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Eksamite ajal tudengid dekanaati eriti ei ohusta
tahaks, et prof Järv on alati toimetusele oma valdkonna 
uudistest teada andnud.).

Uus film sai aparaati, oleks Tiina ja Kadri veel seal 
peahoones. Fotograafiks ümber kehastunud toimetaja 
suundus peahoonesse tagasi, peatoimetaja jäi tänavale 
uusi ohvreid varitsema. Kõik oleksid nagu vastikult 
halli ja vihmase jaanuari eest kuhugi peitu pugenud. 
Meie pugesime korraks keemialõhnalisse hoonesse.

Keemiahoone trepil tuli vastu tudengineiu, kellest 
seal potitaimede rüpes ilus pilt võiks saada. No vist tuli 
välja, vaadake ise.

BM GITTA MOŠKOVA, arstiteaduskonna 1. 
aasta üliõpilane läks parajasti oma keemiatöö asjus 
õppejõuga kokku leppima. “Keemia eksam tuleb 
jaanuari lõpus. Eksameid on palju, ulatuslik materjal on 
anatoomias. Seni on eksamid hästi läinud.”

Soovisime talle head põrumist ka järgmistel eksami
tel ning püüdsime ikka mõnd õppejõudu leida. Korraks 
vilksatas Lossi tänavas ajalooprofessor Jüri Kivimäe, 
kuid liiga kaugelt ei söandanud juurde tormata.

Aga mis toimub dekanaatides, näiteks filosoofia 
omas, mis asub humanitaarhoones?

MAIE AITAJA, filosoofiateaduskonna dekanaadi 
juhataja ütles, et praegu üliõpilased dekanaadis õieti 
ci käi. Kõige rohkem tehakse seda õppeaasta alguses ja  
pärast eksameid. “ Eksamite koondprotokollid tulevad 
osakondadest, metoodik sisestab need arvutisse.”

Dekanaat asub eelmisest kevadest uues majas, kus 
töötingimusi ei andvat Ülikooli 16ga võrreldagi. Seal 
puudunud isegi sanitaarsõlm.

Õppejõududele mc pihta ci saa saanudki, see-ccst 
sattusime aga samas majas ootamatult meeldivale ülla
tusele. (Üllatusest saab lugeda UT 3. lk).

Enne toimetusse maandumist otsustasime ka 
usuteaduskonna dekanaati külastada, millel samuti uus 
kodu ja  järgmisel päeval ees uue dekaani valimine. 
Nende dekanaat asub nüüd peahoone kolmandal kor
rusel õigusteaduskonna dekanaadi endistes ruumides.

ANNIKA KONSAP, dekanaadi juhataja ütles, et 
võrreldes varasemaga on nüüd neil nii palju ruumi käes, 
et ci oska midagi peale hakata. Eksamite ajal on siingi 
dekanaadis vaikne, voorimist pole. Rahulik olukord 
valitses ka dekaani valimise eel. Annika on üle elanud 
kolm dekaani, nüüd siis neljas.

Dekanaadist alla tulles märkasime teisel korrusel 
kolimist. Eesti kirjanduse rahvas lõpetab oma kolimise 
tuleval nädalal, siis... Siis ootavad remonti nende 
endised ruumid nr 136 ja  137 esimesel korrusel, mis on 
peahoone ruumikava kohaselt ette nähtud ajalehe 
toimetusele.

Aga reportaaž pole veel lõppenud, loe edasi 3. lk.

□ Üllatus hum anitaarhoones - uus kohvik!

Kolmapäeva õhtupoolikul liikus UT toimetuse sa
japrotsendiline isikkoosseis kahes isikus fotoapa
raadi, diktofoni ja märkmikuga peahoone lähistel.
Missugune on näiteks vana kohvik eksamite ajal?

Vähemalt sel õhtupoolikul oli seal vähe rahvast. 
Paari laua taga olid istet võtnud vanemad daamid, kes 
siin vahetevahel kokku saavad ja  oma iilikooliaegu 
meenutavad. Mõni noor hing paistis niisama kohvitas- 
sasi taga igavlevat. Traditsioonilise küsimusega “Kui
das eksamid lähevad?” pöördusime hämaramas nurgas 
Postimeest sirviva noormehe poole.

MEELIS ROHTLAL, 3. aasta prantsuse filoloo
gil oli viimane eksam tehtud. Prantsuse keele ajaloolise 
grammatika eksam läks väga hästi. “Seni on kõik hästi 
läinud, elan Tallinnas ja  täna sõidan koju.”

Miks iildsc prantsuse filoloogiat õppima tulite?
“Prantsuse keel sai valitud eksootika pärast, tundus 

lihtsalt ilus keel olevat. Kavatsen spetsialiseeruda ro
maani keeltele - õpin veel itaalia, inglise jt  keeli. Paaril 
korral olen ka Prantsusmaal käinud.”

Kuidas puhkate pärast eksameid?
“Midagi erilist ei tee. Püüan mõne poolelioleva töö 

ära lõpetada.”

Ukse vahelt piilusime ka õppejõudude saali, kuid see 
oli veel tühjem kui tudengite pool. Kus siis õppejõud 
on? Kas loevad kodus kirjalikke töid? Ehk leiab mõne 
veel siitsamast peahoonest.

Teadetetahvli ees oli kaks neidu peadpidi mingi kons
pekti sees. Ei, ei olnud konspekt, hoopis 7. klassi õpik.

TIINA MALT, 4. aasta eesti filoloog ja KADRI 
SÕRMUS, eesti filoloogia lõpetanu, kes praegu 
Õpetajakoolitust saab, arutasid oma praktika asju. 
Tiina käib praktikal Miina H ärm aja Kadri Kivilinna 
gümnaasiumis.

Millised on tänapäeva gümnaasiumiõpilased?
Olevat targad, palju targemad kui praegused prakti

kandid oma keskkooli ajal. Silmaring laiem ja  ka 
faktegi teatavat rohkem.

Tiina selgitas, et õpilased tahavad näiteks täpselt 
teada, mis aastal Shakespeare suri ja  kuhu ta maetud 
on. Sellest neile küll räägitakse, aga ikka küsitavat üle. 
Kadri lisas, ct õpilased tunnevad kultuuritausta päris 
hästi.

Õpetajaameti vastu polnud neil kahel noorel inimesel 
vist küll midagi.

Ja siis juhtus toimetusel väike aps, ei päris suur. Vabu 
kaadreid oleks pidanud aparaadis veel olema, aga mida 
ci olnud, seda ci olnud, ja  Kadri jäi pildistamata. Uut 
filmi ostma minnes tuli Küütri tänaval vastu 
keemiaprofessor Jaak Järv, kellelt sessimuljeid oleks 
tahtnud pärida, aga pilti oleks ka ju  vaja olnud. (Lisada

□ K adri Sõrmus ja Tiina M ait pedagoogikapraktika muljeid vahetam as.

□ Meelis Rohtlal on eksam id tehtud. Q Brigitta Moškova läheb keemiatöö asjus
kokku leppima.

□ Usuteaduskonna dekanaadi juhataja 
Annika Konsap: "Sessi ajal on siin 
vaikne".

□ Filosoofiateaduskonna dekanaadi 
juhataja Maie Aitaja: "Eksamite ajal 
üliõpilased dekanaadis eriti ei käigi".
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Jaanuaris
6. jaan u ar

□ Toimus ülikooli valitsuse ja Tartu 
linnavalitsuse ühisistung. Kavas 
olid sihtasutuse Tartu Teaduspark 
arengukavaga seotud jt küsimused.

7. ja a n u a r

□ Toimus Tartu Ülikooli ja  Eesti Põl
lumajandusülikooli rektoraatide 
ning Tartu linnavalitsuse ühine 
väljasõiduistung.

8.-11 . jaan u ar

□ Ülikooli välisüliõpilastalituse ja  õp
peosakonna esindajad on rahvusva
helisel haridusmessil “The Gate to 
the Future ‘98” Kopenhaagenis.

9. jaan u ar

□ Doktoritööd kaitsevad Mall Hiie
mäe (“Der estnische Volkskalen
der”) ja Arvo Krikmann (“Sis
sevaateid folkloori lühivormidesse I. 
Põhimõisteid, žanrisuhteid, üld
probleeme”).

□  Magistritööd kaitsevad Krista 
Kerge (“Oleviku kesksõna ja  temaga 
võrreldavad struktuurid. Vormi
moodustus, sõnamoodustus, lek
sikon”), Ain Vellak (“Eesti kait
sealade süsteemi ruumiline 
analüüs”) ja  Urmas Visse (“Maa
kondliku geoinfosüsteemi loomise 
põhimõtted”).

12. jaan u ar

□ Ülikoolis avatakse türgi keele 
klass.

□ Magistritööd kaitseb Mario Rosen- 
tau (“Kosmoloogiline antroop- 
susprintsiip. Filosoofilised aspek
tid”).

13. jaan u ar

□ Infopäev Haapsalus.

□ Näituse “Impeeriumi ülikoolist 
rahvusülikooliks” avamine Haap
salus.

15. jaan u ar

□ Vilistlasõhtu Saaremaal.

16. jaan u ar

□ Magistritööd kaitseb Arno Põl- 
lumäe (“Mesozooplanktoni 
sesoonne dünaamika Võrtsjärves
1995. aastal”).

21. jaan u ar

□ Kirjutatakse alla Tartu Ülikooli ja 
Tallinna linna vaheline 
koostööleping.

24. jaan u ar

□ Ülikooli raamatupood korraldab 
suure raamatuoksjoni.

24 .-28 . jaan u ar

□ Rektor viibib Salzburgis kõrgha- 
ridusalasel seminaril.

27. jaan u ar

□ Ülikooli infopäev Raplas.

29. jaan u ar

□ Saaremaal toimub 1 Läänemere 
konverents, mille korraldab sealne 
ülikoolide keskus.

29. jaan u ar

□ Ülikooli külastab Rootsi parla
mendi spiiker Birgitta Dahl.

31 . jaan u ar

□ Eesti ja Lati ajaloolaste kok
kusaamine ValgasA^alkas.

Jaanuaris toimuvad veel infopäev 
Valgas, vilistlasohtud Hiiumaal ja 
.lärvamaal, emakeele päev Jär
vamaal, ulikoolitecmaline viktoriin 
Hiiumaal jm. Võrus moodustatakse 
vilistlaskogu koondis.

Rektori valimised on välja kuulutatud 
Esimesed kandidaadid on esitatud

Läinud aasta lõpus kuulutati Eesti kolmes suurimas päevalehes välja Tartu Ülikooli 
rektori valimised.

Valimised toimuvad 27. veebruaril. Kandidaate võivad valimiskomisjonile esitada 
TÜ teaduskondade nõukogud, vähemalt 1/4 ülikooli nõukogu liikmetest, ülikooli 15 
korralist professorit, ülikooli üliõpilaskonna edustus, ametisolev rektor ja  endised 
rektorid ning teiste Eesti teadusasutuste nõukogud. Kandidaatide esitamise viimane 
tähtaeg on 5. veebruaril kl 17.

Ettepanekuid võtab vastu akadeemiline sekretär, kellelt saab ka täpsemat teavet 
valimiste korra kohta (tel 465 605).

Rektori valimiskogu kinnitatakse TÜ nõukogu 23. jaanuari istungil.

Juba 9. detsembril otsustas sotsiaalteaduskonna nõukogu ühehäälselt esitada 
rektori kandidaadiks prof Jüri Alliku. Prof Jüri Alliku kandidatuuri esitas sotsiaal
teaduskonna nõukogu valimiskomisjonile 29. detsembril.

6. jaanuaril esitas filosoofiateaduskonna nõukogu rektori kandidaadiks 
praeguse rektori prof Peeter Tulviste. Nõukogu 31 liikmest oli P. Tulviste poolt 24.

Enne nõukogu istungit toimus kohtumine rektor prof Peeter Tulvistega, kus ta 
tutvustas oma vaateid, milline on ja  peaks olema tema nägemuses Tartu Ülikool Eesti 
ühiskonnas. Sellele järgnevalt oli nõukogu liikmetel võimalik esitada p ro f Tulvistele 
küsimusi. Dekaan prof Jaan Rossi sõnul oli kohtumine sisukas ja  elav.

Tartu  ülik o o li nõukogu

19. DETSEMBRIL 

K IN N ITA TI  
R A A M A TU K O G U  
AR EN G U K A V A

Aastal 2002 saab raamatukogu asu
tamisest 200 aastat. Arengukavas ongi 
raamatukogundusstrateegia põhisuunad

kuni 2002. aastani, sealhulgas raama
tukogu eesmärgid, põhiprobleemid, ta
kistused, lahendused jm. TÜ raamatu
kogu kannab vastavalt TÜ seadusele ja  
sundeksemplari seadusele Eesti rahvus
raamatukogu funktsioone ning vastutab 
seega koos Eesti Rahvusraamatukogu, 
Eesti Akadeemilise Raamatukogu ja  
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraama
tukoguga Eesti rahvustrükisc kogumise,

□ Arengukava peab silmas ülikooli raamatukogu enesestm õistetavat kuu
lum ist Euroopa ja kogu maailma teadusraam atukogude hulka nii rah
vusvahelise raam atukogunduspoliitika kui ka m itmepoolse koostöö  
kaudu.

säilitamise ja  süstemaatika eest. See
juures peab ülikooli raamanikogu 
hoolitsema eriti estica kogumise ja va
nema trükise järelkomplekteerimise, 
konserveerimise ning restaureerimise 
eest.

Aastaks 2002 on kavas luua kogu 
ülikooli raamatuvara koondkataloog, 
24-tunnine teatmeteenindus, operatiiv
ne juurdepääs andmebaasidele, raama
tukogunduse, bibliograafia ja  in- 
foteaduste õpetamise taastamine üli
koolis jm.

V A LITI 3 
PROFESSORIT

Üldkeeleteaduse korraliseks profes
soriks valiti üldkeeleteaduse korraline 
prof, filoloogiadr Haldur Õim (45:5), 
eesti ja võrdleva rahvaluule korra
liseks professoriks eesti ja  võrdleva 
rahvaluule erakorraline prof, filoloo
giadr Ülo Valk (44:6) ning Vana Tes
tamendi teaduse ja heebrea keele kor
raliseks professoriks Vana Testamen
di teaduse ja  heebrea keele korraline 
prof, dr theol Kalle Kasemaa (47:3).

Arutati Õie Reintami taotlust anda talle 
emeriitprofessori nimetus. Ars
titeaduskonna nõukogu ei toetanud
1994. aastal tema samasisulist taotlust ja  
tookord jäi Õ. Reintamile emeriitprofes
sori nimetus andmata. Teaduskonna 
nõukogu otsustas ka nüüd sama otsuse 
jõussejätta. Hääletustulemused ülikooli 
nõukogus olid 8:42 ning Õ. Reintam jäi 
emeriitprofessoriks nimetamata.

ESITATI EV 
TEADUSPREEM IATE  

K A N D ID A A D ID
Pikaajalise teadustöö preemia kan

didaatideks esitati emeriitprofessond 
Ülo Kaasik, Juhan Peegelja Karl Re
bane ning Ilse Lehiste (Ohio Ülikool);

aastapreemia kandidaatideks:

* keemia ja molekulaarbioloogia 
valdkonnas Ilmar Koppel (kollektiivi

juht), Peeter Burk, Vahur Mäemets ja 
Ivo Leito töö “Happelis-aluseliste 
tasakaalude uurimine gaasifaasis ja  la- 
hustes eest”; ■>

* arstiteaduse valdkonnas Aleksan
der Žarkovski (kollektiivi juht), 
Paavo Pokk, Toomas Kivastik, Anti 
Kalda ja Ulla Peterson töö 
“Ravimitest ja  alkoholist tingitud tole
rantsuse ja  sõltumatuse mehhanismid 
ning nende farmakoloogiline prevent
sioon” eest ning Mihkel Zihner 
(kollektiivi juht), Rein Teesalu, Raul 
Talvik, Tiina Talvik ja Jüri 
Samarüütel uurimistöö “Oksüdatiivse 
stressi patogeneetiline aspekt arte
riaalse hüpertensiooni, süda
mepuudulikkuse, sepsise ja  ajukahjus
tuste puhul” eest;

* geo- ja  bioteaduste valdkonnas Mar
tin Zobel (kollektiivi juht), Kristjan 
Zobel, Meelis Pärtel, Mari Moora ja 
Jaan Liira uurimistööde tsükli
“Taimeliikide kooseksisteerimise ja  lii
gifondi teooria” eest ning Ülo Mander 
(kollektiivi juht), Krista Lõhmus, 
Valdo Kuusemets, Tõnu Mauring ja 
Mari Ivask uurimistööde tsükli 
“Puhverökosüsteemide efektiivsus bio- 
gccnivoogude reguleerimisel maastikes: 
ökotehnilised aspektid” eest;

* sotsiaalteaduste valdkonnas Jüri Al
lik 1997. aasta jooksul avaldatud 
teadustööde eest;

* humanitaarteaduste valdkonnas 
Eero Medijainen 1997. aasta jooksul 
avaldatud teadustööde eest.

T Ü  SIHTASUTUSE  
USALDUSKOGUSSE

valiti ülikooli esindajaks uuesti I 
prorektor Toivo Maimets.

* Nõukogu otsustas delegeerida 
teaduskondade ning ülikooli teadus- 
ja arendusasutuste nõukogudele 
õiguse kinnitada sihtfinantseerimist 
taotlevad teadusteemad.

TXrtu ü l ik o o l i valitsus

6. JA A N U A R IL
Ülikooli valitsuse istungi kahe 

esimese päevakorrapunkti arutelust 
võtsid osa ka linnavalitsuse ja volikogu 
esindajad. See oli tegelikult esimene 
linna ja ülikooli valitsuste ühisistung.

TA R TU  
TEADUSPARGI 
A R EN G U K AVA

Tartu Tcaduspargi (TTP) asutasid 
1992. aastal linn, maavalitsus, ülikool, 
põllumajandusülikool ja  füüsika insti
tuut. TTP arengukava on sihtasutuse 
Tartu Teaduspark (SATTP) nõukogus 
arutatud pool aastat ning selle kiitis nõu
kogu heaks läinud aasta novembris.

TTP eesmärkideks on Tartu teaduspo
tentsiaali kaasamine ettevõtluse aren

gusse, ergutada ja väärtustada et
tevõtlikkust ning hankida(välis)inves- 
teeringuid Tartusse j a Kagu-Eestisse, ai
data säilitada Tartus teadlas-ja inseneri- 
kaadrit jmt.

Direktor Enn Erme ütles arengukava 
tutvustades, et kuna Eesti ettevõtlus ei 
suuda kõrgtehnoloogiaturul veel kaasa 
lüüa, võiks edu saavutada kõrg
tehnoloogilises väikeettevõtluses. “Tu
leb luua oma innovaatiline selgroog 
selle asemel, et loota jõuda Euroopasse 
välisfirmade ripatsina”.

Prorektor prof Toivo Maimets lausus, 
et kuna Eesti majandus pole veel piisa
valt orienteeritud tootmisele, on 
teadusparkide järele suur vajadus ning 
on hea, et Tartus on see olemas.

Järgnevalt oli ülikooli valitsuse liik
metel võimalus

LINNAVALITSUSELE
küsimusi esitada. Linnapea Roman 

Mugur avaldas arvamust, et linna ja  üli
kooli vahelistes suhetes on kaua aastaid 
tasakaal puudunud ning et linnavalit
susel ei ole alati selge oma tööjaotus 
ülikooliga. On olnud olukordi, kus üks
teisest aru pole saadud.

Üliõpilasesinduse abiesimees Kaur 
Parve huvitus linnapoolsest panusest 
üliõpilaste elu-ollu. Linn ci astunud 
Tartu Üliõpilasküla liikmeks, nagu 
esialgu oodata oli, kuid käesoleva aasta 
eelarves on üliõpilaste elamistingimuste 
parandamiseks ette nähtud 600 000 
krooni. Omamoodi soodustus on seegi, 
et üliõpilased saavad bussikaarte 
soodushinnaga. Et üliõpilane linna käest 
sotsiaaltoetusi saaks, selleks peab ta end 
registreerima linna elanikeregistris, 
mida tavaliselt ei tehta. Istungil ei 
osanud keegi täpselt vastata, miks tu
dengid end sellesse ei registreeri.

Linn toetas eelmisel aastal ülikooli 
staadioni renoveerimist. Ülikool 
sooviks, et linn osaleks ka Ujula tänava 
spordihoone remondis, kus praegu on 
alustatud põrandakatete vahetamist. 
Aselinnapea Hannes Astok väljendas 
koostöövalmidust ka selle spordikomp
leksi renoveerimisel.

Linna ja ülikoolivahcliscd sidemed 
olid kõne all ka kolmapäeval koos 
EPMÜga Käärikul toimunud ühisel 
väljasõiduistungil.

* * *

* Valitsus nõustus ettepanekuga 
avada Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö 
korralduse diplomiõppe õppekava.

* Ülikooli eelarve kohta andis infor
matsiooni eelarvekomisjoni esimees 
prof Toivo Maimets.

* Valitsus kuulas ära õppe- ja 
teadustöö arenduskoja tegevuse aru
ande. Tegevusest andis ülevaate juhataja 
Ado Jagosild, Arenduskoda on konst- 
rueerimis-eksperimentaaltehnoloogiline 
allüksus, kes teeb tellimustöid nii üli
koolile endale kui väljapoole ülikooli. 
Valmistatakse uut mittestandardset apa
ratuuri ja  seadmeid, remonditakse üli
kooli instituutide ja  laborite seadmeidjm. 
Viimasel ajal on tulnud ka välistellimusi.

Prorektor prof Toivo Maimetsa sõnul 
iseseisvus arenduskoda kaks aastat ta
gasi. Siis tuli arenduskojal ise oma eel- 
arvevõlga tasuma hakata, mis on tänu 
tellimustöödele oluliselt vähenenud. 
Praegu koosnevad arenduskoja suminad 
80 % ulatuses erivahenditest ning 20% 
saadakse ülikooli eelarvest.Valitsuse li
ikmete sõnavõttudest selgus, et taoline 
struktuuriüksus on ülikoolile igati va
jalik.
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75 Ennu Kasearu 31.01.1938 õppe-ja teadusarenduskoja proj peakonstr
Mihhail Bronštcin 23.01.1923 majandustcadusk emeriitprof 55
Pavel Rcifman 29.01.1923 filosoofiatcadusk emeriitprof Liina Sorga 02.01.1943 TÜ Kesklinna apteegi proviisor-retseptar

70 Tiiu Tombak 02.01.1943 arvutiteaduse inst vanemreferent
Vello Anderson 09.01.1928 materjalitead inst insener Heiki Paabut 05.01.1943 keelekeskuse lukksepp
Arvo Rõõmusoks 17.01.1928 biol-geograafiateadusk emeriitprof Aini Laas 07.01.1943 kinnisvarade osak valvur

65 Reet Vääri 12.01.1943 ccsti filoloogia osak lektor
Arkadius Veersalu 01.01.1933 peainseneriosak gaasiseadmete lukksepp Mare Klein 21.01.1943 kinnisvarade osak koristaja
Gennadi Ozolinš 13.01.1933 transpordiosak veoautojuht Asta Havakats 25.01.1943 Õppe-ja üliõpilasosak spetsialist
Virve Reili 18.01.1933 kinnisvarade osak insener 50
Evi Silm 31.01.1933 kinnisvarade osak majajuhataja Valeri Šipov 01.01.1948 kinnisvarade osak koristaja

60 Elle Roosaluste 12.01.1948 botaanika ja ökoloogia inst lektor
Elmar Arak 28.01.1938 farmaatsia inst dots, Õppetoolihoidja Valentina Stsadneva 12.01.1948 vene ja  slaavi filoloogia osak lektor
Tiina Vinni 28.01.1938 lastekliiniku vanemlaborant Vaike Mägi 14.01.1948 Kääriku spordibaasi müüja
Elviira Babaitšuk 30.01.1938 nahahaiguste kliiniku laborant Galina Grozdova 28.01.1948 keelekeskuse lektor
Vilve Nummert 30.01.1938 keemilise füüsika inst vanemteadur Ene Pärtel 30.01.1948 materjalitead inst laborant
Vello Karu 31.01.1938 kinnisvarade osak remonditööline Viive Soome 31.01.1948 kinnisvarade osak majajuh

Üliõpilaste
sõidusoodustustest

Ta rtu  Ülikooli Üliõpilasesinduse ja Eesti Gümnasistide 
Liidu ÜHISAVALDUS seoses Vabariigi Valitsuse kavaga 

täiendavalt ahendada õppurite soodushinnaga 
sõiduvöimalusi ühistranspordis

Ahti Pae stipendiumi 
konkurss

TÜ ÜE taunib Vabariigi Valitsuse 
kava alates 1. jaanuarist 1998. aastal kit
sendada 50% tagasimaksmist veelgi - 
piirata osaliselt kompenseeritavate 
üliõpilaste kojusõitude arvu neljale kor
rale kuus. Piiramatult antaks osalist 
kompensatsiooni vaid kuni 20 km 
kaugusele õppekohast.

Meenutame, et praegu kehtiv sõidu- 
kompenseerimise süsteem ei näe ülal
mainitud kitsendusi ette, ometi on raha
liselt vähemalt veidigi kergendatud 
kodust eemal õppivate üliõpilaste 
kooliskäik. Põhikooli- ja  gümnaasiu- 
miõpilastele ühistranspordis üleriigiline 
sõidusoodustus praktiliselt puudub. 
Kompenseerimisele kuuluvad vaid 
sõidud ühel marsruudil.

Õppurile majanduslik olukord on 
üldise kompenseerimise kaotamise tõttu 
alates käesolevast aastast oluliselt 
halvenenud. Näeme valitsuse täiendavas 
piirangukavas soovi hiilivalt üle minna 
riigipoolsete soodustuste üleüldisele 
kaotamisele.

EGL & TÜ ÜE leiavad, et järjekindel 
õppiva noorsoo sotsiaalse kindluse hävi

tamine on valitsuse poolt vastutustun
detu ja  lühinägelik. Mäletatavasti tõi 
senikehtiva korra sisseseadmine endaga 
kaasa noorsoorahutused 1997. aasta 
jaanuaris.

Eelmisel soodustuste kaotamise korral 
tõid projekti väljatöötanud riigiamet
nikud põhjenduseks vajaduse riigi raha 
kokku hoida. Olukorras, kus õppurite 
liikumisvabadus on märkimisväärselt 
piiratud, ei pea me säästetud kuut 
miljonit 130st märkimisväärseks kok
kuhoiuks, kuna seda hoiti kokku 
vähekindlustatud ühiskonnagrupi ar
velt.

Sellisest käitumisest järeldame, et riik 
ci ole tunnustanud haridus- ja  noor
soopoliitikat oma prioriteedina.

Nõuame 1996. aastal kehtinud õppu
rite sõidusoodustuste korra taastamist 
alates 1998. aasta jaanuarist.

A rne Otter, 
Tartu Ü likooli Ü liõpilasesinduse  

sotsiaaltoim konna esimees

R asm us R uuda, 
E esti G ü m nasistide L iidu esim ees

Ahti Pae stipendium on asutatud 1994. 
aastal ning on mõeldud peaainena 
ajakirjandust, õigusteadust, majan
dusteadusi või sotsiaalteadusi (poli
toloogia, avalik haldus, sotsioloogia, 
sotsiaal- või kultuurantropoloogia) õp
pivale 3. või 4. aasta üliõpilasele.

Stipendiumi määramisel võetakse 
aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane 
ja  ühiskondlik tegevus.

Stipendiumile kandideerimiseks esi
tada õppe- ja  iiliõpilasosakonda (ph

ruum 117) 2. veebruariks järgmised 
dokumendid:

* taotlus koos ülevaatega erialasest ja 
ühiskondlikust tegevusest,

* dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraamatust,

* soovitus osakonnalt/instituudilt.
Info tci 465 623.

Ü lle H endrikson

konkurss 
2018

Talinvesti Kooliraha kuulutab välja 
esseekonkursi, mille võitjatele jagatakse 
välja viis 25 000 krooni suurust sti
pendiumi.

Essee teema: 2018.

Hindamine: esseekonkursi töid hin
natakse kahes voorus. Esimeses tehakse 
eelselektsioon. Teises voorus valib 
Talinvesti Kooliraha nõukogu, arvesse 
võttes ka kandidaatide õpingutulemusi 
ja  taotlusi, välja viis üliõpilast, kes 
saavad stipendiumi. Nõukokku kuulu
vad lvi Eenmaa, Toomas Hendrik Il
ves, Enn Soosaar, Marju Lauristin, 
Andres Tarand, Hando Sinisalu ning 
Jaak Roosipuu.

Eeldame:
* isikupära ja  originaalsust,

* säravat keele-ja stiilikasutust,

* põhjalikkust ja  crudecritust,

* mõttelist ja väljenduslikku ühtsust.

Tingimused
* Konkursil võivad osaleda kõik Eesti 

kodakondsusega üliõpilased, kes õpivad 
Eesli või välismaa kõrgkoolides.

* Stipendiumi taotlemiseks tuleb 
üliõpilasel täita taollusvorm, mis on 
saadaval kõigi Eesti kõrgkoolide 
üliõpilasesindustes.

* Essee tuleb esitada arvutivälja- 
trükina või masinakirjas 3 eksemplaris, 
maht soovitavalt 6000-7000 
tähemärki. Igal eksemplaril peavad 
olema autori andmed.

Tähtaeg: taotlus ja essee saata hilje
malt 31. jaanuariks aadressil Talin
vesti Kooliraha, Narva mnt 7, EE0001 
Tallinn.

Tulemused kuulutatakse välja hilje
malt 1. märtsil.

Talinvesti Kooliraha 
toetab Eesti Päevaleht.

programmi

□ Sel aastal kom penseeritakse tudengite edasi-tagasipilet kooli ja  
kodu vahel 50 protsendi ulatuses kuni neli korda kuus.

Eile valiti usuteaduskonna uueks 
dekaaniks võrdleva usuteaduse kor
raline professor, teoloogiadoktor 
TARMO KULMAR.

Kopenhaageni 
haridusmessil
8.-I1. jaanuarini toimub Kopen- 

haagenis rahvusvaheline haridusmess 
“The Gate to the Fulure '98". Tartu 
Ülikooli esindavad messil õppe- ja  
üliõpilasosakonna juhataja Lea Michel- 
son ja  välisüliõpilastalituse peaspetsia
list Kai Treier, kes tutvustavad meie 
ülikooli ja  siinseid õppimisvõimalusi.

E eva K um berg, 
teabetalitus

Avatakse 
türgi keele 

klass
Esmaspäeval kell 11 avatakse füüsika

hoones türgi keele klass. Avamisele on 
oodata Vilniuses resideeruvat Türgi 
suursaadikut Balti riikides Erkani 
Gežerit. Ülikoolis on türgi keelt 
õpetatud kaks aastat. Ainuke türgi keele 
lektor on seni olnud ajakirjandustudeng 
Hagani Gajõblõ.

tänu
Ülikooli käskkirjas pälvis õnnitluse ja 

tänu pikaajalise ja kohusetundliku töö 
eest 70. sünnipäeva puhul vene ja  slaavi 
filoloogia osakonna emeriitprofessor 
Mihhail Šeljakin.

60. sünnipäeval avaldati tänu 
kauaaegse töö eest elamuteenistuse 
juhatajale Reet Zeigile ja  50. sün
nipäeval vene ja slaavi filoloogia osa
konna dotsendile Juri Kudrjavtsevile.

Sisukate ettekannete eest üleriigilisel 
loodusõpetuse õpetajate konverentsil 
“Loodusõpetus uues riiklikus õp
pekavas” avaldati haridusministeeriumi 
ettepanekul tänu füüsikalise keemia ins
tituudi professorile Toomas Tennole, 
materjaliteaduse instituudi lektorile Enn 
Pärtelile, psühholoogia osakonna lek
torile Eve Kikasele ning molekulaar-ja 
rakubioloogia instituudi lektorile Illar 
Leuhinile.

Humanitaarhoone meeldiv üllatus
Viiendat päeva töötab seal kohvik, 

täiesti uus ja  mõnusalt sisustatud. Ka 
lauad-toolid on hubaselt paigutatud.

Omanikud ASTA ja MARTTI
KASK (Osaühing Liiva Baar) pakkusid 
kahele ajakirjanikule tassi kohvi (vaata
mata viimase aja mccdiatuultelc ju l
gesime selle vastu võtta) ja  ütlesid, et 
alguses on veel raske ette näha, mida 
kui palju tarbitakse. Klientuur neile

igatahes meeldib, nagu Rotundiski, mis 
samuti neile kuulub. Raekoja platsi 
õlletelkide külastajatega ei andvat võr
reldagi. Hariduselt on üks abikaasadest 
meedik, teine defektoloog, kes on ku
nagi ka kokandust õppinud.

Kohvik on veel ametlikult avamata, 
puudub ka nimi (nimekonkurss ta
hetakse välja kuulutada ning üldse tu
dengite soove teada saada). Hinnad

püütakse hoida Tartu keskmisest 
madalamad.

Niisuguse üllatuse otsa sattus siis 
toimetus oma sessiloo lõpus.

HEAD KOHVIJOOMIST JA 

HEAD PÕRUMIST EKSAMITEL!

K irjutas V arje Sootak, 
pild istas R eno H ekkonens

Asta ja M artti Kask loodavad, et Lossi tänava kohvikust saab igati ülikoolipärane söögi-joogikoht.

uudis
Uus dekaan
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ш шят arvutitecave
Arvutikasutuse kursused

•  •  т Ф щ н  •  ж • •  • •  л  •  •  ■ülikooli töötajaile
Nagu eelnenud semestril, nii on ka 

1998. aasta kevadsemestril kursused 
jaotatud kahte ossa. Esimene puudutab 
arvutikasutuse tavakoolitust, nagu me 
oleme seda traditsiooniliselt teinud. 
Selles võivad osaleda kõik ülikooli 
töötajad sõltumata sellest, kas esin
datakse administratsiooni või õpetavat 
koosseisu. Kursused on endiselt 
tasulised, ühe tunni maksumus on 15 
krooni. Kursuste eest makstakse üli
koolisisese ülekandega või sularahas 
(viimasel juhul on tasu 18% kõrgem 
ülikoolile mineva overhead'\ võrra).

Lisaks eelpool nimetatutele lisandu
vad kursused, mis mõeldud üksnes õp
pejõududele. Nende kursuste eesmärk 
on toetada infotehnoloogia integ
reerimist Õpetusse ja  on seetõttu üles 
ehitatud just seda eesmärki silmas pi
dades. Õppejõududele on kursused 
tasuta. Siiski tuleb gruppidesse eel
nevalt registreeruda, kuna osalejate arv 
on piiratud. Lisaks peavad osalejad 
olema omandanud esmasel tasemel 
arvutikasutusoskuse (kas iseseisvalt või 
tasulistel kursustel).

Kursustele saab registreerida tel 465 
444 ja  465 477. Tasuda tuleb ühe 
nädala jooksul pärast registreerumist

Soovi korral võib allüksus tellida kur
suse kogu rühmale (8 inimest). Sel juhul 
saab ka kursuse sisu varieerida vastavalt 
vajadustele.

Informatsiooni kursuste ja  nendega 
seonduva kohta leiate ka WWW aadressil 
http://www.ut.ee/ ak/ku rsused.html.

Lisainfo telefonil 465 447 või e-post: 
maret_m@ut.ee.

