toime pandud üliõpilase 

poolt, kes on ülikooli õppima suunatud vastavalt NSVL   

18. sept. 1959. a. määrusele nr. 1099, teatab rektor sel

lest kirjalikult selle asutuse, ettevõtte või organisatsi

ooni juhtkonnale, kelle poolt üliõpilane õppima suunati, te

male stipendiumi väljamaksmise lõpetamiseks. 

19« Rektoril on õigus kooskõlastatult ametiühingukomi

teega maksta üliõpilastele hädavajaduse korraS ühekordset 

toetust määral, mis ei ületa vastava kursuse ühe kuu stipen

diumi. Ühekordsete toetuste maksmine toimub rektori fondist, 

mille suurus on kindlaks määratud - 2 % ülikooli stipendiumi

fondist. 

20. Üliõpilastele stipendiumide määramine toimub rekto

ri käskkirjaga teaduskondadele igaks aastaks kindlaksmäära

tud stipendiumifondi piires. ' 

21. Üliõpilastele-välismaalastele toimub stipendiumide 

määramine erikorras, mis on kindlaks määratud NSV Liidu Kõr

gema ja Kesk-erihariduse ministri käskkirjadega. 

. * 
\ 

ülikoolile on eraldatud 6 nimelist stipendiumi: kaks 

K. Marxi nimelist (rbl. 80.- kuus), neli V. I. Lenini nime

list (rbl. 80.- kuus), üks J. Varese nimeline (rbl. 50.-

kuus) ning üks N. Burdenko nimeline (rbl. 50.- kuus) sti
pendium . 



Stipendiraaide aakSMiae üliõpilastele toimub ülikooli, 

kassast kursuse stipendiumi volinike vahendusel xga kuu 1 ;5# 

ja 14, kuupäeval. Õiendid stipendiumide suuruse kohta annab 

raamatupidamise osakond, 

. . .  r i i g i e k s a m i t e s t  j a  ü l i 

k o o l i  l õ p e t a m i s e s t  

(väljavõtted nsvl khm käskkirjaga 3- I 1962. a. nr, 3 kinni

tatud "Kõrgemate õppeasutuste riiklike eksamikomisjonide põ

himäärusest" ja teistest normatiivaktidest)« 

1, Üliõpilane loetakse ülikooli lõpetanuks, kui ta on 

sooritanud kõik õppeplaanis ettenähtud eksamid ja arvestused 

ni ng riikliku eksamikomisjoni ees edukalt sooritanud õppi — 

plaanis ettenähtud riigieksamid või kaitsnud diplomi Vöö (mõ

nedel erialadel on õppeplaanis ettenähtud lõpetamise eeldu

sena nii riigieksamite sooritamine kui ka diplomi^öö kaits

mine). 

2, Riigieksamite (diplomitöö kaitsmise) plaan kinnita

takse teaduskonna dekaani poolt ja tehakse üldiselt teata

vaks hiljemalt üks kuu (kaugõppe*, osakonnas hiljemalt pool

teist kuud) enne riigieksamite või diplomitöö kaitsmise al

gust, 

3, Riigieksamitele (diplomitöö kaitsmisele) lubatakse 

üliõpilasi, kes on täitnud kõik õppeplaani ja õppeprogram

mide nõuded. 
Riigieksamitele (diplomitöö kaitsmisele) lubatud üli— ,| 

õpilaste nimekiri avaldatakse teaduskonna dekaani korraldu- | 

sega. 

4, Enne riigieksamite võd diplomitöö kaitsmise algust 

esitatakse riiklikule eksami} misjonile järgmised dokumendid: 

a) teaduskonna dekat"i õiend üliõpilase poolt õppeplaani 

nõuete täitmise ja tema poolt saadud hinnete kohta ; 

b) diplomitööd juhendanud õppejõu või praktiku arvamu.-, 

diplomitöö kohta; 
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c) ka f. aedri johataja seisukoht salle kohta, kas üliõpi

last on võimalik lubada diplomitöö kaltsgieeie-; 

d) retsensioon dlplcmttSö kohta. Setsensentide koossei
su kinni tab kateedrijuhataja. ™ 

Üliõpilase soovil võidakse riiklikule eksamikomisjonile 

esitada ka teisi materjale, mis iseloomustavad diplomitöö 

teaduslikku või praktilist tähtsust, nagu dokumendid, mis 

näitavad töö tuleuwste praktikas kasutatavust, töö kohta aval-
datud artikleid jne. 

5. Jj-plomi tööde kaitsmine ja riigieksamite sooritamine 

toimub riikliku eksamikomisjoni avalikul istungil. Soovita

takse diplomitöid kaitsta mitte ainult ülikoolis vaid ka et

tevõtetes ja asutustes, kellele kaitstavate tööde temaatika 

"°ib Pakkuda teaduslik-teoreetilist või praktilist huvi. 

I 6. Riigieksamid võivad toimuda riikliku eksamikomisjoni 

'j otsusel kas riigieksamite piletite alusel või ilma nendeta. 

j vastavast riigieksamite toimumise korrast tuleb üliõpilasi 
/ õigeaegselt informeerida. 

7. Diplomitöö kaitsmist või riigieksamite tulemusi hin

natakse neljapal li lises süsteemis, kusjuures toimub 

riikliku eksamikomisjoni kinnisel istungil. 

8. Üliõpilastele, kes on kaitsnud diplomitöö või soori

tanud riigieksamid omistatakse riikliku eksamikomisjoni otsu
sega vastav kvalifikatsioon. 

Üliõpilased, kes vähemalt 75gLõppeaineis on saanud hin-

jde "väga hea", kusjuures ülejäänud eksamid on sooritatud hin-

hdele "hea" ja kelle diplomitöö või riigieksamid on hinnatud 
| hindega "väga hea" ning kes™ näldanud^md t^inej ч ; » 

j ^^igkondj^u^ö^^arlndlaatena^^m4^atateeüliküüj4^li~ 

9. Riigieksamite ja diplomitööde kaitsmise tulemused 

avaldatakse riikliku eksamikomisjoni poolt samal päeval, 

10. Kaitstud diplomitööd säilitatakse ülikoolis. Diplo

mandile lubatakse vastavalt tema soovile saada diplomitööst 
ärakirju. 
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11 • Üliõpilane, kes on sagaud diplomitöö kaitsmisel 

või riigi^ks^il dava hinde, eksmatrikuleeri-

tnVgfi fililrnal.ifit ±nöle selleks ettenähtud 

korras (kui ta oli statsionaarne üliõpilane). 

12. Üliõpilast, kes ei sooritanud riigieksameid või 

ei kaitsnud diplomitööd, lubatakse teistkordselt riigiek

samitele või diplomitöö kaitsmisele mitte hiljem kui 3 

aasta jooksul pärast teoreetilise kursuse lõpetamist, ju

hul kjjj ta esitab töökohalt positiivse iseloomustuse. 

Sel_ korral, on ixITopilan& kohustAtnri tei Htlcor-dfiftlt 

sooritama ka need riigieksamid, milles^fca sai rahuldava 

hinde» 

Riigieksamite ümbertegemine ühel ja samal riigiek

samite ̂ aeaaioonil on keelatud. 