M aret M eriste ,
arvu tusk esk us, IT  koolitus

Tasulised arvutikursused
Tunde Kuupäevad Kellaajad

Algkursus (Windows 95 + Word 7.0) 14 h 26.01 -28.01 10.15 - 12

29.01 -30.01 10.15 - 13

Excel 7.0 algajaile 10 h 02.02 - 06.02 10.15 - 12

Publitseerimine WWW-s 10 h 02.02, 05.02, 09.02

12.02, 16.02 14.15 - 16

Access 7.0 15 h 03.02, 06.02, 10.02

11.02, 13.02 14.15 - 17
Pegasus Mail 6 h 09.02, 11.02 09.15 - 12

Algkursus (Windows 95 + Word 7.0) 14 h 16.02 -20.02

23.02,25.02 10.15 -12

Excel 7.0 edasijõudnuile 8 h 02.03 -05.03 10.15-12

Internet 12 h

loengud I ja  II grupp 10.03- 11.03 14.15 - 16

praktikumid I grupp 12.03, 13.03 14.15 - 17

16.03 14.15 - 16

II grupp 17.03, 18.03 14.1  ̂ - 17

19.03 14.15 - 16

Adobe Acrobat 10 h 16.03 -20.03 10.15 - 12

Word 7.0 edasijõudnuile 8 h 06.04 - 09.04 10.15 - 12

Excel 7.0 algajaile lO h 13.04- 17.04 10.15 - 12

Algkursus (Windows 95 + Word 7.0) 14 h 20.04 - 22.04 14.15 - 16

23.04, 24.04 14.15-17

Adobe Pagemill 2.0 10 h 27.04-01.05 14.15 - 16

Kursused õppejõududele
PowerPoint 7.0 4 h 02.03, 04.03 14.15- 16

Publitseerimine WWW-s 10 h 23.03, 26.03, 30.03

01.04, 03.04 14.15 - 16
PowerPoint 7.0 4 h 24.03,27.03 14.15 - 16

Ülikooli infopunktis (pea
hoone I korrusel) on müügil

NAVITROLLA  
postkaardid 

Tartu Ülikooli 
vaadetega.

Ühe postkaardi hind on 
(ülikoolisisese arvlemise kor
ral) 4.80 ja  (sularaha eest 
ostes) 6 krooni.

Külastage meid! Infopunk
tis on veel midagi, m is . . .

Sihtasutus Eesti Kutsehariduse Reform 
kuulutab välja konkursi

Euroopa Liidu kutseharidusalase 
koostööprogrammi

ekspertide leidmiseks.
Kandidaatidelt ootame:

* kõrgharidust,
* majanduse tundm ist,
* orienteerumist regionaalpoliitikas,
* head inglise või saksa keele oskust,
* kokkupuutepunkte kutsehariduse või tööhõivega,
* valmisolekut ennast täiendada.

Ekspertide tööülesandeks saab Leonardo da Vinci programmi 
raames Euroopa Komisjonile saadetavate Eesti projektide eel- 
hindamine. Ekspertide töö on tasuline.
Palume esitada avaldusja CY hiljemalt 15. jaanuariks aadressil 

Liivalaia 2, EE0001, Tallinn. Lisainfo tel 610 3621.

N ordiska M inisterrädets Inform ationskontor
Põhjamaade Ministrile Nõukugu Infubüruu

Stipendiumid
Põhjamaade M inistrite 

N õukogu  
stipendium iprogram m i

avalduste esitam ise tähtaeg  
on 1. märts.

Üliõpilased, õppejõud ja teadlased 
saavad taotleda stipendiumi enesetäien
duseks ja teadustööks Põhjamaade 
kõrgkoolides ja teadusasutustes.

Riigiametnikud j a omava litsu stö ö tajad 
saavad taotleda stipendiumi enesetäien
duseks Põhjamaade riigi- või omavalit
susasutustes.

Lähem teave ja avalduste blanketid Põh
jamaade Ministrite Nõukogu infobüroo- 
dest: Tallinnas Pikk 11, tel 26 406 626, 
Tartus Raekoja plats 8, tel 27 433 944.

j* H H H iii lH iH I i -.aäi'
väitekiri muuseum

Reedel, 9. jaanuaril kaitsevad nõukogu 
saalis (ph 204): 

kl 12 kaitseb Eesti Kirjandusmuuse
umi vanemteadur Mall Hiiemäe dokto
ritööd “Der estnische Volkskalender”, 
oponent filoloogiadr prof Ülo Valk;

kl 14 kaitseb Eesti Keele Instituudi 
peateadur Arvo Krikmann dokto
ritööd “Sissevaateid folkloori lühivor
midesse I. Põhimõisteid, žanrisuhteid, 
üldprobleeme”, oponent filoloogiadr 
prof Juhan Peegel;

kl 16 kaitseb Tallinna Pedagoogi
kaülikooli lektor Krista Kerge magist
ritööd “Oleviku kesksõna ja temaga 
võrreldavad struktuurid. Vormi- 
moodustus, sõnamoodustus, leksikon”, 
oponent illoloogiakand dots Ellen 
Uuspõld.

Reedel, 9. jaanuaril kl 10 kaitseb Va
nemuise tn 46 õppehoone GG aud 327 
Ain Vellak magistritööd “Eesti kait
sealade süsteemi ruumiline analüüs”, 
oponent: MSc (biol) Udo Timm ja  Ur
mas Visse magistritööd “Maakondliku 
geoinfosiisteemi loomise põhimõtted”, 
oponent: gcogr-kand Andrus Mcincr.

Esmaspäeval, 12. jaanuaril kl 14 kait
seb Lossi 3-223 Mario Rosentau 
magistritööd “Kosmoloogiline ant- 
roopsusprintsiip. Filosoofilised aspek
tid”, juhendaja cand pliil dots R. Vi
halemm, oponeerivad mag phil dots kt 
J. Kivistik ja  ped-kand dots V. Sieben.

Reedel, 16. jaanuaril kl 10.15 kaitseb 
Vanemuise tn 46 õppehoone ZH aud 
301 Arno Põllumäe magistritööd 
“Mesozooplanktoni sesoonne dünaa
mika Võrtsjärves 1995. aastal”, oponent 
biol-kand Tiina Nõges?-

venia legendi
Dr Jaanus Harro venia legendi 

“Vaimu elu ja vaimuelu psühhobio- 
loogia aegruumis” toimub 15. jaanuaril 
kl 10 Tiigi 78 aud 127.

kursus
“Statistiliste m udelite a n a lü ü s”
10. veebruaril algab ülikooli magist

rantidele ja  doktorantidele kursus “Sta
tistiliste mudelite analüüs” (MTMS.01. 
006 3 AP). Kursusel tutvustatakse 
põhilisi statistilisi mudeleid (üldised 
lineaarsed mudelid, regres- 
sioonanalüüsi, dispersioonanalüüsi, 
faktoranalüüsi mudelid) ja  nende prak
tilist rakendamist paketi SAS abil. Nõu
tav statistika algtase.

Kursuse kestus 3 kuud (1 loeng ja  1 
praktikum nädalas, kokku 12 loengut ja 
12 praktikumi, ä 2 tundi). Loengud: 
(alates 12. veebr) neljapäeviti 16.15-18 
J. Liivi 2 (arvutuskeskus) aud 104. Prak
tikumid: (alates 8. veebr) J. Liivi 2, 
matemaatilise statistika instituudi arvu
tiklassis (ruum 6):

E 14.15-16 (I rühm), T 14.15-16 (II 
rühm), К 14.15-16 (III rühm).

Arvutiklassi kohtade arv on piiratud. 
Kursusele registreeritakse ainult neid, 
kes soovivad kursuse lõpetada kevadel 
eksami või arvestusega. Praktiku
midesse võetakse ainult eelnevalt regist
reeritud isikuid.

Registreerimine ja info kuni 5. veeb- 
luarini tel. 465 496 Ene Käärik, e-mail 
enek@ut.ee.

naitus

A jaloom uuseum
Toom em ägi

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671.

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast 
laupäevani kell 11-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Üli
koolile”, “Tartu Jaani kiriku terrako- 
taskulptuurid”, “Dolores Hoffmanni 
vitraažinäitus” , “Tartu Ülikool filatelisti 
pilguga: margid, pitsatid, templid”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli”.

Klassikalise
m uinasteaduse

m uuseum
Peahoone

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogiam uuseum
У anemuise 46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
munade näitus.

G eoloogi am uuseum
Vanem uise 46

http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioo
nist.

raamatukogus
Raamatunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes".

Näitused: “5 aastat TÜ rahvakun- 
stikabinetti (1992-1997), “Üliõpilas
selts Raimla”, “Jakob von Uexkülli 
Keskuse loodusfoto konkursi üle
vaatenäitus”, Tõnis Saadre fotod Eesti 
pankrannikust “Kivi ja  jää”, “Pääsu 
(sünd 1993) pildid”.

Raamatumuuseum
E-R 12-15.

Püsiekspositsioon “Restauraatori 
töölaualt” .

Näitus ülikooli Rootsi-aegsetest üli
kooli trükistest.

PANE ERITI TÄHELE!
Järgmisel nädalal U niversitas Tartuensis ei ilmu.

Ajalehe selle aasta teist numbrit saab lugeda reedel, 23. jaanuaril. 

Kohtumiseni!

U T toim etus

U N IV E R S IT A S
Peatoimetaja Varje Sootak EE2400 Tartu Trükk: O/Ü Greif
Toimetaja Reno Hekkonens Ülikooli 18, ruum 241 Tellimise nr. 11

T A R T U E N S IS Telefon 465 680 E-mail: ajaleht@ut.ee Tiraaž 800
Toimetuse aadress: Faks: +3727 465 440 UT ilmub reedeti

http://www.ut.ee/
mailto:maret_m@ut.ee
mailto:enek@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee


Mr. 2-3 (1914-1915)

Reede,
30. jaanuar 

1998
Ilm ub 1948.

aastast

Hind 4 krooni

Universitas  
T a r tu e n s i s

7. lk

l Akadeemilise 
Muinsuskaitse 
Seltsi pöördumine

I TÜ kirjastuse uued 
trükisedК TÜ valitsuse is

tungilt

I Rektori valimise 
reglement

I TÜ 1998. aasta 
finantseerimis- 
põhi mõtted

I Millises klubis käi
vad TÜ professorid

5. lk

l Rahulolematu 
üliõpilasesindus

I Stipendiumid

I Saaremaa stipen
dium Maris 
Ollile

§ TÜ nõukogu kinni
tas haridus- ja 
omatulude 
eelarved

I Tartu Ülikoolil ja 
Tallinna linnal on 
koostööleping

4. lk
Raamatupi
damises käivitus 
uus süsteem

Raamatuoksjon oli 
edukas

Rektori valimise 
kroonikat

Esitatud ori kolm kandidaati

Ülikool vajab otsustavat 
edasiminekut

23. detsem ber - kolmes suuremas päevalehes 
kuulutati välja Tartu Ülikooli rektori valimised,

29. detsem ber - sotsiaalteaduskonna nõukogu 
esitas rektorikandidaadiks psühhofüüsika kor
ralise professori Jüri Alliku (ühehäälselt, kohal 
oli 14 nõukogu liiget).

6. jaanuar - filosoofiateaduskonna nõukogu 
esitas rektorikandidaadiks praeguse rektori, 
arengupüshholoogia korralise professori P eeter 
Tulviste (24 poolt 3 1 -st kohal olnust).

12. jaanuar - bioloogia-geograafiateaduskon- 
na nõukogu esitas p ro f Peeter Tulviste kandi
datuuri (poolt 25 nõukogu liiget, I vastu).

14. jaanuar - õigusteaduskonna nõukogu esitas 
prof Peeter Tulviste kandidatuuri (poolt 9 nõu
kogu liiget, 1 erapooletu).

20. jaanuar- 22 professorit esitasid rektorikan
didaadiks optika ja  spektroskoopia professori 
Jaak Aaviksoo. Ühtlasi kirjutas 25 professorit 
alla pöördum isele “Ülikool ci vaja seisakut, vaid 
otsustavat edasim inekut” .

21 .jaanuar - arstiteaduskonna nõukogu mõnes 
sõnavõtus toetati p ro f Jaak Aaviksoo kandi
datuuri.

22. jaanuar - kehakultuuriteaduskonna nõu
kogu aaitas rektori valimisi ning jõudis arutluse 
tulemusel toetada prof P. Tulviste kandidatuuri.

23. jaanuar - ülikooli nõukogu kinnitas rektori 
valim iskogu koosseisu. V alim iskogus on 246 
liiget, neist 42 üliõpilased. Jagunem ine teadus
kondade järgi: 48 arstiteaduskonnast, 39 filo
soofiateaduskonnast, 31 füüsika-keem iateadus- 
konnast, 27 bioloogia-geograaliateaduskonnast,
20 sotsiaalteaduskonnast, 17 m ajandusteadus
konnast, 17 m atem aatikateaduskonnast, 16 
õigusteaduskonnast, 14 kehakultuuriteaduskon
nast, 10 usuteaduskonnast. 7 valim iskogu liiget 
on väljastpoolt teaduskondi.

5. veebruar kell 17 - rektorikandidaatide esi
tamise viimane tähtaeg,

27. veebruar - rektori valim ised.

□ Prof Jüri Allik.

□ P ro f P eeter T ulviste.

□ Prof Jaak Aaviksoo.

Viim ase viie aastaga on ülikoolis teh tu d  ära suur  
tö ö  -  koos Eesti Higiga on silm apaistvalt 
ed en en u d  ka Tartu Ülikool. Sam as ei o ie  kuidagi 
m õeldav saavutatuga  rahulduda, se s t  o lem e  koos  
m eie riigiga alles te e  a lguses. Me ei nõustu  jät
kam a deviisi alt ‘‘O luliste m u u tu ste  aeg  on  
m ööd as” . Edasim inekuks tu leb  o tsu stava lt kõr
valdada ka m urettek itavad  ebakohad  ülikooli 
elukorralduses. Alma m ater’i p eauk se m õlem ad  
pooled  tu leb  avada. D ialoogile ja su htlusele , 
ühiskonna vajadustele ja o o tu ste le .

Selleks peame vajalikuks järgm iste põhim õtete jä r 
gimist:

I Ülikooli elujõudu tuleb kasvatada un iversita s’e 
ja  academ ia  ühtsuses. Ülikooli missiooniks on 
loovuse edendamine ja nähtavaks tegem ine Eesti ha
riduselus ja  ühiskonnas. Ülikool on akadeem iline ko
danikkond, mitte administratiivne ametnikkond. Teda 
ühendab akadeem iline kultuur: vähem välist buta
fooriat, rohkem dispuute ja  diskussioone. Ülikooli 
keskmeks on teaduskonnad ja  nende rüpes olevad osa
konnad, administratsioon on teenindaja. 60% eelar
vest teaduskondadele, 40% üldkulude katteks, 
mitte vastupidi! Universitas elab teaduskondade võrd
susest: ühte ei tohi teiste arvelt arendada ega teistele 
vastandada, ühte ei tohi teisest lahutada ega liita tema 
tahte vastaselt. Ülikool kui universitas põhineb hutrt- 
boldtiaanlikul väärtusorientatsioonil.

II Ülikooli juhtim ises on vajalik läbipaistvus: üli
koolil on õigus teada, kes otsustab ja kes vastutab, 
kes kulutab ja milleks. Ülikooli nõukogu ja  valitsuse 
staatust tuleb tugevdada ja  viia nende tegevus laiema 
akadeem ilise avalikkuseni mitte tagantjärele, vaid ette
haaravalt. Ü likooli juhtim isel on prioriteedid: esiteks 
akadeem iline kodanikkond, teiseks akadeem iline 
keskkond ja  kolm andaks majad-autod. Rektori ja  
prorektorite suhtlemine teaduskondadega tuleb muuta 
igapäevaseks. Suurinvesteeringute kõrval tuleb näha 
ette vahendid elem entaarsete Õppe- ja  töötingimuste 
tagam iseks kõigile akadeem ilise pere liikmeile.

III Ülikooli reform, s.o ülikooli muutmine kaasaeg
seks ja  erksaks Õppeasutuseks, on alles algusjärgus. 
Muutuste rõhk käesoleval perioodil on ülikooli ku
jundam isel üliõpilaste ja ühiskonna huvidest 
lähtudes, tuginedes akadeem ilisele väärtusorientat
sioonile. Vajame: Õppekavade kaasajastamist pidevas 
dialoogis tööandjate, vilistlaste ja  üliõpilastega, 
kvaliteedijälgim ise süsteemi ja  tingimuste loom ist 
üliõpilastele stuudiumi lõpetamiseks nom inaalajaga,

suuremat interdistsiplinaarsust ja  akadeem ilist liiku
vust. Ülikool tugineb teadusele. Teadusdom inandi kõr
vale peab ülikool välja arendam a haridusdominandi. 
Ülikool tunnustab ka loom ingulist kutsealast m eister
likkust ja  silm apaistvaid saavutusi kõigis teistes 
valdkondades: m editsiinis, õiguspraktikas, avalikus 
teenistuses, kaunites kunstides ja  pedagoogikas.

IV Ülikooli arengujõud on vastastikku kasulikus 
koostöös teiste ülikoolide ja  teadusasutuste, klii
nikumi, Tartu linna, aga samuti teiste partneritega Ees
tis ja  välism aal. N eid suhteid tuleb arendada huvide 
ühtsusest, mitte oma eelistustest lähtudes. Ülikooli rik
kus võrsub oskuslikust koostööst ja  avatusest, mitte 
maade ja  varade hulgast. Ü likooli tugevus paneb üli
koolile kohustusi ja  vastutuse -  ülikool võib ja  peab 
asum a Eestis vältim atult vajaliku haridusreformi et
teotsa.

V Ülikooli hoonet kaunistavad kuus inim esest lähtu
vat sam mast -  mõistus, hing, vaim, ihu, vara ja  kolle
giaalsus. Ülikooli neli kandvat seina -  hum aniora , 
realia, m edicina  ja  socialia  -  vajavad oma aren
guprogram m i -  ülikool peab seism a ühiskonna hu
videst lähtuvate program m ide vastuvõtm ise/taas
tamise eest nende edendam iseks.

Tartus, 20. jaanuaril 1998.

Allkirjad:

professorid Volli Kalm, M ait MÜjan, Ago Künnap, 
Jüri Allik, A in-Elm ar Kaasik, A avo-Valdur M ikelsaar, 
Tiina Talvik, Ants Peetsalu, Anne Lill, Helgi Silm, 
Atko Viru, M arju Lauristin, Tiit-Rein Viitso, Jaan K õr
gesaar, Mihkel Zilmer, Lem bit A llikmets, Lembit 
Pung, Toivo Leiger, Lem bit Rägo, Ott Kurs, Ülo M an
der, Tarmo K ulm ar, Eero V asar, Tõnu Oja, Jaak Aavik
soo,

Avalduses “Ü LIK O O L EI VAJA SEISAKUT, VAID 
O TSU STAV AT ED A SIM IN EK U T” toodud seisukoh
ti jagavad ülikooli korralised professorid esitavad 
nende seisukohtade elluviim iseks rektori kandidaadiks 
optika ja  spektroskoopia korralise professori 
akadeem ik Jaak A aviksoo.

Professorid Ago K ünnap, Jüri Allik, A in-Elm ar 
Kaasik, A avo-V aldur M ikelsaar, Tiina Talvik, Ants 
Peetsalu, Anne Lill, Helgi Silm, Atko Viru, Marju 
Lauristin, Tiit-Rein Viitso, Jaan Kõrgesaar, Mihkel 
Zilmer, Lembit A llikmets, Lem bit Pung, Toivo Leiger, 
Lembit Rägo, Ott Kurs, Ülo M ander, Tarmo Kulmar, 
Eero Vasar, Tõnu Oja.

Tartus, 20. jaanuaril 1998.
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Ta r t u  ü l ik o o l i  v a l it su s
Щ Ш Ш Ш

19. jaanuaril

* 1998. aasta eelarvest. V alitsus kiitis 
heaks haridussum m ade ja  om atulude 
eelarve projektid (need kinnitas 23. jaanuaril 
TÜ nõukogu - toim).

* Palgaastm estiku m uutm isest. D et
sembris jagas personaliosakonna juhataja 
Leelo M uru valitsuse liikm etele palgaast
mestiku muutm ise ettepaneku materjalid. 
Kuna praegu kehtivas palgakorralduses ja  
-eeskirjas on m itm eid puudusi, tuleks pal
gakorraldust korrastada või sisse viia uus 
süsteem. V astava otsuse saab vastu võtta 
alles pärast eelarve kinnitam ist.

* V alitsus otsustas autasustada TÜ  
m edaliga prof Atko Viru ja prof Ado 
Truupõldu.

* Rektor prof Peeter Tulviste tegi 
dekaanidele ettepaneku korraldada 
teaduskondades konverentse, kus 
üliõpilased saaksid avaldada oma arva
must õppekavade ja õppetöö kohta. 
Ü liõpilastele tuleb hakata tutvustama seoses 
Euroopa Liitu astumisega uuemaid nõud
misi.

* Arutusel oli ka Skytte päeva statuut.
Skytte päev toimub tavakohaselt märtsis. 
Sel puhul on ka välja antud autasu Eesti 
poliitikule, kes on aidanud autasustamisele 
eelnenud kalendriaastal kõige enam kaasa 
Tartu Ülikooli ja  Eesti kõrghariduse aren
gule.

Statuuti otsustati laiendada nii, et polii
tikute kõrval tuleksid arvesse ka avaliku elu 
tegelased. Ühtlasi oodatakse kandidaatide 
esitamist.

T a r t o  Ü l i k o o l i  n õ u k o g u
Щ Ш

Rektori valimise 
reglement

I. V alim isk om isjon
1. Ülikooli nõukogu m oodustab oma 

liikm etest 5-liikm elise valim iskom isjoni 
ning m äärab sel le esim ehe ja  aseesimehe. 
V alim iskom isjoni koosseisu ei või 
m äärata isikuid, keda saab esitada rektori 
kandidaadiks. Komisjoni üheks liikmeks 
on üliõpilane.

2. V alim iskomisjon:

a) registreerib rektori kandidaadid;

b) koostab valim iskogu nim ekirja;

c) korraldab üleülikoolilisi valim iskam 
paania üritusi;

d) korraldab valim iskoosoleku;

e) otsustab muid valimistega seotud or
ganisatsioonilisi ja tehnilisi küsimusi.

1. Komisjoni koosolekud kutsub kokku 
esimees või tem a äraolekul aseesimees. 
Valim iskom isjon on otsustusvõim eline, 
kui koosolekust võtavad osa vähem alt 
kolm komisjoni liiget, sealhulgas kom is
joni esimees või aseesimees.

2. Komisjoni otsused võetakse vastu 
liikmete poolthäälte enamusega. K om is
joni otsused vorm istatakse kirjalikult, o t
sustele kirjutavad alla kõik koosolekust 
osa võtnud komisjoni liikmed. K om isjoni 
igal liikmel on Õigus lisada otsusele om a 
eriarvamus.

3. Valimiskomisjoni tehnilise ja  organi
satsioonilise teenindamise tagavad üli
kooli kantselei ja teabetalitus,

II. R ektori va lim iste  
vä ljaku u lu tam ine

1, V alim iskom isjoni esim ees või tem a 
äraolekul aseesimees kuulutab rektori 
valim ised avalikult välja vähem alt kol
mes Eesti suuremas päevalehes hiljem alt
31. detsembril 1997. Ühtlasi teatab ta kan
didaatide esitam ise tähtaja arvestusega, et 
esitam ine lõpetatakse hiljem alt 3 nädalat 
enne valimisi.

Щ . K andidaatide reg istreerim ine
1. Kandidaate registreerib valim is

komisjon. Kandidaatide nimed avalikus
tatakse kandidaatide esitam ise tähtaja 
lõppedes.

2. Kandidaadid peavad 5 tööpäeva jook 
sul pärast kandidaatide esitam ise tähtaja 
lõppu esitam a valim iskom isjonile kir
jaliku  nõusoleku kandideerim iseks. 
N õusoleku m itteesitam ist loetakse kan
dideerim isest keeldum iseks. N õusoleku 
andnud kandidaatide nimed avalikusta
takse.

IV . V alim iskogu
1. Valim iskogu liikm eteks on kõik üli

kooli nõukogu liikmed, kõikide teadus
kondade nõukogude liikm ed ja  kõik üli
kooli korralised professorid.

2. Valim iskogu nim ekirja koostab ja  esi
tab nõukogule kinnitam iseks valim is
komisjon. Valim iskogu koosseisu ei ar-

K innitatud TÜ nõukogu
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vata isikuid, kes on valimiste ajaks peatanud 
oma töölepingu ülikoolis. Isik, kellel on 
õigus olla valim iskogu liige, kuid kes ei 
viibi valim iste ajal Tartus, esitab kuni ni- 
m ekiija kinnitam iseni valimiskom isjonile 
taotluse teda valim iskogusse mitte arvata.

V. V alim iskoosolek u  korraldam ine
1. V alim iskoosolek toimub ülikooli aulas 

hiljem alt 28.02.1998.

2. Valim iskoosoleku koht ja  aeg teata
takse kõigile asjaosalistele kirjalikult hilje
malt 3 nädalat enne valimisi.

3. Valim iskoosolek on otsustusvõim eline, 
kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 valim is
kogu liikmetest. V alim iskoosolekutjuhatab 
valim iskom isjoni esim ees või tema 
äraolekul aseesimees. Valim iskogu 
koosolek protokollitakse, protokollile kirju
tavad alla koosoleku juhataja ja  tema poolt 
m ääratud protokollija.

4. Rektori kandidaadil on valim is
koosolekul õigus esineda lühikese 
sõnavõtuga ja  kuni hääletam ise alguseni ta
gasi astuda.

5. V alim isagitatsioon on valim is
koosolekul keelatud.

VI. H ääletam ise kord
1. Iga valimiskogu liige hääletab isik

likult. H ääletamissedeli saamise kohta an
nab valija allkirja valijate nimekirja.

2. Hääletamisel võib kasutada mitut 
valimiskasti. Enne valimiskoosoleku algust 
kontrollib koosoleku juhataja valim is
komisjoni liikmete juuresolekul 
valim iskaste ja  pitseerib need.

3. Häälte lugemiseks moodustatakse 
vähem alt 6-liikmeline häältelugem ise 
kom isjon. Komisjon vorm istab tulemuste 
kohta protokolli, mille valimiskogu kinni
tab avaliku hääletamisega. Protokolli vor
mid on antud lisas 1.

4. Kõigi kandidaatide nimed kantakse 
ühele hääletussedelile. Hääletussedeli vor
m id on antud lisas 2.

5. Iga valija saab eelistada vaid üht kandi
daati.

6. Valituks osutub kandidaat, kes kogub 
üle poole valimiskogu poolthäältest,

7. Kui enam kui kahe kandidaadi korral 
ükski kandidaat ei saa vajalikku arvu 
poolthääli, korraldatakse teine hääletus
voor, milles osalevad kaks kõige rohkem 
poolthääli saanud kandidaati.

8. Kui kahe kandidaadi korral kumbki ei 
saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse 
uus hääletusvoor, milles osaleb rohkem 
poolthääli saanud kandidaat.

9. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saa 
kandidaat vajalikku arvu poolthääli, jääb 
rektor valimata.

10. Kui hääletusvoorus saab mitu kandi
daati võrdse arvu hääli, eelistatakse ealt va
nemat kandidaati.

23. jaanuaril

K IN N ITA TI REKTORI 
VALIMISKOGU NIMEKIRI
Nõukogu arutas ja kinnitas rektori valimiskogu 246- 

liikmelise nimekirja. Sellesse kuuluvad ülikooli nõu
kogu ja  teaduskondade nõukogude liikmed ning kõik 
korralised professorid (vt rektori valimise rcgle- 
menti).Teaduskonniti on koosseis järgmine: lOusu-, 16 
õigus-, 48 arsti-, 39 filosoofia-, 27 bioloogia-geo- 
graalia-, 31 füüsika-keemia-, 14 kehakultuuri-, 17 ma
jandus-, 17 m atem aatika-ja 20 sotsiaalteaduskonna 
inimest. 7 liiget on väljastpoolt teaduskondi. Üliõpilasi 
on valimiskogus 42.

VALITI KOLM 
PROFESSORIT

Semiootika korraliseks professoriks valiti 
semiootika osakonna dotsent PHD Peeter Torop 
(43:3);

psühhofüsioloogia korraliseks professoriks ter
vishoiu instituudi terviseedenduse erakorraline prof, 
meditsiinidr Jaanus Harro (44:4);

spordifüsioloogia korraliseks professoriks spordi
bioloogia instituudi dotsent, bioloogiakand Vahur 
Ööpik (32:15). Samale kohale kandideeris ka bio- 
loogiadr Paavo Kõrge (11:36). Ekspertkomisjoni ar
vates olid mõlemad kandidaadid igati väärikad ning 
kompetentsed täitma spordifüsioloogia professori 
ametikohta. Teaduskonna nõukogus sai V. Ööpik 7 ja  P. 
Kõrge 6 häält. Akadeemilise komisjoni seisukohalt vas
tasid mõlemad kandidaadid TÜ professorile esita
tavatele nõuetele. Akadeemiline komisjon juhtis aga 
tähelepanu sellele, et ekspertkomisjon polnud juhin
dunud konkursi läbiviimise korra 16. punktist, mille 
kohaselt peavad eksperdid reastama kandidaadid eelis- 
tusjärjekorras.

K IN N ITA TI KAKS U U T  
ÕPPEKAVA

Nõukogu kinnitas sotsiaaltöö korralduse 
diplomiõppe kava Pärnu kolledžis ning germaani ja 
romaani filoloogia doktoriõppe kava.

Nõukogu otsustas, et edaspidi tuleb õppekavade kin
nitamisel ära näidata ka õppekavade maksumus ja  finat- 
sallikad.

ÜLIKOOLI 
ARENDUSTEGEVUSEST

informeeris prorektor prof Toivo Maimets (lähe
malt sellest järgmises UTs).

K IN N IT A TI 1998. A A S TA  
EELARVE

Pärast pikka arutelu kinnitas nõukogu ülikooli ha- 
riduseelarve (247 041 Oüü kr) ja  omatulude eelarve 
(126 046 000 kr) 33 poolt-ja 10 vastuhäälega.

Eelarvest puuduvad teaduskulude summad ja 
teaduskulude eelarvest finantseeritavad infrastruktuuri 
summad, mis laekuvad haridusministeeriumi kaudu 
teaduskompetentsi nõukogu ettepanekul.

Koosoleku alguses oli arstiteaduskond esitanud et
tepaneku eelarvet mitte kinnitada.

Eelarvekomisjoni esimees prorektor prof Toivo 
Maimets ütles eelarveprojekti tutvustades, et minister 
ci ole veel välja andnud käskkirja eelarveliste summade 
kohta, mille peaks ülikool oma eelarve koostamisel 
aluseks võtma. Kui haridusminister ei kinnita Tartu 
Ülikoolile seni kokkulepitud summat, kuulub eelarve 
ümberjaotamisele. Haridussummade jaotamise kohta on 
aga olemas rektorite nõukogu 14. jaanuari ettepanek, 
mida on lubanud ka minister täita.

Rektorite nõukogu otsustas, et ülikoolide suhe ha- 
riduseelarves jääb samaks nagu eelmisel aastal.

TÜ taotlus tingtudengite arvestamise kohta mõnin- 
galgi määral jäeti rahuldamata.

EV riigieelarve tõusis üle 18%, avalik-õiguslike üli
koolide õppekulude tõus on selles 9,92%, mis jääb 
peaaegu kaks korda maha eelai-ve keskmisest tõusust. 
Eelmise aasta tõus oli 25,1%. Tartu Ülikooli 247- 
miljonilises eelarves tõusevad oluliselt emeriitpro- 
fesoritc tasud ja  stipendiumid.

T. Maimets märkis, et eelarveprojekt on valminud tänu 
paljude inimeste tööle (eelarvekomisjon on eelarvet aru
tanud 12, valitsus kahel korral) ning et see on paremini 
lahti kirjutatud kui varem. Eelarve koostati eelmise aasta 
31. oktoobril TÜ nõukogus kinnitatud finant- 
seerimispõhimõtete järgi (loe samalt UT 2. lk).

Teaduskondade summad tõusid sama palju nagu ha- 
ridussummad - 9,92%, seega jaotatakse haridussum- 
madest teaduskondadele 47% ehk 95 644 100 krooni.

Tekkivate järskude muudatuste leevendamiseks ot
sustas eelarvekomisjon kindlustada kõige suurema lan
gusega teaduskondade tõusuks vähemalt üks kolmandik 
teaduskondade keskmisest tõusust ehk 3,31 %. Vastavalt 
profJ.Tam m ejaõppekom isjoni ettepanekutele otsustati 
kaks korda suurendada preemiaid kraadide kaitsmise 
eest. Arstiteaduskonna ettepanekute järgi otsustati 
suurendada internidc ja  residentide õppetöö summasid.

T. Maimets märkis, et ülikooli asutustest võib raskesse 
seisu jääda raamatukogu, sest raamatukogu peab tagama 
ka küllaltki suure minimaalpalkade tõusu. Abi loode
takse teaduse eelarvest, mille summad kasvavad ha
riduse rahadest kiiremini, samuti sisemise töökorralduse 
efektiivsemaks muutmisest.

Omatulude eelarve on 124 046 000 krooni, mis on 
eelarvekomisjoni esimehe arvates alaplaneeritud. Reeg
lina jääb 92% omatuludest struktuuriüksuste käsutusse.

M itm ete kitsaskohtade puhul loodetakse samuti abi 
teadusrahadest, sest selle eelarve sihtfinantseerim ise 
tõus on ligi 30%.

(Järgneb)

Tartu Ülikooli 1998. aasta 
finantseerimispõhimõtted

A. HARIDUSSUM M AD

♦Finantseerimine peab arvestam a erinevate eri
alade erinevat kallidust nii õppe- teadustöö kui inf
rastruktuursete kulude mõttes.

♦Finantseerimine peab tuginema tegeliku õppetöö 
ja  kulude analüüsile.

♦Finantseerimine peab toetam a efektiivsust ja  
kvaliteeti.

♦Finantseerimine peab soodustam a fmantsbaasi 
laiendamist prem eerides allüksusi, kes toovad sisse 
lisafinantseeringuid.

♦Finantseerimine peab toetama ülikooli avatust 
ühiskonna vajadustele.

♦M uutused finantseerim ises peavad olem a 
mõõdukad akadeem ilise ja  finantsilise stabiilsuse 
mõttes, mitte lubades järske üheaastasi kõikum isi.

♦Finantseerimispõhim õtted peavad olem a selged ja  
arusaadavad.

*Tuleb lähtuda tegelikult tehtud õppetöö hulgast, 
mille põhiliseks näitajaks on antud ainepunktid.

B. TEADUSSUM M AD

♦Tuleb toetada fundam entaal-, strateegilisi ja  
Eesti-keskseid uuringuid.

* Tuleb tõsta finantseerim ise selektiivsust 
kvaliteedikontrolli kaudu.

Kinnitatud TÜ nõukogu 
31.oktoobri 1997.a.otsusega nr. 53

* V astutus teadussum m ade kasutam ise aruand
luse eest peab tõusma.

* Finantseerim isskeem  peab garanteerim a tea
tud aastase stabiilsuse.

* Finantseerim isskeem  peab olem a mõistetav, 
arusaadav ja  om a tulem uste poolest ettenähtav.

* Tartu Ü likooli eelarves peavad olem a esitatud 
kõik ülikooli prognoositavad tulud (sh. riigieelar
vest, teenustest, om andist ja  laenudest tulenevad 
tulud) ja  kulud.

* Finantseerim isskeem  peab sisaldam a reserve 
uute tehnoloogiate, paindliku õppetöö, koostöö ja  
avaram a juurdepääsu tagam iseks uutele võim a
lustele.

♦Tuleb soodustada noore järelkasvu kas
vatam ist. Prem eerida kraadiõpet, samas ar
vestades selle efektiivsust.

♦Tuleb rakendada üleülikoolilisi sihtprojekte 
raam atukogusüsteem i ja inform atsiooni
tehnoloogia ja  -süsteem ide edasiarendam iseks.

* Vastavalt ülikooli üliõpilaste arvu kasvule tu
leb edendada kultuurilise tegevuse (huviringid ja  
-rühm ad) ja sportim ise võim alusi (Kääriku Spor
dibaas, TÜ Staadion, Linna Spordibaasid j m . ).
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Professorid käivad klubis
15. jaanuaril asutati

ajaloom uuseum is T artu Ü likooli 
professorite  klubi.

Valgesse saali oli kogunenud palju 
ühe nim etuse alla koonduvaid, nii 
noorem aid kui vanem aid, nii korralisi, 
erakorralisi, külalis- kui em eriitpro- 
fessoreid (vastavalt põhikirja projek
tile võivad nad kõik klubi liikmeks 
astuda). Asutam iskoosolekut juhatas 
p rof Atko Viru, tem a kõrval olid istet 
võtnud professorid H ele Everaus ja  
Kalle Merusk. E ttevalm istavasse 
toimkonda kuulusid professorid 
Raivo Uibo, Hans Trass, Ülo M atjus, 
Hele Everaus, Irina Külmoja, Atko 
Viru ja  muuseumi poolt korraldaja- 
liikmena direktor Ela Martis.

M atem aatikateaduskonna em eriit- 
professor Ülo Lepik ütles kokkutul

nuile, et Tartus on varem liikunud 
mõte teadlaste klubi asutamisest. Pro
fessorite klubist võikski see välja kas
vada. Professorite klubi järele olevat 
aga ilmne vajadus, kus paljude eri
alade esindajad kokku võiksid saada, 
arutada ja  diskussioone pidada. “See 
olekski universitas! Eriti oluline on 
selline suhtlem ispaik aga emeriitpro- 
fessoritele.”

Seejärel arutati põhikirja ning võeti 
vastu selle kolmas osa, et saaks valida 
klubi juhtorganid. Põhikiri võetakse 
vastu kuu aja pärast järgm isel 
koosolekul.

Põhikirja järgi on klubi eesmärgiks 
akadeem iliste väärtuste hoidmine ja  
evitam ine ning kontaktide tihen
damine TÜ professorite vahel, s.h 
nende suhtlem is- ja  puhkevõim aluste

avardamine. Selleks korraldab klubi 
diskussiooniõhtuid, kohtumisi eri
nevate elualade esindajatega, samuti 
muid teadus-, ku ltuu ri-ja  m eelelahu
tuslikke üritusi, esineb seisukohavõt
tudega klubi eesm ärgist tulenevates 
küsimustes, avaldab trükiseid jne.

Tartu Ü likooli Professorite Klubi 
(TÜPK) ladinakeelsele asu- 
tam isürikule kirjutas alla 94 profes
sorit. Praegu on ülikoolis 109 erakor
ralist ja  12 erakorralist professorit.

K lubi seen ioriks valiti spor
d ifüsio loogia  korraline p rof Atko  
V iru, seeniori abiks im m unoloogia 
p ro f R aivo U ibo, prokuraatoriks 
riig i ja  haldusõiguse p ro f K alle 
M erusk ning rev idendiks em eriit
p ro f H eino Siigur. Seenior juh ib  ja  
korraldab klubi tööd, seeniori abi

asendab teda äraolekul. P rokuraato r 
peab arvet rahaliste  vahendite  üle ja  
kogub liikm em akse, klubi m ajan
duslikku  tegevust ja  arvep idam ist 
kon tro llib  revident.

* * *

Üks asutajaliikm eid oli or
gaanilise keemia prof Ants Tuul
mets. Miks Teie jaoks taoline pro
fessorite klubi vajalik on?

“Hum anitaarteadlased suhtlevad 
nagunii omavahel rohkem , ka koh
vikutes. Üks osa nende tegevusest 
ongi suhtlemine. Reaalata inimeste 
töö ja  vestlus toimub rohkem laboris 
ja  seminaris. Võin öelda, et mina küll 
tunnen sellisest klubist puudust. Ise 
seda looma ei hakka, aga kui ta ole
mas on, lähen sinna küll.”

Klubi hakkab tegutsem a 
ajaloom uuseum is. Tavaliseks kok
kusaam ise kohaks on kohvik kol
m apäeval ja  reedel kella 15st. Siis 
võivad sinna tulla kõik klubi liikmed 
ning nende külalised.

V arje Sootak i tekst ja  fotod

Järgm ine koosolek on 11. veeb
ruaril kl 17.15 ajaloom uuseum i 
konverentsisaalis. Siis tahetakse 
vastu võtta põhikiri ja  arutada liik
memaksu suurust. P rof Jaak 
Kangi laski peab ettekande 20. sa
jandi lõpu kunstist maailm as ja  
meil. M ärtsis on kavas arutada 
teadusprobleem e.

□ Ülikooli professorite klubi ladinakeelsele asutam isürikule annavad oma allkirja eelmine rektor üldzooloogia professor Jüri 
õppetooli külalisprofessor Eerik Kergandberg.

Kärner, rahvatervise professor Astrid Saava ja protsessiõiguse

Koostöö Tartu Ülikooli ja Tallinna linna vahel tiheneb
K olm apäeval, 21 . jaanuaril kirju

tasid Tallinna linnapea lvi E enm aa  
ja Tartu Ülikooli rek tor  prof 
P eeter  T ulviste alla k o o stö ö lep in 
gule Tallinna linna ja T artu Üli
kooli vahel. R ektoraadis allakirju
tatud  leping näeb e t t e  T artu Üli
kooli ja Tallinna linna k oostööd  
hariduse, tea d u se , m ajanduse, 
spordi, kultuuri, so tsiaa ltöö  ja te r 
vishoiu vallas, ee lk õ ig e  infova- 
hetam ise  ja vastastik u se  n õus
tam ise tee l.

Samalaadsed koostöölepingud on 
Tartu Ülikool sõlm inud ka Saare, Hiiu 
Võru, Ida-Viru, Järva ja  V alga maa
kondade ning N arva linnaga.

Pidulik 
allakirjutamine

Piduliku allakiijutam istserem oonia 
järel peetud lühikeses sõnavõtus 
avaldas rektor p ro f Peeter Tulviste 
lootust, et käesolev koostööleping tu
leb kasuks nii Tallinna linnale kui 
Tartu Ü likoolile, aga eelkõige kõigile 
tudengitele, kes kahe linna vahet sõi
davad. «Loodame, et see leping toob 
palju inimesi Tallinnast Tartusse, aga 
ka vastupidi,» ütles Peeter Tulviste.

Tallinna linnapea lvi Eenmaa 
märkis omakorda, et ehkki kaks linna, 
samuti Tallinna linn ja  Tartu Ü likool 
on koostööd teinud ka seni, aitab täna 
sõlmitud koostööleping seda 
koostööd tihendada ja  konk
retiseerida. lvi Eenm aa kinnitas, et 
koostöölepingu sõlm im ine Tartu 
Ü likooliga ei tähenda Tallinna 
kõrgkoolidest möödavaatam ist, sest 
samalaadsed koostöölepingud on

poliitika m uutumisel ja  inim 
sõbralikum a linnakeskkonna 
loom isel. Samuti lubab Tallinna linn 
vajaduse korral tellida ülikoolilt as
jakohaseid  uuringuid nii m itm ete ra
kenduslike probleem ide lahen
dam iseks kui ka sotsiaalsete 
probleem ide ja  nende tekkepõhjuste 
selgitamiseks.

Kasu ka 
üliõpilastele

Tallinna linnavalitsus väljendab le
pingus huvi ka Tartu Ülikooli 
lõpetavate kõrgharidusega spetsialis
tide vastu ja  kohustub otsim a või
malusi üliõpilaste haldusalase prak
tika läbiviim iseks linnavalitsuse 
süsteemis, korraldam a üliõpilastele 
Tallinna-teem alisi uurimiskonkursse 
ja  kõrgharidusega spetsialistide ra
kendusvõim alusi Tallinnas.

Leping käsitleb ka kirjanduse va
hetam ist, koostöö tihendamise või
malusi raam atukogude ja  m uuseum i
de vahel, spordi- ja  kultuuriürituste 
ko rraldam isel Nii deklareerivad 
m õlem ad pooled koostöölepingus 
soovi taastada Tartu ja  Tallinna va
helised traditsioonilised m aavõist
lused ja  kaaluda võim alust korraldada 
Tallinna ja  Tartu kõrgkoolide vahe
lised spordivõistlused. Samuti lubab 
Tallinna linnavalitsus toetada ülikooli 
vilistlaskogu loom ist Tallinnas.

Koostööleping Tartu Ü likooli ja  
T allinna linna vahel sõlmiti 
m ääram ata ajaks ning on raamleping. 
Erinevate probleem ide lahen
dam iseks sõlm ivad pooled täien
davaid kokkuleppeid, kus täpsusta-

sõlinitud või sõlmimisel ka pealinna 
kõrgkoolidega.

Lepingust
Ü likool võtab endale käesoleva le

pinguga kohustuse levitada Tallinna 
esinduse kaudu infot õppim isvõim a
luste ja  ka ülikoolis üldisem alt 
toim uva kohta, linnavalitsus lubab 
omalt poolt vastavat infot meedias

võimendada. Samuti hakkab ülikool 
edaspidi regulaarselt edastama infot 
oma uurimis- ja  arendustegevuse ning 
rakendusuuringute kohta. Ülikool ja 
linnavalitsus edastavad vastastikku hu
vipakkuvat statistilist informatsiooni.

Lepingus avaldub ka Tallinna lin
navalitsuse soov senisest enam kasu
tada Tartu Ülikooli oskusteavet ja  in
tellektuaalset omandit kõikvõimalike

linna elu puudutavate küsimuste la
hendamisel, eelkõige regionaalpolii- 
tiliste, keskkonnakaitsealaste, sotsio
loogiliste ja  juriidiliste probleem ide 
lahendamisel. Nii konsulteerib üli
kool edaspidi vastava vajaduse korral 
Tallinna linnavalitsust linna üldplaani 
ja  strateegilise arengukava välja
töötamisel, virtuaalse info edastamise 
ja  audiovisuaalsete süsteemide 
loomisel, linnavalitsust tervishoiu

□ Kohe, kohe kirjutavad Tallinna linnapea lvi Eenmaa ja rektor Peeter Tulviste lepingule alla.

Jaak  N ilson i foto
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Rootsi 
parlamendi 

spiiker Birgitta 
Dahl ülikoolis

Eile külastas ülikooli Rootsi parla
mendi 10-liikmeline delegatsioon, mida 
juhtis Rootsi parlam endi spiiker Bir
gitta Dalil. Delegatsiooni saatsid visiidil 
Rootsi suursaadik Eestis Katarina  
Brodin ja Riigikogu esimees Toomas 
Savi.

Birgitta Dahl kohtus rektoriga ja  külas
tas ajaloomuuseumi. Pärastlõunal pidas 
Birgitta Dahl ingliskeelse aulaloengu tee
mal «Challcngc o f  D em ocracy in thc new 
M illenium » (Dem okraatia võim alused 
uuel aastatuhandel). Aulaloengu järel 
tutvuti Uppsala maja ja  Citrina labori- ja  
õppehoonega.

Birgitta Dahl on Rootsi parlam endi 
Riksdagi liige 1969, aastast j  a esindab seal 
sotsiaaldem okraatliku partei liikm ena 
Uppsala lääni. Spiikeri am etisse valiti B ir
gitta Dahl 1994. aastal neljaks aastaks, 
seega lõpevad tem a volitused käesoleva! 
aastal. Aastatel 1982-1986 oli ta Rootsi 
energiaminister, 1986-1990 keskkonna-ja 
energiam inister ning 1990-1991 keskkon
naminister.

A ndres T ood e, 
teab eta litu s

Euroopa 
ülikoolide 

juhid tõdevad: 
maailma 

kõrgharidus on 
muutumas

Rektor prof Peeter Tulviste ja prof 
J a a k  A aviksoo osalesid 25.-28. 
jaanuarini Salzburgi Sem inaril. See
kordse kohtum ise teem aks on kõrghari- 
dusreforni. Seminaril vaagiti kogu 
m aailm a kõrgharidussüsteem ile ühiseid 
m uutum istendentse: adm i ni streeri mi se 
uuendusi, üha laienevat avatust ja  tihe
damat seotust ühiskonnaga ning 
üliõpilaste osatähtsuse kasvu ülikooli as
jade otsustamisel.

P rof Tulviste sõnul konstateeriti kolme 
päeva kokkuvõttena, et ülikoolid on m uu
tumas kogu maailmas. P rofT ulviste rõhu
tas kolm e tendentsi. Esiteks on m uutum as 
administratsiooni ja  akadeem iliste struk
tuuride suhted. Administreerim ine m uu
tub professionaalsem aks, adm inistratiiv
sed struktuurid kasvavad. See tekitab vas
tasseisu akadeem ilises ringkonnas. 
Arusaamatused tekivad neis maades, kus 
juhtim isega tegeldakse akadeem ilise töö 
kõrvalt.

Teiseks kasvab üliõpilaste osatähtsus 
ülikooli asjade otsustam ises ja  kolm an
daks laienevad ülikooli sidem ed ühiskon
naga. 1 artu Ülikooli juurde loodud 
sihtasutuse, kuratooriumi ja  vilistlaskogu 
mõte on seni enam tuntud Ameerikas ning 
kinnistab end nüüd ka Euroopa üli
koolides, resümeeris Tulviste.

Salzburgi Sem inar on loodud pärast II 
M aailm asõja lõppu, arutarnaks Euroopa ja 
Ameerika ühiskonna olulisi probleeme. 
Üks rõhuasetus on kõrgharidusel. Viimas
tel aastatel on kolmel korral sel teemal 
arutletud, eelkõige on käsitletud K esk-ja  
Ida-Euroopa ülikoolide avanem isprot- 
sessi.

K atri R aik , 
teabetalitus

TULEVAL NADALAL
□ 4. veebruaril on Rektorite N õukogul 

kohtum ine peam inistriga.

□ 5. veebruaril on infopäev Valgamaal.

□ 5. veebruaril on EV presidendi ja  TÜ 
. Sihtasutuse juhatuse väljasõiduistung

H aapsalus.

Raamatupidamises käivitus uus süsteem

M AURI M IIDLA on 8. det
sem brist rahandusosakonna  
uus juhataja.

Enda kohta ütleb ta, et lõpetas
1990. aastal Tartu 7. Keskkooli. 
“Samal aastal alustasin õpinguid 
Tartu Ülikooli majandusteadus
konnas, mille lõpetasin 1997. 
aasta kevadel. M ateriaalsetel 
kaalutlustel läksin kooli kõrvalt 
tööle ja  asusin 1992. aastal 
pearaam atupidajana tööle ajalehte 
väljaandvasse erafirmasse. Seda 
ametit olen pidanud m itm es fir
mas praktiliselt tänaseni. Sageli 
on tulnud mul kuuluda ka firma 
juhatusse, kuna reeglina on otstar
bekas kaaluda käigupealt ot
sustega kaasnevate muutuste ar
vestuslikku iseloomu - näiteks 
m aksuküsim usi. Olen töötanud 
aktsiaseltsides Zett, Lii vi maa 
Lombard ja  Profit.

Organisatsiooniliselt kuulun 
korp! Sakalasse."

R ahand usosakonna vastne  
juhataja  M auri M iid la, m iks va
jab  raam atupidam ine uut
süsteem i?

Kuni eelm ise aasta lõpuni arendati 
rahandusosakonna arvestussüsteemi 
üksikute osade kaupa. Objektiivsed 
asjaolud tingisid palga-, põhivara- ja  
lao analüütilise arvestuse erinevates 
andmebaasides. See ei võim aldanud

raam atupidamisest operatiivse infor
matsiooni saamist, mis omakorda 
põhjustas igasuguse aruandluse esi
tamise viivituse. Peaandmebaasist 
aruannete tellimine peatas aga 
tehnilistel põhjustel kogu töö raam a
tupidamises koguni tundideks. N ii
sugune olukord viis loogilise 
järelduseni, et on vaja ühtset andm e
baasi, mis võimaldab ülikooli juh ti
miseks ja  haldamiseks vajaliku in
formatsiooni kogumist, analüüsi 
ning vastava aruandluse gene
reerimist. Selleks korraldati läinud 
aasta esimesel poolel riigihankekon- 
kurss, mille tulemusena valiti välja 
m ajandustarkvara Concorde XAL.

M ille poolest ju st C oncorde  
X AL hea on?

Tegemist on Taani kaubamärgiga, 
mida kasutavad suured kontsernid 
lääneriikides ja  millel on tekkinud 
turg ka Eestis. Siinkohal nimetaksin 
kasutajatest näitena Eesti Raudteed, 
Tallinna Kaubam aja, Tallinna Panka 
ja  Ehitusm aailm a kaupluste ketti.

Concorde' i reklaam itakse kui 
kasutaja lego, mida saab vajadusel 
edasi arendada, arvestades konk
reetse ettevõtte vajadusi. Meie jaoks 
on siinjuures oluline see, et ta või
maldab kogu aima m a ter’\ in
fosüsteemi väljaehitamist, millega 
tegeleb vastav komisjon Andres Salu 
juhtim isel. Süsteemi kasutuselevõt
misele eelnes põhjalik analüüs ja  
tänaseks ollakse tarkvara etapiviisi
lise juurutam ise algfaasis.

M issugused m uudatused ju u 
rutam isega kaasnevad?

Aasta algusest rakendatakse rahan
dusosakonnas uue süsteemi fi- 
nantsmoodulit - osa, mis haldab 
ülikooli ostjate ja  hankijate arvestust. 
Kogu juurutam ise protsess on ja 
gatud nelja etappi, mille reali
seerimisel peaks ülikooli ühtne ma- 
jandusinfosüsteem  tööle hakkama 
1999. aasta teisel poolel. Tarbija (11- 
nantsallika käsutaja) jaoks avaldavad 
uuendused tuntavat mõju juba  sel 
aastal.

Raamatuoksjon 
ülikooli auks

E elm ise laupäeva hom m ikul al
gas kell 11:15 ülikooli p eah oon e  
auditoorium is 102 üsna  
eb atavaline üritus, mis toim ub  
aastas vaid korra - Tartu Ülikooli 
R aam atupood korraldas te ise  
raam atuoksjoni. A asta  e sim ese  
kuu viim asel laupäeval toim uv  
oksjon oli sel korral pühendatud  
T artu  Ü likooli 365. aastapäevale. 
S e e g a  pakuti ainult Tartu Üli
kooliga  seo tu d  trükiseid ja 
d ok u m en te . Oli nii ülikooli kohta  
kui ülikoolis õp p in u te  poolt kirju
ta tu t; oli fo tosid , haruldasi m at
rikleid; saksa-, ven e-, ladinakeel
seid  teo se id ; kirju, perioodikat ja 
palju m uudki.

Ettevalm istused oksjoni läbivii
miseks algasid ju b a  novembrikuus, 
kokkukogutud raam atute seast 
valiku tegem ine, nende süstem a
tiseerimine, hindam ine ja  komm en
taaridega kataloogi arvutisse sises
tamine kestis üle kahe kuu. Professor 
Ülo M atjusc, lektor Vello Paatsi ja 
ülikooli raam atupoe kaubatundja 
Lilian Mutso töö teise raam a
tuoksjoni korraldam iseks lõppes 
alles laupäeva pärastlõunal, kui TÜ 
kiijastuse direktor Mart Orav vii
mast korda haamriga vastu lauda 
koputas.

Kokku läks oksjonil enam pakku
misele 296 nimetust Tartu Ü li
kooliga seonduvaid trükiseid ja  
dokumente. Loomulikult ei Õnnes

tunud ära müüa kõike, kõige kallim 
ost oli 800-kroonine, kõige odavam 
ost sai sooritatud 5 krooni eest. Kuna 
eelmisel aastal oli raamatuoksjon 
väga edukas, siis selle aasta võt
meküsim useks oli, kas suudetakse 
esim ese oksjoni kõrget taset hoida. 
Suudeti kiili - oksjoni võib lugeda 
kordaläinuks, ehkki sel aastal oli hu
viliste ring väiksem. See oli aga täi
esti ootuspärane, kuna raam a
tuoksjoni tem aatika oli seekord kind
lalt ja  üsna kitsail piiritletud Tartu 
Ülikooliga.

Eestlane on alati pidanud tähtsaks 
oma raamatut kui kultuuri kandjat. 
Vanema raam atu huvilisi ei ole küll 
ülearu palju, ent siiski piisavalt, et 
nad oleksid väärt iga-aastast sünd
must - vanaraamatu oksjonit. Tartu 
Ülikooli Raamatupood leppis selgi 
korral oksjonil osalejatega kokku 
kohtumise aasta pärast: 1999. aasta 
jaanuari viimasel nädalavahetusel. 
Tähtis on samuti mõista, et selline 
üritus ci ole oluline mitte ainult fa
naatikutele ega raamatul oolastele, 
vaid see sümboliseerib ka eestlaste 
arusaama hariduse väärtusest ning 
järjepidevuse vajadusest.

Vanemaid ja  uuemaid raam atuid , 
ilu- ja  õppekirjandust leiate Tartu 
Ülikooli Raamatupoest kahelt kor
ruselt Ülikooli tn I I  tööpäeviti 9-18, 
laupäeviti 10-16.

Ü lle K ollo, 
ülikooli raam atupoe direktor

Oksjonil pakuti 
dokumenti.

296 nim etust ülikooliga seonduvat trükist ja

Uue süsteemi ju u ru 
tamine loob eeldused 
praeguse ülikoolisisese 
dokum entide liiku
mise ja rahandusosa
konna töö üm berkor
raldam iseks. Siiani 
kehtinud keerulise vor- 
mistusprotseduuri on 
tinginud varasematest 
aegadest ülevõetud 
tugev nn sisekontrol- 
lielement, mis sisuliselt 
on lubanud raam atupi
damisel funktsioneerida 
ilma spetsiaalse osakon
nata. Kaasaegsed 
tehnilised võim alused 
lubavad aga arves
tustööd oluliselt lihtsus
tada.

Rahandusosakond on 
uue tarkvara kasutuse
levõtmisega seadnud 
oma eesm ärgiks muuta 
raam atupidam ist fi- 
nantsallika käsutaja sei* 
sukohast lähtudes m uga
vamaks ja  operatiivse
maks. Päevapealt siiski midagi veel 
ei muutu. Kõik uus tuleb põhjalikult 
läbi testida ning töötajatele anda aega 
süsteemiga kohanemiseks, et hinnata 
praktikas esilekerkinud plusse ja  m i
inuseid.

Kalendri järgi on m ajandusaasta 
’97 lõppenud. Siiski käib töö raam a
tupidamises nim etatud aastaga edasi
- tuleb inventeerida bilansikontode 
saldod ja  esitada mitm esuguseid 
aruandeid. See tähendab, et paral leel- 
sclt on kasutusel kaks programmi 
korraga ja  tuleb tegelda nii uues 
süsteemis töötamise õppim ise kui ka 
vana aasta lõpetamisega. Seepärast 
on rahandusosakond võim alike 
arusaamatuste vältimiseks otsus
tanud muuta dokum entide vastu
võtu korda.

M is konkreetselt m uutub?

Alates esm aspäevast tulel) viia kõik ostuarved  
m ajandusm aja I korruse ruumi 103.

Alates I. veebruarist võetakse os
tuarveid vastu ühes kohas - ruumis 
103. Püüam e omalt poolt teha kõik, 
et finantsallika käsutaja poolt kor
rektselt vorm istatud dokum endid kii
resti uude infosüsteemi sisestatakse. 
V orm istam ise kohapealt veel midagi 
ei muutu. Esialgu on eesm ärgiks ra
handusosakonna klienditeenin
duse väljatöötam ine ja  esim ese 
sam m una üritam e luua ühte ü li
kooli töö tajatele  suunatud inlosi- 
sendit, m ille kaudu vastu võtta võ i
m alikult palju dokum entaalset in
form atsiooni. K una tegem ist on 
eksperim endiga, tuleb arvestada 
võ im alike tä iendavate üm berkor
raldustega , m illest inform eerim e 
ülikooli töötajaid  täiendavalt. R a
handusosakond  loodab kõikide 
m õistvat suhtum ist - töötam e ju  
kõik ühise eesm ärgi nim el infor
m atsiooni liikum ise kiiren
dam iseks ja  lih tsustam iseks.

□ Raamatuoksjoni korraldajad professor Ülo M atjus, lektor Vello Paatsi 
ja kaubatundja Lilian M utso.

< i
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stipendium
Saaremaa stipendium arstiteaduskonna

tudengile
Vana aasta lõpus, 29. detsem bril 

toimunud saarlastest üliõpilaste
m aakonnapäeval Kuressaare 
Kultuurikeskuses anti üle esime-

Esim csed Saarem aa stipendium id said TTÜ energeetikatudeng  
RAIVO ARU ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilane MARIS 
OLL, kes kavatseb toetusraha eest osta eelkõige erialast kirjandust.

sed Saaremaa Om avalitsuste Li
idu nimelised stipendium id. Oskar 
Kallase nimelise humanitaar-, sot- 
siaal- ja  kunstierialade stipendium 
määrati Tallinna Pedagoogikaüli
koolis haldusjuhtim ist õppivale Teet 
Küngile. Johannes Hindi nimelise 
tehnikaalade stipendiumi sai Raivo 
Aru Tallinna Tehnikaülikooli elekt- 
roenergeetika erialalt. Johann von 
Luce stipendium loodus-, arsti- ja 
põ llumaj an duseri al adel õppij ai 1 e 
läks Tartu Ülikooli arstiteadus
konna tudengile Maris Ollile.

Kolmele 15 000-kroonisele aas
tastipendium ile kandideeris üle 30 
põ h i-ja  magistriõppe tudengi Tartu 
ja  Tallinna kõrgkoolidest, aga ka 
Karlsruhe Kõrgemast M uusikak
oolist ja  Sorbonne’i Ülikoolist. Sti- 
pendium ikom isjoni arvates väärisid 
kõik kandideerinud noored tunnus
tust, ja  seepärast tegi komisjon 
Omavalitsuste Liidu volikogule et
tepaneku järgm isel aastal stipendiu
mifondi piires toetuste arvu suuren

dada. M issugune ka ei oleks volik
ogu otsus, Saaremaa stipendium id -  
ilmselt esimesed ühe m aakonna 
om avalitsuste toetusrahad
omakandi üliõpilastele Eestis -  an
takse välja ka 1998. aastal. Stipendi- 
umitaotlused tuleb saata Saarem aa 
O mavalitsuste Liidule (Lossi 1, 
Kuressaare) 1. juuliks. Kolme (või 
enama) õnneliku väljavalitu nimed 
tehakse teatavaks 1. septembriks.

Saaremaa stipendiumi statuudiga 
saab tutvuda TÜ õppe- ja üliõpila
sosakonnas, tekst on avaldatud ka 
1997/98. aasta Tartu Ülikooli loen
gute ja  praktiliste tööde kogumikus 
ning filosoofiateaduskonna teat
mikus. Samuti jagavad asjakohast 
teavet Saarem aa O mavalitsuste Liit 
(tel (245) 33 362) ja  TÜ Saarem aa 
esindus (Lossipargi 1, K uressaare, 
tel/faks (245) 39 839).

R iia N elis , 
TÜ esindaja Saarem aal

Taani valitsuse 
stipendium

Konstanzi Ülikooli 
stipendium 

suvesemestriksTaani valitsuse ja  EV H aridusm i
nisteeriumi vahel sõlm itud lepingu 
kohaselt pakub Taani stipendiume 
üliõpilastele (vähem alt 2. kursus), 
magistrantidele, doktorantidele 
ningteadlastele 1998/98. õppeaastal 
2-9 kuud.

Stipendium ei ole mõeldud taani 
keele algõpinguteks.

Stipendiumi suurus on 5000 DKK 
kuus.

Nõutavad dokum endid (2 ek
semplaris):

* taoti usvorm,

* põhjendus,

* CV,

* kinnitatuddiplomi(te) koopia(d)ja 
tõlge või väljavõte Õpinguraamatust,

College o f Europe Briigges (Bel
gia) ja Natolinis (Poola) pakub 
Eesti üliõpilastele võim alust õppida 
1998/99. Õppeaastal Euroopa 
K olledžis magistrantuuris ja  kaitsta 
magistrikraadi Euroopa õpingutes 
(M aster o f  European Studies De- 
gree). Vastavalt Eesti ja  Flandria va
hel sõlm itud lepingule on Flandria 
valitsus eraldanud stipendiumi Õp
pimiseks Euroopa K olledžis, sti
pendium katab majutus- ja  
elamiskulud ning Õppemaksu.

Tingim useks on bakalaureuse 
kraadi olem asolu sisseastumisajaks.

* keeletõend (üliõpilastel soovi
tavalt taani keele oskus),

* arstitõend,

* soovituskiri,

* avaldatud teadustööde nimekiri 
+ iga töö lühikokkuvõte (uurimissti- 
pendiumi taotlejad).

Kasuks tuleb nõusolek vastavast 
Taani kõrgkoolist.

D okumendid palum e esitada 19. 
veebruariks välisüliõpilastalitusse 
või välissuhete talitusse.

Lisainform atsiooni ja ankeete 
saab välisüliõpilastalitusest ph 120, 
tel 465 151, piret@ ut.ee või välis
suhete talitusest (õppejõud, 
teadurid), ph 304, tel 465 615, 
Lea.K ivi@ ut.ee.

Kuna õppetöö toimub inglise ja  
prantsuse keeles, peavad üliõpilased 
valdam a heal tasemel mõlemat 
keelt.

Õ pingud toim uvad neljas põhi- 
valdkonnas: õiguse, majanduse ja  
inimressursside arengu alal ning 
politoloogias ja  haldusjuhtim ises. 
Eelistatav on ka vastav akadeem i
line tagapõhi.

In fom aterjalid jataotlusvorm idon
välisüliõpilastalituses.

D okum entide esitam ise tähtaeg 2. 
märts.

Konstanzi Ülikool pakub stipen
diumi TÜ doktorandile üheks se
mestriks (suvcscmester 1998: 1. 
aprill-31. juuli).

Stipendium on mõeldud 
filosoofia-, sotsiaal-, Õigus- ja  ma
jandusteaduskonna üliõpilastele, 
selle suurus on 1200 DEM kuus.

Esitada on vaja elulugu, tõend 
saksa keele oskuse kohta, tõend

et veel on võimalik taotleda all
järgnevaid stipendiume.

Ateena Ülikool
pakub välismaistele kreeka keele 

õppejõududele, doktorantidele, 
magistrantidele ja  viimase kursuse 
üliõpilastele võimaluse taotleda sti
pendiumi kaasaegse kreeka keele ja  
kultuuri õpinguteks Ateena Ü li
koolis (22. juuni - 31. juuli 1998). 
Dokumentide esitamise tähtaeg: 
31. märts.

NUFFIC-stipendiumid
antakse välja Eesti - Hollandi 

kultuurialase lepingu raames.

Stipendium ide kogumaht on 9 
kuud.

Stipendium on mõeldud kõikide 
erialade magistrantidele, dok
torantidele ja noortele (kuni 35- 
aastastele) teadlastele. Stipendium 
ei kata reisikulusid. Soovitav on 
kontakt Hollandi-poolse vasuvõt- 
jaga. Nõutav hollandi või inglise 
keele oskus.

Nõutavad dokumendid:

* ankeet,

* CV,

* teadustöö plaan,

* diplomi kinnitatud tõlge,

* kaks soovituskirja,

* arstitõend,

* keeletõend (hollandi, inglise, 
saksa või prantsuse keele oskuse 
kohta).

ülikoolihariduse koh ta ja  kava, mida 
kavatsetakse Konstanzis teha (mis 
teemal uurimistööd teha, mis kur
susi kuulata jne).

Lisainform atsiooni ja  taotlus- 
vorme saab välisüliõpilastalitusest 
(ph 120, tel 465 151).

Avaldused palume esitada 16. 
veebruariks välisüliõpilastalitusse.

Dokumendid tuleb esitada 4 ek
sem plaris 19. veebruariks välis
suhete talitusele või välisüliõpilas
talitusele.

Lähem at informatsiooni (tead
lased, õppejõud) saab välissuhete 
talitusest ph 304, tel 465 615.

M agistrantidel ja  doktorantidel 
palume pöörduda välisüliõpilastali
tusse ph 120, tel 465 151.

* * *

NUFFIC pakub 1998. aastaks 
kõikide erialade teadlastele ja õp
pejõududele võim alust saada sti
pendiumi M adalmaade külas
tamiseks. Visiidi pikkus 5-10 päeva. 
Nõutav juba  olem asolev koostöö 
mone M adalmaade kõrgkooliga.

Nõutavad dokum endid (4 ek
semplari):

* ankeet,

* C V ,

* publikatsioonide nim ekiri,

* teadustöö kirjeldus,

* kutse vastuvõtvalt kõrgkoolilt 
M adalmaades,

* tööplaan.

Dokumendid tuleb esitada 4 ek
sem plaris 19. veebruariks välis
suhete talitusele.

Täiendavat informatsiooni ja  
ankeete saab välissuhete talitusest 
ph 304, tel 465 615.

L ea K ivi, 
välissu hete talitus□ Brüssel - Euroopa L iit - M ini-Euroopa park.

Välissuhete talitus 
teatab.

College of Europe 
stipendium

j ulaopilcas- 
esindus

Rahulole
matu

• • n • m* • muliopilas- 
esindus

* Aasta esim ene üliõpilasesinduse 
koosolek toimus 15. jaanuaril. Tegemist
oli erakorralise koosolekuga, mille kok
kukutsum ise vajaduse tingis üliõpilaste sot
siaalsete tagatiste probleem istiku 
teravnem ine ning esinduse uue abiesim ehe 
valimine. D etsem bris oli esindus ra
huldanud abiesim ehe R.Vinni tagasiastu- 
mispalve. Ükski l l .  detsembri koosolekul 
abiesim ehe kohale esitatud kandidaatidest ei 
kogunud vajalikul hulgal hääli ega osutunud 
seega valituks. Kuni uute valimisteni oli abi
esim ehe kt haridustoim konna esim ees K aur 
Parve ning haridustoiinkonna esimehe ko
husetäitjaks Katriin Fisch.

V iim asel koosolekul tegutses esindus aga 
üksm eelsem alt -  esitati üks kandidaat - Eva 
M einson, kes osutus ka valituks.

* Tutvuti üliõpilasesinduse ja Eesti 
G üm nasistide Liidu ühisavaldusega, 
m illes taunitakse vabariigi valitsuse kava 
piirata üliõpilaste osaliselt kom penseeri
tavate kojusõitude arvu neljale korrale kuus. 
V alitsuse täiendavas piirangukavas taju
takse ka hiilivat soovi m inna üle riigipool
sete soodustuste üleüldisele kaotamisele. 
Järeldatakse, et riik ei tunnusta haridus- ja  
noorsoopoliitikat om a prioriteetidena. 
A valduses nõutakse 1996. aastal kehtinud 
õppurite sõidusoodustuste korra taastamist 
alates I998. aasta jaanuarist.

* 12. jaanuaril valm is haridustoiinkonna 
koosoleku järel pressiteade, milles 
avaldatakse rahulolem atust haridusm i
nisteeriumi töö suhtes. Leitakse, et haridus
m inisteeriumi esitatud seaduseelnõu, mil
lega maksustatakse üle nom inaalse õppeaja 
õppivad üliõpilased, ei lahenda ühtki selle 
ajendina mainitud probleemi. Haridusmi
nisteerium  ei suuda korraldada ka riikliku 
koolitustellim use täitm ist ning selle tagajär
jel jäävad rahuldam ata Eesti tööturu ja  
üldise arengu vajadused.

Seoses eelpool m ainitud küsimustega aru
tati esinduse koosolekul ka üliõpilaste vas
tavasisulise meeleavalduse korraldamise 
otstarbekust.

* Endiselt oli koosolekul päevakorras 
Üliõpilasküla ja selle direktori Andres 
Kasega seonduv, millel peatus täpsemalt 
Arne Otter.

* 20. jaanuarile  kavandati kaitseväega  
seonduvate probleem ide aaitelu. EÜL-ist oli 
saabunud ka uus kaitseväeteenistuse seadus, 
millega oli üliõpilasesindajatel võim alik 
tutvuda.

* Ü liõpilasesinduse siseselt on aga praegu 
aktuaalne üliõpilasesindajate ümberregist- 
reerumine toim kondadesse ning toim kon
dade esimeeste valimised.

Ü liõpilasesinduse järgm ine koosolek on 
planeeritud 12. veebruariks.