JuhtudeT~kui diplomitöö kaitsmine tunnistatakse mit

terahuldavaks, otsustab riiklik eksamikomisjon, kas üli

õpilane võib teistkordselt esitada kaitsmisele sama dip

lomitöö ümbertöötatud kujul või peab kirjutama diplomitöö 

uuel teemal, mis maäratakse kindlaks vastava kateedri 

poolt pärast esimest kaitsmist. # 

13. Kui üliõpilane saab mitterahuldava hinde teist

kordsel riigieksamite sooritamisel või diplomitöö kaits 

misel,antakse talle välja vaid akadeemiline õiend soori

tatud eksamite ja arvestuste kohta. 

14. Isikuid, kes on lõpetanud kaugõppe korras teoree

tilise kursuse, kuid pole kaitsnud diplomitööd ega soori

tanud riigieksameid, võidakse rektori poolt uuesti immat

rikuleerida ülikooli 3 aasta jooksul selleks, efc kaitsta 

diplomitööd või valmistuda riigieksamiteks, kuid tingimu

sel, et nad esitavad positiivse iseloomustuse töökohalt, 

mis vastab nende poolt ülikoolis valitud eriala profii

lile. 

15. Üliõpilastele, kes pole kaitsnud diplomitööd või 

sooritanud riigieksameid mõjuvatel põhjustel (nõutakse do-
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kumentaalset tõestust), võidakse rektori poolt õppeaega 

pikendada kuni järgmise riigieksamite sessioonini. 

16. Üliõpilastele, kes on lõpetanud ülikooli, an

takse välja diplom lõpetamise kohta, milles on märgitud 

õppimise aeg ülikoolis, eriala ja omandatud kvalifikat

sioon. Koos diplomiga antakse lõpetajale väljavõte õpin-

gukaardist, millele on märgitud õppeaja kestel soorita

tud eksamite ja arvestuste hinded. Väljavõte õpingukaar-

dist on kehtiv ainult koos diplomiga. 

17. Ülikooli lõpetamisel või ülikoolist lahkumisel 

antakse lahkujale tema soovil tagasi tema küpsustunnis-

- 7öi muu keskharidust tõendav dokument, samuti tema 

, tööstaaž! tõendavad dokumendid (tööraamat jne.). 

i3. ülikooli lõpetanud isikud, kes on kaotanud dip— 

ictoii, on kohustatud sellest kohe teatama ülikoolile# Nen

de vastava avalduse põhjal antakse neile kaotatud diplomi 
asemel selle duplikaat. 

19. Ülikooli lõpetanuil on õigus kanda NSV Liidu üli

koolide lõpetanute riimamärki, mis antakse neile välja 

koos diplomiga. Rinnamärgi saamise kohta tehakse vastav 
märge diplomile. 

Kaotatud rinnamärgi asemele uut riimamärki ei anta. 



.  •  •  l õ p e t a n u t e  t õ õ l e - »  

s u u n a m i s e s t  

(väljavõte nsvl КНЫ 1. oktoobri 1965» a» käskkirjaga nr. 

502 kinnitatud "Kõrgemad ja kesk-eriõppeasutused lõpeta

nud noorte spetsia7J.stide perscnaalse jaotamise põhimää

rusest"). 

1, Üliõpilased, kes lõpetavad ülikooli päevase osa

konna suunatakse tõõle vastavalt nende poolt ülikoolis 

omandatud erialale ja kvalifikatsioonile sellekohase riik

liku plaani alusel«. 

Noortele spetsialistidele töökoha andmine plaani lises 

korras on üheks NSV Liidu Konstitutsiooni § 118 fikseeri

tud kodanike põhiõiguse - õiguse tõõle - tagamise ga

rantiiks. 

2« Noorte spetsialistide töölesuunamist teostab üli

kooli noorte spetsialistide personaalse jaotamise komisjon, 

eesotsas ülikooli rektoriga. Nimetatud komisjoni koosseisu 

kuuluvad tema liikmetena vastava teaduskonna dekaan, ülikoo

li ühiskondlike organisatsioonide esindajad ja nende amet

kondade esindajad, kelle süsteemi riikliku noorte spetsia

listide personaalse jaotuse plaani kohaselt suunatakse töö

le noori spetsialiste. 

3. Komisjon on kohustatud tagamas 1) noorte spetsia

listide jaotusplaani tingimatu täitmise; 2) suunama noori 

spetsialiste tööle esmajoones tootmisse, ettevõtetesse ja 

asutustesse, kus kõige enam vajatakse kvalifitseeritud kaad

rit; 3) andma tööd kõigile lõpetajatele. 

Noorele spetsialistile töökoha andmise küsimuse otsus

tamisel arvestab komisjon tema poolt omandatud eriala, tema 

osavõttu teaduslikust uurimistööst ja ühiskondlikust tegevu

sest, tema õppeedukust aga samuti ka perekonnaseisu, tervis

likku seisundit ja lõpetaja isiklikku soovi. 

Noored spetsialistid, kes olid ülikooli õppima suunatud 

ettevõtete ja organisatsioonide poolt vastavalt NSV Liidu 

f j  
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Ministrit» Nõukogu 18* sept, 1959* s» määrusele or# 1099 

suunatakse tööle sellesse ettevõttesse või organisatsiooni, 

kust nad õppima olid suunatud. Ainult, nimetatud ettevõtte 

või organisatsiooni nõusoleku] Тп-ыяу«е neid tööle suunata 

kâ teistesse organisatsioonidesse. 

Noored spetsialistid, keda~~suunati ülikooli Õppima teis

te liiduvabariikide poolt, suunatakse tööle liiduvabariiki

desse, kust neid ülikooli õppima saadeti. 

4. Igale noorele spetsialistile teatab komisjon temale 

antava töökoha (ettevõtte, asutuse või organisatsiooni), ela

mispinna liigi ning samuti ametikoha ja palga suuruse. Kui 

noor spetsialist ei ole nous temale antava töökohaga, vaatab 

komisjon tema avalduse läbi ja langetab lõpliku otsuse. Noo

rt spetsialisti mittenõusolek komisjoni otsusega ei vabasta 

teda temale määratud töökohale Ilmumise kohustusest. 

5. Esimest või^ teist invaliidsusgruppi evivad noored 

spetsialistid suunatakse tööle (arvestades nende tervislik

ku seisundit) nende perekonna alalise elukoha järgi või nen

de nõusolekul ühele neist kohtadest, mida neile pakub komis
jon. 

6. Noortele spetsialistidele, kelle уппятпян on esimese 

voi teise grupi invaliidid ja perekonnas puuduvad teised töö

võimelised, perekonnaliikmed, antakse töökoht nende palvel *" 

nende vanemate alalise elukoha järgi. 

7. Ohvitseride koosseisu kuuluvate -sõjaväelaste, samuti 

üleajateenijate seersantide ja vanemate naistele (meestele) 

'mtakse töökoht nende meeste (naiste) alalise teenistuskoha 

järgi, kui seal leidub võimalusi eriala järgi tööle rakendu
si -"КЗ. 

Antud säte ei icuulu rakendama st-le sõjaväelastc~ajateeni
jate ja sõjakoolide kursantide abikaasade suhtes, 

8. Noorvcle spetsialistidele — naistele, kes on rasedad 

voi kel on kuni ahe aasta vanune laps, ^nt-t .'<ikoht nende 

perekonna (mehe või vanemate ) -:VI ;« 11• e « .ukoha „ 
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9. Abikaasadel», kes lõpetavad ÜUkooli 
+--*-irnht ühes linnas või rajoonis paiknevaae

takse toacoh anisatsioonides. Ühele abikaasadest 

Z's lõpetab ülikooli varem) antakse töökoht üldistel alus-

. , teiseie aga abikaasa töökoha paiknevuse oareie 

' Kui noored spetsialistid abielluvad päras* seda, kui 
lõnetanud, määratakse abikaasade toe 

komisdon on oma too lopet , kokkuleppe alusel, 
vi ndlaks nende ametkondade vahelise ко- yy 

kuhu nad tööle Olid 

saavnta iahendab kusimuse ^ # pidades si Unas noor-

^ru^rlcotstarbekohasema "ise —• 

10. Kui komisjonil ei ole võimalust anda noorele spet-

sialistile töökohta vastavalt P"eU 

et vastavaid töökohti pole ^ab noorele 

j——-

Samaaegselt on ülikool^kohustatud^osutama^bi^n ̂  ̂  

noortele epetsialis äiikooU lõpetamist nen-

jemalt kolme kuu H5ukogu Biiklitole 

ИгГет^ГГеГег1ь1Гае Komiteele Sndmed selle kohta, 

kuidas nad on tööle rakendatud. 

И Ametkonnad, kelle käsutusse noored 8Pets1.^" 

on suunltud, on kohustatud 

15petsmistnoore spetsialxSt_ePâ Mpetajale kBtte 

«ölesu^se tõendi ^ шкоои lõpetamise kohta, 

toid igal juhul mitte hiljem kui 5 päeva pärast üUkooli 

lõpetamist. . võimalus leida endale töö

koht "Л"! antakse välja vastav rektori allkirjaga 

"Viimati mainitud tõendi või töa«!.>^^"t 
jaandmiseni on keelatud üliõpilasi maha võtta stip 
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ja Mld eksmatrikuleeriti« toi nad on kaitsnud diplomitöö väi 
olenaanud riigieksamid, 

12. Kui noort spetsialisti ei saa mingil põhjusel kasu
tada ettevõttes, asutuses või organisatsioonis, kuhu ta töö
le oli suunatud, siis peab ametkond, ettevõte või organisat

sioon, kelle alluvuses on antud asutus, 2 nädala jooksul and-

^ .te^le_teise töÕkoha oma süsteemis võiltemTöS^v^^ 

deerimata tõõle teise ametkonna süsteemi. Sellest töökoha. 

P*ab vastav ametkond teatama ülikoolile. 

13. Ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste juhataja
tel on keelatud noori spetsialiste 3 aasta jooksul pärast 

ülikooli lõpetamist tõõle võtta ilma suunamistõendita (tuusi

kuta) vol tõendita spetsialistile, antud võimaluse kohta otsi

da iseseisvalt endale töökoht. Isikud, kes rikuvad seda nõuet 

voetakse vastutusele vastavalt HSV Liidu Ministrite Nõukogu 
29. mai 1948. a. määrusele nr, 1840. 

14. Ülikool on kohustatud kontrollima spetsialistide Õi
geaegset töökohale asumist ja seda, et neid õigesti ära kasu-

ataics ettevõtetes, organisatsioonides ja asutustes. Viimas-

e juhatajad on samaaegselt kohustatud 5 päeva jooksul arva-

tes^spetsialisti töökohale asumisest sellest teatama ülikoo-

15. Ülikooli lõpetanud noored spetsialistid on kohusta-

mltte vähem kui 3 aastat töötama vastavalt töölesuunami

sele. Selle tähtaja jooksul on ettevõtete, organisatsioonide 

duhatadatel keelatud kasutada noori spetsialiste 
tööde! mis pole seotud nende spetsiaalsusega, samuti neid 

llandada ilma selle ametkonna loata, kellele antud ettevõ-
e, organisatsioon või asutus allub. 

Ametkondade, ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste 
juhatajad kannavad vastutust noorte spetsialistide tõBs õlge 
arakssutsmise eest vastavalt nende poolt õppeasutuses omanda

nd spetsiaalsusele, ssmuti nendele vajalike elu-olustlkulis-
te tingimuste loomise eest. 

16. Noortele spetsialistidele tagatakse elamispind sel-



le ettevõtte, organisatsiooni või asutuse poolt, kehn 
tööle on suunatud. 

Noored spetsialistid, kes on tööle suunatud hariduse, 

kultuuri, tervishoiu, kaubanduse, kohtu ja prokuratuuri asu

tustesse ja kui viimastel puudub ametkondlik elamispind, va

rustatakse elamispinnaga kohaline nõukogude poolt vastavate 
asutuste ja organisatsioonide taotlusel. 

17. Kõigile noortele spetsialistidele, kes pärast üli

kooli lõpetamist tööle suunatakse antakse enne töökohale asu

mist ühekuuline puhkus olenemata sellest, millal neil oli vii
mane õppetöö vaheaeg ülikoolis. 

Puhkuse aja eest makstakse noorele spetsialistile-sti-

pendiaadile toetust ühe kuu stipendiumi suuruses, selle et-

tievõtte (asutuse) arvel, kuhu ta tööle on suunatud. Töötasu 
puhkuse aja eest ei maksta. 

Noorele spetsialistile, kellele on antud võimalus leida 

endale iseseisvalt töökoht, toetust puhkuse aja eest ei maks-
ta. 

18. Noorele spetsialistile, keda on tõõle suunatud üli

kooli lõpetamise järel teise paikkonda, makstakse vastavalt 

HSVb KTK ja акт 2}„ novembri 1931. a. määrusele nr. 25/937: 

a) noore spetsialisti ja tema perekonnaliikmete sõidu-

ja kraami veokulud. Raudteel sõidu puhul tasutakse kõvaistmo-

lise vaguni sõidupileti ja platskiyrdi hind. Veeteedel sõidu 

puhul-tasutakse II klassi sõidupileti hind. Sõit maanteed 

mcioda tasutakse antud kohas kehtivate sõiduhindade järgi. 

Kraami veokulud tasutakse kuni *20 kg eest noore spetsialisti 

kohtaÜ" kUm 80 1=8 e'3St lga tema ™berasUTa Perekonnaliikme 

Kui Sõit raudteel kestab üle ühe ööpäeva, siis võib 

pooltevahelise kokkuleppe põhjal tasuda pehmeistmelise vagu-
m sõidupileti hinna. 