K atriin  Fisch, 
üliõp ilasesindu se liige

K atriin  F isch  on eriala eesti keel 
võõrk eelena  3. aasta üliõpilane.

mailto:piret@ut.ee
mailto:Lea.Kivi@ut.ee
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õnnitleme

Pavel Reilman 75
29. jaanuaril sai 75 em eriitprofessor 

filoloogiadoktor Pavel Reifman.

Pavel Reifm an, kellel oli seljataga 
pikk ja  keeruline elutee, saabus Tar
tusse 1953. aastal. Leningradi Ü li
kooli lõpetas ta 1949. aastal stalinliku 
antisem iitliku kihutustöö haripunkti 
aegu, mil ei võinud mõeldagi Õp
pimise jätkam isest aspirantuuris: sobi
matu “viies punkt” varjutas hiilgava 
lõpetaja tuleviku. Siiski õnnestus tal 
1953. aastal kaitsta kandi
daadiväitekiri.

Kuna oli selge, et Leningradis ei ol
nud võim alik tööd saada, sõitis P. 
Reifman algul Pihkvasse, hiljem T ar
tusse ja  asus siin tööle Õ petajate Insti
tuudi vene kitjanduse õppejõuna. 
Samal ajal luges ta ka juba tunnitasu 
alusel ülikoolis loenguid. K oossei
sulise õppejõuna töötab P. Reifm an 
ülikoolis 1959. aastast. Ka praegu loeb 
ta vene ja  slaavi filoloogia osakonna 
tudengitele erinevaid loengutsükleid 
vene ajakirjanduse ja  kirjanduskriitika 
ajaloost, samuti XIX sajandi teise 
poole vene kirjandusloost. 1972. aas
tal kaitses ta TÜs om a legendaarse 
kolm eköitelise doktoriväitekirja, mis 
käsitles vene ühiskondliku mõtte aren
gut 1860ndate aastate perioodikas.

Pavel Reifmani õpilased, kes on 
käinud tema loengutel ja  osa võtnud 
sem inaridest, m eenutavad teda kui

erakordselt ausat õpetajat ning tead
last. Tartu filoloogide hulgas on P. 
Reifm an alatiseks om andanud range 
ent Õiglase õppejõu kuulsuse. Nii 
üliõpilased kui kolleegid suhtuvad 
vaim ustusega tem a erakordsesse 
erudeeritusse ja  huum orim eelde.

P. R eifm an kuulub vene kirjanduse 
Õppetooli vanem asse põlvkonda, kes 
1950ndate teisel poolel pani aluse tu
levasele Lotmani kateedrile. K a
heldam atu on tem a panus 
akadeem ilise õhkkonna loomisel vene 
ja  slaavi filoloogia osakonnas.

Praegu töötab Pavel Reifm an aktiiv
selt (vaatam ata om a emeriit- 
staatusele): peab loenguid, kirjutab 
huvitavaid ja  sisukaid teaduslikke ar
tikleid ning memuaare. Kolleegidele 
vene kirjanduse õppetoolist ning vene 
ja  slaavi filoloogia osakonna nõu
kogust on P. Reifman vahetalitajaks 
keerulistes olukordades ja  tem a arva
mus vaieldavates küsimustes on tihti 
otsustav.

O m a heasoovlikkuse, kannatlikkuse 
ja  vaoshoitusega on Pavel Reifman 
kõikidele kolleegidele eeskujuks.

Soovim e juubilarile pikki eluaas
taid, tervist ja  jõudu viljaka tegevuse 
jätkam iseks!

V ene k irjanduse õppetool,
vene ja  slaavi filo loogia  osakond

Arvo Rõõmusoks 70
17. jaanuaril sai 70-aastaseks pa

leontoloogia ja  stratigraafia evneriit-
professor Arvo Rõõmusoks.

Arvo Rõõm usoks sündis 17. jaanu 
aril 1928 Tallinnas. G ustaf Adolfi 
Güm naasium is osales ta aktiivselt 
koos rea teiste hiljem väljapaistvaks 
geoloogiks saanutega loodus
teadusliku ringi töös. 1947-1952 õpp
is ta ülikoolis geoloogiat. Tartus kait
ses ta 1954. aastal kandidaaditöö 
“Kukruse lademe stratigraafia ja  
fauna Eestis” ning 1968. aastal 
M oskvas TA Geoloogia Instituudis 
doktoritöö “Viru ja  Harju seeria 
(kesk- ja  ülem ordoviitsium i) strati
graafia Põhja-Eestis”

A. Rõõm usoksa teenistuskäik 
seostub eranditult Tartu Ülikooliga, 
kus ta töötas 1952-1956 geoloogia 
kateedri vanemõpetajana, siis dot
sendina ning alates 1968. aastast kuni 
pensioneerum iseni 1993 professori
na. Tem a lektoriannet hindavad kõik, 
kellele ta kordki on loengut pidanud. 
Alates 1960 juhatas Arvo Rõõmusoks 
geoloogia kateedrit, olles veel aastail 
1969-1972 bioloogia-geo-
graafiateaduskonna dekaan. Tema 
lugeda oli Eesti aluspõhja geoloogia, 
paleontoloogia, ajaloolise geoloogia 
ja  geoloogia ajaloo kursus. Neist 
esimese kohta on tem a sulest i Imunud 
vastav Õpik.

K ooliajast pärit kiindumus paleon
toloogiasse realiseerus hiljem arvu-

Ülikooli käskkirjas pälvisid õn
nitluse ja  tänu 75. sünnipäeval p ika
ajalise ja kohusetundliku töö eest üli
koolis em eriitprofessor Pavel Reif
man ja  60. sünnipäeval farm aatsia 
instituudi dotsent Elm ar Arak ning 
spordikeskuse õppeülesandetäitja 
M art Paama.

kais Eesti ja  naaberalade ordoviitsi
umi brahhiopoodide ja  trilobiitide 
süstem aatikat ning stratigraafiat 
käsitlevais teadustöödes, nende hul
gas doktoritööl põhinev monograafia. 
A. Rõõm usoks on nelja (K open
haagen, 1960; Praha, 1968; Montreal, 
1972; M oskva, 1984) Rahvusvahelise 
G eoloogia Kongressi liige, ta osaleb 
Londoni ja  Am eerika Ühendriikide 
Paleontoloogia Seltsi töös ja  on vali
tud Eesti Loodusuurijate Seltsi auliik
meks, Saavutuste eest loodus
teadustes anti A. Rõõm usoksale 1980. 
aastal К. E. von Baeri medal.

Oma uurim istegevust jätkab juub i
lar ka täna pühendudes trilobiitide 
süstemaatikale. Soovim e talle selleks 
jaksu!

K olleegid  geoloogid

50. sünnipäeva puhul õnnitleti ja  
tänati sam uti kauaaegse ko
husetundliku töö eest ü likoolis vene 
ja  slaavi filo loogia osakonna lektorit 
V alentina Š tšadnevat ning rah
vam ajanduse instituudi erakorralist 
professorit O lev R aju .

Veebruarikuu juubilarid
70 Aimi Valge 06.02.1938 kinnisvarade osak

Georg Hansing 01.02.1928 staadioni meister koristaja

Vambola Türk 21.02.1928 majandusteadusk
em eriitprof

Mare-Heli K iisk 09.02.1938 rahandusosak 
pearaam atupid aset

65
Henn Aim 10.02.1938 peainseneri osak

elektrik
Uno Jaanson 03.02.1933 õ p p e-ja  teadust 

arendusk tehnik
Astrid Saava 25.02.1938 tervishoiu inst prof, 

inst juh
Aino Juursoo 13.02.1933 ülikooli kantselei 

köitja 55

Aleksandra H ilja Hainla 01.02.1943 kinnisvarade osak

Vassiljeva 20.02.1933 kinnisvarade osak koristaja

koristaja Vello Oja 04.02.1943 TÜMRI vanemteadur

Maie Ruus 25.02.1933 eraõiguse inst lektor Toivo Rinne 10.02.1943 geoloogia inst insener

Ruth Kivistik 26.02.1933 arvutiteaduse inst 
tehnik

Laine Uibo 17.02.1943 kinnisvarade osak 
koristaja

V elda Treial 26.02.1933 kinnisvarade osak 
koristaja

Enn Rebane 23.02.1943 kirurgiakliiniku
vanem assistent

Rein Taagepera 28.02.1933 politoloogia osak 50
professor

Peeter Roosim aa 01.02.1948 usuteadusk dots,
60 õppet hoidja

V iljar Pihl 05.02.1938 keemilise füüsika Lea Paluvere 03.02.1948 teor füüsika inst
inst teadur sekr-masinakirj

Maailmapanga missioon jäi 
rahule Biomeedikumi maja 

ehitamise ettevalmistustöödega
Jaanuari algul külastas ülikooli 

M aailm apanga m issioon, e t  hin
nata B iom eedikum i m aja ehi- 
tam istööd e  p laneerim ise käiku. 
P rorektor prof T e e t  S ee n e  sõnul 
jäid M aailm apanga esindajad te h 
tu ga  rahule. Maja eh itus peaks al
gam a veebruaris-m ärtsis.

P rof Teet Seene sõnul on ehitamise 
algus lükkunud esialgselt tähtajalt,
1997. aasta oktoobrilt ligi pool aastat 
edasi, kuna vahepeal on tulnud projek
tis teha tõsiseid muudatusi. «Eelkõige 
sellepärast, et 1994. aastast, kui 
toimus projekti esialgne planeerimine 
ja  finantsiline määratlemine, on ehi
tusmaterjalide hinnad kõvasti tõus
nud. Kuna polnud mõtet projekteerida 
maja, millele me ei suudaks leida fi

nantse, siis tuli teha projektis kärpeid 
ligi 10 protsendi ulatuses.» 
Biom eedikum i maja m aksum useks on 
planeeritud 15,1 miljonit USA dollarit 
ehk ligi 205 miljonit Eesti krooni, 
mida 9,3 m iljonit USA dollari ula
tuses finantseerib M aailm apank ja  
5,8 miljoni USA dollari ulatuses Eesti 
riik.

Prorektor Teet Seene sõnul on 
M aailm apank aktsepteerinud kõiki 
projektis tehtud muudatusi ja  nüüd 
peaks järgnem a maja ehitava firma 
väljavalimine. «Konkurss ehitaja leid
miseks on korraldatud ja  varsti peaks 
W ashingtonis kinnitatam a Ees
tipoolse hindam iskom isjoni otsus,» 
rääkis Teet Seene. Seejärel peab 
M aailm apank heaks kiitm a muudetud

ehituslepingu ning om a aktsepti 
muudatustele peab andma ka Eesti 
riik. Teet Seene avaldas veendumust, 
et m aja valm ib igal juhul 1999. aasta 
sügissem estriks.

M aarjam õisa piirkonda ehitatavasse 
B iom eedikum i hoonesse koon
datakse ülikooli arstiteaduskonna 
prekliiniline pool - seal hakkab 
toim um a nii ravieelne õpe kui ka ravi
otstarbeline uurimistöö. Teet Seene 
sõnul on B iom eedikum i hoone koha 
valikul peetud silmas Ü likooli territo- 
riaal-ruum ilist arengukava, mille ko
haselt peaksid ülikooli teaduskonnad 
paiknem a linnas kom paktsete ük
suste, nn campus4en?L.

A ndres T oode, 
teabetalitus

Avati andmeturbe labor
19. jaanuaril avasid aadressil Lai 

36 esim ese l korrusel K über
n eetik a  AS ja ülikool an dm eturbe  
labori.

Arvutiteaduse instituudi teo
reetilise informaatika prof Mati 
Tom bak ütles UT-le, et digitaalse

info kaitsm ine on praegu väga ak
tuaalne ning et ülikool on just see 
koht, kus saab vastava eksperim en
taalse baasi olemasolul seda õpetada 
ja  õppida. Seega on teoreetiline ja  
praktiline koostöö väga teretulnud. 
Laboris juhendatakse magistrante ja

doktorante ning peetakse loenguid 
krüptoloogiast (andm eturbe m ate
m aatilisest teooriast). Samuti haka
takse tegelem a andm eturbe praktilise 
poolega - elektrondokum endi turvali
suse ja  võrke kasutavate privaatsete 
virtuaalvõrkude küsim ustega.

Rahvusvaheline konverents 
Kuressaares

29. ja 30. jaanuaril korraldab  
mullu sep tem b ris loodud  
kõrgkoolidevaheline sihtasutus  
“ Ü likoolide Keskus Saarem aal” 
K uressaares rahvusvahelise kon
verentsi “ Ülikoolid ja L äänem ere  
regiooni aren g” , mille laiem  e e s 
märk on ülikoolide koostöövõi-  
m aluste avardam ine L äänem ere
m aades.

Üritus on sissejuhatuseks tem aa
tiliste konverentside sarjale, mille või
malikud alateemad on kõrgkoolide re- 
gionaaltegevus, keskkonna- ja  
looduskaitse, kultuur ja  ajalugu,

merepääste, kaugkoolitus, transpor- 
diühendused mandriga jne.

Sarja avakonverentsi plenaaris
tungitel on kavas ettekandeid m aini
tud teemadel Тиш Ü likooli, Gotlandi 
Kolledži, Vilniuse, K laipeda, Tartu 
Ü likooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja  
Tallinna Pedagoogikaülikooli tead
lastelt ning õppejõududelt. Seekord 
tahetakse põhjalikum alt keskenduda 
ülikoolide regionaaltegevuse alaste 
kogemuste vahetamisele. Turu Ü li
kool on sellealase töö pioneere Põh
jam aades ning juba aastaid tegutseb 
ka Turu Ülikooli Täienduskoolitus

keskuse Lääne-Eesti büroo; Rootsis 
on tuntud ja  üsna populaarne Stock
holmi Ü likooli filiaal -  Gotlandi 
kolledž. Kuna Eestis kogub 
kõrgkoolide regionaaltegevus alles 
hoogu, on põhjanaabrite 
tähelepanekuist ja  näpunäiteist kind
lasti midagi õppida. Vististi veelgi 
vähem oleme kursis sellega, kas ja  
kuidas teenivad ühiskonda Läti ja  
Leedu ülikoolid.

R iia N elis, 
T Ü  Saarem aa esindus

I 1
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Õnne ja jätkuvat indu kauaaegsete kolleegile farmaat- 
siapõllul kündmiseks ja  külvamiseks!

F arm aatsiaosak on d

Valentina Štšadneva SO

Pöördumine
Eesti Vabariigi Presidendile, Vabariigi Valitsusele, 

Riigikogule ja kõigile kaaskodanikele
80 aastat tagasi sündinud, om ariik

luse ainuõigsust tõestanud, okupat
sioonid üle elanud ja  taasiseseisvunud 
Eesti Vabariigi on eesti rahvas loonud 
selleks, et elada vabana ja võrd
väärsena m aailm a teiste rahvaste hul
gas, arendada oma m ajandust ja  kul
tuuri, mille kandetalaks on eesti keel.

Oma osa rahvusliku identiteedi 
kindlustamisel on etendanud ka m uin
suskaitseliikum ine. Oleme otsustavalt 
vastu ükskõik mis vorm is katsetele 
rahvuslikke õigusi kahjustada. Riigi 
lähenevale juubelile ci saa me aga 
vastu minna täie kindlustundega ja  
peomeeleolus, sest ohtlikult on

tugevnenud tendentsid N õukogude 
okupatsiooni tekitatud probleeme 
mitte lahendada, vaid hoopis põlis
tada. Välisriikide ja  välism aiste 
nõuandjate survel on meie valitsus
võim ud võtm as suunda niigi leebete 
kodakondsuse ja  keelenõuete lahjen
damisele. Värskeim a näitena võib n i
m etada Valitsuse seaduseelnõu anda 
kodakondsus autom aatselt, isegi 
ilma eesti keele oskust nõudmata, 
kodakondsuseta isikute lastele. See 
on veel üks järeleandm ine eesti
vaenulike jõudude kavale kehtestada 
kodakondsuse nullvariant ja  muuta 
vene keel Eestis riigikeeleks. Meie 
pole sellega nõus. Integratsioon Eesti

riigis peab tuginema eesti keele 
oskusele.

M itte selleks ei ole terved põlv
konnad töötanud, kannatanud ja  
verd valanud, et võõrastele sil
m ategemiseks mängitaks meie rah
vusliku eksistentsi alustega. K ut
sume kõiki kaaskodanikke jälgim a 
ja hindam a Presidendi, V alitsuse ja 
Riigikogu tegevust selles olulises 
küsimuses ning aktiivselt oma sei
sukohti avaldama.

Akadeem iline M uinsuskaitse 
Selts

Tartus 19. jaanuaril 1998

T L
TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

jaanuaris ilmus 
T Ü  Kirjastuselt

• Kaia Kask. K innisvararahan- 
dus.

Keeletoim etaja Leelo Jago, 
[kaanekujunduse idee Lemmi Koni]. 
ISBN 9985-56-288-7. Tartu: Tartu 
Ülikooli K irjastus, 1997. 260 lk. 
14,5x20,5 cm. (Tartu Ü likool. M ajan
dusteaduskond. Rahanduse ja  arves
tuse instituut.) H ind 60.00/ 
66.67+km =78.67 kr.

• V iktor Niitsoo. Vastupanu  
1955-1985.

K eeletoim etaja Katrin Raid, kaane 
kujundanud Peeter Paasmäe. ISBN 
9985-56-281-X. Tartu: Tartu Ülikooli 
K irjastus, 1997. 210 + 50 lk. 
14,5x20,5 cm, ill. Hind 78.50/87.22+ 
km= 102.92 kr.

• Jüri Sepp. Institutsiooniöko
noomika.

K eeletoim etaja Leelo Jago, 
[kaanekujunduse idee Lemmi Koni]. 
ISBN 9985-56-289-5. Tartu: Tartu 
Ü likooli K irjastus, 1997. 176 lk. 
14,5x20,5 cm, ill. (Tartu Ülikool. M a

jandusteaduskond. R ahvam ajanduse 
instituut,) H ind 51.50 /64 .10+km= 
75.64 kr.

• Journalism  at the Crossroads: 
Perspectives on Research. Ed- 
ited by Juha Koivisto & Epp 
Lauk.

Cover designed by Tarm o Teder. 
ISBN 9985-56-272-0. Tartu: Tartu 
U niversity Press, 1997. 252 pp, ill. 
14,5x21,5 cm. Hind 54.60/65.10+ 
km=76.82 kr.

• Jüri Allik. Psühholoogia  
lihtsusest.

Kaane kujundanud Peeter Paasm äe, 
keeletoim etaja Katrin Raid. ISBN  
9985-56-294-1. Tartu: Tartu Ü likooli 
Kirjastus, 1997.250 lk. 14,5x20,5 cm, 
ill. Hind 71.30/79.22+km =93.48 kr.

• Kaido Hallik. Interneti juhend 
algajatele. Teine, parandatud ja  
täiendatud trükk.

K eeletoim etaja Leelo Jago, kaane 
kujundanud Rauno Moss. ISBN 9985- 
56-293-3. Tartu; Tartu Ü likooli K ir
jastus, 1998. 84 lk. 14,5x21,5cm, ill. 
Hind 26.10 /3 1.10+km =36.70 kr.

• Helje Kaldaru. M akroöko
noomika põhikontseptsioonid: 
Õpik-kom pendium .

K eeletoim etaja Leelo Jago, 
[kaanekujunduse idee Lemmi Koni], 
ISBN 9985-56-290-9. Tartu: Tartu 
Ülikooli Kirjastus, 1997. 176 lk.

14x20,5 cm, ill. (Tartu Ülikool. M a
jandusteaduskond. Rahvam ajanduse
instituut.) Hind 42.40/48.80+km=
57.60 kr.

T Ü  doktoridis
sertatsioonide 

seerias:
• Ülla Linnam ägi. Changes in Lo- 

cal C erebral В lood Flow and  
L ipid  Peroxisation F ollowing  
L ead E xposure in Experim ent.
(Diss. med. Un. Tartuensis 34.) 
ISSN 1024-395X, ISBN 9985-56- 
292-5. Tartu: Tartu University 
Press, 1998. 136 lk.

• Janika Kõrv. Incidence, Case- 
F atality and Outcom e o f  Stroke: 
An epidem iological Study in 
Tartu, Estonia , 1991 through  
1993. (Diss. med. Un. Tartuensis 
33.) ISSN 1024-395X, ISBN 
9985-56-291-7. Tartu: Tartu Uni
versity Press, 1998. 156 lk.

Jaanuaris 
kirjastati või 
trükiti TÜ  
Kirjastuses 

tellimustööna:'
• Tartu Ülikooli Raamatukogu  

töid X. Publications of Tartu 
University Library X. Koost. 
Urve Tõnnov, toim. Urve Tõnnov, 
Rein Saukas. ISBN 9985-874-02- 
1. Tartu, 1997.212 lk.

• U. Soom ets, J. Starkopf, M. Z il
mer, E. Karelson, T. Vihalem m , 
K. Zilm er, A. Valkna, R. Sillard, 
J. Hourne, Ü. Langel. Selected  
Knowledge for M edical Bio- 
chem istry. [Third edition.] Tartu, 
1998. 72 lk. (Tartu University.)

• Teine raam atuoksjon 24. 
jaanuaril 1998 ülikooli pea
hoones Tartu Ü likooli 365. aas
tapäeva puhul. Kataloog: Aca- 
dcmica orbis rerum Universita- 
tis Tartuensis. K oostanud Ülo 
M atjus ja  Vello Paatsi. Tartu, 
1998. 32 lk. (Tartu Ülikool. Tartu 
Ü likooli Raamatupood.)

• Avatud ülikool: [Küsitluskava]. 
Tartu, 1998. 12 lk. (Tartu Ülikool.)

• In via educationis: Artiklite 
kogumik. Toim etanud Inger 
Kraav, Katrin Kamerov. Tartu, 
1997. 180 lk. (Tartu Ülikooli peda
googika osakonna väljaanne nr. 4.)

i

□ Journalism a t the Crossroads: 
Perspectives on Research. Edited 
by Juha Koivisto & Epp Lauk.

□ Jüri Allik, Psühholoogia  
lihtsusest.

□ Viktor Niitsoo. Vastupanu 1955- 
1985.

t

12. jaanuaril jõudis oma esimese 
juubelini vene keele Õppetooli lektor 
Valentina Štšadneva. Üle 20 aasta on 
ta pühendanud õpetam isele ja  
teadustööle Tallinna Pedagoogi
kaülikoolis (1976-1984) ja  Tartu 
Ü likoolis, kus kaitses ka m agist
riväitekirja. Valentina Štšadneva on 
om a ala tõeline entusiast, ta on pi
danud loengukursusi tu
letusõpetusest, m orfoloogiast, 
kõnekultuurist, stilistikast, norm atiiv- 
gram m atikast, käsikirja toim etam i
sest. Teame, m issuguse hoole ja  ko
husetundega valm istub ta om a sem i
narideks ja  praktikum ideks. Tudengid

Eesti vajab eelkõige just selliseid 
mehi ja  naisi, kelle puhul tehatahtm ise 
soov assotsieerub vähem alt niisam a 
suure tegutsem isvõim ega. Kui sellele 
lisada veel asjatundlikkus ja  vahel liig- 
negi südam evalu Eesti hea käekäigu 
pärast, saamegi kokkuvõtliku lühi
iseloom ustuse professor Olev Rajust,

14. jaanuaril oma esim est m ehe- 
juubelit pidanud parim as loom eeas 
m ajandusteadlane on Tartu Ü likoolis 
majandusteooria õpetam isega seotud 
olnud juba  1971. aastast. V iim asel ajal 
jagab ta ennast majandusteaduskonna 
ja  Rngikogi) vahel. Selline positsioon 
pakub talle ehk parim a võim aluse 
teooria paikapidavust praktikas järele 
proovida. Ja m iks m itte ka teooriat 
praktikas ellu viia, seda just avaliku 
sektori tulude ja  kulude m ajandam ise 
valdkonnas.

K olleegid  m ajand usteooria  
õppetoolist

Seoses U jula tn pallim ängusaalide 
rem ondiga on mitm ete treeningurüh
made trenniajad muutunud. Oleme 
ruumide kitsikusest tingituna koos
tanud paindliku tunniplaani Jakobi 5 
ja  N ooruse 9 spordisaalide kasu
tamiseks jaanuaris-veebruaris. Tun
niplaanid on kättesaadavad spor
dikeskuses (Jakobi 5-112) ja  spor
dibaaside direktsioonis (U jula 4). 
Loodame U jula tn saalide remondi 
lõppedes pakkuda paremaid sporti- 
mistingimusi.

*  * * 

Spordikeskuses on võimalik tutvuda 
Eesti Tervisespordi Ühenduse poolt 
välja antud “Tervisespordi ürituste 
kalendriga 1998” ja  kogumikuga 
“Looduses liikum ise võim alused  
Eestis” .

võib - olla peavad juubilari mõnikord 
isegi liiga rangeks ja  nõudlikuks, kuid 
kindlasti tuleb see asjale kasuks. 
N õudlik on V. Štšadneva ka iseenese 
vastu. Ü kskõik millist tööd ta ei teeks 
lektorina, sem inari juhendajana, kon
verentsi organisaatorina, eksam i
kom isjoni esim ehena —  koike teeb ta 
korralikult ja  ülim a vastutustundega.

Soovim e juubilarile tugevat tervist, 
toredaid õpilasi ja  loom ingurõõmu! 
Loodam e peatselt õnnitleda ka dokto
riväitekirja eduka kaitsm ise puhul.

K olleegid vene ja slaavi filoloogia  
o sakonnast

Soovim e Sulle jä tkuvat tegutsem is- 
lusti valitud teel! Selleks ka palju ter
vist!

V iim ane annab ülevaate mat- 
karadadest, looduse õpperadadest, lii- 
kum is-ja  tervise käim isradadest Eesti 
m aakondade kaupa. Raam atus tutvus
tatakse ka matkam arsruute, ratsu- 
tam is- , suusatam is- ja mäesuusa- 
tam isvõim alusi. K ogum ikust leiate li
saks radade kirjeldustele kaardid ning 
kõigi tutvustatud spordibaaside või 
radade kontaktisikute nimed ja  tele
fonid. V ajalik abim aterjal kõigile, kel 
soovi looduses liikuda.

Kogum ikku on võim alik spor
dikeskuse kaudu tellida.

T iia L illem aa, 
sp ord ik esk use sekretär  

tel/faks 27 434 380  
e-post: tiia l@ ut.ee

Ta rtu  Üliõpilasmängud
1998

toimuvad 8. - 10. maini. Suurüritusest saab lähemalt lugeda
K olm apäeval kohtus koraldus- järgm isest U Tst. 

komitee ajakirjanikega.

Olev Raju SO

Spordikeskus teatab

õ n n itlem e
Elmar Arak 

60
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konkurss
Eesti Vabariigi 80. aastapäevale pühendatud 

ESSEEKONKURSS
Kutsume osalem a güm naasium i- ja  

üliõpilasi.

Essee võib esitada eesti, vene, 
inglise või soome keeles.

H innatakse eeskätt ideerikkust ja  
arutlusoskust. Essee maht võib olla 
kaks kuni kümm e m asinakiijale- 
hekülge. Ühe isiku poolt esitavate 
tööde arv ei ole piiratud. Töid hindab 
komisjon ja ühte tööd loeb viis ini
mest. H indajad ei tea essee kirjutaja 
nime. Võitjad selgitatakse 24. veeb
ruaril Tartus.

Auhinnad:

peaauhind 10 ООО KROONI!

Eraldi autasustatakse ka parimaid 
güm naasium iõpilaste töid. H ulgali
selt eriauhindu!!!

Kõik esseekonkursist osavõtjad 
saavad tänukirja. Parim atest töödest 
ilmub kogumik. Ü levaade konkursist

avaldatakse Eesti üleriigilistes ja  
m aakondlikes m eediakanalites.

Tööd saata aadressil: Ülikooli 20- 
305, EE2400 Tartu. Tähtaeg: 2. veeb
ruar.

Teemad:

* Meri ja  meie

* Eesti väljavaated võidujooksul 2 1. 
sajandisse

* Eesti riik ja  Eesti vaim

* O m a riik, oma rahvas - om a usk

* Eestluse olem usest (Välis-Eesti ja  
K odu-Eesti)

* Eesti rahva püsim ajääm ine - 
tõelisus või kujutelm?

* Mis on meie rahvuslik rikkus?

* Omariikluse hind

* Ülikool rahvusliku mõtte säilita
jana

* O rganiseerunud rahvuslik noorus
- tuleviku tagatis!?

* Eesti rahvas paljurahvuselises 
Euroopas - on meil tulevikku?

* Isamaa ilu hoieldes, vaenlase vastu 
võideldes pane tähele ...

* Tartu rahu ja  rahutus

* Eesti kodaniku tervis on Eesti riigi 
tervis

* Kaheksakümm end aastat - kas tei
ne noorus?

* Minu loits Eesti Vabariigi 80. aas
tapäeva puhul

* Mis värvi on Eesti Vabariik

Lisainfo ja  vene-, soome-,
ingliskeelsed teemad:
http://www.ut.ee/yov/tea/new/

Eesti G üm nasistide Liit,
Eesti K ultuuriseltside Ü hendus,
T artu Ü likooli Ü liõpilasesindus, 

«V anem uise» selts

Arvestame ka 2. veebruari posti
tem pliga töid. Lisainfo 465 400.

Jõgeva Maakonda käsitlevate kursuse-, lõpu-, 
bakalaureuse- ja magistritööde

KONKURSS
Konkursil lähevad arvesse tööd, mis on 

valminud ajavahemikus 1. septembrist 
W97 kuni 1. septembrini 1998 ja  on 
kaitstud vastava komisjoni ees. Tööde 
esitamise tähtaeg on 14. september

1998. Tulemused selguvad 16. oktoob
ril.

Auhinnafond on 8000 krooni.
Täpsema info ja  abi saamiseks (ka 

kursuse- või lõputöö teemade valikuks)

palume pöörduda Jõgeva Maavalitsuse 
arengu- ja planeeringuosakonda (Suur 
tn 3, .lõgeva EE2350; tel (277) 60 177; 
täks (277) 60 181 / 60 195; e-post: 
matij@jogevamv.ee) Mati Jõgi poole.

EPMU on huvitatud Tartu 
Ülikooli Üliõpilaskülaga 

liitumisest
28. jaanuaril kohtusid Tartu Ü liõpilasküla liikm ete - Tartu Üli

kooli ja Ülikooli Ü liõpilaskonna esindajad Eesti Põllum ajan
dusülikooli ja seal õppivate üliõpilaste esindajatega. EPM Ü-t koh
tumisel esindanud prorektor prof Henn Elmet kinnitas, et põllu
m ajandusülikool on jätkuvalt huvitatud koostööst ja liitumisest 
Tartu Üliõpilaskülaga.

Nõupidamisel andsid üliõpilaskülasse kuuluvad liikmed ülevaate seni 
tehtust ning ka lähim a aja perspektiividest. Lepiti kokku, et põh
jalikum a ülevaate saam iseks edastatakse EPMÜ esindajatele 
üliõpilasküla arengut, perspektiive ja  finantsseisu kajastavad mater
jalid.

Võim alikud probleem küsim used, nagu eluasem e dotatsioonide ja 
gam ine üliõpilastele ja  ühiselam ukohtade jaotum ine ülikoolide vahel 
fikseeritakse eraldi lepingutena.

Läbirääkim ised EPMÜ võim aliku liitumise suhtes algasid juba 
möödunud aastal. 1’ollal sõlmiti EPM Ü-ga ka üldine koostööleping 
üliõpilasküla väljaarendam iseks, kuid m ittetulundusühingu asutamise 
ajal võttis põllum ajandusülikool veel mõtlemisaega.

Praegu kuulub möödunud aasta I. septembril moodustatud m ittetu
lundusühingusse Tartu Ü liõpilasküla kaks liiget: Tartu Ülikool ja  Üli
kooli Ü liõpilaskond. Ü liõpilasküla valduses on seitse ühiselam ut, kus 
elab ligi 2300 üliõpilast.

A ndres T oode, 
ülikooli pressiesindaja

Ülikooli 
infopunktis 
peahoone 

I korrusel on 
muugil 

laserplaadid
V1VAT ACADEMIA!

Laserplaadile on salvestatud Tartu Ülikooli 
Akadeemilise Naiskoori, Tartu Akadeemilise 
Meeskoori ja  Tartu Ülikooli Kammerkoori vii
maste aastate repertuaar.

MUSICA IN CAMERA GUSTAVIANA

ehk kodune musitseerimine Academia Gus- 
taviana varajastest aegadest on laserplaat 
Tartu Ülikooli vanamuusikaansamblilt Via 
Sonora. Plaadile salvestatud m uusika pärineb 
ülikooli asutamise ajast.

M õlemad laserplaadid on varustatud kaunilt 
kujundatud voldikutega, mis tutvustavad esi
nejaid ning plaadil esitatud laule.

M UUSIKALINE M ÄLESTUS TARTU 
Ü LIKO OLIST ON M EELDEJÄÄV KINGI
TUS.

Tartu Ülikooli Kirjastuse
uued telefoninumbrid:

M att Orav, direktori kt (27) 465 961
T iina Helekivi, peatoim etaja (27) 465 945
Jüri Laanekask, trükikoja juhataja (27) 465 948
Tiiu Aasa, laohoidja (27) 465 947
Leelo Jago, vanem toim etaja (27) 465 946
Mari Orav, vanem toim etaja (27) 465 946

Hilja Namm, vanem toim etaja (27) 465 946
Aive Ottep, toim etaja (27) 465 946
Jüri Helekivi, arvutispetsialist (27) 465 943
Faks (27) 465 944
Arvutipost tyk@ psyeh.ut.ee

väitekiri muuseum
Kolm apäeval, I I .  veebruaril kl 15 

toimub nõukogu saalis järgm iste dok
toriväitekirjade kaitsmine:

Janika Kõrvi doktoritöö “ Insuldi
haigestumus, letaalsus ja  prognoos. 
Epidem ioloogiline uurim us Tartus 
aastatel 1991-1993” . O poneerivad 
prof Heidi-Ingrid M aaroos ja  prof 
Rein Zuping;

Ülla Linnamäe doktoritöö “Plii- 
miirgistusega kaasnevad lokaalse aju- 
verevoolu ja  lipiidide peroksüdat- 
siooni muutused (eksperim endi 
tingim ustes)” . Oponeerivad prof Rein 
Zupping ja  p ro f A leksander Žar- 
kovski.

loeng
Majandushuvilistele 

üliõpilastele
1997/98. õppeaasta kevadsem estril 

on võimalik kuulata järgm isi 
vabaaineid:

1) Eesti majanduse arengukont
septsioonid, prof Olev Raju (üle
vaade Eesti majanduse olukorrast 
ning edasise arengu võim alikest 
mudelitest), 16 tundi - 1 AP, R 14-16 
Lossi 3-327;

2) M ajanduse alused, em eriitprof 
Vam bola Türk (m ittem ajan- 
dusteaduskonna üliõpilastele üle
vaade mikro- ja  m akroökonoom ika 
põhialustest), 32 tundi - 1,5 AP, N
16-20 Lossi 3-327.

Õppetöö algab kevadsemestri 
esimesel nädalal.

Info ja  registreerim ine (2 esimese 
nädala jooksul) m ajandusteooria õp
petoolis Lossi 3-326, tel 465 842.

- •• •• too
* Vigala vald Rapla maakonnas 

ootab tööle logopeedi-õpetajat 
(korter, netopalk olenevalt tundide 
arvust 4000 krooni).

Täpsem  info tel (248) 24582.
*  *  *

* Pakum e tudengitele tööd (veeb
ruaris).

Tel 441 639, tööpäeviti kl 15-17.
* *  *

* Antsla Keskkool Võrumaal pakub 
1998/99. õppeaastast tööd geo- 
graafia- ja inform aatika õpeta
jatele. Täpsem info tel (278) 55 459.

* Rapla Vesiroosi G ümnaasium 
pakub 1998/99. õppeaastast tööd 
inglise keele õpetajatele. Korter ole
mas. Info: Viljandi mnt 69; EE3500 
Rapla; tel (248) 57 780, 57 747.