Sel puhul, kui administratsioon annab täielikult või 

"l "а Л38"'3113 °ma sõidu- ja kraamiveo-
- ausid administratsiooni poolt vastavalt ei tasuta. 
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b) päevaraha teeloleku aja eest ametipalga (tariifse 

töötasumäära) 1/30 suuruses uue töökoha järgi, kuid mitte 

üle 1 rubla. Väljasõidu ja kohalejõudmise päev loetakse see

juures üheks päevaksî 

c) ühekordset toetust noorele spetsialistile poole kuu 

täätasu suuruses uue t55koha järgi ja iga ümberasuva perekon

naliikme peale - noore spetsialisti enda toetusest ühe vee-

randi suuruses# 
Mainitud punktis ettenähtud vahendid makstakse noorele 

spetsialistile välja ülikooli poolt selle ettevõtte (asutuse) 

arvel,' kuhu ta on tööle suunatud. Lõplik arveldus toimub pea

le tema töökohale saabumist ja avansiaruande esitamist. 

19. Noor spetsialist on kohustatud täielikult tagastama 

sumad, mis temale maksti seoses tema ümberasumisega järgne

vatel juhtudel: 

a) kui ta ei ilmunud töökohta või ütles tööleasumisest 

ära mõjuvate põhjusteta, 

b) kui ta enne 3 aasta möödumist arvates töölesuunami

sest lahkub töölt omal soovil või vallandatakse töödistlplii-

ni rikkumise pärast. 
Noor spetsialist, kes ei ilmunu^ töökohta või ütles ara 

tööleasumisest mõjuvatel põhjustel, on kohustatud tagastama 

temale väljamakstud summad^, välja arvatud sõiduks tegelikult 

juba tehtud kulutused. 
Summad, mis on välja makstud noorele spetsialistile kes 

ei asunud tööle ettevõttes või asutuses seoses kutsumisega 

Nõukogude armeesse, tagasimaksmisele ei kuulu. 

.  .  ,  ü l i k o o l i  s i s e k o r r a  

e e s k i r j a d e s t  

(väljavõte rektori poolt 28. nov.-1962.a. kinnitatud "Tartu 

Riikliku Ülikooli sisekorra eeskirjadest"). 

VII. Õppetöö kord. 

51. Õppetöö toimub tunniplaani alusel vastavalt ettenäh

tud korras kinnitatud õppeplaanidele ja programmidele. 
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32. Tunniplaan koostatakse semestriks ja pannakse välja ' 

hiljemalt 10 päeva enne semestri algust. 

33« Akadeemilise tunni kestus on 50 minutit. Selle al

gusest ja lõpust teatatakse kellahelinaga. 

34. On keelatud siseneda auditooriumi õppetõõ ajal. 

35. Laborandid ja assistendid on kohustatud enne õppe

töö algust (ja õppetöö vaheaegadel) ette valmistama auditoo

riumidee, laboratooriumides, Õppetöökodades ja kabinettides 

vajalikud õppevahendid ja aparatuuri. < 

36. Praktiliste tööde läbiviimiseks auditooriumidee, 

kliinikutes ja õppetöökodades jaotatakse iga kursus rühma

deks. Üliõpilasrühmade suurus määratakse kindlaks rektori 

käskkirjaga olenevalt praktiliste tööde iseloomust. 

37. Igal kursusel määratakse rektori käskkirjaga (de

kaani ettepanekul) kursusevanem ja igas rühmas rühmavanem 

kõige edukamate ja distsiplineeritumate üliõpilaste hulgast. 

Kursuse- ja rühmavanemad alluvad vahetult teaduskonna dekaa

nile ja täidavad oma rühmas dekaani poolt antud Juhiseid ja 

korraldusi. 

fiühmavanema ülesannetesse kuulub: 

a) üliõpilaste õppetööst osavõtu üle personaalse arves

tuse pidamine; 

b) teaduskonna dekaanidele ettekannete tegemine õppe

töölt puudumiste ja õppetööle hilinemiste ning nende põhjus

te kohtas 

c) loengutel ja praktilistel töödel õppedistsipliinist 

kinnipidamise ning õppevahendite ja inventari allesoleku 

jälgimine; 

d) õpikute ja õppevahendite saamise ja üliõpilaste va

hel jaotamise õigeaegne organiseerimine ; 

e) tunniplaanis tehtud muudatustest teatamine üliõpilas

tele. 

Rühmavanema korraldused eespool märgitud küsimustes on 

kõigile rühma koosseisu kuuluvatele üliõpilastele kohustusli
kud. 
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58« Igas õpperühmas peetakse vormikohast päevikut. Päe

vikud esitatakse teaduskonna dekaanile kord kuus, dekaani 

poolt määratud tähtajal. 

39» Kõrgema õppeasutuse üliõpilased on kohustatud: 

a) süstemaatiliselt ja sügavalt omandama teoreetilisi 

teadmisi ja praktilisi vilumusi valitud erialal ning m я-rk-— 

sistllk-leninlikku teooriat; töötama oma ideelis-poliitili

se, teaduslik-tehnilise ja kultuurilise taseme tõstmiseks; 

b) osa võtma kohustuslikust õppetööst ja määratud täht

aegadeks täitma kõik õppeplaanis ja -programmides ettenähtud 

kohustused õppe— ja tootmistöö alal; näitama eeskuju kommu

nistlikul töösse suhtumisel ja kinni pidama sotsialistliku 

ühiselu reeglitest; 

c) osa võtma teaduslike ja poliitiliste teadmiste levi

tamisest töötajate hulgas; 

d) täitma ülikooli sisekorra eeskirju; 

e) võtma aktiivselt osa iseteenindamise korras tehtava

test töödest ja ülikooli kollektiivi ühiskondlikust elust. 

40. Üliõpilased, kes on mõjuvatel põhjustel sunnitud 

puuduma õppetöölt, peavad loa saamiseks pöörduma teaduskon

na dekaani poole. Juhul, kui üliõpilasel ei ole eelnevalt 

võimalik õppetööst vabastamist taotleda, peab ta dekaanile 

teatama puudumise põhjustest õppetööle ilmumise esimesel 
päeval. 

Haigestumise korral on üliõpilane kohustatud sellest 

informeerima dekaani esimesel võimalusel ja esitama vastava 

raviasutuse vormi kohase õiendi pärast tervenemist õppetööle 

asumi sel. 

41» Õppejõu auditooriumi tulekul on üliõpilased kohus

tatud püsti tõusma. 

42« Üliõpilased on kohustatud hoolikalt suhtuma sotsia

listlikku omandisse (inventarisse, õppeabinõudesse, raamatu

tesse jne.)« üliõpilastel on keelatud ilma ülikooli administ

ratsiooni loata laboratooriumidest, õppe- ja teistest ruumi
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dest välja viia esemeid ja seadmeid. 

43. Üliõpilased peavad käitama distsiplineeritult 0a 

korralikult nii ülikooli ruumides kui ka tänaval ja avali
kes kohtades. 

44.Õppe- ja tootmisruume hoiawad korras teenindav per

sonal ning üliõpilased ise nendes ruumides, kus sep on ette 
nähtud rektoraadi vastava korraldusega. 

45. Hea õppeedukuse eest, kõrgete näitajate eest toot

mistöös ning aktiivse osavõtu eest ühiskondlikust elust on 
ette nähtud järgmised ergutusabinõud: 

a) tänuavaldus; 

b) aukirja andmine; 

c) aut ah vii le kandmine; 

d) premeerimine. 

Oppedistsipliini, sisekorra eeskirjade või sotsialist

liku ühiselu reeglite rikkumise eest võib üliõpilastele mää
rata järgmisi distsiplinaarkaristusi: 

a) märkus; 

b) noomitus; 

c) vali noomitus; 

d) vali noomitus hoiatusega; 
e) ülikoolist väljaheitmine. 

Distsiplinaarkaristusi määratakse rektori käskkiriaea 
dekaani ettepanekul. 

VTII. Ülikooli ruumide kasutamise kord. 

46. Vastutust õppe- ja tööruumide korrasoleku (mööbli 

ja õppe- ning teadusliku töö seadmetega varustamise, normaal
se temperatuuri ja valgustuse jms.) eest kannab ülikooli hal
dusprorektor. 

Seadmete korrasoleku eest laboratooriumides ja õppeabi
nõude, ettevalmistamise eest loensuteks ning praktilisteks 
töödeks vastutavad laborandid, kes on selleks määratud ka-
"  - d l  vol laboratooriumi juhataja poolt. 
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47. Ülikooli Sppe- ja tööruumides on keelatud: 

a) viibimine palitus, kalossides ja peakattes; 
b) valjusti kõnelemine koridoris õppetöö ajal, 

o) suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohta-

des. 
48. Ülikooli administratsioon on kohustatud kindlus

tama ruumide valve, seadmete, inventari иa muude vara 

allesoleku, samuti kindlustama vajaliku korra nn opp -

tööks kui ka elukondlikeks vajadusteks ettenähtud boone-

te3' vastutus hoonete ja varade valve, nende ̂ ieohutuse 

-in sanitaarse seisukorra eest pannakse rektori poo 

ministratiiv-ma jandus- või abiõppepersonali hulgast maa-

ratUdpärlasr^petõõ lõppemist hoolitseb rühma- (^rsuse-)^ 

vanem auditooriumidest lahkumisel, et ru» J. 
tar oleksid korras ning elektrivarustus valja lülitata 

49. Tartu Riikliku ülikooli rektori ja prorektorite 

vastuvõtuajad tehakse iga semestri algul ^atavaks uUkoo-

li ajalehes ning vastavad teated pannakse valj 

™mtJu*"ekaa*id ja prodekaanid määravad profes

sorite! õppejõudude ja üliõpilaste vastuvõtuks a3ad vasta-

vait teaduskonna tööaegadele. 

50. Hoonete, auditooriumide ja kabinettide võtmed boi-

imir-i innres ja antakse välja ainult isikutele, kes 

^IvT^altes ruumides. Võtmete väljaandmine kõrvali* 

tele isikutele on keelatud. 

ü h i s k o n d l i k e  E r i a l a d e  

T e a d u s k o n n a s t  (ÜET). 

Alates 1962/65. õppeaastast töötab TRÜ juures ka Uhis-

.ondlikTLala/e Teaduskond, et igal üliõpilasel oleks po-



hielukutse kõrval võimalik omandada ka ühiskondlik eriala. 

Teaduskonna töö toimub kolmes suunas. Üliõpilased, kes tun

nevad huvi ühiskondlik-poliitilise töö vastu, võivad üli

koolis õppimise ajal omandada 

lekt or-propagandi st i, 

reporter-kirjasaatja, 

pioneerijuhi, 

ilmlike kombetalituste organisaatori, 

rahvamaleva instruktori eriala. 

Kultuurhariduslikud erialad on järgmised: 

massürituste organisaator, 

rahvatantsuringi juht, 

näiteringi juht, 

koori- ja ansamblijuht, 

peot ant s uri ngi j uht, 

looduskaitse instruktor, 

ekskursioonijuht ja koduloouurimise instruktor, 

ühiskondlik raamatukoguhoidja ja kirjandusringi juhataja, 

kodukultuuri instruktor, 

kunstnik-dekoraator. 

Noored, kes huvituvad rakenduslikest ja spordierialadest. 

võivad õppida: 

ühiskondlikuks spordiinstruktoriks ja -kohtunikuks, 

motospordi instruktoriks, 

ühiskondlikuks liiklusinspektoriks, 

raadioringi juhendajaks, 

turismiinstruktoriks, 

filmidemonstraatoriks. 

Õppetöö toimub umbes 150—tunnise programmi alusel, mis on 

kohandatud või koostatud teaduskonna õppejõudude poolt. 

Õppetöö toimub põhiõppetööst vabal ajal. Teoreetiliste 

loengute kõrval pannakse suurt rõhku praktilistele harju

tustele. 

Informatsiooni õpperühmade moodustamise ja õppetöö ai— 

п. 
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garnise kohta avaldab ajaleht "Tartu Riiklik Ülikool". Rüh

made komplekteerimise ülesanne lasub ülikooli komsomolior

ganisatsioonil. 

. . .  Ü l i õ p i l a s t e  T e a d u s l i k u s t  

Ü h i n g u s t  ( Ü T Ü ) .  

TRÜ Üliõpilaste Teaduslik Ühing on üliõpilaste teadus

likku tööd koordineeriv organ. ÜTÜ ülesandeks on kaasa tõm

mata üliõpilasi teaduslikule tööle ÜTÜ ringides, organisee

rida igaaastasi teaduslikke konverentse, korraldada ettekan

dekoosolekuid ja auhinnatööde esitamist ning üliõpilastööde 

kogumikkude publitseerimist, pidada sidet teiste ülikoolide 

ÜTÜ-dega, kutsudes konverentsidele külalisesinejaid ja ko-

mandeerides oma üliõpilasi esinema väljapoole. Praktiline 

töö toimub ÜTÜ ringides, mis on loodud vastavate kateedri

te juurde. Igal ringil on valitav juhatus (eesotsas ringi 

vanemaga) ja kateedri poolt määratud juhendav õppejõud.Iga 

ringi liikme töö kulgeb kateedri uurimistööga kooskõlasta

tud plaani järgi vastava õppejõu juhendamisel. Üliõpilase 

uurimistöö tulemused esitatakse ringi koosolekul, konve

rentsil või võistlustööna. Kõik lõpetatud tööd kantakse 

sisse õpinguraamatusse ja kateedris säilitatavale indivi

duaalsele, arvestuskaardile. Vastavaid nõudeid rahuldavat 

tööd võidakse arvestada kas kursuse- või diplomitööna. Üli

õpilase teaduslik tegevus on aluseks tema suunamisel kit

samale erialale ja pärast ülikooli lõpetamist aspirantuu

ri või tööle. 