* Abja Keskkool V iljandim aal 
pakub 1998/99. õppeaastast tööd 
saksa keele õpetajale. K orter olemas. 
Info: Abja tee 15, A bja-Paluoja, 
EE2950; tel (243) 61 049;’täks (243) 
61 101.

Praktikakohad!
* Antsla Keskkool soovib praktikale 

geograafia ja inform aatika eriala
üliõpilast. Info tel (278) 55 459 õp
pealajuhataja Sirje Pihelgas.

* Võru Maavalitsus soovib praktikanti 
maakondliku planeeringu erialale
(soovil majandusgeograafia). Võimalus 
edaspidiseks koostööks. Info tel (278)
21 820 Ülle Puustusmaa.

kontsert
Reedel, 30. jaanuaril kell 19 algab 

aulas IX barokkm uusika festivali 
raam es Gidon Kremeri ja Kre- 
merata Baltica kontsert.

naitus
A jaloom uuseum

Toom em ägi
http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 
671.

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani kell 11-17.

Näitused: “K ingitused Tartu Ü li
koolile” , “Tartu Jaani kiriku terrako- 
taskulptuurid” , “D olores Hoffmanni 
vitraažinäitus”, “Tartu Ülikool filate
listi pilguga: margid, pitsatid, tem p
lid” .

M uuseum is on võimalik tutvuda 
videofilm idega ülikooli ajaloost ja  
tähtsündm ustest: “Tartu Ülikool aas
tail 1919-1932” , “Ülikool nõukogude 
okupatsiooniaastatel” , “70 aastat ees
tikeelset ülikooli” .

Klassikalise 
m uinasteaduse 

m uuseum
Peahoone

http://www.ut.ee/REKL/muuscum.h 
tm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid:
kreeka arhailise, klassikalise ja  hel
lenistliku kunsti parem ate tööde kip
sist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. 
sajandist “Armasta om a ligimest 
nagu iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartse
risse.

Z ooloogi am uuseum
Vanem uise 46

http://w ww .ut.ee/BGZM

K-L 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul lin
num unade näitus.

G eoloogiam uuseum
Vanem uise 46

http://w ww .ut.ee/BGG M /

K-L 10-16

Info tel: 465 839.

E kspositsioon inimese evolutsioo
nist.

raamatukogus
Raam atunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes", “Albert Kivikas - 
100" .

Näitused: “5 aastat TÜ rahvakuns- 
tikabinetti (1992-1997), “Üliõpilas
selts R aim la”, “Pääsu (sünd 1993) 
pild id”, Gyula M adaräszi akvarelli
näitus, Eesti Roeriehi Seltsi (Bul
gaaria) fotonäitus.

Raamatumuuseum
E-R 12-15.

Püsiekspositsioon “Restauraatori 
töölaualt” .

Näitus Rootsi-aegsetest ülikooli 
trükistest.

18-25-aastane üliõpilane
Kui soovid töötada suvel Soome 

taludes, teata enda soovist veeb
ruarikuu jooksul (E, T, K, N kell 
10-15) aadressil Veski 35-211, 

Tartu.
Eesti Ingerisoomlaste Liit

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS
Peatoimetaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/Ü Greif  
Tellim ise nr. 128 
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

http://www.ut.ee/yov/tea/new/
mailto:matij@jogevamv.ee
mailto:tyk@psyeh.ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuscum.h
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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2. lk
9 Ülikoolidel peab olema 

EV riigieelarves oma 
eelarve - eelarvekomis
joni esimehe prof Toivo 
Maimetsa kommentaar 

I TÜ nõukogu 23. jaanuari 
istungi järg

3. lk
I Arvutiviirus levib igal aas

taajal ja 
iga ilmaga! 

В Uus eriala - 
arvutus
lingvistika 

I lnnovaatika'98 toimub 
2.-4 . aprillini

4. lk
I 8 .-Ю . maini tomuvad 

Tartu Üliõpilasmängud

/

I Ülikooli arstipunkt

Peahoone 
esifassaad 

saab suveks 
korda

3 1. maiks viiakse lõpule peahoone esi
fassaadi remont. «Sellel aastal väljuvad 
ülikooli lõpetajad juba valgete sam
maste vahelt,» kinnitas haldusprorektor 
Riho Illak.

Riiklike investeeringute programmi 
raames on ülikooli peahoone remondiks 
eraldatud neli miljonit krooni, millega 
lõpetatakse vundamendi kindlustustööd

Järg  2. Ik.

Kaks küsimust rektorikandidaatidele
Millised on T eie  plaanid:

1. Ü likooli p õh ieesm ärk id e tä itm isek s olukorras, kus kõrgharidus 
on alafinantseeritud?;

2, K õrghariduse alafinantseerim ise lõp etam isek s ja Tartu Ülikooli 
vajadusi ligikaudseltki rahuldava finantseerim ise saavutam iseks?

jalikul tasemel ette valm istada vaid 
ülikool. Ltsaks hädavajalikule kas
vatustööle Riigikogu liikmete seas tu
leb luua ühiskondliku arvam use sur- 
verühm tööandjatest ja  hariduse tarbi
jatest, kelle argum endid oleksid 
piisavalt veenvad, et seadusandja 
saaks aru, et see pole Eesti riigi hu
vides osta nii odavalt haridusteenust 
Tartu Ü likooli käest.

Prof Jüri Allik

1. Praeguse eelarve kasvu juures 
(9,9%) on ülikooli põhieesm ärkide 
täitmine võim alik ainult adm inistrat
siooni-ja  üldkulude olulise kärpim ise 
teel. See pole norm aalne, et adm inist
ratsiooni kulud (30,1 miljonit) 
moodustavad 31,4% teaduskondade 
selle aasta eelarvest (95,6 miljonit). 
Ma arvan, et ülikooli nõukogu peaks 
veel sel aastal algatam a kokkuhoiu- 
programmi, mis adm inistratsiooni-ja  
üldkulude kokkuhoiu arvelt suuren
daks teaduskondade eelarvet vähe
malt 10 miljoni krooni võrra.

2. Peaks olem a selge, et Eesti riigi 
majanduse areng praegu ja  lähitu
levikus sõltub eelkõige kõrge kvalifi
katsiooniga tööjõu olem asolust. 
Tööandjad on juba praegu aru saanud, 
et neil vaja selliste oskuste ja  tead
mistega inimesi, keda suudab va

Prof Peeter Tulviste

1. Sellises olukorras on ülikool 
töötanud kaua. Viimastel aastatel 
olem e rakendanud kahte vahendit, 
esiteks on eelarvekomisjon püüdnud 
koostada eelarve, mis võim aldaks 
kõigil teaduskondadel oma tegevust 
jätkata. Samuti oleme kandnud hoolt 
selle eest, et majades oleks vaige ja  soe

R ektori valim ise kroonikat

Eile, 5. veebruaril oli kella I7ks, kui lõppes kandidaadite esitam ise  
täh taeg , e sita tu d  kolm  kandidaati: 29, d etsem b ril psühhofüüsika  
korraline prof Jüri Allik, 6. jaanuaril praegune rek tor prof P ee ter  
Tulviste ning 20 . jaanuaril op tika  ja sp ek trosk oop ia  prof Jaak Aavik
soo .

R ektori valim ise reg lem en d i järgi peavad kandidaadid 5 tööp äeva  
jooksul pärast esitam ise  tähtaja  lõppu esitam a  valim iskom isjonile 
kirjaliku nõusoleku  kandideerim iseks. N õusoleku  m ittees itam ist  
lo etak se  kand id eerim isest keeldum isek s.

V alim ised on 27. veebruaril.

ning et ülikooli hoonete am ortisat
sioon ei ületaks kriitilist piiri. Ilma 
viim aseta ei ole ka ülikooli põhi
tegevus võimalik.

Teiseks on aasta-aastalt tõusnud 
eelarves teaduskondade ja  teiste allük
suste väljaspool riigieelarvet teenitud 
summad. See ulatus 1996. aastal 26 
protsendini, oli 1997. aastal üle 30 
ning on seega saavutanud piiri, mis on 
tavapärane normaalsetes oludes 
arenenud ülikoolides.

Aga kroonilise alafinantseerimise 
olukorras ci suuda oma eesmärke täita 
ükski asutus, ka mitte ülikool. 
Euroopa Liidu nõuete tasemel õp
pekavasid ei ole võim alik täita viis 
korda väiksema rahaga kui teiste 
riikide ülikoolidel kasutada on. 
Seepärast algatas ülikool möödunud 
sügisel kuue avalik-õigusliku ülikooli 
rektori pöördumise Riigikogu, valit
suse ja  avalikkuse poole.

2. Kõrghariduse parema finant
seerimise poole on tänane rektoraat 
püüelnud om a tegevusaja algusest 
peale. Ülalnimetatud kuue rektori 
pöördum ises Riigikogu, valitsuse ja  
avalikkuse poole teatasime, et ü li
koole ei aita üksikud miljonid, vaid 
põhimõtteline eelarvekasv.

Üleeile, 4. veebruaril olid rektorid 
taas peaministri juures. Kohtumine 
toimus seoses 1999. aasta eelarve 
peagi algava koostamisega. M art Sii
mann teatas, et ülikoolide finant
seerimine on alates 1999. aastast 
valitsuse rahaline prioriteet ning et 
seda kavatsetakse hoida m itm e aasta 
jooksul. Ü htlasi toetas peam inister 
kuue rektori pöördum ist R iigikogu 
poole initsiatiiviga koostada p ika
ajaline kõrghariduse edendam ise 
program m . R iigikokku jõu takse 
aprillis.

Avalik-õiguslike ülikoolide rektorid 
on seni tegutsenud koos, eelarverida 
riigieelarves on ühine. Sel aastal lubas 
haridusminister põhimõttelist m uu
tust: iga ülikool saab edaspidi R iigi
kogult oma eelarverea. Selle pöördu
mise Riigikogu poole saab esitada 
valitsus. Muidugi on meie ülikoolil 
oma suhteliselt heade näitajate abil 
siis moraalne Õigus nõutada õiglast, st 
teenetekohast finantseerimist. Ja siis 
sõltub enam ülikooli lobby’ st. 
N eliküm mend kaheksa Riigikogu lii
get on Tartu Ülikooli vilistlased.

Edaspidigi peab lõviosa finantsidest 
tulem a riigieelarvest, aga lisandub 
juba mainitud omateenitud raha. 
Sihtasutuski loodi selleks, et eraraha 
ülikooli edenem isse kaasa haarata.

Prof Jaak Aaviksoo

1. On tõsi, et kõrgharidus koos muu 
haridussüsteemiga on tuntavalt alafi
nantseeritud, olles odavaim aks m a
jandussektoriks tänases Eestis. Sellest 
tulenevalt on sam avõrra raskendatud 
ka ülikooli põhieesm ärkide täitmine. 
Ent see on võimalik lootuses, et ajad 
paranevad. Nagu kitsastes oludes 
ikka, vajavad esmalt läbivaatamist ja  
ühist omaksvõttu prioriteedid - hoida 
ja  toetada eelkõige seda, mis on üli
kooli jaoks esmatähtis. Seaksin 
esimesele kohale ülikooli akadee
milise kvaliteedi säilitam ise ja  aren
damise, s.o õppejõudude kvalifikat
siooni ning töö- ja  elutingimused, sa
muti akadeem ilise järelkasvu eest 
hoolitsemise. Teisele kohale paigu
taksin akadeem ilise keskkonna, s.o 
elem entaarsete töö- ja  õppetingim uste 
loomise, ja  kolmandale kohale üli
kooli füüsilise infrastruktuuri säili
tamise. Teiseks tuleb tagada, et vaesus 
oleks õiglaselt jagatud - pole midagi 
laastavamat kui tunne, et keegi teenib 
su vaesuse pealt. Ning kolm andaks, 
tuleb otsida ja  leida võimalusi iisa- 
teenimiseks laskmata silm ist ülikooli 
põhieesmärke.

2. Lõpetam iseks on liiga julgelt 
öeldud, samuti ei tea ma, kust alates 
rahuldab finantseerim ine Tartu Ü li
kooli. Aga ülikooli finatseerim ise 
taseme tõstm ine on vältimatu

tingim us ülikooli, kogu Eesti ha
riduse, tuleviku kindlustamiseks. 
K õrghariduse finantseerim ise määr on 
iga riigi hariduspoliitiline küsimus ja  
lahendatakse dem okraatlikus ühis
konnas valitsuse ja  parlam endi tase
mel. Strateegilises plaanis sõltub see 
rahva eelistustest. Siit peakski alus
tama; ülikool peab töötama nii, et 
tem a vajadusi m õistaksid ja  toetaksid 
erinevad huvirühmad Eestis. Siin on 
arenem isruumi nii sisulise töö kui ka 
ülikooli vajaduste teadvustam ise osas. 
Ülikooli intellektuaalne potentsiaal 
võim aldab endale võtta ja  täita m it
meid funktsioone ühiskonnas, näiteks 
asuda vältim atult vajaliku haridusre
formi etteotsa. Selle reform i koostis
osaks oleks ka strateegiliste lahendite 
otsim ine hariduse rahastam ise küsi
musele.

Ilm selt on vajalik põhjalikult ümber 
vaadata kõrghariduse finantseerim ise 
alused tervikuna - kehtiva m aksu
taseme juures pole võim alik finant
seerida kogu kõrgharidust avalikest 
eelarvetest, kaaluda võiks nn A ust
raalia mudeli rakendam ist, mis on 
m aailm as populaarsust kogumas.

Eesti kõrgharidussüsteem  vajab 
kontsentreerum ist nagu pangandus ja  
muu erasektor seda ammu on m õist
nud. Sisuline koostöö aitab sel teel 
kiiremini edasi kui ambitsioonikas 
ekspansionism .

Petaksim e end, kui ei peatuks sise
mistel reservidel - õppekavade ratsio
naliseerim ise, üliõpilaste arvu arves
tatava suurendam ise ja  uute haridus- 
funktsioonide, avatud ülikooli jt, 
edendam ise kaudu samade ressursside 
baasil on võim alik oluliselt tugevdada 
ülikooli finantsseisu.

Lõpetuseks ka üks igavene dilemma
- avalikust eelarvest finantseeritav 
institutsioon ei saa iial elada paremini 
kui teda toetav riik ja  rahvas, eraalli- 
katele toetuv kom m ertsiaaine Tartu 
Ü likool aga poleks enam Eesti univer
sitas.

Lõpetuseks. Olukord ei muutu päe
vapealt, aga ta paraneb kindlasti si
hikindla ja  targa töö tulemusena. Pean 
reaalseks viie aastaga saavutada pal
gatasem ed 4-3-2 Eesti keskm ist ja  
sellele vastav infrastruktuuri kulu
tuste tase koos üliõpilastele tule
muslikuks õppim iseks vajaliku sot
siaalse kindlustatuse miinimumiga.
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□ Tartu Ülikooli professorite biograafi
lise leksikoni koostaja, toimetaja ja üli
kooli kirjastus paluvad professoritel 
saata kiiresti oma elulood koos piltidega 
teabetalitusse Ülikooli 18-210. Info tel 
465 685 Leane Morits, e-post: 
leane@admin.ut.ee.

SEL NÄDALAL
5. veebruar

□ Valgas toimus infopäev maakonna 
keskkoolide lõpuklasside õpilastele.
Ülikooli regionaalprojekti, õppevorme ja  
kolledžeid tutvustas peaspetsialist Aire 
Vähejaus. Uuest vastuvÕUieeskirjast an
dis ülevaate vastuvõtutalituse peaspet
sialist Aime Randveer.

□ Haapsalus toimus TÜ Sihtasutuse 
usalduskogu väljasõiduistung, kus vii
bis ka sihtasutuse patroon, vabariigi 
president Lennart Meri.

6. veebruar
□ Andres Kuresoo kaitses magistritööd

“Luhaniitude linnukoosluste karakterlii- 
gi - rohunepi (gallinago media) levikust 
ja  bioloogiast” .

9. veebruar
□ ALGAB KEVADSEMESTER!!!

□ Ametisse asub uus vabade kunstide kut
sutud prof Jaan Kross.

1 0 .veebruar
□  Kl 15.15 Anna Verschiku aulaloeng

“Eesti jidis ja  selle uurimise perspektiivid”.

□  Kl 16 algab TÜ nõukogu valitsuse is
tung. Kavas: projekti “Õppekava avami
se, hoidmise, muutmise ja  sulgemise 
kord” teine lugemine, õppekavade no
menklatuuri muutmisi, Avatud Üli
kooliga seonduvad küsimused, dokto
ridissertatsioonide trükkimisest jt 
küsimused.

1 1 .veebruar
□ Kl 11 ülikoolisisene teabetund. Kavas: 

rahandusosakonna uus juhataja Mauri 
Miidla tutvustab osakonna uuendusi ning 
akadeemiline sekretär Ivar-lgor Saarniit 
räägib rektori valimise korrast.

□  Kl 14 .15 kaitseb Näituse 20-117 Tambet 
Tampuu magistritööd “Kuriteoga 
saaduks peetava vara kriminaalmcnct- 
luslik väljaandmine seaduslikule valda
jale” ja Vassili Petrov magistritööd 
“Tolliõigus kui Eesti õiguskorra osa” .

□ Kl 16.15 algab Lossi 3-217 ÕESi 1141. 
koosolek. Kavas prof Sulev Vahtre et
tekanne “Röövlite valmistatud ajalugu. 
Jüriöö ülestõusu uurimise metoodikast” .

□  Kl 17.15 toimub ajaloo muuseumi kon
verentsisaalis TÜ Professorite Klubi 
koosolek (põhikirja vastuvõtmine, liik
memaksu küsimus, prof Jaak Kangilaski 
ettekanne).

□ K M 6 annab Iisraeli suursaadik Uku 
Masingu lesele Eha Masingule riikliku 
autasu.

□  Kl 18.15 ph aud 12 loengusarjas “Vana 
Tartu” prof Helmut Piirimäe loeng 
“Tartu linn Rootsi ajal”.

1 2 .veebruar
□ Türi Kolledžis Andres Tarandi 

akadeemiline loeng.

□ Kl 14 toimub rektori vastuvõtt 65-aas- 
taseks saanud õppejõududele ja 
teaduritele, kes seetõttu lahkuvad oma 
seniselt ametikohalt.

1 3 .veebruar
□ Infopäev Põlva Ühisgümnaasiumis.

23. veebruaril
K IN N ITA TI T Ü  1998. 

A A S TA  EELARVE
Eelmises ajalehenumbris avaldasi

me eelarvekomisjoni esimehe prof 
Toivo Maimetsa ülevaate eelarvega 
seonduvatest probleemidest ning üli
kooli 1998. aasta finantseerimise 
põhimõtted. Tänases lehes on lühi
ülevaade küsimustest ja sõnavõttu
dest ning prof Toivo Maimetsa kom
mentaar.

Prof Ago Künnap päris mitmel kor
ral, kui palju arvestas eelarvekomisjon 
väljaspool teaduskondi olevate struk
tuuriüksuste kulusid ja  tulusid. Ta 
avaldas rahulolematust eelarve põhi
mõttelise jaotuse pärast teaduskon
dadele ja nn muu osa vahel (vt ka UT 
nr 3-4 1. lk artiklit “Ülikool vajab ot
sustavat edasiminekut”). Ta küsis, kas 
iga remont ja  uue maja ehitamine on 
õigustatud, kui samal ajal on teadus
konnad viletsuses - õppejõud lahkuvad 
ülikoolist viletsa palga tõttu ning kes 
siis uutes majades tööle hakkavad.

Prof. A. Künnap päris ka TÜ nõuko
gu 1996. aastal vastu võetud otsuse täit
mise järele, mille järgi pidi rektoraat 
1996. aasta 1. märtsis läbi vaatama 
teaduskondadcväliste üksuste raha 
ebaotstarbeka kasutamise juhud ning 
seejärel raha ümber jaotama.

T. Maimets vastas, et selle nn muu 
poole kulutusi on mitmel korral põh
jalikult analüüsitud. Nii näiteks uuriii 
kahel korral ehituskorralduse osa
konna ehitusrahade kulutamist ning 
nende eelarve on selle tulemusena iile 
kahe korra väiksem. Enam ei finant
seerita ka Sõbra Maja. Mitme asutuse 
tööga on lähemalt tutvunud ka ülikooli 
valitsus (muuseumid, arenduskoda). 
Samas on aga lisandunud uusi kulusid, 
nagu näiteks dissertatsioonide trükiku- 
lud. Varem maksis need kulud Eesti 
Teadusfond.

Filosoofiateaduskonna dekaan 
prof Jaan Ross pidas ehitamiste ja 
teaduskondade vastandamist kunstli
kuks, sest peaaegu kõik teaduskonnad 
on teinud viimastel aastatel investee
ringuid ehitustesse või taotlenud vas
tavaid summasid eelarvest, ka laenu.

Haldusprorektor Riho Illak täpsus
tas, et möödunud aastal tuli teaduskon
dadest ruumide remondiks rahataotlusi 
38,5 miljoni krooni eest, millest õnnes
tus rahuldada alla poole. Selleks aastaks 
on taotlusi 83 miljoni ulatuses. Kogu 
ülikooli renoveerimiseks viie aasta 
jooksul on vaja aga 450 miljonit.

Prof Ülo Manderi küsimusele, kui
das ülikool on võidelnud suurema 
eelarve saamise eest, vastas rektor 
prof Peeter Tulviste, et kolm kuud

A lgus 1. lk.

esifassaadi ulatuses, vahetatakse välja 
esikülje aknad ja  viiakse lõpule sam
maste ning kogu esikülje krohvimis- ja  
värvimistööd.

Ülikooli arhitekti Martti Preemi 
sõnul ei ole esifassaadi remontimisega 
peahoone remont veel lõppenud: 
«Järgmisena tuleb kindlustada õue- 
poolse seina vundament ning alles siis 
saab jätkata õuepoolse seina ja pea
hoone tiibade välisviimistlustöödega.»

Fassaadi remonttööde teostaja leid
miseks on ülikool välja kuulutanud rii
gihanke konkursi.

Peahoone remondiga alustati 
1994/95. aasta talvel. Remondi veni-

tagasi avalik-õiguslike ülikoolide rek
torite pöördumise mõte oligi raha juur
desaamine. Algatus tuli Tartu Ülikooli 
poolt. Kohtuti Riigikogu esimehe, ra
handuskomisjoni ja  kultuurikomisjoni 
juhtidega ning aprillis tuleb see Riigi
kogus arutlusele. Rektorite nõukogu 
ettepanek on, et Riigikogu võtaks vastu 
Eesti kõrghariduse väljaarendamise 
kava tähtajaga umbes 7 -1 0  aastat.

Prof T. Maimets lisas, et TÜ eelarve 
on teiste avalik-õiguslike ülikoolide 
seas 42,5%. Ainult ümberjagamise teel 
ei ole õige eelarvet suurendada. Kõik 
need ülikoolid peaksid seadusandlusest 
tulenevalt riigieelarves eraldi real 
olema. Rektorid ja  prorektorid ci pea 
ise omavahel eelarve pärast võitlema, 
vaid selle peaks määrama parlament. 
Nii rektor kui prorektor avaldasid loo
tust, et järgmisel aastal jaotabki üli
koolide raha tõenäoliselt Riigikogu. 
Riigikogu 101 st liikmest on muide 48 
TÜ vilistlased.

Prof Anne Lill tegi ettepaneku ar
vestada eelarve koostamisel ka seda, et 
teaduskondade ja  osakondade kesk
mised palgad ci oleks madalamad kui 
rektoraadi vastutusalade keskmised 
palgad, v.a rektoraat ise. T. Maimets 
ütles, et eelarvekomisjon on seda ar
vestada püüdnud. Kui teaduskondadel 
oli eelmise aasta kümne kuu jooksul 
palgatõus üle 8%, siis väljaspool 
teaduskondi asuvate struktuuriüksuste 
palgatõus oli 3%.

Ametiühingu komitee esimees 
A leksander Jakobson mainis, ct 
esimest korda on ametiühingu poole 
pöördutud toetuste saamiseks raviku
lude ja  ravimite maksmiseks, mis näi
tab, cl ülikooli töötajate palgad on 
väikesed.

Arstiteaduskonna dekaan prof 
Ants Peetsalu põhjendas arstiteadus
konna nõukogu ettepanekut eelarvet 
mitte kinnitada sellega, et ei järgita 
1998. aasta finantseerimise põhimõt
teid. Esiteks ei järgita erinevate eri
alade kallidust nii õppe-teadustöö kui 
infrastruktuuride kulude mõttes, 
teiseks erialade erinevat kallidust ning 
seda, et finantseerimiseks peab tugi
nema tegeliku õppetöö ja kulude 
analüüsile ja toetama efektiivsust ning 
kvaliteeti.

Professorid Toomas Asser, Vello 
Salupere, Andres Metspalu ja Lem
bit Allikmets väljendasid oma muret 
selle iile, ct praegustes tingimustes ci 
ole võimalik tudengeid kaasaegsel 
tasemel õpetada ning ct tekib küsimus 
arstiteaduskonna eksisteerimisest 
Tartu Ülikoolis. Prof Lembit Allik- 
mets tegi ettepaneku arutada TÜ nõu
kogu istungitel ka teaduskondade 
probleeme, mida viimastel aastatel teh
tud pole.

mise põhjuseks on olnud rahapuudus. 
Lisaks fassaadi remondiks eraldatud 
neljale miljonile kroonile läheb 
ainuüksi peahoone vundamendi kind- 
lustustööde lõpetamine maksma ligi 
kaheksa miljonit krooni. Sellele lisan
dub omakorda peahoone külgede ja 
hoovipoolse seina krohvimis- ja  
värvi mi stööde ning akende vahetuse 
maksumus. Et saada ülevaadet kogu 
maja fassaadi remondiks vajalikest 
summadest, soovib ülikool riigi
hankekonkursil osalevatelt firmadelt li
saks esifassaadi välistööde maksu
musele ka kogu maja fassaadi remondi 
hinnakalkulatsiooni.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

Rektori sõnul moodustatakse ars
titeaduskonna olukorra analüüsimiseks 
ja  probleemide lahendamiseks eraldi 
komisjon.

Sõna võtsid ka mitmed eelarveko
misjoni liikmed, sealhulgas prof Jüri

UT palus ülikooli eelarve 
küsimust veel kord kom 
menteerida eelarvekomis
joni esimehel prof Toivo 

Maimetsal
Eelarvekomisjoni esimehena tööta

des õppisin ma sel aastal kolm olulist 
asja. Esimene on see, et ülikooli nõu
kogu poolt vastu võetud eelarve on 
kompromiss. Kuna tehakse parlamen
taarset moodi eelarvel, siis ei saa 
eeldada, et rektor või mõni prorektor 
paneks sellesse oma eelistused, või 
isegi seda, mille parandamiseks nad 
omalt pooli midagi väga teha tahaksid. 
See on võimalik, aga see käib teist
moodi. Üks võimalus on teha eraldi 
otsus, nagu tehti möödunud aastal 
juristide kohta. See mli küll väljast
poolt ülikooli, ministrilt. Olen veen
dunud, et see oli absoluutselt õige ot
sus. Õigusteaduskond on oma madal
seisust nüüd üle saanud. Mainis ju 
dekaangi nõukogu istungil, ct 52% 
teenib teaduskond omavahenditest. 
Teine taoline teaduskond on arstitea
duskond. Nemad saaksid välja tulla 
niimoodi, et kõigepealt teadvustaks 
nende probleemi ülikooli nõukogu ja 
teeks arstiteaduskonna probleemide la
hendamiseks eraldi otsuse. Seni ars
titeaduskond seda leed läinud ei ole, 
pigem vastandanud end teistele teadus
kondadele.

Teise olulise asjana õppisin seda, et 
ülikooli eelarve peab olema riigieelar
ves eraldi real. Praegu tuli see minis
teeriumist ikkagi eelmise aasta jaotuse 
järgi, kus ci arvcstalud tingtudengite 
arvu, erinevate erialade kallidust, isegi 
mitte vastuvõtu suurenemist või 
vähenemist. See näitab, et ka minis
teeriumis polnud õiget seisukohta, kui
das eelarvet jagada. Ülikool peab 
saama oma rea EV riigieelarves avalik- 
õigusliku asutusena. Minister on seda 
kindlalt lubanud, komisjonide pooldav 
seisukoht on samuti olemas.

Kolmas asi. Kui ülikool tahab tegel
da kogu Eesti Vabariigi haridus
süsteemi muutmisega, siis tema enda 
probleemid jäävad täiesti tagaplaanile. 
See tähendab, et me peame tegelema 
spetsiifiliselt kõrghariduse finant
seeri misproblccmidega ja  selle seas 
eelkõige rahvusülikooli finantseerimi
sega. Kui me tegeleme kogu Eesti ha
ridussüsteemi finantseerimisega, siis 
on tulemus selline, nagu oli TALO 
väljakaubeldud rahaga, mille 132 
miljonist jõudis meieni täpselt niipalju, 
ct TÜ igal inimesel saaks palka tõsta 
136 krooni kuus, millest lähevad veel 
maksud maha.

Tartu Ülikool peab tegelema: esiteks 
Eesti kõrgharidussüstccmi finant
seerimisega ja  teiseks iseenda finant
seerimisega.

Kirjastus 40
3. veebaiaril möödus 40 aastat, mil 

TÜ sai endale esimesena Eestis 
Tšehhoslovakkia päritoluga ofsettrüki
masina ning asus täitma esimest telli
must. Aastat 1958 peetaksegi ülikooli 
trükikoja taasasutamise algusaastaks. 
Järgmises lehes kirjastusest ja  trükiko
jast pikemalt.

Keemiaring-
auditooriumi

uus ja ainuke sissepääs avatakse 
pidulikult täna keskpäeval, see on 
reedel, 6. veebruaril.

Scc asub Ülikooli tänava poolses ot
sas ning oli selleks mõeldud juba hoone 
valmimise ajal. Sisenejat võtab vastu 
uus fuajee ja  garderoob jm.

Tamm, kes märkis, et eelarve jao
tamise praeguste printsiipide järgi on 
raske teisiti raha jaotada, vaesuse üm
berjagamine rikkamaks ei tee. Raha on 
vaja juurde saada. Ta nentis, ct ka 
nende teaduskonnas ei piisa raha 
kaasaegsel tasemel õpetamiseks.

Nõukogu kinnitas ülikooli ha- 
riduseelarve. Kas ministeerium on 
selle juba kinnitanud?

Täna (intervjuu toimus 3. veebr) meil 
veel ministri kinnitust ci ole. On 
lubatud kohe, kohe kinnitada. Teadus
summade osas on loota märkimis
väärset tõusu, mis peaks jõudma ka 
teaduskondadesse.

Milline on ülikooli lähema aja lob- 
Äĵ töö järgmise aasta eelarve asjus?

Kolmapäeval (4. veebr) on rektor 
peaministri juures koos Rektorite 
Nõukogu esimehe prof Olav Aarnaga 
sügisese rektorite pöördumise asjus. 
On kokkulepe, et aprillis võetakse 
kõrghariduse finantseerimine eraldi 
päevakorda. Juba on näha ka soove 
lahjendada Rektorite Nõukogu ning ra
handus-ja kultuurikomisjoni ja Rii
gikogu esimehe vahelist kokkulepet 
sellega, et rääkida üleüldse hariduse fi- 
natseerimisest. Siis on kõrgkoolid jälle 
kusagil ääremaal. Kutsehariduses ja 
põhihariduse kvaliteedis valitsevad 
Eesti erinevates regioonides palju 
suuremad probleemid kui kõrgha
riduses. Ka need on vaja lahendada, aga 
ülikooli eelarvekomisjoni esimehena ei 
saa ma nõus olla, et ei hakata lahen
dama kuue avalik-Õigusliku ülikooli 
probleemi, vaid neid.

On selge, ct 400-500 miljonit krooni 
on kuuele avalik-õiguslikule üli
koolile vajalik erakorraline finantsee
ring, mis tuleb saavutada, ainult siis 
saaksid ülikoolid oma töös mingeid 
kvalitatiivseid muudatusi teha.

Kuna üldine seisukoht on olemas, et 
ülikool järgmise aasta riigieelarves 
eraldi reana finantseerimisele tuleb, 
siis loodame, cl meil on sõnaõigus juba 
märtsis, kui minister hakkab eelarvega 
esimest ringi tegema, mitte oktoobris 
nagu varem, kus pisikesi numbreid sai 
veidi edasi-tagasi tõsta. Mingi tulemus 
oli ka sellel. Lobbylööga jõudsime siis
ki 4,7%-lt peaaegu lOni, kuid seda on 
veel ääretult vähe.

Vastutus-
kindlustuse

lepingud
Rektor prof Peeter Tulviste kirjutas 

ülikooli nimel alla vastutuskindlustuse 
poliisile, millega kindlustusfirmad võt
sid alates selle aasta veebruarist enda 
kanda kahju, mis võib tekkida ülikoolil 
ja tema töötajatel teenuste pakkumisel 
ja  vara haldamisel.

Kokku sõlmis ülikool kolm vastutus- 
kindlustuse poliisi - üldise tsiviilvastu
tuse, ametialase tsiviilvastutuse ja juh
tivametnike tsiviilvastutuse poliisid. 
Nende kindlustuspoliiside sõlmimisega 
väheneb oluliselt ülikooli ja  tema tööta
jate risk teenuste pakkumisel ja  vara 
haldamisel kolmandate isikute varale ja 
nende tervisele tekitatud kahju puhul.

Koostöö
Tours’i

Ülikooliga
ToursM Ülikool (Prantsusmaa) on 

avaldanud soovi teha koostööd Tartu Üli
kooliga. Välissuhete talitus (ph 304, tel 465 
615) ootab kõiki antud koostööd puudu
tavaid soove ja  ettepanekuid.

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

TULEVAL NÄDALAL

Peahoone esifassaad saab suveks
korda

mailto:leane@admin.ut.ee
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TU  VI teaduse ja innovatsiooni 
messil IN N O V AA TIK A 98

2.-4 . aprillini T artu N ä itu ste  
m essik esk u ses

Innovaatika laiemas mõttes - uute 
ideede sihikindel elluviimine.

Innovatsioon kitsamas tähenduses - 
uute tehniliste ideede rakendamine uute 
tehnoloogiate, kaupade ja  teenuste 
loomiseks.

Messi ja konverentsi loosung: TEAD
MISED TULU TOOMA!

Konverents “Ettevõtete ja ülikooli
de koostöö”.

Seminarid: “Infotehnoloogia”, “Töö
turg ja kutseharidus”.

Messi siht on näidata, et Eestis on heal 
tasemel teadust ja  innovaatilisi ideid, 
mis vajaksid oskuslikku arendustege
vust ja  rahastamist, et koostöös ettevõt
jatega tõsta oluliselt Eesti konkurent
sivõimet ja  elu kvaliteeti.

Lähtuvalt eesmärgist tuuakse messil 
esile ülikooli töö see tahk, mis puudutab 
ühiskonna teenimist, ühiskonnale 
teadusel põhinevate teenuste pakku
mist.

Sealjuures esitleb ülikool messil töid,

* mille intellektuaalomandi õigused 
kuuluvad Tartu Ülikoolile või antakse 
üle Tartu Ülikoolile (s.t. pole mõne 
varasema lepinguga üle antud teistele 
isikutele);

* mida Tartu Ülikool teeb koostöös 
ettevõtetega, kui koostöö on lepinguga 
sätestatud ja  ettevõte on projekti 
esitlemiseks nõusoleku andnud.

Et messi külastaja, olgu siis ettevõtja, 
riigi- või munitsipaalasutus, investor või 
teadlasi ja ettevõtjaid vahendav välisor- 
ganisatsioon (meil selliseid veel ei ole), 
hakkaks huvi tundma, mida teil on pak
kuda, palume valmistada reklaamle
hed (R-lehed) lisatud küsimustiku 
põhjal.

R -LEHT 1998
Tartu Ülikooli teadustööd tutvustavate 

reklaamlehtede (R-lehed) valmistami
seks palume läbi mõelda ja kirja panna 
vastused järgmistele küsimustele:

1. Mis see on, mida ma pakun,
Mis on müügiobjekt, mida tahetakse müüa? 

Kas see on teenus, tooteidee, tarkvara või 
selle arendus, oskusteave (know-how) valmis 
seade või midagi muud; mis probleemi olen 
lahendanud?