Rööbiti ringi liikmete iseseisva teadusliku tööga kor

raldatakse ringides ka referaate ning ettekandeid, mille 

eesmärgiks on üliõpilaste teadmiste süvendamine ja jooksva 

kirjanduse tutvustamine. Õpetatakse ka praktilisi oskusi ja 

teooriat kitsamatel aladel. 

Teaduskonniti koordineerivad ringide tööd ÜTÜ osakon-

nanõukogud, mis alluvad TRÜ ÜTÜ nõukogule (esimees Med. Kesk
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laboratooriumi noorem tead. töötaja, med.-kand. T.Sulling). 

Vabariigi kõikide kõrgemate õppeasutuste ÜTÜ-de tööd koor

dineerib ÜTÜ Vabariiklik Nõukogu, mille esimeheks on TRÜ 

teadusala prorektor J. Tammeorg. 

1968/69. õppeaastal töötavad vastavalt ÜTÜ osakondade

le järgmised ringid; 

I. Üleülikoolilised ringid: 

1) NIEP ajaloo ring, 2) poliitökonoomia ring, 3) looduskait

se ring (ühine EPA-ga), 4) pedagoogikaring ja 5) sotsioloo-

giaring. v 

II. A.ialoo-keeleosakond: 

1) ajalooring, 2) eesti keele ja soome-ugri keelte ring, 

3) eesti kirjanduse ja rahvaluule ring, 4) vene keele ring, 

5) vene kirjanduse ring, 6) psühholoogiaring, 7) väliskir

janduse ring, 8) inglise keele ring, 9) inglise kirjanduse 

ring, 10) saksa keele ring ja 11) saksa kirjanduse ring. 

III. Arstiteaduse osakond: 

1) anatoomiaring, 2) füsioloogiaring, 3) biokeemiaring, 

4) patoloogilise anatoomia ring, 5) mikrobioloogiaring, 

6) hügieeniring, 7) üld- ja hospitaalkirurgia ring, 8) si

sehaiguste propedeutika ring, 9) patoloogilise füsioloogia 

ring, 10) neuroloogiaring, 11) hospitaalsisehaiguste ring, 

12) sünnitusabi ja günekoloogia ring, 13) pediaatriaring, 

14) dermato-veneroloogiaring, 15) psühhiaatriaring, 16)oto-

rinolarüngoloogiaring, 17) stomatoloogiaring, 18) farmaat-

siaring, 19) oftalmoloogiaring, 20) teaduskonnakirurgia 

ring, 21) teaduskonnasisehaiguste ring. 

IV. Bioloogia-geograafiaoaakond: 

1) zooloogiaring, 2) botaanikaring, 3) taimefüsioloogia- ja 

taimebiokeemia ring, 4) geograafiaring, 5) geoloogiaring, 
6) geneetikaring. 
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V. Füüalka-mat emaat i kaoaakond: 

) ~ 
I) ekaperimentaalfüüsika ring, 2) rakendusfüüsika ring, 

3) teoreetilise füüsika ring, 4) gaaslahenduse ring, 

5) füüsikalise küberneetika ring, 6) analüütilise keemia 

ring, 7) orgaanilise keemia ring, 8) füüsikalise keemia 

ring, 9) füüsikalise biokeemia ring, 10) matemaatika ring, 

II) matemaatilise analüüsi ring, 12) arvestusmatemaatika 

ring, 13) matemaatika õpetamise metoodika ring ja 14) ma

temaatika ja loodusteaduste ring. 

VI. Kehakultuuriosakond: 

1) suusaspordi ring, 2) ujumisring, 3) võimlemisring, ' 

4) spordimängude ring, 5) spordipsühholoogia ring, 6) ker

gejõustiku ring, 7) biomehhaanika ring. -, 

VII. Majandusteaduse osakond: 

1) kaubandusökonoomika ring, 2) finantsring, 3) rahvama

janduse ajaloo ring. 

VIII. Õigusteaduse osakond: 

1) riigi ja õiguse ajaloo teooria ring, 2) riigi- ja haldus 

õiguse ring, 3) kriminaalõiguse, -protsessi ja kriminalisti 

ka ring, 4) tsiviilõiguse ja -protsessi ring. 

. . .  a s p i r a n t u u r i s t .  

Aspirantuuris valmistatakse ette teaduslikku ja peda

googilist kaadrit kõrgematele koolidele, teaduslikele uuri

misasutustele ja rahvamajandusele. 

Aspirantuuri võetakse vastu isikuid, kes on lõpetanud 

kõrgema õppeasutuse ja omavad peale kõrgema kooli lõpeta

mist vähemalt 2-aastast tööstaaži valitud erialal. Neile, 

kes õppetöö ajal üliõpilaste Teadusliku Ühingu liikmena on 

silma paistnud teaduslikus töös ja kellele teaduskonna nõu

kogu annab vastava soovituse, lubatakse aspirantuuri astu

da teoreetilistele erialadele vahetult pärast ülikooli lõpe 
tärnist. 
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Aspirantuuri astujad sooritavad konkursi korras eksa

mid kõrgema kooli programmi piirides eriaines, nikp ajaloos 

ja ühes võõrkeeles (inglise, saksa, prantsuse, itaalia või 

hispaania keel). Kui puuduvad teaduslikud tööd, siis esitab 

aspirantuuri astuja teadusliku referaadi. 

Aspirantuuris saab õppida statsionaarselt (õppeaeg 3 

aastat) ja mittestatsionaarselt (õppeaeg 4 aastat), kusjuu

res eapiiriks on vastavalt 35 ja 45 aastat. Aspirantuuris 

õppimise aja jooksul sooritavad aspirandid kandidaadi-mii-

nimumi eksamid eriaines, filosoofias ja ühes võõrkeeles ning 
esitavad väitekirja kaitsmiseks. 

Aspirandile kinnitatakse teaduslik juhendaja. Teadus

konna nõukogu kinnitab individuaalplaani, mille järgi kul

geb too aspirantuuris. Aspirante atesteeritakse üks kord 
aastas. 

Statsionaarsetele aspirantidele makstakse stipendiumi 

rbl. 68.- kui 100.- kuus. Stipendiumimäär oleneb põhiliselt 
isiku viimase kuupalga suurusest. 

Mittestatsionaarsetele aspirantidele antakse igal aas

tal talendavalt tasulist lisapuhkust 30 kalendripäeva. Pea

le selle võivad nad saada 1-3. aastal ühe vaba päeva 

50 %-lise palgaga. Neljandal aastal v5ib aspirant omal soo

vil saada nädalas veel 1 - 2 vaba päeva, kuid ilma töötasuta. 

Statsionaarse aspirantuuri lõpetajad suunatakse tööle 
vastavalt erialale. 

. . .  ü l i õ p i l a s t e l e  k e h t i v a t e s t  

s o o d u s t u s t e s t  .  

Ajavahemikul.1 ̂oktoobrist kuni 15. maini kehtib üli-

_ Ajavahemikul 15. oktoobrist kuni 15. „aini tehakse üli

õpilastele 50 % hinnaalandust lennukeil TY-114 n-if» 

TÏ-124, ИЛ-18, AH-10 ja AH-21 (samuti neilt le^ukeilt üm-

beristumisel lennukeile Ю1-14, ИЛ-12, ЛИ-2 ja AH-2 ja 
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vastupidi). Hinnaalanduse saamiseks lennukil tuleb lennu

jaama kassale esitada üliõpilaspilet koos ülikooli õppe—^ 

osakonna poolt välja antud taotlusega. Iga sõidu jaoks on 

vaja eri taotlust. 

* * 

Alates 1. sept. 1968. a. on statsionaarse osakonna üli

õpilastel õigus osta nidfeline kuupilet (rbl. 1.50) Tartu 

linnaliinide autobussidel sõitmiseks. Kuupiletid väljastab 

Tartu Autobussi- ja Taksoautopargi piletimüügi kassa (Vane

muise t. 2) kursuste kaupa dekanaadi poolt kinnitatud nime

kirja alusel sularaha sissemaksmisel kassasse» Peale selle 

on kuupileti saamiseks tarvis esitada ka üks foto 0x4 cm, 

peakatteta). 

. . .  ü l i õ p i l a s m ü t s i s t .  

Alates 19» märtsist 1957» a. kannab TRÜ üliõpilane 

Eesti NSV lipu värvi mütsi, mille põhjal on viisnurk -

rahvaste sõpruse sümbol. Üliõpilasmütsi kandmine kinnitab 

kuulumist ülikooli kollektiivi, ühtlasi kohustab distsip

lineeritud käitumisele. 
Üliõpilasmütsi võivad kanda TRÜ üliõpilased, aspiran

did ja lõpetanud - viimased kokkutulekutel ja TRÜ poolt 

korraldatud pidulikel sündmustel. Mittestatsionaarsetel 

üliõpilastel on õigus kanda üliõpilasmütsi õppe- ja ek

samisessioonide vältel ning TRÜ poolt korraldatavatel pi

dulikel sündmustel. 

Mee süli õpi lased .ei^kaima üHõpila^ütsi^J^j^ap^i^jgyfa^ 

mides, paj-j a s t a vad^pe a jutlemisel õppe j õ ud^e gji^_a^st^ te§ 

^kodaniké^a^ing. kõigil nejj^ juhtudel, kus see • 

vi i яакизеreegiites^ette_jxähtu4j 
Üliõpilasmütsi ei tohi kanda rektori käskkirjaga ka

ristatud üliõpilased karistusaja vältel; ka^dekaanid või-
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jra<|~ge^i£_^ndiniaa. kfieJatfL_kuni üheks^semaatri кя ^рра^оц-^ 

4u4e„^^j^jsit;ondlike^ggfl пь sat qjrQonide--gtlTepaiiekul. 

Eksmatrikuleeritud üliõpilased kaotavad üliõpilasmüt

si kandmise õiguse. 

. . .  i s e m a j a n d a v a t e s t  v õ õ r 

k e e l t e  k u r s u s t e s t  .  

Isemajandavad võõrkeelte kursused TRÜ juures organi

seeriti alates 1962. a. sügisest. Nende eesmärgiks on sü

vendada väljaspool õppeplaani õpitavate võõrkeelte oskust 

elava kõnekeele kasutamisel ja teadusliku kirjanduse lu

gemisel. Plaanipärane õpetus üliõpilastele toimub 2 kuni 

3 aastat järjest muust õppetööst vabal ajal paar korda nä
dalas à 2 tundi 15 — 20 üliõpilasest koosnevates rühmades. 

Kursustest osavõtt on võimaldatud üli^fc.lastele alates II 

kursusest. Töö organiseerijaks on Ajaloo-Keeleteaduskonna 

dekanaat ja vastava võõrkeele kateedri juhataja. 

Kursustele registreerutakse avaldusega rektori nime

le igal aastal enne 1. oktoobrit. Tasu kursustest osavõt

mise eest kõigub olenevalt rühma suurusest 2-3 rubla va

hel aastas. Iga semestri eel makstakse õppemaks ülikooli 

kassasse. Seda ei tagastata õppuse katkestamisel üliõpila
se poolt. 

. . .  i s e t e g e v u s e s t .  

Tartu Riikliku Ülikooli ametiühingu klubi. 

Tartus, Tähe t. 3, tel. 04-579. 

TRÜ a/ü klubis tegutsevad järgmised isetegevuskollektiivid 
ja ringid: 

TRÜ rahvakunstiansambel (RKA), ansambli kunstiline juht 

ENSV teeneline kultuuritegelane H. Mikkel; 
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Tartu üliõpilasmeeskoor, koori juhatab ENSV teeneline kuns

titegelane R. Ritsing; 

naisansambel, juhatab M. Eljas; TRÜ naiskoor, juhatavad 

V. üibopuu ja L. Taal; TRÜ klubi näitering, juhendab K.Süva-

lepp; solistide ring, juhendab R. Jõks; puhkpilliorkester, 

juhendab S. Kaid; estraadiorkester, juhatab R. Sillar; peo-

tantsuring, juhendab J. Siilak; peotantsukool, juhendab 

J. Siilak. 

Neist mitmed on saavutanud kõrge kunstimeisterlikkuse. 

Rahvakunsti ansambel ja üliopilasmeeskoor on esinenud üleüii— 

dulistel üritustel, rahvakunstiansambel Soomes, naiskoor ja 

naisansambel Armeenias. 1965» aastal omistati rahvakunsti an

samblile teenelise kollektiivi nimetus. Rahvakunstiansambel 

esines 1967. a. septembris Moskvas ja Uljanovskis eesti kul

tuuri päevadel, 1968. a. NSV Liidu kultuuridekaadil Saksa 

DV-s. 1967. a. anti nÄ skoori le ENSV rahvakollektiivi auni

metus. Mõned solistid ja sõnakunstnikud said laureaadi ni

metuse (0. Saks, T. Üibo, V. Reelo, T. Kuld). 

Vastuvõtt suurtesse isetegevuskollektiividesse toimub 

iga õppeaasta algul konkursi teel. 
TRÜ klubi kasutatakse eeskätt puhke- ja peoõhtute, ise-

tegevuskontsertide ning osakonna- ja grupiõhtute korralda

miseks. Soovi korral võib iga üliõpilane leida endale klu

bis jõukohase ja tema huvialale vastava tegevuse. Üliõpilas

te käsutuses on 4 harjutusruumi, 400 istekohaga saal ja ei

nelaud. Klubi tööd juhib TRÜ ametiühingukonverentsil vali

tav klubi juhatus. Praktilist tegevust juhivad klubi juha

taja ja kunstiline juht. üliõpilaste soovi kohaselt on või

malik moodustada uusi isetegevusringe, leida juhendajaid. 

Ûliôpilasringidç kõrval töötab TRÜ klubis lastetuba 

iga päev kl. 9-15 ja mitmed lasteringid, nagu näitering, 

laulu- ja tantsuring, võimlemisring, inglise keele ring jt. 