Mis on minu töö tulemus, mis on kõrvalpro
duktid? Mis oli minu töö eesmärk, kas 
teadusprobleemi lahendus või praktilise üles
ande lahendus tulemuse müügi eesmärgil?

Mis on töö/projekti pealkiri?
2. Kelle oma see on?
Kellele kuuluvad intellektuaalomandi õigu

sed? Kas nccd pole mõne varasema lepinguga 
(välis)partnerile üle antud?

3. Mida minu töö tulemusega teha 
saab?

Ostjat huvitab, mida sellega saab teha, 
milleks ta on hea, mitte mis on selle sees. 
Võib olla ka must kast, kui töötab hästi ja on 
garanteeritud teenindus!

/kasutusvaldkond/

4. Kui hästi see töötab, milliseid tule
musi annab?

Võrdlus teistega, varasemate lahendustega?
/väga lühike ja selge kirjeldus/
5. Kuidas haakub minu töö maailmas 

tuntud muude lahendustega, kas on 
analooge?

Kuhu kuulub selle valdkonna arenguprot
sessis, reas? Kas on rea ülejäänud liikmete 
suhtes parem vöi halvem? mis mõttes?

/minu töö eelised/
6. Kas on mõttekas või mõttetu?
Mõttetu võib olla nt juhul, kui 011 ülejäänud 

protsessi liikmetest nii palju ees, et praegu 
rakendust pole; mõttekas võib olla ka nt 
juhul, kui tõstab tervikprotsessi ühe maha
jäänud lüli teiste tasemele.

I N N O V A A T I K A
Mis saab edasi? Mis 011 progressis 

järgmine aste?
7. Milles on Teie arvates töö ainu

laadne eelis, millele saaks toetuda Teie 
tööle reklaami tehes? Mis on asja konks, 
mille külge riputada reklaam?

8. Kellele seda võiks pakkuda?
/koostöösoovid/
9. Juhttead!as(t)e kontaktandmed: ees- 

ja perenimi, ametikoht ja  teaduskraad.

10. Instituudi/osakonna nimetus, aad
ress, telefon, faks, e-post.

Vastused palume esitada võimalikult 
üldarusaadavalt sõnastatuna, lihtlause
tena, kuni 10 sõna lauses,

I leheküljel töö/projekti kohta eesti ja 
inglise keeles, nii paberil kui elektroon
sel kujul.

Teie ettepanekuid 1998. aasta R- 
lehtedeks ootame 10. veebruariks 
teadus- ja arendusosakonda.

Lähem teave: Leeni Uba, tel 465 509, 
465 510, e-post leeni@ut.ee.

Uus eriala -  arvutuslingvistika
A lates k äeso levast õ p p ea a sta st  

saab Tartu Ülikoolis õppida uue  
erialana arvutuslingvistikat. Esial
gu on se e  kavandatud ühe sp et-  
sia liseerum isvõim alusena eesti 
filoloogia osak onn as, kuid lisaeri
alaks saavad sed a  valida te ised k i 
üliõpilased. Siiani valm istati arvu- 
tuslingviste Eestis e t t e  individuaal
plaani alusel, arvutuslingvistikale  
spetsia liseerusid  kas e e s t i k ee le  
või inform aatika üliõpilased. 
N üüdseks on välja tö ö ta tu d  esia lg 
ne arvutuslingvistika õppekava, 
kuhu kuulub neli a in e te  plokki: 
k eele tead u s, m atem aatik a , infor
m aatika ja arvutuslingvistika. Esi
algu on avatud õ p etu s  a lam ast
m es, selle  aasta  sü g isest aga ee ld a 
tavasti ka k esk- ja ü lem astm es.

Mis on 
arvutuslingvistikal

Arvutuslingvistika on keeleteaduse e 
lingvistika ja arvutiteaduse e informaa
tika vahepeal asuv hübriidala, mis 
tegeleb loomuliku keele automaat
töötluseks vajalike keele kirjeldus-, 
analüüsi- ja  sünteesimeetodite välja
töötamisega ja  arvutil realiseerimisega. 
Lisaks keeleteadusele ja  informaatikale 
on arvutuslingvistikal seoseid veel 
matemaatikaga, psühholoogiaga, ini
mese intellektuaalset tegevust uuriva ja 
modelleeriva intellektitehnikaga (tehis
intellektiga).

Arvutuslingvistikas saab eristada 
teoreetilist ja rakenduslikku poolt. 
Teoreetilise komponendi sisuks on ini
mese keelepädevuse kohta käivate 
teooriate püstitamine ja  kontrollimine. 
Rakenduslik komponent keskendub ini
mese keelekasutuse modelleerimise 
praktilisel väljundil; vastavad meetodid, 
tehnikad, tööriistad ja rakendused 
moodustavad nn keeletehnoloogia, kuhu 
kuuluvad näiteks masintõlge ühest

loomulikust keelest teise, keelelise info 
säilitamine ja  automaatne otsing (leksi
kaalsed andmebaasid arvutil), dialoog 
arvutiga loomulikus keeles (teksti või 
kõne abil), arvutileksikonide, teksti- ja 
kõnekorpuste loomine.

Interneti ja  veebi kiire kasv ning mit
mekeelsus seavad keeletehnoloogia ette 
täiendavaid ülesandeid. KasutajasÕbra- 
like arvutiprogrammide järele on üha 
kasvav vajadus. Inimese igapäevast tööd 
lihtsustavad juba praegu muuhulgas 
õigekirja- ja  grammatikakontrollijad 
tekstitoimetile koosseisus, intelligent
sed elektronkirjade filtreerijad ja edasi
toimetajad, tekstide klassifitseerimise 
süsteemid, automaatse refereerimise 
süsteemid jms.

Eestis
tegeldakse arvutuslingvistikaga 

põhiliselt Tartu Ülikoolis ja Tallinnas 
Eesti Keele Instituudis, keeletehno
loogiaga ka Küberneetika Instituudis. 
Tartu Ülikooli arvutuslingvistika 
töörühmas (http://www.cl.ut.ee/) on 
valminud miljonisönaline kirjakeele 
korpus, mis sisaldab spetsiaalsete 
kriteeriumide alusel valitud eestikeel
seid tekste aastatest 1983-1987. Korpus 
on varastatud liidesega, mis võimaldab 
esitada päringuid teatud tingimustele 
vastavate lausete otsimiseks korpusest 
(kasutatav ka veebis). Alates 1993. aas
tast on korraldatud seminare, nn kor- 
pusepäevi, kus on esinenud nii ülikooli 
arvutusüngvistid kui ka uurijad väljast
poolt Tartut ja  Eestit. Viies korpusepäev 
teemal “Keeletehnoloogia ja eesti keel” 
toimus 4. detsembril. Praegu koosta
takse töörühmas eesti keele semantilist 
sõnastikku. Arvutuslingvistika uurimis
grupiga teeb koostööd ka TÜ arvu
titeaduse instituut. Asjast huvitatutel 
soovitame lugeda ajakirja “Keel ja  Kir
jandus” 1998. aasta 1. numbrit.

Eesti arvutuslingvistidel on teadus
likud kontaktid paljude ülikoolide ja

uurimiskeskustega üle kogu maailma, 
eriti tihedad sidemed on näiteks 
Helsingi, Stockholmi, Manchesteri, 
Koblenz-Landau, Zürichi, Praha ja 
Budapesti ülikooliga ja  Pisa Arvu
tuslingvistika Instituudiga. 1996. aasta 
algul rajasid dr Hans-Dieter Lutz 
Koblenz-Landau ülikooli arvutus
lingvistika instituudist ja  dr Martin Volk 
Zürichi ülikooli informaatika insti
tuudist TÜ arvutuslingvistika üliõpilaste 
toetusfondi, millest on suudetud toetada 
mitmete arvutuslingvistikale spetsiali
seeruvate üliõpilaste, eeskätt magistran
tide ja  doktorantide osavõttu rahvusva
helistest seminaridest ning maksta sti
pendiume. II.-D. Lutz ja  M. Volk olid 
mõlemad eelnevalt külastanud Tartut ja 
viinud siin läbi intensiivkursusi arvu
tuslingvistikast huvitatud üliõpilastele. 
M. Volk algatas veel ühe toreda tradit
siooni: Tartu ja Zürichi teoreetilise ja 
arvutuslingvistika üliõpilaste ühissemi
narid. Esimene toimus 1996. aasta sep
tembris Tartus, teine aga 1997. aasta 
juunis Zürichis. Mõlema seminari et
tekannete tekstid on kättesaadavad vce- 
bis (http://www.cl.ut.ee/ee/yllitised/).

Kevadsemestril
õpetatakse Tartu Ülikoolis mitmeid 

arvutuslingvistika alamastme aineid.
1.-8. nädalal saab kuulata sissejuhatust 
arvutuslingvistikasse, mis on eeldus
aineks kolmele samal semestril õpeta
tavale kursusele: arvutuslingvistika (9,-
16. Õppenädalal) ning keeletehnoloogia 

ja  sissejuhatus korpuslingvistikasse 
(mõlemad alates 7. Õppenädalast). Lähe
mat informatsiooni eriala kohta saab 
üldkeeleteaduse õppetoolist (tel 465 
941).

Haldur Oim, 
üldkeeleteaduse korraline 

professor

Mare Koit, 
arvutiteaduse instituudi dotsent

arvuti te a v e
Arvutiviiruste eest 

saab end kaitsta
Erinevalt grip iviirustest levivad  

arvutiviirused igal aastaajal ja  
igasuguse ilmaga. Paljud arvuti
kasutajad on ühel h etk el avas
tanud, e t  n en d e failid on rikutud  
ja andm eid  el saa enam  taastad a  
või käitub arvuti kuidagi kum m ali
se lt eg a  lase igapäevast tö ö d  jät
kata. V äga tihti on se lliste  olukor
d ade põhjustajaks arvutiviirused. 
Viirused levivad koos failidega  
flop iketaste! või arvutivõrgu  
kaudu. N üüd, kui üsna levinud on  
C D -k etaste le  kirjutam ine, on  
hakanud viirused ka C D -del 
levim a.

Möödunud aasta kevadel olid paljud 
ülikoolis hädas Wordi “kommivii- 
rusega”. Nüüd on ilmunud uus paharet
— viirus Raadioga. 1000, mis haagib 
end exe-failide lõppu. See viirus ei riku 
tekstidokumente, aga ta muudab prog- 
rammifailide suurust ja häirib sellega 
arvuti normaalset tööd. Viirus ak
tiviseerub 10. märtsil, rikub äraCM OS- 
mälu, kus hoitakse arvuti konfigurat
sioonifailide infot, ja  teatab ekraanil 
“HAIGUSTE RAVI KONTROLLI
TUD VAIKUSE PIMEDUSE JA 
RAADIOGA”.

Oma failide kindlustamiseks ning 
tööaja mõistlikuks kasutamiseks tuleks 
arvutis kasutada viirusetõrjeprog- 
ramme. Need ei anna kiili täielikku ga
rantiid, aga aitavad avastada enamikku 
praegu levitatavatest viirustest. See
pärast tutvustame veel kord enamkasu
tatavaid viirusetõrjeprogramme ja  räägi
me sellest, kust neid hankida.

McAfee VirusScan
M cAfee VirusScan ’ i peetakse üheks 

parimaks viiruseotsijate seas. Seda kin
nitavad ülikooli arvutispetsialistide ko
gemused ja  ka näiteks ajakiri Computer- 
world, mis koostab infotehnoloogia üle
vaateid, valis VirusScan'i parimaks 
tooteks PC/LAN utiliitide hulgas (vt. 
http://www.nai.com/about/ncws/press 
/1998/012198b.asp ), McAfee firma 
uuendab oma programme kiiremini kui 
teised, uuendused saab kiiresti kätte in
terneti kaudu. VirusScan oskab lisaks 
viiruste avastamisele neid ka kustutada. 
Ta saab edukalt hakkama Wordi mak- 
roviirustega (kommiviirus, CAP jm.).

VirusScanA tasuta versiooni saab 
laadida internetist Mcafee kodule
heküljelt www.mcafee.com/down/ või 
lähemalt Eesti serveritest (lu- 
cows,ibs.ee/virus95.html või ftp://ftp. 
ut.ee/pub/OS/msdos/virus/McAfee/). 
Prooviversiooni on teil õigus kasutada
30 päeva ja  seejärel tuleks pakett kas ära 
osta või arvutist kustutada. McAfee 
tooteid müüb Eestis GT Tarkvara AS. 
Nende hinnakirja põhjal maksab VirusS
can 3.0 multiplatvorm (DOS, OS/2, 
Win3.x, Win95 & WinNT) täispakett 
1274 kr (sisaldab andmekandjaid, ühe 
litsentsi). Pakett viiele kasutajale mak
sab 7540, kümnele kasutajale 13 806 kr. 
Programmi registreeritud kasutajad 
saavad kahe aasta jooksul versiooni- 
uuendused tasuta.

F-PRÖT
Teine Eestis väga laialt kasutatav anti- 

viirusprogramm on F-PROT. Selle 
DOS-i versiooni on lubatud kasutada 
tasuta, laadida saab näiteks ülikooli 
Ду-serverilt
ftp://ftp.ut.ee/pub/OS/msdos/ 
virus/F-Prot/. Tasuta on 
saadaval ka F-MACROW , 
mis 011 spetsiaalne prog
ramm Wordi makrovii
ruste otsimiseks.
Suuremate võimalustega 
on F-PROT Professional, mis 
ei ole aga vabavara.

F-PROTA müügiga tegeleb Eestis 
firma BCS. Soovitan vaadata nende in- 
ternetileheklilge http://www.bcs.ee/f-

prot/. BCS-st saadud info kohaselt 
saavad haridusasutused programmi F- 
PROT Professional osta nii 
tööjaamadele kui serveritele. Baaspakk 
tööjaamadele (sisaldab kas Win95, Win 
3.1 ja DOS versiooni või W inNT Work- 
station ja  DOS versiooni) maksab 1910 
krooni. Baaspakis on andmekandjad, 
juhend, litsents ühele arvutile ning uuen
dus- ja  tugiteenus, mis sisaldab uuen
duste saatmise ühel postiaadressil ja 
tehnilise toe telefoni ja  e-posti teel ühe 
aasta jooksul. Iga üsalitsents maksab 
163 kr, suurema ostu korral pisut vähem. 
F-PROT Professional serveri baaspakk 
maksab 3930 kr, täiendavad litsentsid 
serveritele maksavad 590 kr.

AntiViral Toolkit Pro 
(A V P )

Paljud ülikooli arvutispetsialistid on 
viimasel ajal hakanud teiste viiruseot- 
siprogrammide kõrval kasutama AVP-d. 
Põhjus on selles, et AVP saab 
suurepäraselt hakkama Raadioga.1000 
viirusega. Teised siin artiklis mainitud 
programmid ei leia seda Eesti päritoluga 
viirust alati üles. Raadioga.1000 on 
kenasti kirjeldatud AVP koduleheküljel 
oleval viiruste entsüklopeedias http:// 
www.avp.ch/avpve/.

AVP tasuta 30 päeva prooviversiooni 
saab aadressilt http://www.avp.chZE/ 
downIoad.htm .

Norton Antiviirus
Norton Antivirus on samuti maailmas 

tunnustatud viirusetõrjepaketl. Infot 
selle kohta saab Symantec'i www-lehelt 
http://www.symantec.com/nav/. Prog
rammiga tutvumiseks saab tasuta ver
sioone aadressilt http://www.symantec. 
com/nav/index_downloads.htm!.

Norton Antivirus 4.0 orienteeruv hind 
haridusasutustele on 439 kr, pakett küm
nele arvutile maksab 3580 krooni. 
Lisalitsentside hulgihind on umbes 130 
krooni.

Kokkuvõte
Lisaks neile programmidele on veel 

palju teisi antiviirusprogramme. Ainult 
ühe antiviiruse kasutamine ei anna ku
nagi sajaprotsendilist garantiid. Soovi
tav on kasutada korraga vähemalt kahte 
erinevat programmi, näiteks osta üks 
põhiprogramm ja  hankida aeg-ajalt in
ternetist mõne teise viiruseotsija kõige 
uuem vabaversioon.

Siinkohal on sobiv meelde 
tuletada, et arvutiga töös 

kehtib alati reegel 
“parem karta kui kahet

seda” .

Lahtiseletatult tähendab 
see järgmist:
* tehke alati oma failidest 

varukoopiad (näiteks flopike- 
tastcle),
* kontrollige viiruste suhtes kõiki 

flopikettaid ja internetist saadud 
faile,

* ärge laske oma arvutit kasutada 
juhuslikel tuttavatel,

* uuendage oma viirusetõrjeprog
rammi vähemalt korra kuus.

Tiina Tamme, 
arvutuskeskuse tarkvaraspetsialist

mailto:leeni@ut.ee
http://www.cl.ut.ee/
http://www.cl.ut.ee/ee/yllitised/
http://www.nai.com/about/ncws/press
http://www.mcafee.com/down/
ftp://ftp
ftp://ftp.ut.ee/pub/OS/msdos/
http://www.bcs.ee/f-
http://www.avp.ch/avpve/
http://www.avp.chZE/
http://www.symantec.com/nav/
http://www.symantec
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T a rtu  Üliõpilasmängud 1998
Mängud toimuvad 8. - 10. maini, mõ

nel spordialal paar päeva varem.

Tartu Üliõpilasmängudega tähista
takse 75 aasta möödumist esimestest 
Balti regiooni üliõpilasvõistlustest 
1923. aastal Tartus. Tookord kohtusid 
Poola, Läti ja Eesti tudengid. Hiljem 
kujunesid neist välja iga-aastased 
SELL-i (Soome, Eesti, Läti, Leedu) 
üliõpilasmängud, miljele tegi lõpu 
Venemaa okupatsioon 1940. aastal.

Samal aja! täitub ka 90 aastat ülikooli 
spordiklubil (asutatud 1908).

Võistlusalad on järgmised: sulgpall, 
võrkpall, korvpall, judo, karate, ker
gejõustik, orienteerumine, rühm- 
võimlemine.

Lisaks spordivõistlustele toimub män
gude ajal erinevaid kultuuriüritusi ja

V
T U  \T A R T U  

STUDENT GAMES 
1998

etendusi, võistlejad saavad igal õhtul 
osaleda pidudel.

Praegu on registreerunud 1101 üli
õpilast 15 riigi 43 ülikoolist. Riikidest on 
esindatud Etioopia, Itaalia, Šveits, Aust
ria, Saksamaa, Poola, Valgevene, Hor
vaatia, Gruusia, Ascrbaidžaan ja 
muidugi meie lähinaabrid Soome, Läti, 
Leedu ning Venemaa. Eesti kõrgematest 
õppeasutustest on end üles andnud 9, sh 
Tartu Ülikool, mille võistkond on seni 
arvukaim - 140 sportlasega. Mängude 
edukaks läbiviimiseks on moodustatud 
16 erinevat toimkonda, mis organiseeri
vad spordiprogrammi, sportlaste maju
tust ja toitlustamist samuti kultuuri- ja 
meelelahutusüritusi. Lisaks neile raken
datakse töösse veel tõlgid, vastuvõtjad, 
turvamehed, side-, valgus- ja heliteh
nikud, arstid, kunstnikud jpt vajalikud 
inimesed.

Mängude raames viiakse Tartus läbi 
ka üliõpilasspordi ajaloo konverents ja 
näitus.

Mängudel on ka oma sümboolika: 
logo ja  lõbus maskott Sellike. Auhinnad

tulevad ainulaadsed ja kordumatud, sest 
on valmistatud just nendeks mängudeks.

Sporditoimkonna üldinfo: Harry 
Lemberg (harryl@ut.ee), Tiia Lillemaa 
(liial@ut.ee).

Tartu Ülikooli spordikeskus, Jakobi 5, 
ruum 112, tel/faks +372 465 370, c-mail: 
sport@ut.ee.

Direktsiooni aadress: Jakobi 5, 
Tartu EE 2400, tel 27 465 371, 27 434 
790, 27 465 810, e-post: sell@ut.ee, 
http://www.ut.ee/Studgames.

Direktor: Mati Lilliallik, sekretariaat: 
Valter Lenk.

Välissuhted, eelregistreerimine: Kairis 
Leinus, sekretär: Tiia Lillemaa.

Mati Lilliallik, 
Tartu Üliõpilasm ängud 1998 

direktor

Spordikeskusel m itu uudist:
1. TEATMIK “SPORT IGAÜHELE”
Ilmub spordikeskuse kevadsemestri 

teatmik “Sport igaühele” . Alates es
maspäevast peaks see olema saadaval 
spordikeskuses (Jakobi 5 ruum 112), õp
pehoonetes, peahoones ja võimlates.

Teatmikus toodud trceninguaegadessc 
võivad muutused tulla alates märtsikuu 
teisest poolest Ujula 4 saalide remondi 
lõppedes.

2. RÜHMADESSE REGISTREE
RUMINE

Spordikeskuse treeningurühmadesse 
registreerumine toimub rühma juhen

dava õppejõu kaudu treeninguaegadel. 
NB! Ujuma saab registreeruda vaid 
spordikeskuses kohapeal E - R  10 - 16.

3. RÜHIKURSUS

Kevadsemestril pakub spordikeskus 
lisaks sportimisvõimalustele ka Kaja 
Hermlini juhendatud rühikursust 
“Kauni rühiga ellu”. Kursusel Õpitakse 
vaatlema, analüüsima ja  hindama oma 
kehahoidu. Rühivigade avastamisel 
toimub nende korrigeerimine kehaliste 
hatjutuste abil, trcenitakse pingevaba 
hea rühiga kõnnakut ning õpitakse man
nekeeni kõnni elemente. Osalejad

saavad ühe ainepunkti vabaaines “Rühi- 
kursus” KKSD.02.008. Esimene kohtu
mine toimub neljapäeval, 12. veebruaril 
kell 17.30 Lai 37 võimlas, edaspidi 
toimuvad tunnid E 19.30 Jakobi 5 ja N
17.30 Lai 37.

4. ÕNNITLEME!
Talvistel noorsooklassi kerge- 

jõustikumeistrivõistluste! tulid EESTI 
MEISTRITEKS:

60 m jooksus Marit Savi 7,77 ja kõr
gushüppes Olavi Paavo 2.09.

Tiia Lillemaa, 
spordikeskuse sekretär

Tudengi- 
raadio

Neljapäeval, 12. veebruaril kell
20.20-22 Raadio Tartu sagedustel.

Põhiteema: rektori valimised. 
Stuudiosse on oodata kõiki rektori
kandidaate, samuti üliõpilaste esin

dajaid.
Saatejuhid on ajakirjandustudengid 

Mart Normet ja Sten Teppan.

Arstiabi korraldusest 
üliõpilastele

Loengusari 
Vana Ta rtu

Kolmapäeval, 11. veebruaril kell
18.15 TÜ peahoone aud 102 prof 
Helmut Piirimäe "Tartu linn Rootsi

ajal".
Järgmised loengud:

4. märtsil - p ro f Helmut Piirimäe 
"Tartu Põhjasõja ajaГ ;

ll; ’ : I ̂  1 j 1 м „ jt
aprill - dots Mati Laur "Tartu 18. sa- 

■ jand il";
mai - lektor Kaur A lttoa "Tartu ehi

tuslik kujunemine 18. sajandil"; 

juuni - dots Villu Tamul "Tartu kui 
ülikoolilinn 19. sajandil". '* ‘ Ji

1998. aastast on muutunud ter
vishoiukorraldus esmatasandi medit
siinis. Patsiendile osutab esmatasandi 
meditsiiniteenuseid ja abi perearst, 
keda finantseeritakse vastavalt tema 
juurde registreerunud patsientide 
arvule. Sellest, nn pearahast, peab 
perearst tasuma praksise pidamisega 
seotud kulud ning ravima oma ni
mekirjas olevaid patsiente. Paljud 
üliõpilased väljastpoolt Tartut on ko
halike arstide väära teabe tõttu sat
tunud keerulisse olukorda. Varem TÜ 
arstipunktis abi saanud üliõpilased on 
registreeritud kodukoha arstide ni
mekirja kohalike arstide lubadusega, 
et vajaduse puhul ravitakse neid ja  te
hakse vajalikud uuringud TÜ arsti
punktis, mainimata, et raha raviks ja 
uuringuteks koguneb nimckiija regist
reerimise kohas.

Ülikooli arstipunktist on kujunemas 
perearstipraksis, mille põhikontin
gendi moodustavad üliõpilased, (sh 
magistrandid, doktorandid) ja  tööta
jad. Et TÜ üliõpilane saaks arstiabi 
Tartus, kus ta veedab enamiku oma 
ajast (10 kuud aastas), on tal võimalik 
registreeruda TÜ arstipunkti baasil 
kujunevasse perearstipraksisesse. 
Perearsti kohustuste hulka kuulub

haigete üliõpilaste vastuvõtt, kodu
visiidid, tervisespordiga tegelevate 
üliõpilaste arstlik kontroll, läbivaatus 
enne ujumistrecningute alustamist, 
välismaale õppima ja suvelaagritesse 
suunduvatele üliõpilastele arstliku 
dokumentatsiooni vormistamine. 
Üliõpilaste jaoks on perearstipraksise 
eelisteks kogenud personal ning koor
dineeritud tegevus teiste ülikooli 
stmk tuuridega.

Kõik üliõpilased, ka magistran
did, doktorandid, ja töötajad on oo
datud registreeruma end perearst 
Aija Landõri patsiendiks. Kuni 16. 
veebruarini toimub patsientide vas
tuvõtt Narva mnt 25-142 E-R 10-14 
(info tel 433 405). Alates 16. veeb
ruarist võtab perearst Aija Landõr 
patsiente vastu Tartu Linna Polikli
inikus Gildi 8 kabinetis 312 E 9-13, 
T 13-16, К 14-17, N 10-13, R 9-11. 
Tartu Haigekassa (Põllu la) väljas
tab TÜ üliõpilastele Tartu 
Haigekassa liikmekaardi üliõpi
laspileti ja olemasoleva liikme
kaardi esitamisel. Seega ci pea 
üliõpilased aegunud haigekassa liik
mekaardi vahetamiseks pöörduma 
kodukoha haigekassasse.

Perearst Aija Landõr

info
loeng

TÜ Orientalisükakeskuses 
Eesü-Tiibeti Kultuuriseltsis

Reedel, 13. veebruaril kl 16 esineb 
Lossi 3 aud 406 Kopenhageni Ülikooli 
prof, filosoofiadr Tarab Tulku avaliku 
loenguga “Tiibeti psühholoogia ja 
psühhoteraapia” ning 14. ja  15. veeb
ruaril viib läbi seminari “Loomulike 
energiaallikate avamine”.

Seminarist osavõtuks on vajalik eel
registreerimine orientalistikakeskuses 
Tähe 4, ruum 420, tel 465 589 või Eesti- 
Tiibeti Kultuuriseltsi koduleheküljel 
hllp: //www.ida.ee/elLs.

VÄUM FILOSOOFIAT
Filosoofia osakond kuulutab kevadse

mestriks vabalt valitava ainena välja 
järgmised loengukursused:

1. Professor Ülo Matjus: Martin 
Heideggeri tehnikakäsitus. 2 AP, KA. N 
10-12 Lossi 223;

2. Dotsent Viktor Sieben: Sissejuha
tus filosoofiasse vene keeles. 2 AP. T ja  
N 16-18 üt 214;

3. Lektor Tõnu Luik: Pannenidese 
teed XX sajandil. 2 AP, KA. T 16-18 üt 
215, N 16-18 Lossi 223;

4. Assistent Andrus Tool: 19. saj II 
poole ja  20. sajandi filosoofia. 2 AP, 
KA. E ja K  12-14 Lossi 223;

5. Assistent Andrus Tool: Saksa klas
sikaline idealism. 2 AP, KA. T 12-14 üt 
215, N 12-14 Lossi 223;

6. Dotsent Valdar Parve: Ühiskondja 
loodus. 2,5 AP, А А. T ja  N 10-12 üt 2 14;

7. Assistent Tiiu Hallap: Analüütiline 
eetika. 2 AP, KA. T 10-12 Lossi 223, N 
14-16 üt 215 (ü n);

8. Assistent Aive Pevkur: Sissejuha
tus sotsiaal-ja poliitilisse filosoofiasse. 
2,5 AP. К ja N 14-16 Tähe 258;

9. Dotsent Rein Vihalemm: Loodus
teaduse filosoofilised alused. 2 AP, KA. 
К 16-18 Lossi 223, R 14-16 Lossi 223. 
Eeldusaineks on teadusfilosoofia ja me
todoloogia 1;

10. Dotsent Rein Vihalemm: Keemia 
filosoofia. 2 AP. (Mõeldud keemiku
tele.);

11. Lektor Jüri Tammaru: Natuur
filosoofiast teadusfilosoofiani. 2,5 AP, 
AA. T 14-16 üt 214, К 10-12 iil 214;

12. Lektor Jüri Tammaru: Determi
nismi probleem füüsika ajaloos. 2 AP. E 
14-16 Lossi 223;

13. Assistent Veiko Palge: Sissejuha
tus modaalsesse loogikasse. 2 AP. E 16- 
18 Lossi 223, N 10-12 üt 215 (s, ü n);

14. Assistent Veiko Palge: Loogika 
filosoofia. 2 AP. N 14-16 Lossi 223.

väitekiri
Reedel, 6. veebruaril kl 10.15 Vane

muise 46 õppehoone ZH aud 301 kaitseb 
Andres Kuresoo magistritööd 
“Luhaniitude linnukoosluste karakter- 
liigi - rohunepi (Gallinago media) 
levikust ja  bioloogiast Eestis” . Oponent 
biol-dr Jüri Kärner.

Kolmapäeval, 11. veebruaril kell
14.15 kaitsevad õigusteaduskonnas 
magistritööd: Tambet Tampuu 
“Kuriteoga saaduks peetava vara krimi- 
naalmenetlusiik väljaandmine seadus
likule valdajale”. (Juhendaja dots E. Sa
lumaa, oponendid on külalisprofessor E. 
Kergandberg ja  magister iuris I. Kull); 
Vassili Petrov “Tolliõigus kui Eesti 
õiguskorra osa”. (Juhendaja prof R. 
Narits, oponendid prof K. Merusk ja 
magister iuris L. Lehis). Kaitsmine 
toimub Näituse 20 - 117.

- •• •• too
Rapla Ühisgümnaasium pakub 

1998/99. õppeaastast tööd inglise keele 
õpetajale (täiskoormus, süvaõppe klas
sid) ning loodusteaduste õpetajale - 
(bioloogia-) loodusõpetus.

Õpetajatele elamiseks 2-3-toaline 
mugavustega korter. Info tel (248) 55 
379, faks (248) 55 941 Rein Laaniste.

*  *  *

Pakume tudengiteJe tööd (veebruaris). 
Tel 441 639, tööpäeviti kl 15-17.

professorite klubi
Professorite Klubi koosolek toimub 

kolmapäeval, 11. veebruaril kl 17.15 
ajaloo muuseumi konverentsisaalis 
Toomel.

Päevakorras: põhikirja vastuvõtmine, 
liikmemaksu küsimus, professor Jaak 
Kangilaski “Arutelu XX sajandi lõpu 
kunstist maailmas ja  meil” .

kontsert
6. veebruaril kell 18 algab ülikooli au

las Filharmoonia Kammerkoori kont
sert.

muuseum
naitus

Ajaloom uuseum
T o o m em ä g i

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17
Into, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast 
laupäevani kell 11-17.
Näitused: “Kingitused Tartu Üli

koolile”, “Tartu Ülikool filatelisti pil
guga: margid, pitsatid, templid”. 

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel” , “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
muinasteaduse muuseum  

P ea h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16
Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast” .
Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogiamuuseumi 
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 

Info tel: 465 839.
Ekspositsioon inimese evolutsioo

nist.

raamatukogus
Raamatunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes", “Albert Kivikas - 
100".

Näitused: “5 aastat TÜ rahvakuns- 
tikabinetti (1992-1997), “Rudolf Kenk- 
maa 100", “Pääsu (sünd 1993) pildid”, 
TÜ maaliosakonna 3. kursuse tudengite 
maalid.

R a a m a tu m u u s e u m
E-R 12-15.
Püsiekspositsioon “Restauraatori 

töölaualt”.
Näitus Rootsi-acgsctcst ülikooli trü

kistest.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Tartu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/Ü Greif 
Tellim ise nr. 144 
Tiraaž 700 
U T  ilm ub reedeti

mailto:harryl@ut.ee
mailto:liial@ut.ee
mailto:sport@ut.ee
mailto:sell@ut.ee
http://www.ut.ee/Studgames
http://www.ida.ee/elLs
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee


Nr. 5 (1917)

Reede,
13. veebruar 

1998
Ilm ub 1948.

aastast

Hind 2 krooni

Universitas  
T a r tu e n s i s

•.... I .Г

Tartu Ülikooli

Teaduspreemiad
Teaduspreemiate komisjon määras pi

kaajalise tulemusliku teadustöö eest 
preemia emeriitprofessor Juhan Peeg
lile.

1997. aastal avaldatud teadustööde 
eest pälvisid preemia järgmised TÜ 
poolt esitatud kandidaadid:

Ilmar Koppel (kollektiivi juht), Pee
ter Burk, Vahur Mäemets, Ivo Leito -

keemia ja  molekulaarbioloogia alal 
töö “Happelis-aluseliste tasakaalude 
uurimine gaasifaasis ja  lahustes” eest;

Mihkel Ziliner (kollektiivi juht), 
Rein Teesalu, Raul Talvik, Tiina 
Talvik, Jüri Samarüütel - arstiteaduse 
alal töö “Oksüdatiivsc stressi pato- 
geneetiline aspekt arteriaalse hüperten
siooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja 
ajukahjustuse puhul” eest;

Martin Zobel (kollektiivi juht), 
Kristjan Zobel, Meelis Pärtel, Mari 
Moora, Jaan Liira- geo-ja bioteaduste 
alal uurimistööde tsükli “Taimeliikide 
kooseksisteerimise ja  liigifondi teooria” 
eest;

Jüri Allik sotsiaalteaduste alal mullu 
avaldatud teadustööde eest.

Õnnitleme!

Eesti Vabariigi 80. 
aastapäeva üritused 

ülikoolis
Reedel, 20. veebruaril kl 10 toimub 

ajaloo muuseumi,s diskussioon “Üli
kool, ühiskond ja riik Eeslis” ja  näituse 
‘7/1 corpore Vabadussõtta” avamine;

kl 14 korraldab samas majandustea
duskonna vilistlaste ühendus “Her-

mes” konverentsi “Riigi osa majan
duses” ;

Esmaspäeval, 23. veebruaril kl
12 on auias Tartu maakonna, linna, 
EPMÜ ja TÜ ühine aktus.

Rektori valimised on 27. veebruaril
Kroonikat

* 9. veebruaril tegi rektor prof 
Peeter Tulviste teatavaks oma vali- 
mis- ja tegevuskava “Ülikool vajab 
stabiilset arengu”. Rektor esitas vali
miskomisjonile oma kirjaliku kandi- 
deerimisnõusoleku.

Kirjaliku nõusoleku kandideerimi
seks esitas ka prof Jaak Aaviksoo.

* 10. veebruaril esitas prof Jüri 
Allik oma loobumisavalduse kandi
deerimast rektori kohale.

* 12. veebruaril toimus rektori 
kohtumine valimiskogu liikmete ja 
kõigi huvilistega.

* 16. veebruaril kl 19 korraldab 
AEGEE-Tartu kandidaatide debati 
hotelli Barclay saalis.

* 17. veebruaril kl 14.15 on aulas 
kandidaatide debatt.

* Valimised toimuvad 27. veeb
ruaril.

Ülikool vajab stabiilset arengut

Miks ma loobun 
kandideerimast 
rektori kohale!

JÜRI ALLIK
Ma pean oma meeldivaks kohuseks 

avalikult tänada kõiki neid, kes esitasid 
mind rektorikandidaadiks ja  avaldasid 
mulle ühel või teisel viisil toetust. Ma 
olin meeldivalt üllatunud, el nii paljud ja  
mitte ainult minu oma teaduskonna ini
mesed avaldasid mulle usaldust ja  ju l
gustasid mind kandideerima rektori 
ametikohale.

See ülesnäidatud usaldus kohustab 
mind täna kõigile teatama, et ma otsus
tasin loobuda rektori kohale kan
dideerimisest. Programm, millega ma 
kavatsesin esineda rektori valimistel, sai 
koostatud ja alla kirjutatud koos 24 teise 
korralise professoriga. Hinnates realist
likult oma võimalusi, jõudsin ma 
järeldusele, et on olemas teine rektori- 
kandidaat, kellel on rohkem võimeid, 
oskusi ja tahet, et seda iihisnägemust 
ülikooli tulevikust teoks teha. Ma tean, 
et on neid, keda hirmutab professor Jaak 
Aaviksoo pikkus, mõtlemise kapatsiteet 
ja  suhtlemise jõulisus. Samas ei tea ma 
kedagi teist, kes sobiks paremini taas
tama aima maleri‘\ sisemist akadeemi
list ühtsust ja  Tartu Ülikooli juhtivat osa 
Eesti riigi vaimuelus. Jaak Aaviksoo on 
esmaklassiline teadlane ja võimekas ad
ministraator. Mina usun, et tema on see 
inimene, kes suudab ühendada praegu 
akadeemilises kodanikkonnas hajutatud 
hea talile, mis on vajalik selleks, et üli
kooli elu hakkaksid laas valitsema kol
legiaalsus ja  ekstsellentsus.

Tartus, 9. veebruaril 1998. a.

Pärast kümneaastast heitlikku, aga 
vaba arengut on Tartu Ülikool oma 
üldiselt korralduselt nüüd võrreldav 
Euroopa teiste, õnnelikuma saatusega 
ülikoolidega. Ei ülikooli ega meie ühis
konna kohta saa ütelda, nagu oleksid 
need valmis, aga Eestist on saamas 
euroopalik riik ja  ülikoolist euroopalik 
ülikool.

Kui ülikooli tohib võrrelda kellaga, 
siis on rattad nüüdseks nii kokku pan
dud, et kell käib, ehkki näit ei ole mitte 
alati õige. Mõni sõlm funktsioneerib 
paremini, teine halvemini. Järgmiste 
aastate areng peab olema mehhanismi 
täiustamine ja ülcskcerajalega (tellijate 
ja  finantseerijatega) aina uute kok
kulepete sõlmimine, mitte kella lahtivõt
mine ja  uutmoodi kokkupanemine.

Reformidel on mõtet üksnes siis, kui 
saavutatu kinnistatakse. Ülikool ci vaja 
tõmblemisi, mis olid möödapääsmatud 
murranguaegadel, ega permanentset 
revolutsiooni ülalt, vaid stabiilset aren
gut. Selleks on vaja aega ja  jõulist, tarka 
ning tasakaalukal tegutsemist. On 
kivide kokkukandmise, mitte nende 
laialiloopimise aeg.

Tänaseks on loodud eeldused ülikooli 
stabiilseks arenguks: struktuurid, 
seadused, arengukavad, kogemused ja 
asjasse uutmoodi suhtuvad inimesed, 
üliõpilastest ning ametnikest profes
soriteni.

Ülikooli suhteid ühiskonnaga ci va
henda enam valitsus üksi nagu varem, 
vaid ka ülikooli juurde loodud kura
toorium, vilistlaskogud, sihtasutus; lu
gematud kontaktid inimestega, kes esin
davad Eesti ühiskonda kui tervikut ja 
selle huvi rühmi. Neist kõigist sõltub 
ülikooli heaolu.

Ülikooli on järjekindlalt detsentrali
seeritud ja  liberaliseeritud. Teaduskon
dadele, instituutidele ja osakondadele 
on delegeeritud otsustamist, Õigusi, vas
tutust ja  kohustusi.

Akadeemilist struktuuri teenindavat 
haldus- ja tugistruktuuri on põhjalikult 
reformitud. Selle koosseis on praegu 
kaks korda väiksem kui kolme aasta eest 
ja see töötab, ehkki mitte veel kõikidel 
juhtudel kaasaja tasemel.

Käesolev tegevuskava toetub seniteh
tu mõtestamisele ja  avardab ning täpsus
tab Tartu Ülikooli arengukava, mis on 
viimasel kolmel aastal olnud ülikooli 
arengu aluseks.

Õppetöö
• Keskenduda nüüdsest teadustöö kõr

val õppetöö väärtustamisele. Oma-

PEETER TULVISTE
aegsest TA instituutide ja  ülikoolide 
vahelisest tööjaotusest tingitud 
teadustöö teisejärgulisus ülikoolis 
on ületatud;

• sisse seada interdistsiplinaarsed eri
alad (näiteks välisteenistus), 
millesse kuulub kursusi mitmest 
teaduskonnast, et täita paindlikumalt 
ühiskonna haridustellimust, või
maldada üliõpilasele mitmekesise
mat haridust ja  kasutada ära univer
sitas ’e ainulaadset positsiooni;

• üliõpilaste ulatuslik kaasamine õp
pekavade koostamisse ja  muutmisse 
kohustuslikuks aastast 1999;

• lülitada ülikool rahvusvahelistesse 
võrkudesse, milles vastastikku tun
nustatakse õpinguid, soodustades 
seega meie üliõpilaste õppimist 
välismaa ülikoolides ja  välismaa
laste õppimist meil;

• hinnata alates 1999. aastast perioo
diliselt õppetöö sisu ja taset tellijate 
ja  rahvusvaheliste ekspertide osa
lusel;

• jälgida, ct ei piirataks üliõpilase 
vabadust ainevalikul.

Teadus- ja arendustegevus
• TToida tasakaalu Eesti vajaduste ja 

teaduse kui omaette kultuuri- 
valdkonna vajaduste vahel. Võrdselt 
väärtustada fundamentaaluuringuid 
ja arendustegevust;

• soodustada Eestiga seotud uuringuid 
(keel, kultuur, ajalugu, ühiskond, 
loodus);

• ülikooli teadus- ja  arendustegevuse 
ning ühiskonna vajaduste ühitami
seks luua tehnosiirde tugi struktuur, 
mis lubaks tundlikult reageerida 
ühiskonna vajadustele ja  arendada 
ülikooli õppe- ja  teadustöö ainelist 
baasi;

• soodustada ülikooli teadlaste suure
mat osalust rahvusvahelistes teadus- 
ja  arendusprojektides;

Professori positsioon 
ülikoolis ja sotsiaalsed 

garantiid
• Viimaste aastatega on loodud 

eeldused õppetooli muutmiseks 
struktuuriüksuseks, mis tagab pro
fessorile kindla meeskonna ja seni
sest suurema iseseisvuse haldus- ja  
rahaasjus. Esitada vastav kava üli
kooli nõukogule 1998. aasta lõpuks, 
mil infosüsteem on selleks valmis;

• alustada ettevalmistusi tenure'\ keh
testamiseks Eesti ülikoolides meie 
praegustesse oludesse sobival kujul;

viia asi arutamiseks rektorite nõu
kokku 1998. aasta lõpuks. Esineda 
vastava seadusandliku initsiatiiviga 
Riigikogu ees;

• võimaldada professoritele eramute 
ehitamist ülikooli maal ning muul 
viisil toetada ülikooli töötajate ela
muehitust.

Akadeemilise karjääriraja 
sisseseadmine, sotsiaalsed 
garantiid õppejõududele 

ja teaduritele
• Seada ülikooli arenguprioriteediks 

number üks aastateks 1999-2000 
akadeemilise karjääri atraktiivsuse 
tõstmine;

• asuda akadeemilise karjääriraja 
(tenure track) sätestamisele; jõuda 
üksikasjaliku ettepanekuga ülikooli 
nõukokku 1999. aasta alguses;

• tõsta käesoleva aasta jooksul dot
sendi palk 75%ni professori palgast; 
hiljem diferentseeritult kuni 85%;

• tuua teiste õppejõudude ja  teadurite 
palgad professorite ja  dotsentide 
omadele järele;

• luua sellest aastast järeldoktorite 
(post-doc) töökohad;

• muretseda (sh ülikooli sihtasutuse 
kaudu) assistentidele ja  lektoritele 
enesetäiendusvõimalusi välismaal 
(eriti aladel, mis meil vähe 
edenenud);

• asuda ülikooli pensionifondi 
loomisele, lõpetada läbirääkimised 
pankadega 1998. aasta lõpuks.

Üliõpilased
• Toetada üliõpilaskonda riigilt sot

siaalsete garantiide taotlemisel;

• arendada välja Tartu Üliõpilasküla, 
kaasates sellesse Tartu linna ja Eesti 
Põllumajandusülikooli. Jätkata käi
masolevaid läbirääkimisi riigiga 
laenu üle;

• üliõpilastele 1999. aasta alguseks 
vaba ligipääs internetile;

• üliõpilastele ööpäevaringne pääs 
arvutiklassidesse ja  scminarkassc.

Ühiskonna teenimine
• Ülikool teenib ühiskonda eelkõige 

koolitusega. Arendada edasi nii täien
dus- kui ka tasemekoolitust (avatud 
ülikool). Teha ülikoolist Eesti euro- 
koolitusc juhtiv keskus. Luua täien
davaid avalikke loengusarju;

• korraldada ülikoolis Eesti jaoks täht
sate küsimuste arutamist ja  osaleda

Järg 2. lk.

Prof Jaak 
Aaviksoo 

kommentaarid
25 professori 

programmilisele avaldusele
(V t UT nr 2-3 1998)

Olen andnud oma allkirja 25 ülikooli 
professori programmilisele avaldusele 
ning nõusoleku kandideerida rektori 
ametikohale nende seisukohtade ellu
viimiseks. Seega saab minu tegevus 
lähtuma sellest dokumendist ja  arenema 
koostöös neid seisukohti toetavate 
akadeemilise pere liikmetega, samuti 
teaduskondade nõukogudega.

Olgu siinkohal toodud mõned konk
reetsed sammud eeltoodu kinnituseks.

I Universitas ja academia. Ülikooli 
tähelepanu keskpunkti tuleb tuua üli
kooli põhitegevus -  õppe-ja teadustöö. 
See peab väljenduma meie hinnangutes 
ja  seisukohavõttudes, olema avalikkuse 
ja  otsustuskogude peamiseks arutlustee
maks. Selline rõhuasetus peab selgelt 
peegelduma ka eelarveprotsessis, mis 
peab lähtuma ja  tuginema põhitegevuse 
vajadustele ning saama alguse instituu- 
tidest-osakondadest. 1999. aasta eelarve 
ettevalmistamine peab algama sealt ja 
kohe, milleks tuleb asjaosalistele teha 
kättesaadavaks kogu tarvilik informat
sioon. Tuleb ühiselt ja  otsustavalt astuda 
vastu tendentsidele administratiiv-nor- 
matiivsete, äriliste või seltskondlike 
väärtushinnangute levimisele akadee
miliste väärtuste arvel. Vaja on sisulist 
arutelu selle üle, mida saaks ülikool teha 
selleks, ct iga konkreetne teaduskond 
tugevneks. Formaalne kriteerium või 
häälteenamus ei saa olla vastuvõetav õi
gustamaks teaduskonna huvide eiramist. 
Ülikoolis vajab edendamist ühisustunne.

II Ülikooli juhtimine. Ülikool vajab 
otsustavaks edasiminekuks tugevat, 
laiapõhjalist ja teotahtelist meeskonda, 
mis tuleb formeerida, kaasates oluliselt 
suurema hulga inimesi otsuste etteval
mistamisse ja vastuvõtmisse. Prorekto
rite ametissemääramiseks on vajalik üli
kooli nõukogu heakskiit. Kõigil teadus
kondadel on õigus esindatusele pea- 
mistes otsustuskogudes, nõukogu ko
misjonides. Ei ole piisav teaduskondade 
probleemide arutelu ülikooli nõukogus, 
ühtse tahte tekkeks on vajalik rektoraadi 
tihe suhtlemine teaduskonna nõukogu
dega. Rektor on akadeemilise pere ees 
aruandekohustuslik; seda kohustust ei 
saa delegeerida prorektoreile. Ülikooli 
otsustuskogude ja juhtide kõik otsused 
on avalikult kättesaadavad interneti va
hendusel (v.a. seadusega sätestatud er
andid). Ülikool peab kriitiliselt

Järg 2. lk.
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9. veebruar

□ 9.-10. veebruarini toimusid ülikoolis orientat- 
sioonipäevad välisüliõpilastele. Uutele välistudengitele 
tutvustati Tartut ja  ülikooli, siinseid akadeemilisi ning 
asjaajamisega seotud tavasid. Üliõpilastele pakuvad 
edaspidi abi ka tuutorid, kes samuti orientat- 
sioonipäevadel osalesid.

1 0 .veebruar
□  Anna Verschik pidas aulaloengu “Eesti jiidiš ja  selle 

uurimise perspektiivid”.

□ Nõukogu saalis toimus ülikooli valitsuse istung.

11. veebruar
□ Algas majandusteaduskonna majanduspoliitika õp

petooli korraldatud loengusari, kus tipp-poliitikud ja  
majandusteadlased esinevad loengutega aktuaalsetest 
probleemidest Eesti majanduspoliitikas. Seekord esines 
keemiahoone ringauditooriumis Riigikogu majandus
komisjoni esimees Tiit Made loenguga “Majanduspolii
tika aktuaalsed probleemid Eestis”.

□ Magistritööd kaitsesid Tambet Tampuu “Kuriteoga 
saaduks peetava vara krim i naalmenetluslik välj aandmi ne 
seaduslikule valdajale" ja  Vassili Petrov “Tolliõigus kui 
Eesti õiguskorra osa”.

□ Iisraeli suursaadik andis ajaloo muuseumis Eha Ma
singule (Uku Masingu lesele) üle Iisraeli riikliku au
tasu juutide varjamise eest II Maailmasõja aegu.

□ Toimus Õpetatud Eesti Seltsi 1141. koosolek. Sulev 
Vahtrc pidas ettekande “Röövlite valmistatud ajalugu. 
Jüriöö ülestõusu uurimise metoodikast”,

□ Ajaloo muuseumis toimus vastloodud Professorite 
Klubi koosolek.

□  Loengusarja “Vana Tartu” avaloenguga esines prof 
Helmut Piirimäe “Tartu linn Rootsi ajal”.

1 2 .veebruar
□ Ajaloo muuseumis toimus rektori vastuvõtt 65-aas- 

taseks saanud õppejõududele ja  teaduritele, kes lahkuvad 
oma seniselt ametikohalt.

□  Türi kultuurimajas pidas Andres Tarand akadeemilise 
loengu teemal “Kõik on seotud kõigega ehk säästlik 
areng” .

1 3 .v e e b ru a r
□ Kell 11.45 algab Põlva Ühisgümnaasiumis ülikooli in

fopäev Põlvamaa keskkoolide lõpuklasside õpilastele.
Akadeemilise loenguga infotehnoloogiast esineb dots 
Matti Fiseher. Uuest vastuvõtueeskirjast annab ülevaate 
vastuvõtutalituse peaspetsialist Aime Randveer.

□  Kell !6 esineb Lossi 3 aud 406 Kopenhaageni Ülikooli 
professor T arab 'Гulku loenguga “Tiibeti psühholoogia 
ja  psühhoteraapia”.

□ Kell 18 algab Kuressaares kohvik Veski kaminasaalis 
ülikooli zooloogia ja  hüdrobioloogia instituudi profes
sori Raivo Männi loeng “Ilu ei panda padaje: mõtisklus 
geenidest, meemidest, inim- ja  loomakultuurist” . Pärast 
loengut algab vilistlasõhtu.

TULEVAL NÄDALAL
1 6 .veebruar

□ Kl 19 korraldab AEGEE-Tartu rektorikandidaatide de
bati Barclay hotelli konverentsisaalis.

17. veebruar
□ Kl 14.15 toimub aulas rektorikandidaatide debatt.

1 8 .veebruar
Kl 17.15 on professorite klubis (ajaloo muuseum) kohtu

mine rektorikandidaatidega.

1 9 .veebruar
□ I allinnas toimub kuni 21. veebruarini noorte infomess 

TEEVIIT ‘98.

2 0 .veebruar
□ Kl 10 algab ajaloo muuseumis diskussioon “Ülikool, 

ühiskond ja riik Eesti”, samas avatakse ka näitus “/» 
corpore Vabadussõtta”.

□  Kl 14 algab ajaloo muuseumis konverents “Riigi osa 
majanduses”. Konverentsi korraldab majandusteadus
konna vilistlaste ühendus “Hermes”.

2 2 .veebruar
□ Kl 11.15 algab ajaloo muuseumis EELKTÜ koguduse 

iseseisvuspäeva jumalateenistus koos armulauaga.

Eesti Päevaleht 
ja TÜ  teabetali

tus teatavad,
et Eesti Päevaleht on kõigis TÜ õppehoonetes müügil 

soodushinnaga (5 krooni numbri eest).

Ülikool vajab stabiilset arengut
A lgus 1. lk.

nende lahendamises ülikooli jaoks kohasel 
viisil, st oskustega ja teadmistega;

• jätkata regionaaltegevust ülikooli ja Eesti hu
vides.

Ülikooli ruumiprogramm
• Inimväärsete töötingimuste loomiseks jä t

kata teaduskondade kodude (campus1 te) 
väljaehitamist riigi rahadega, pikaajaliste 
laenudega ja omatulu arvelt;

• ülikooli ruumide kataloogi valmimisel (täht
aeg: sept 1998) anda ruumid ja  nende ülalpi
damiseks vajalikud summad teaduskondade 
käsutusse, et ruume ja summasid saaks 
praegusest otstarbekamalt kasutada.

Ülikooli kliinikum
• Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum 

loomisel ja  väljaarendamisel arvestada kogu 
ülikooli ning arstiteaduskonna, linna ja riigi 
huvisid.

Koostöö Tartu  linna ja 
maakonnaga

• Lõpetada 1998. aasta kevadeks Ujula tänava 
spordihoone;

• jätkata koostööd teiste ühisprojektide kallal. 
Prioriteediks jätta Tartu Üliõpilasküla;

• teha koostööd arengukavade täiendamisel ja 
täitmisel;

• seista koos maakonna ja linnaga Riigikogus, 
valitsuses ja  mujal ühishuvide eest.

Ülikooli juhtimine
• Hoolitseda demokraatia ja  akadeemiliste 

printsiipide järjekindlama rakendamise eest 
ülikoolis;

• jätkata infosüsteemi väljaarendamist, et ta
gada finantssüsteemi ja personaliotsustc 
avalikkus;

• seista jätkuvalt vastu ülikooli poli
tiseerimisele, vastandada akadeemilisi 
vabadusi ja  tavasid parteipoliitika võtete sis
setungile ülikooli;

• analüüsida teaduskondades ja  ülikooli nõu
kogus akadeemilise ja adminislratiivpoole 
suhteid ning korraldada neid lähtuvalt 
kaasaegsest rahvusvahelisest kogemusest;

• hoolitseda jätkuvalt tasakaalu eest teadus
kondade ja  neid teenindavate struktuuriük
suste arendamises;

• 1998. ja  1999. aasta jooksul arutada ülikooli 
nõukogus kõikide teaduskondade ja ülikooli 
asutuste arenguperspektiive, kuulata nõu
kogus perioodiliselt dekaanide ja asutuste 
juhtide aruandeid;

• pidada silmas, et ülikool ei koosne mitte 
üksnes akadeemilistest isikutest, vaid ka 
õppe- ja teadustööd teenindavatest amet
nikest. Ülikoolis on kujunemas tööjõuline, 
olude kiuste ülikooli töökohana kõrgelt hin
dav ametnikkond, keda ei tohi vastandada 
akadeemilisele perele. Hoolitseda edaspidigi 
ametnike erialase arengu eest;

• kuulata nõukogus haldus- ja tugistruktuuri 
osakonnajuhatajate aruandeid ja  arutada 
osakondade tööd.

Ülikooli finantseerimine ja 
eelarve

• Täiustada eelarve koostamise korda vas
tavalt nõukogu ettepanekutele. Tõhustada fi
nantsanalüüsi ja  sisekontrolli;

• rektoril esitada järgmise aasta eelarve 
põhimõtted ja  prioriteedid nõukogule isik
likult;

• tagada ülikooli majandustegevuse detsent
raliseerimine. Selle eelduseks on hästi
funktsioneeriv infosüsteem, mis võimaldab 
flnantsallika kasutajal saada täpse ülevaate 
finantside hetkeseisust;

• 1999. aasta jooksul igale finantsallika kasu
tajale krediitkaart;

• jätkata haldus-ja üldkulude osa vähendamist 
ülikooli üldises eelarves.

Ülikool taotleb radikaalset 
eelarvekasvu

• Ülikooli on reformitud edukamalt kui palju
sid muid avalikke institutsioone ja  valdkondi 
(näiteks üldharidust või tervishoidu); inten
siivne töö nõuab väärilist tasu. Ülikool taot
leb radikaalset eelarvekasvu;

• avalik-õiguslike ülikoolide rektorid pöördu
vad käesoleva aasta aprillis Riigikogu poole 
kõrghariduse eelisarendamise kavaga 
seitsmeks kuni kümneks aastaks;

• 1999. aastaks taotleb ülikool Riigikogult rii
gieelarves eraldi rida ja  seda, et muuhulgas 
võetaks arvesse ülikooli senise tegevuse 
edukust.

Tartus, 8. veebruaril 1998

Prof Jaak Aaviksoo 
kommentaarid

25 professori programmilisele 
avaldusele

A lgus 1. lk .

analüüsima oma varade majandamise põhimõt
teid lähtudes põhitegevuse huvidest. Ülikooli 
konkreetsed ehitusprojektid on avaliku otsuse 
tulemus.

III Ülikooli reform. Ülikooli areng on pidev 
protsess, mille dominandiks lähemal ajal seak
sin Õppetööga seonduva - eelkõige õppekavade 
edasiarendamise koostöös tööandjate ja  
üliõpilastega. Tähelepanu Õppetöö eden
damisele peab väljenduma ka cclarvcnumbritcs. 
Välistest kontrollidest ja  e vai vats ioonidest 
olulisemaks peaksin õppetöö kvaliteedi ta
gamise süsteemi väljatöötamist. Tõsist 
käsitlemist väärivad üliõpilaste tegelikud õpi-ja 
elutingimused ning eelduste loomine stuudiumi 
lõpetamiseks normaalajaga. Vajalik on initsia
tiiv riiklikul tasemel. Normaliseerimist vajab 
palgakorraldus -  toetan sihikindlalt suunda 
akadeemiliste töötajate palgasuhetele 4:3:2 riigi 
keskmist ning selgeid ja  avalikke põhimõtteid 
töötasustamisel üldse.

IV Koostöös partneritega vajame eelkõige 
konkreetset, vastastikku kasulikku sisu. See 
kehtib ka varalistes suhetes Tartu linna, Klii
nikumi ja Põllumajandusülikooliga. Eesti ha
riduse edendamisest tuleb kujundada Tartu 
Ülikooli prioriteet. Julgen kinnitada, ilma üli
koolita ei suuda seda ülesannet täita mitte keegi. 
Ülikool üksi ka mitte. Õpetaja koolitamine 21. 
sajandi Eestile on ülikooli kohus.

V T eaduskonnad koos rektoraadiga võiksid 
asuda välja töötama arenguprogramme liu- 
maniora, realia, medicina ja  socialia eden
damiseks ülikoolis ja  Eestis.

Esmaspäeval, 
16. veebruaril

kl 19 korraldab AEGEE-Tartu (Euroopa 
Üliõpilaste Keskliit hotelli Barclay (Ülikooli 
tn 8) 3. korruse saalis rektorikandidaatide 
debati. Debatt toimub prof Jaak Aaviksoo ja  
p ro f Peeter Tulviste vahel. Üritusele kutsu
takse osalema kõik TÜ rektori valimiskogu 
üliõpilastest, magistrantidest ja doktoran
tidest liikmed.

Soodsad kindlustuslepingud 
T Ü  töötajatele ja 

tudengitele neljast Eesti 
kindlustusseltsist

Ta r t u  ü u k o g l i  v a l it s u s

IO. veebruaril
* Teisel lugemisel oli õppekava avamise, 

hoidmise, muutmise ja sulgemise korra pro
jekt , mis kiideti heaks ja mis läheb aaitamisele 
ning kinnitamisele TÜ nõukogusse.

* Õppekavade nomenklatuuri otsustati 
võtta bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe
kavad keskkonnatehnoloogia ja geenitehno
loogia erialadel ning diplomiõppe õppekava 
füüsikalise infotehnoloogia erialal.

* Arutati prof Jüri Sepa ettepanekut arvata 
riigieelarvelised tasulised õppijad avatud 
ülikooli üliõpilasteks ning prof Jüri Alliku ja 
Jüri Sepa ettepanekul läbi vaadata avatud üli
kooli kasuks võetav üldkululõiv. Arutelu järel 
võttis prof J. Sepp oma ettepaneku tagasi. Üld- 
kululõivuprobleem tuleb eelarvekomisjonil ja 
avatud ülikooli kolleegiumil koos läbi vaadata 
ning valitsusele konkreetsed ettepanekud teha.

* Valitsus võttis vastu otsuse doktoridisser
tatsioonide trükkimise asjus.

* Valitsus arutas ja nõustus ülikooli 1998. 
aasta koondeelarvega (436 055 100 krooni), 
mis suunati kinnitamisele TÜ nõukogusse. 
Eelarvekomisjoni esimees profToivo Maimets 
informeeris valitsusi haridusministri käskkir
jast, millega kinnitati ülikooli haridus- ja 
teaduseelarved (viimase kasv on 58%).

* Rektor prof Peeter Tulviste informeeris 
valitsust sellest, et TÜ nõukogu akadeemilises 
komisjonis jõuab peagi lõpule töö dotsendi 
ametikoha nõuete väljatöötamisega.

* Arutati ja kinnitati palgaastmestiku muut
mise ettepanek (lähemalt järgmises lehes).

* Prof Toivo Maimets analüüsis administ
ratsiooni ja üldkulude osa ülikooli eelarves 
aastail 1995 - 1998. See on viimastel aastatel 
olnud alla 40% ning langeb pidevalt.

Tartu Ülikool sõlm is I. veebruaril tsi- 
viilvastutuskindlustuse lepingud m ööd u 
nud aasta  kevadel kindlustuskonkursi 
võitnud nelja kindlustusseltsi ühend u
sega . S e llesse  ühend usse kuuluvad A S  
Eesti V arakindlustus, Balti K indlustuse  
A S, Leks K indlustuse A S ja Salva Kindlus
tu se  A S. Lähiajal sõ lm itakse leping ka 
Tartu Ülikooli h o o n e te  ja vara kindlus
tam iseks.

Ülikooli ja  kindlustusseltside ühenduse vahel 
on sõlmitud raamleping, millest on kasu kõigil 
Tartu Ülikoolis töötavatel ja  Õppivatel inimestel. 
Vastavalt sellele lepingule saavad TÜ töötajad 
ja  üliõpilased töötõendi või üliõpilaspileti et
tenäitamisel kahjukindlustuslcpingutc sõlmimi
sel tavahindadest 15% soodustust kõigis neljas 
kindlustusseltsis.

Allpool tutvustame lühidalt mõningaid kind- 
lustusliike, mis võiksid enim huvi pakkuda.

Reisikindlustus hüvitab reisi ajal ootamatu 
haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud ravi- 
ning haiglakulud; reisi tühistamise, reisi kat
kemise ja  reisile hilinemisega tekkinud kulu
tused; reisi ajal teie pagasi ja  isiklike asjade 
varguse või kaotsiminekuga seotud kahjud.

Õnnetusjuhtumikindlustus hüvitab kindlus
tatule rahalises vääringus õnnetuse tagajärjel 
tekkinud ajutise töövõimetuse või invaliidistu
misega tekkinud kulutused ning tagab kindlus
tatu surma korral rahalise kompensatsiooni tema 
lähedastele,

Kodukindlustus on kindlustuskaitse hoonele 
või korterile ja  seal asuvale kodusele varale. 
Kodukindlustus korvab vara kahjustumist,

hävimist või kaotsiminekut tule, loodusjõu 
(torm, üleujutus), veeavarii, vandalismi või 
koduse vara varguse korral.

Sõidukikindlustus kaitseb teid sõiduki kah
justumise, hävimise või kaotsimineku korral. 
Sõidukikindlustus katab riske tule, loodus- ja 
liiklusõnnetuse, vandalismi, varguse või sõiduki 
röövimise korral. Täiendavalt on võimalik 
valida mitmeid lisariske (pagasi hävimine, 
kaassõitja Õnnetusjuhtumikindlustus).

Täpsemat informatsiooni nende ja  kõikide 
teiste kindlustustoodete kohta saate kindlus
tusseltside esindustest iile Eesti. Kogenud 
kindlustustöötajad aitavad sõlmida just teile so
bivad kindlustuslepingud.

Tartus saate soodsa hinnaga kindlustusle
pinguid sõlmida järgmistes kindlustusselt
side esindustes:

AS Eesti Kindlustus Ülikooli 6a, Tartu 
EE2400, tel 390 560, faks 390 561;

Balti Kindlustuse AS Kalda tee 34-1, Tartu 
EE2400, tel 485 400, laks 485 409;

Lcks Kindlustuse AS -  Turu 3, Tartu EE2400, 
tel 476 657, faks 441 668;

Salva Kindlustuse AS -  Raekoja plats 8, Tartu 
EE2400, tel 441 977, faks 441 983.

Vastavalt Tartu Ülikooli ja  nelja kindlus
tusseltsi vahel sõlmitud raamlepingule saavad 
Tartu Ülikooli töötajad ja  üliõpilased töötõendi 
või üliõpilaspileti ettenäitamisel kahjukindlus- 
tuslepingute sõlmimisel tavahindadest 15% 
soodustust. Kindlustusseltside ühendusse kuulu
vad AS Eesti Kindlustus, Balti Kindlustuse AS, 
Leks Kindlustuse A S ja Salva Kindlustuse AS.
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Mis on Tartu Ülikooli Sihtasutus?
Intervjuu sihtasutuse juhatuse liikme Margus Otsaga TARTU ÜLIKIDOLI SIHTASUTUS 

kuulutab välja ideekonkursi:

ETTEVÕTLUS HARIDUST TOETAMA!
Otsime ärksaid ja tegusaid üliõpilasi uute ideedega. Ootame konkreetseid ideid ja 
projekte, kuidas hakkaks ettevõtlus toetama ülikooli ja ülikooliharidust (näiteks 
sponsorprogrammide, tuluürituste jms teel).

Parimate ja rakendatavate ideede autoritele on TARTU ÜLIKOOLI SI1ITASU- 
TUSH poolt välja pandud rahalised preemiad. Preemiafondi suurus on 10 000 
krooni. Parimatel on võimalus Sihtasutuses tööd leida ja oma ideed projekti
juhtidena ellu viia.

Palume oma projektid ja ideed esitada kirjalikult TARTU ÜLIKOOLI Kantseleisse 
(peahoone, ruum 207) hiljemalt 1 3. m ärtsiks. Tulemused selguvad 27. märtsiks.

Täiendavat infot saab TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUSEST, 
telefon: 465-852, e-mail: sihtasutus@ ut.ee.
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T a r t u  Ü l ik o o l i s i h t a s u t u s
TARTU  UNIVERSITY FO UN DA TION

HERMANNI REISISTIPENDIUMI 
KONKURSS

Hermanni reisistipendium on TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUSE juurde 
asutatud 1997. aastal AS HERMANN RKIS1D poolt. Stipendiumi eesmärgiks on 
TARTU ÜLIKOOLI m ag is tran tid e  ja d o k to ra n tid e  toetamine nende 
õppereisidel.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ning 
ühiskondlik tegevus ja reisi eesmärk.

Stipendiumile kandideerijatel palume esitada TARTU ÜLIKOOLI Kantseleisse 
(peahoone, ruum 207) 16. m ärtsiks järgmised dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis) koos ülevaatega erialasest 
ja ühiskondlikust tegevusest,

• juhendava õppejõu soovitus,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.

Stipendiumi saaja selgub 27. märtsiks.

Täiendavat infot saab TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUSEST, 
telefon: 465852, e-mail: sihtasutus@ut.ee

T a r t u  ü l i k o o l i  Si h t a s u t u s
TARTU UNIVERSITY FO UN DA TION

Tartu Ülikooli S ih tasu tus asutati 
ee lm ise  aasta  7. juulil. S e lle  ü les
anne on sih to tstarb elise  m ajan
dusliku to e tu se  vah en d am in e üli
koolis asu vate  või ü likooliga s e o 
tud adressaatiden i, e t  to e ta d a  
stip en d iu m ite ning p reem ia te  loo 
m isega tead u s- ja harid u stegevu st 
ning õ p p etö ö d , sam uti kaasa aida
ta  ülikooli ja ä r ie t te v õ te te , om a
valitsuste ning er in eva te  organ i
sa tsioon id e vah eliste  s id em ete  
arendam isele.

Eelmisel nädalal toimus sihtasutuse 
väljasõiduistung Haapsalus. Miks 
mitte Tartus?

Senini on sihtasutuse usalduskogu is
tungid toimunud Tartus või Tallinnas. 
Oleme mõelnud laiendada oma tegevusi 
üle kogu Eesti ja ka väljapoole Eestit. 
Esimese väljasõiduistungi pidas sihtasu
tuse usalduskogu 5. veebruaril Haapsa
lus, millele järgnes kohtumine Haap
salu äriringkondade ja omavalitsuste 
esindajatega. Ürituse eesmärgiks oli 
ülikooli ja  kohalike äriringkondade kon
taktide tihendamine. Kohtumisest võtsid 
osa ka sihtasutuse patroon president 
Lennart Meri ja  rektor prof Peeter 
Tulviste. Läänemaa ettevõtjad tundsid 
sihtasutuse tegevuse vastu tõsist huvi ja  
julgen kinnitada, et kohalikud äriring
konnad on oma stipendiumifondi 
loomisest kindlasti huvitatud. Seda laadi 
üritusi tahame korraldada ka edaspidi. 
Järgmine väljasõiduistung on kavas 3. 
märtsil Raplas.

STR UK TU U R
Kui sihtasutust üksikasjalikumalt 

tutvustada, siis milline on selle struk
tuur?

Tegevuse suunad kavandab igal aastal 
ümbervalitav 7-liikmeline usaldus
kogu, kuhu kuuluvad praegu AS Eesli 
Telefon peadirektor Jaan Männik, kes 
on ka usalduskogu esimees, vandeadvo
kaat Uno Lõhmus, prorektor Toivo 
Maimets, AS Baltika peadirektor Meelis 
Miider, Hill&Knowlton Eesti juhatuse 
esimees Peep Miihls, AS Alexela Oil 
juhatuse esimees Urmas Past ja  endine 
Hoiupanga juhatuse esimees, vastne 
siseminister Olari Taal.

Usalduskogu korraldab sihtasutuse 
juhtimist ning kontrollib ka tegevust. 
Usalduskogu nõusolek peab olema kõigi 
suuremahuliste varade kasutamist ja 
käsutamist puudutavate tehingute puhul 
ning usalduskogu kinnitab ka kõik sti
pendiumite ja preemiate välja- 
maksmised.

Stipendiumite ja  preemiate saajate üle 
pole aga usalduskogu alati siiski kõige 
pädevam otsustaja ning seepärast on 
meil tihe koostöö teaduskondadega. 
Oleme sihtasutust tutvustanud ka 
teaduskondade nõukogude ja valitsuste 
istungitel.

Sihtasutuse igapäevatööd korraldab 
juhatus. Peale usalduskogu ja juhatuse 
on olemas veel 7-liikmeline inves- 
teerimiskomitee, kelle ülesanne on ot
sustada sihtasutuse põhikapitali paigu
tamise üle.

Nagu loetelust näha, kuulub usal- 
duskogusse ülikooli vilistlasi.

□ M argus Ots ülikooli aas
tapäevaaktusel 1. detsembril 
Ants ja M aria Silvere ning Sig- 
fricd Panti m älestusstipendium i 
tutvustam as.