TRÜ kunstikabineti juures töötab kunstiring; (juhataja 

K. Põllu). Seal õpitakse praktilisi kunstiaineid; joonista

mist, akvarellmaali, graafikatehnikaid, keraamikat jmt. Toi



muvad kunstinäituste ja kunstnike ateljeede ühiskülastused 

ning õppeekskursioonid. Pärast vastava programmi omanda

mist ja eksami sooritamist saavad üliõpilased ühiskondli

ku kunstnik-dekoraatori tunnistuse. 

Kinoamatöörid on koondunud ainatöörstuudiosse "TRÜ 

film" kino-fotolaboratooriumi juurde - v. Kingissepa 

t. 14, I korrus. 

. . .  a j a l e h e s t  " T a r t u  R i i k l i k  

ü l i k o o l "  .  

TRÜ parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ komitee ja 

ametiühingukomitee häälekandjana ilmub kord nädalas ajaleht 

"Tartu Riiklik Ülikool". Ajaleht sisaldab suunavaid kirjuti

si õppe- ja kasvatustöö ning teadusliku uurimistöö kohta TRÜ-s, 

informatsiooni üliõpilaselust, ühiskondlike organisatsiooni

de tegevusest, ülevaateid teistest kõrgematest õppeasutuste t 

jne. Kõikide üliõpilaste ja õppejõudude kaastöö ajalehele on 

teretulnud. Toimetuse asukoht: peahoone III korrus, tel. 41-

20/318. 

. . .  a r s t i p u n k t i s t .  

TRÜ arstipunkt (Tartu Linna 2. Arstipunkt) Vanemuise t. 

46 on avatud iga päev kl. 12 - 18, laupäeval kl. 12 - 16. 

Nimetatud aegadel toimub arsti vastuvõtt, tehakse prot

seduure, töötab laboratoorium ja füsioteraapia kabinet. Ka 

hambaravi kabinet TRÜ üliõpilastele asub arstipunktis. 

Kojukutseid haigestunute juurde, kes elavad TRÜ ühis-

elamuis, võetakse vastu TRÜ arstipunktis kl. 12.oo - 14.30. 

Väljaspool ühiselamuid elavaid üliõpilasi teenindab Tartu 
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Linna Kliinilise Haigla Polikliinik (N. Pirogovi t. 8, tel. 

39-58) jaoskondade järgi. 

Kehakultuuriarst võtab vastu arstipunktis 5 korda nä

dalas : 

esmaspäeval kl. 15 - 18, 

teisipäeval, kolmapäeval ja reedel kl. 12 - 15, 

laupäeval-kl. 12 - 16. 

II ja III järgu sportlased on kohustatud käima dispanseer-

sel läbivaatusel 2 korda aastas (6 kuu möödumisel). Erigruppi 

kuuluvad üliõpilased käivad kehakultuuriarsti juures I semest

ri algul ja lõpul ning II semestri lõpul. Profülaktilisel lä

bivaatusel peaksid käima 1 kord aastas kõik üliõpilased. 

Kõik üliõpilastele arstipunkti poolt antud korraldused 

tuleb täita vastuvaidlematult õigeaegselt (ilmumine profülak

tilistele läbivaatustele, röntgeni— ja dispanseersele kont

rollile, kaitsepookimistele jne.). 

Vahendajaiks arstipunkti ja üliõpilaste vahel on kursu-

sevanemad. Nende ülesandeks on edasi anda korraldusi, mida 

üliõpilased on kohustatud täitma. 

•  .  .  p r o f ü l a k t o o r i u m i s t  .  

Profülaktoorium on mitmesuguseid haigusi põdevatele üli

õpilastele sanatoorset tüüpi raviprofülaktiliseks asutuseks, 

kus ravi toimub nende õppetööd katkestamata 24 päeva järjest. 

Vahetuse tuusiku hinnaks on rbl. 16.56. ila j andus likult raskes 

olukorras olevaile üliõpilastele kindlustatakse tasuta pro-

fülaktooriumis viibimine. 

Profülaktoorium on TRÜ a/ü komitee alluvuses. Seal on 

25 voodikohta. Üliõpilaste sinna suunamise aluseks on TRÜ 

arstipunkti soovitus. Tuusikud jaotatakse TRÜ a/ü komitee-, 

arstipunkti, profülaktooriumi ja teaduskondade ametiühingu-

büroode esindajate koosolekul. Profülaktoorium asub 0. Lutsu 

t. 7-
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. . .  ü l i õ p i l a s s ö ö k l a s t  š  

Asukoht Ülikooli t. 20 I korrus. Avatud iga päev kell 

12 - 18, laupäeval kell 12 - 17, pühapäeval suletud. Söök

la on iseteenindussöökla. 

On võimalik kasutada ka abonementkaarte. Neid saab os

ta sularaha eest söökla peakassast (Ülikooli t. 20 III kor

rus) või dekanaatide kaudu stipendiumi arvel. 

Abonementkaartide omajaile väljastatakse toit eelisjär
jekorras. 

Söökla ruume on võimalik kasutada väljaspool tööaega 

mitmesugusteks koosviibimisteks kokkuleppel TRÜ ametiühingu
komiteega. 

I 

•  •  •  ü l i õ p i l a s k o h v i k u s t  .  

Asukoht Ülikooli t. 20 II korrus. Avatud; 

esmaspäeval kell 11 - 20, 

teisipäeval kell 11 - 21, 

kolmapäeval kell 11 - 23, 

neljapäeval ja reedel kell 11 -21, 

laupäeval kell 11 - 24, 

pühapäeval kell 1J - 23. 

Tantsumuusika on kolmapäeval kl. 19-st, laupäeval kella 

20-st ja pühapäeval kl. 19-st. Väikeses saalis ja kaminasaa

lis teenindavad külastajad ise, rõdusaalis teenindavad ette
kandjad. 

Kultuuriliste ürituste (vaidlusõhtute, näituste jne.) or
ganiseerijaks on kohvikU" juhatus. 
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. . .  t o i t l u s t  u s  p u n k t i d e s t  T R Ü  

õ p p e h o o n e t e s  j  a  

ü h i s e l a m u t e s  .  

Einelaud nr. 54. - V. Kingissepa t. 14/16 on avatud: 

tööpäevadel kl. 8.30 - 14.50, 

laupäeval kl. 8.30 - 15.30. 

Einelaud nr. 49 - Vanemuise t. 46 on avatud: 

tööpäevadel kl. 8.30 - 14.30, 

laupäeval kl. 8.30 - 13*30. 

Einelaud nr. 61 - Pälsoni t. 23 on avatud: 

tööpäevadel kl. 11.30 - 18, 

laupäeval kl. 11.30 - 17. 

Einelaud nr. 9 - Pälsoni t. 14 on avatud: 

tööpäevadel kl. 8 - 19.30, 

laupäeval kl. 8 - 17.30. 

Einelaud nr. 109 - Leningradi mnt. 89 on avatud: 

tööpäevadel kl. 7 - 20.30, lõuna kl. 10-11.30, 

laupäeval kl. 7 - 18.30. 

Einelaud nr. 5 - Tiigi t. 14 on avatud: 

tööpäevadel kl. 12 - 18.30. 
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