Ülikooli sihtasutuse loomise ideedega 
on Eestis päris hästi kaasa tuldud. Elavat 
huvi on tundnud just vilistlased, kes ise 
heale järjele jõudnud ning nüüd aima 
malerL\ käekäigule kaasa aidata püüa
vad.

Teie olete juhatuse liige. Kes juha
tusse veel kuuluvad?

Asutamise ajal loodi juhatus esialgu 
üheliikmelisena. Põhikirja järgi võib 
juhatuses olla kuni kolm liiget, mille 
koosseisu määrab usalduskogu. Edas
pidi, tegevuse laienemisel, on kavas ka 
juhatuse liikmete arvu suurendada.

Kuidas sellele tööle sattusite?
Lõpetasin kevadel ülikoolis bio- 

loogiaõpingud ja  olen viimased neli aas
tat Õpingute kõrval töötanud Eestimaa 
Looduse Fondis ning Eesti Orni- 
toloogiaühingus projektijuhina.

Ülikooliga on tihedamad suhted tek
kinud läbi korp! Ugala tegevuse. Suvel 
korraldasime Ugalaga Tartus 34, Balti 
Rahvaste Kommerssi, mis õnnestus 
päris hästi. Kohe seejärel tehti tööpak
kumine. Mõnevõrra kogemusi mul oli ja 
nii ma Tartu Ülikooli Sihtasutusse tööle 
sattusingi.

Kas ülikooli sihtasutuse loomisel oli 
mujalt eeskuju võtta, näiteks teistest 
Eesti ülikoolidest?

Lausa oma sihtasutust Eestis üli
koolidel pole varem olnud. Tallinna 
Tehnikaülikoolil tegutseb küll juba mitu 
aastat mittetulundusühinguna Aren
gufond, mida aga alles praegu sihtasu
tuseks ümber formeeritakse. Samuti on 
kuulda olnud, et Eesti Põllumajan
dusülikool kavatseb sihtasutust luua.

STIPENDIUMID JA  FONDID

Kuidas moodustub sihtasutuse 
põhikapital?

Kõik sihtasutuse rahalised vahendid, 
mis lekivad peamiselt annetustest, koon
datakse põhikapitali ning sellest tehakse 
väljamakseid vaid investeerimisest 
saadud kasumi arvelt. Põhikapitali puu
tumata jätmine tagab sihtasutuse sti
pendiumile, preemiate ja  toetuste 
määramisel järjepidevuse ja  seda ka ma
janduslikult rasketel aegadel.

Kuna üks sihtasutuse ülesandeid on 
mitteriiklike stipendiumite süsteemi 
korrastamine, siis lisaks uutele juurdetu
levatele stipendiumitele võeti üle ka 
juba varem ülikooli juures asutatud mit
teriiklikud nimelised stipendiumid.

Praeguse seisuga on sihtasutuse põhi
kapitali suuruseks üle kahe miljoni 
krooni. Suurema osa moodustavad 
sellest väliseestlaste annetused. Kõige 
suurema annetuse tegid möödunud aasta 
novembris Aare-Ruth ja Magnus 
Mömer - 2 miljonit EVP krooni. An
netuse baasil loodi Puhk-Mörneri sti- 
pendiumilond, mille eesmärk on 
õigusteaduse ja ajaloo eriala üliõpilaste 
toetamine stipendiumitega.

Väliseestlased on loonud teisigi sti
pendiume ja fonde. Mida on siin 
sihtasutusel kavas teha?

Tahame oma tegevust ka väljaspool 
Eestit korraldada. Et seda paremini teha, 
oleme sisse seadnud sihtasutuse konsuli 
ameti. Esimesed konsulid on juba 
määratud: Rootsis Jaan Teär ja Torontos 
Vello Soots. Edaspidi on kavas konsu
leid määrata ka mujale, eeskätt suure
matesse väliseesti keskustesse.

Kuidas saab nimelist stipendiumi 
asutada?

Asutada saab sihtasutuse põhikapitali 
tehtava sissemaksega. Alates tuhandest 
kroonist loeme annetusi nimelisteks. 
Üksikisikud ja  ettevõtted võivad oma 
nimelised sissemaksed kasvatada ni
meliseks stipendiumifondiks.

Nimelise stipendiumi puhul oleme ar
vestanud seda, et väljamakstav stipen
dium peaks olema piisavalt suur ja  oleks 
tudengile oluliseks toetuseks tema õpin
gutes. Kuna stipendiume maksame vaid 
põhikapitali investeerimisest saadud 
kasumi arvelt, siis sellise nimelise sti
pendiumi algkapitali suurus peaks ole
ma vähemalt 150 tuhat krooni, mille in
vesteerimisest saadud kasumi arvelt 
saaks aastas ühe umbes 15 tuhande 
krooni suuruse stipendiumi välja maks
ta.

Milliseid fonde sihtasutus veel loob?
Sihtasutuse juurde asutame veel piir

kondlikke stipendiume, mille loomine 
pakub omavalitsustele, maakondadele 
ja konkreetsest piirkonnast pärit isiku
tele võimaluse toetada oma kodukandist 
pärit noori ja stimuleerida andekate 
noorte tööleasumist antud piirkonda.

Lisaks stipendiumifondide loomisele 
vahendame sihtasutuse kaudu ka siht
otstarbelisi toetusi ja annetusi konk
reetsetele ülikooliga seotud ettevõt
mistele.

Oluline on mainida ka seda, et 
seadusega on sihtasutusele antud või
malus rakendada ülikooli ja üliõpilaste 
toetajatele maksusoodustust ning vabas
tada stipendiumiteks, preemiateks või 
sihtotstarbelisteks toetusteks mõeldud 
annetused tulumaksust.

Tänases ajalehes kuulutate välja 
kaks konkurssi.

Täna kuulutame välja Hermanni rei- 
sistipendiumi konkursi. Selle on asu
tanud AS Hermann Reisid, eesmärk on 
toetada magistrante ja  doktorante nende

õppereisidel. Teine konkurss on idee- 
konkurss, mille abil loodame leida ärk
said tudengeid uute ideedega, mida 
saaks kasutada sihtasutuse edaspidises 
tegevuses. Parimate ja  just raken
datavate ideede autoritele on välja pan
dud preemiad ning nendele anname ka 
võimaluse sihtasutuses tööd leida ja oma 
ideed praktikas ellu viia.

J: -k "k

Ja lõpuks, kus asub ülikooli sihtasu
tus? Kust teid leida?

Praegu on meie asupaik Lossi tänava 
õppehoone keldriruumis, kuid sealt 
kolime peagi nähtavasti vana kohviku 
maja kolmandale korrusele üliõpilas
esinduse praegustesse ruumidesse. 
Praegu on kõige lihtsam meiega kon
takti võtta telefoni või e-posti teel. 
Sihtasutuse telefoninumber on 465 852 
ja e-posti aadress: sihtasutus@ut.ee.

Küsis Varje Sootak

Üliõpilasnõustamise projektil algab teine aastaring
Esmakordselt kasutati üliõpilastest 

nõustajate-tuutorite abi möödunud aasta 
kevadsemestril, kui saabusid välistu
dengid. Tuutori said ka käesoleval õp
peaastal, nii sügis- kui kevadsemestril 
saabunud välistudengid. Kahe semestri 
vältel on kuusteist üliõpilasnõustajat 
abistanud välistudengitel Tartu ja Tartu 
Ülikooli ellu sisse elada. Nõustajate 
sõnul vesteldi rühmades väga erinevatel 
teemadel alates sellest, kuidas tun
niplaane leida, kus saada e-posti 
aadress, kuni selleni, millised on eest
laste kultuurilised iseärasused ning Eesti 
ajalooline taust. Alanud semestril

tegeleb uute välistudengitega kaheksa 
tuutorit.

Esimese aasta eesti tudengitega 
tegelesid nõustajad esmakordselt 1997. 
aasta sügissemestril. Nõustajate hinnan
gutest jäi kõlama, et nende abi vajati 
eelkõige just õpingute planeerimisega 
seonduvalt, kuna noortele ei piisanud 
ühekordsest põhitõdede selgitamisest. 
Väga palju oli neid, kes soovisid oma 
küsimustele individuaalset lähenemist. 
Lisaks abile õpingute planeerimisel 
pakuti esimese aasta üliõpilastele tead
misi õppekorraldusest, üliõpilastele 
pakutavatest soodustustest, üliõpilasor
ganisatsioonidest jm.

Uuel, 1998/99. õppeaastal soovime 
uute tudengite nõustamisega jätkata, 
sest praegused esmakursuslased võtsid 
idee hästi vastu ning hindasid väga seda, 
ct said oma küsimusi arutada kellegagi, 
kes on hiljuti ise samas olukorras olnud 
ning oskab probleemidele läheneda tu
dengi enda seisukohalt.

Nendel üliõpilastel, kes soovivad 
järgmisel õppeaastal tegelda kas eesti 
või välistudengite nõustamisega, 
palume täita üliõpilasnõustaja kandi
daadi ankeet, mida on võimalik saada 
dekanaatidest või õppe- ja üliõpila
sosakonna nõustajalt (peahoone 
ruum 116). Nõustajaks on oodatud

suhtlemisaldis, ettevõtlik ja  abivalmis 
üliõpilane, välistudengitega tegelejatelt 
eeldatakse head inglise või soome keele 
oskust.

Üliõpilasnõustaja tööks vajalikud 
baasteadmised on koondatud õp
peaineks. Psühholoogia osakonna 
vabaaine “Üliõpilasnõustamine” on 
eelduseks nõustajana tegutsemisele. 
Eeldusaineid ei ole. Kursuse esimeses 
osas antakse ülevaade üliõpilasnõus- 
tamises vajalikust informatsioonist: TÜ 
struktuurist, õppekorralduse eeskirjast, 
üliõpilasorganisatsioonidest, üliõpilase 
õigustest ja  kohustustest. Kursuse teise 
osa moodustab suhtlemistreening, kus

käsitletakse üliõpilasnõustaja töös va
jalikke psühholoogilisi oskusi: isiku
taju, interpersonaalset suhtlemist, ene
sekehtestamist, grupi juhtimist, koostöö 
soodustamist ning enamkasutatavaid 
grupitöö meetodeid.

Loodetavasti leidub tuleval õppeaastal 
hea nõu ja abi andjaid kõigilt erialadelt 
ning uute tudengite nõustamise tradit
sioon jätkub!

Informatsioon tel 465 627.

Ülle Kapsi, 
õ p p e-ja  üliõpilasosakonna  

üliõpilasnõustaja

mailto:sihtasutus@ut.ee
mailto:sihtasutus@ut.ee
mailto:sihtasutus@ut.ee
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Soome ärimehed kinkisid 
Tartu Ülikoolile raamatuid

■  I
яняяняннняминвияниншннянЯНЯН infoKirjaplangi

kasutamine
vabam!

Käskkirjaga 09.02.1998 nr 4 laien
das rektor allkirjaõigust akadeemilise 
struktuuri allüksuste kirjaplangile. 
Allüksuse juhi otsustusel on nüüd või
malik allüksuse kirjaplanki kasutada 
ka töötajatel ja  doktorantidel õppe- ja 
teadustööga seotud kirjavahetuseks 
kokkulepitud pädevuse piires. Planke 
saab sekretäri või asjaajamise eest vas
tutava töötaja käest.

Ülikooli akadeemiline liikmeskond 
suhtleb oma eesmärkide saavu
tamiseks paratamatult paljude part- 
nerülikoolide ja  teadusasutuste allük
sustega, fondide ja  kolleegidega. Nii 
Eestis kui välismaal on oluline osa fon
didesse ja kirjastustesse minevatel 
soovituskirjadel ja  arvamustel.

Suhtluse üheks kandjaks ja  sidujaks 
on ülikooli kaubamärk, mis kõige 
enam levib ja tutvustab end kirjava
hetuse, nimekaartide ja  ka logoga 
ümbrike kaudu. Aeg on Õpetanud hin
dama kaubamärgi olulist rolli ülikooli 
tutvustamisel ja  imago kujundamisel.

Kuna kirjaplanki kasutab nüüd 
märksa suurem osa ülikooli liikmes
konnast, siis toob see kõigiie kasuta
jaile ka kohustuse - järgida akadeemi
lisele liikmeskonnale kohast keeleka
sutust ja  stiilinõudeid ning ka 
vormistust. Need kõik on üks osa suht
lemise etiketist.

Vormistuse osas saab esmast teavet 
ülikooli asjaajamiseeskirjast, mis on 
olemas kõikidel allüksuste sekretäridel 
(asjaajamise eest vastutavatel tööta
jatel). Kuna viimatinimetatud töötajad 
on läbinud ka vastava asjaajamisalase 
koolituse, siis nendelt saate head nõu 
koos kommentaaridega mistahes vor
mistus- või muud asjaajamiskorraldust 
puudutavates küsimustes.

Aga teeme ka spetsiaalset koolitust.

AMETIKTRJA VORMISTAMINE

Lossi 3 -112 (grupi suurus 30 inimest):

19. veebruaril kell 15 .15-16,

26. veebruaril kell 9.15 - 10,

5. märtsil kell 15.15 - 16.
Registreerumine tel 465 608 (Mairi 

Paidla).

Vajaduse korral moodustame täien
davaid gruppe (kokkuleppel ka allük
suses või teaduskonnas kohapeal).

Sirje Mark, 
ülikooli kantselei juhataja

Tudengiraadio
Neljapäeviti kell 20.20-22 Raadio 

Tartu sagedustel.

Saatejuhid on ajakirjandustuden
gid Mart Normet ja  Sten Teppan.

TÜ  koguduses
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 

TÜ koguduse iseseisvusaastapäeva 
jumalateenistus koos armulauaga on 
pühapäeval, 22. veebruaril kl 
11.15 ajaloo muuseumis.

Infopunktis
POSTKAARDID
• Postkaardikomplekt ülikooli 

hoonetega 27.60.

• Üksikud postkaardid ülikooli 
hoonetega 2.30.

• Navitrolla ülikool i-teemalised 
postkaardid 4.80.

• Kutsekaaned ülikooli peahoone 
kujutisega 13.50.

• Postkaart Jüri Arraku maalist 
"Ülikooli esimene kantsler Jo
hann Skytte".

Eelmisel nädalal andis Eesti Soome 
Ärijuhtide Ühing õigusteaduskonnale 
ja majandusteaduskonnale üle 20 000 
krooni väärtuses uusi raamatuid. Äri
juhtide ühingu poolt annetatud raama
tute valik põhines eelnevalt õppejõu
dude seas toimunud küsitlusel ning 
paljud õpikud mli tellida otse Inglise 
kirjastustelt. Raamatuid olid õigus
teaduskonna uude luridicumi hoonesse 
tulnud üle andma Во Hendriksson, Aku 
Sorainen ning Ants Proman. Meeldivas 
õhkkonnas toimunud vestluses 
avaldasid nii Õigusteaduskonna dekaan

Inglise keel edasijõudnuile 
30h

Kursus on koostatud spetsiaalselt ad- 
ministratiivtöötajatele, kes vastutavad 
osakondade välissuhtluse eest (sekre
tärid ja  osakondade välissuhtluse eest 
vasUitavad ametnikud, 15 in). Aren
datakse suulist ja kirjalikku kommuni
katsiooni inglise keeles - telefonivestlus, 
ametikirjade koostamine, suhtlussituat
sioonide sõnavara. Lektor Ele Kaldjärv. 
Kursus toimub teisipäeviti ja kolma
päeviti kell 16.15-17.45, Tiigi 78-335, 
alates 17. veebruarist. Osalemise tasu 
ühele osavõtjale on 500 kr, millest 50% 
tuleb leida osalejal endal lisafmant- 
seerimisega, 50% tasub personaliosa
kond. Registreeruda kiiresti tel 465 141 
voi e-posti teel maria@admin.ut.ee. 
Registreerumisleht vahetu töökorral- 
daja soovitusega tuua personaliosa- 
konda hiljemalt 15. veebruariks.

ÕNNITLEME!
EESTI MEISTRID talvistel kergc- 

jõustikumeistrivõistlustel:
Merle Kivimets (teivashüpe 3.40) ja 

Ramon Kaju (kõrgushüpe 2.24).

Ramon Kaju täitis sellega veebruari 
lõpus Hispaanias toimuvate Euroopa 
sisemeistrivõistluste normi.

AEROOBIKA
Muutusid treener Aire Allika tei- 

sipäevased aeroobikatunni ajad. Alates 
17. veebruarist toimuvad Aire Allika 
tunnid teisipäeviti kell 18 ja 19, 
neljapäeviti algusega kell 20 ja  21.

W ADO -R YU
Tartu Ülikooli spordikeskus pakub uut 

ja  huvitavat võimalust teie vaba aja 
sisustamiseks traditsionaalse jaapani 
võitluskunsti Wado-ryu harjutamisega. 
Tänapäeval on Wado-ryu harjutamisel 
kolm peamist eesmärki.

* Esmalt on Wado-ryu tõhus kas
vatussüsteem, mis arendab harjutajas 
viisakust, distsipliini, tahtejõudu ja 
loovust ning annab seega parema või
maluse tänapäeva pingelises ja  kiiresti 
muutuvas elus läbi lüüa.

Peep Pruks kui majandusteaduskonna 
dekaan Jüri Sepp siirast heameelt äri
juhtide ühingu omaalgatusliku annetuse 
üle, kuna just uutest õpikutest on mõle
mal teaduskonnal puudus. Ärijuhid 
omakorda rõhutasid, et ka nemad on hu
vitatud sellest, et Tartus koolitataks kõr
gel tasemel uusi spetsialiste.

Eesti Soome Ärijuhtide Ühing 
ühendab 90 suurimat Eestist tegutsevat 
Soome kapitalil põhinevat ettevõttet, 
kus töötab kokku umbes kuus tuhat ini-

Õpetamisoskused II 
(seminar, loeng)

NB! Jätkukursus neile, kes osalesid 
eelmisel aastal I osas.

Kursus on koostatud spetsiaalselt 
noortele õppejõududele, assistentidele, 
lektoritele, et arendada oskusi materjali 
huvitavaks ja  meeldejäävaks esi
tamiseks (assistendid, lektorid, väheko- 
genud õppejõud). Kavas: didaktika 
alused, ettekande piltlikustamine, mit
tesõnalised märgid - nende kasutamine 
ja  mõju. Läbiviija dotsent L. Vassilt- 
senko. Kursus toimub kolmapäeval, 25. 
veebr ja kolmapäeval, 4. märtsil, Üli
kooli 16-102, kell 16.15-19. Osalemise 
eest tasub personaliosakond.

Registreeruda kiiresti tel 465 141 või 
e-posti teel maria@admin.ut.ee. Regist- 
reerumislehte vahetu töökorraldaja 
soovitusega luua pcrsonaliosakonda 
hiljemalt 22. veebruariks.

* Teiseks on Wado-ryu harjutamine 
suurepärane võimalus end kehaliselt 
heas vormis ja tervena hoida.

* Kolmandaks annab see võimaluse 
omandada reaalse enesekaitseoskuse, 
kus pole peatähtis mitte füüsiline jõud, 
vaid hea tehnika ja  enesevalitsemine.

Wado-ryu tehniline arsenal on mit
mekülgne, ühendades Okinawa karate, 
jaapani ju-jitsu ning mitmeid relvatehni- 
kaid. Wado-ryu harjutamine on sobiv ja 
jõukohane kõigile hoolimata soost, 
vanusest ja  füüsilisest võimekusest.

Treeninguid juhendab Eestis ainuke 
otseselt Sensei (meister) Takashi Ogata 
(Eesti ja  Soome peaõpetaja, 7. dan) poolt 
volitatud ja atesteeritud Wado-ryu 
õpetaja, instruktor Tanel Lihtmaa (1. 
dan, must vöö, harjutanud 15 aastat, 
Wado-ryu Akadeemia tegevliige).

Treeningud toimuvad Jakobi 5 suures 
saalis teisipäeviti 14 - 15.30 ja 
pühapäeviti 17.30 - 19.30. Asjast huvi
tatuid oodatakse Jakobi 5 suurde saali 
15. veebruaril 17.30.

Lisainfo: http://www.math.ut.ee/ 
-kalvin/REI.htm.

Tiia Lillemaa, 
spordikeskuse sekretär

kursus_____
Vene ja  slaavi filoloogia osakonna 

fakultatüvkursus eesti keeles: 
vene klassikalise ku ltuuri arengu

jooned (Puškini ajastu) - 3 AP (arves
tus) - lektor A. Malts. Esimene kohtu
mine õppejõuga neljapäeval, 12. veebr 
kell 20.15, ph 139. Edasine tunniplaan 
kokkuleppel.

Vene klassikalise kirjanduse tekkelu
gu, suunad ja  esindajad. Loengukursus 
keskendub A. Puškini loomingule. 
Vaadeldakse eesti ja  vene klassikalise 
kultuuri seoseid. Loengud - 2 t nädalas, 
lektüür - l AP ulatuses, referaat - 1 AP.

Oodatud on kõik asjahuvilised. Re
gistreerimine toimub kahel esimesel 
loengul või vene kirjanduse õppetoolis 
(keeltemaja 302, tel 465 353).

H istory of Russian C ulture - 3 AP 
(credit) - profL. Kiseleva. Tuesday 18- 
20, main building 139. First leeture on 
the 17lh of February.

The course foresees the presentation 
o f  the main periods o f  the history o f  
Russian culture and the analysis o f  the 
key phenomena o f  Russian national 
identity as well as the conception o f  
Russian Europeism.

Lectures - 2 hours a week, essay - 1 
AP, independent work - 1 AP. Every- 
body is weleome! Registration to the 
course: Department of Russian Litera- 
ture (Language Block 302, telephone 
465 353) or during the first two lectures.

seminar
Teadusfilosoofia õppetooli 

seminar kevadsemestril
Koguneb reeglina üle nädala, reedeti 

kl 16.15 filosoofia osakonna semi
nariruumis (Lossi 3-223). Esimene et
tekandekoosolek on 20. veebruaril. 

Esialgne kava:

20. veebr - Jüri Tammaru: Sümmeetria 
ja  ratsionaalsus,

6. märts - Endla Lõhkivi: Realism ja  
relativism teadusfilosoofias,

20. märts - Anto Unt: Kontrafaktuaal- 
sed tingimus lased,

3. aprill - Veiko Palge: Kas aeg on 
olemas?,

24. aprill - Daviü Miller (Warwieki 
ülikool, Covcntry, Inglismaa): Popper’s 
theory o f  verisimilitude,

8. mai - Margo Laasberg: Põhjuslikkus 
ja  põhjuslik seletus,

22. mai - Piret Kuusk (Füüsika Insti
tuut): Realism ja  fiiüsikateooriad, 

Oodatud on kõik teadusfilosoofia hu
vilised, nii filosoofid kui ka teadlased.

______ too_______
E. Vilde nim Juuru Keskkool Rapla

maal (13 km kaugusel maakonna 
keskusest, 50 km Tallinnast) pakub 
1998. aasta sügisest täiskoormusega 
tööd järgmistele õpetajatele: inglise 
keel ( 9 , -  12. klass), emakeel ja kirjan
dus (põhikool ja gümnaasium), bio- 
loogia-geograafiaõpetaja (põhikool ja 
gümnaasium).

Võimalus valida ametikorter (elektri-, 
kesk- või ahjuküte).

Inglise keele õpetaja palk kokkulep
pel. Info: E. Vilde nim Juuru Keskkool, 
Tallinna mnt 18, Juuru, EE3511 Rapla
maa; tel (248) 44 106, 44 149; e-post: 
juurukk@estpak,ee.

* * *

Kehtna Põhikool otsib energilist, teo
tahtelist, humoorikat matemaati
kaõpetajat, kes on võimeline ka 
probleeme lahendama ning ei karda 
lapsi. Täiskoormus ja enamgi veei, või
malused tegutseda ka teiste ainete 
õpetamisel. Suudame lahendada 
tööleasumisega seotud probleemid.

Pöörduda võivad ka teiste erialade 
õpetajad, meil on rohkesti variante.

Pakume lööd ka logopeedile.
Asume peaaegu keset Eestit Rapla 

maakonnas, heas keskkonnas. Kaalume 
reaalgümnaasiumi asutamise ideed. 
Oleme üks Eesti suurimatest maa
koolidest.

Tel (248) 75 513, faks (248) 75 517, 
e-post: kehtnapk@estpak.ee.

_____ varia______
Tartu Norra Selts

koguneb neljapäeval, 19. veebruaril kl 
18 ph aud 102. Konrad Mäe Ateljee 
Norra turneest räägib Margus Meinart.

professorite klubi
Kolmapäeval, 18. veebruaril kl 

17.15 on ajaloo muuseumis kohtu
mine rektorikandidaatide profes
sorite Peeter Tulviste ja Jaak Aavik- 
sooga.

muuseum
näitus_____

Ajaloom uuseum  
T o o m e m ä g i 

littp ://www.ut.ee/RE АМ/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast 
laupäevani kell 1 1-17.
Näitused: “Kingitused Tartu Üli

koolile”, “Tartu Ülikool filatelisti pil
guga: margid, pitsatid, templid”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
muinasteaduse muuseum  

P e a h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 
Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa

jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast”.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n e m u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
munade näitus.

G eoloogi amuuseum
V a n e m u is e  46

http://www. ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioo
nist.

| raamatukogus ]
Raamatunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes", “Albert Kivikas - 
100".

Näitused: “Rudolf Kenkmaa 100", 
“Pääsu (sünd 1993) pildid”, TÜ 
maaliosakonna 3. kursuse tudengite 
maalid, Sirje Protsini maalid “Ratta leiu
tamine”.

R a a m a tu m u u s e u m
E-R 12-15.
Püsiekspositsioon “Restauraatori 

töölaualt” .

Näitus Rootsi-aegsetest ülikooli trü
kistest.

mest. Üheks ühingu eesmärgiks ongi 
Eesti hariduse ja  kultuuri toetamine.

□ Dekaanidel on põhjust rõõmustada.

Personalikoolituskursused

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/U Greif

u n i v e r s i t a s  t a r t u e n s i s Toim etaja Reno Hekkonens Tartu  EE2400 Tellim ise nr. 197
Telefon 465 680 E-post: ajaleht@ut.ee Tiraaž 700
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

mailto:maria@admin.ut.ee
mailto:maria@admin.ut.ee
http://www.math.ut.ee/
mailto:kehtnapk@estpak.ee
http://www.ut.ee/RE
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www
mailto:ajaleht@ut.ee
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Eesti Vabariigi 80. 
aastapäeva üritused 

ülikoolis
Rccdcl, 20. veebruaril kl 10 toimub ajaloo muuseumis diskussioon “Ülikool, 

ühiskond ja  riik Eestis” ja  näituse “//? corpore Vabadussõtta” avamine;

kl 14 korraldab samas majandusteaduskonna vilistlaste ühendus “Hennos” kon
verentsi “Riigi osa majanduses”;

kl 14 EV 80. aastapäevale ja  kodukaunistamise aastale pühendatud näituse “Eesti 
kodu” avamine raamatukogus.

Esmaspäeval, 23. veebruaril kl 12 on aulas Tartu maakonna, linna, EPMÜ ja 
TÜ ühine aktus.

Kavas:

tervituskõned TÜ rektor Peeter Tulvistelt, Tartu maavanem Jaan Õunapuult, 
Tartu Linnavolikogu esimehelt Väino Kullilt, EPMÜ rektor Hardi Tulluselt;

Kõne Isamaale - Tanel Mazur Üliõpilasseltsist Raimla;

Esinevad TÜ Akadeemiline Naiskoor (dirigent dots Vaike Uibopuu) ja Tartu 
Karlova Gümnaasiumi Mudilaskoor (dirigent Anneli Traks, kontsertmeister 
Merike Muttik).

Eesti Vabariigi 80. 
aastapäeva puhul

President Lennart Meri otsuse kohaselt on Eesti Vabariigi 80. aastapäeva eel 
riikliku autasu saanud isikud, kes on oma tegevusega kindlustanud Eesti Vabariigi 
õiguslikku järjepidevust.

Eesti Vabariik tänab Eesti eest võidelnuid, isiklikku vaprust ja  eeskuju ilmu- 
tanuid, õpetajaid ja  diplomaate, teadlasi ja  elupäästjaid, riigiametnikke ja  vabadus
võitlejaid, inimesi, kes on andunult ennast pühendanud erialatööle.

Autasustatute hulgas on järgmised Tartu Ülikooliga seotud isikud:

III k lassi M aarjam aa  R ist
Niis Otto Taube (Suurbritannia, TÜ auliige).

III k lassi R iig ivapp
Marju Lauristin (ühiskonnategelane ja -teadlane).
IV klassi Riigivapp
Jaak Kangilaski (kunstiteadlane ja ühiskonnategelane);
Ülo Lepik (matemaatik);
Peeter Tulviste (psühholoog, Tartu Ülikooli rektor).

III klassi V algetäh t
Ain-Elmar Kaasik (arstiteadlane);
Arvo Krikmann (rahvaluuleteadlane);
Helmut Piirimäe (ajalooteadlane);
Hans-Voldemar Trass (loodusteadlane);
Richard Villems (geneetik).

IV  klassi V a lgetäh t
Paul Alvre (keeleteadlane);
Simon Levin (vandeadvokaat, TÜ kuratooriumi liige);
Olaf Prinits (matemaatik).

V  klassi V algetäh t
Endel Aruja (haridustegelane, TÜ auliige).

Tänu
Autasustamisi

Rektor õnnitles 70. sünnipäeva puhul ning avaldas tänu pikaajalise ja  kohusetund
liku töö eest ning autasustas TÜ väikese medaliga majandusteaduskonna emeriitpro
fessor Vambola Türki.

65. sünnipäeva puhul pälvisid tänu pikaajalise kohusetundliku töö eest kinnis
varade osakonna töödejuhataja Evi Silm ja  majajuhataja Virve Reili. Samuti avaldati 
tänu kauaaegse ja  kohusetundliku töö eest ning autasustati TÜ väikese medaliga 
eraõiguse instituudi lektorit Maie Ruusi. TÜ väikese medali ja  tänukirjaga autasus
tati kantselei ja  personaliosakonna köitjat Aino Juursood.

aitu ui

2. lk

I Sõna on rektorikandi
daatide! 

I Palgad tõusevad

3. lk
I Ülikooli eelarvenumb- 

rid humanitaari pil
guga - prof Anne Lill 

I T. Maimetsa kommen
taar 

I Ehitus- ja remon
dieelarvet vaatleb 
arhitekt Martti Preem

4. lk
I Erasmuse programm 

jõuab Tartu Ülikooli 

I Prof Juri Lotmani sün
niaastapäeva seminar 

I Toetusfond

Kuidas valitakse rektor
Rektori valimiskoosoleku korraldab ja 

viib läbi valimiskomisjon. Komisjoni 
esimees on prof Inge-Maret Orgo, 
aseesimees prof Ants Tuulmets, liik
med dots Peeter Roosimaa, akadeemi
line sekretär Ivar-Igor Saarniit ja 
üliõpilane Leif К alev. Valimiskoosolek 
toimub tuleval reedel, 27. veebruaril 
kctl 13 aulas.

Rektorikandidaatide] on õigus esineda 
lühikese sõnavõtuga ning kuni hääle
tamise alguseni tagasi astuda. Valimisagi- 
tatsioon on valimiskoosolekul keelatud.

Valimiskogusse kuulub 246 liiget 
(korralised professorid, TÜ nõukogu ja 
teaduskonnanõukogude liikmed).

Valituks osutub see kandidaat, kes 
kogub üle poole valimiskogu poolthääl

test, s.o vähemalt 124 häält. Kui kumbki 
kandidaat nii palju hääli ei saa, kor
raldatakse teine voor, kuhu läheb edasi 
rohkem poolthääli saanud kandidaat. 
Kui kandidaadid said võrdse ar/u  hääli, 
läheb teise vooru ealt vanem. Ka teises 
voorus peab kandidaat saama vähemalt 
124 häält. Vastasel juhul jääb rektor 
valimata.

Ülikooli auditooriumid ajaga 
sammu pidamas

□ 6. veebruaril avati pidulikult keem iahoone konverentsikeskus.

Ülkooli õpperuumide üldpilt on mit
mekesine suuruse, otstarbe, kaasaegsuse 
ja hooldatuse poolest. 1997. aasta lõpul 
toimunud võistlusülevaatus “Kaasaegne 
auditoorium” oligi mõeldud hetkesei
sust ülevaate saamiseks ning paremate 
äramärkimiseks. Õpperuumide olukord 
sõltub paljuski peremehetundest ja 
hooldusest (puhtus, üldilme, mööbli 
paigutus, otstarbekus), kuid kaasajas
tamiseks on vaja ka rahalist investeerin
gut. Kaasaegses auditooriumis peaks 
olema vähemalt korralik tahvel, stat
sionaarne grafoprojektor, ekraan, otstar
bekas mööbel ja optimaalne valgustus 
(tahvlil, laudadel).

Ülikooli 143 auditooriumist on vii
mastel aastatel (1994-1997) kaasajas
tatud 78 (54%). Üleülikoolilistest sum
madest on soetatud 249 tahvlit (118 ro

helist ja 131 valget), tahvleid on paigu
tatud ka seminari- ja praktikumiruu- 
midesse. Uue näo on saanud üleüli- 
koolilised auditooriumid peahoones 
(aud 102 - grafoprojektor, diaprojekto
rid võimaldavad parallcclprojektsiooni) 
ja  keemiahoones (ringauditoorium - gra
foprojektor, tellimisel dia-, video- ja  
arvutiprojektorid). Humanitaarhoones 
on kaasaegse sisustusega auditoorium nr 
112, kus on statsionaarne grafoprojektor 
ja SAT-TV süsteem, tellimisel on või
malik arvuti-, video- ja  diaprojektorite 
kasutamine. Nimetatud tehnika kasu
tamist korraldab arvutigraafika- ja  õp- 
petehnikakeskus.

6. veebruaril avati keemiahoone ring
auditooriumi uus sissepääs koos luajee 
ja presentatsiooniruumiga, mis lisab 
uusi võimalusi kaasaegse konverentsi

korraldamiseks selles auditooriumis. 
Ruumikasse fuajeesse on võimalik pai
galdada stende, seal on ka riidehoid ning 
tualettruumid. Korrus kõrgemal asub 
presentatsiooniruum, kus samuti on või
malik näidismaterjale eksponeerida. 
Uus sissepääs asub keemiahoone Üli
kooli tänava poolses otsas.

Õpperuumide kaasajastamine ja  inim
sõbralikumaks muutmine peaks jät
kuma, kuid tehtut tuleb suuta ka hoida. 
Õpperuumide hea käekäik ja ilus 
väljanägemine on tihti otseses seoses 
hea peremehe olemasoluga. Loode
tavasti kuulub hoolikas valdaja/kasutaja 
tulevikus mõttelise osana iga kaasaegse 
auditooriumi juurde.

Ülle Hendrikson, 
bakalaureuseõppe peaspetsialist
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Jaak Aaviksoo
Olen sündinud 11. jaanua ril 1954. aastal T artus. 

1971. aastal lõpetasin T artu  II Keskkooli, 1976. 
aastal TRÜ füüsika-keem iateaduskonna cum 
laude füüsika teoreetikuna ja  asusin tööle Füüsika 
Instituuti. 1981. aastal kaitsesin väitekirja, milles 
esmakordselt jälgiti kuum a luiuinestsentsi 
nähtust m olekulaarkristallides.

Olen osaline pikoseknndspektroskoopia 
uurim issuuna rajam ises T artu s ; uu rinud  eksi- 
tonide dünaam ikat m olekulaar- ja  pooljuhtkris- 
tallides ja  kvan tstruk tuurides; tegelnud laserop
tika ja koherentsete optiliste kostetega; 1987. aas
tal valiti mind FI juh tteaduriks.

Ajavahemikul 1987-1988 ja 1989. aastal töötasin 
A. von H um boldti Fondi stipendiaadina 
Stuttgardis, 1990. aastal külalisprofessorina 
Pariisi VII ülikoolis ja  1991. aastal Osaka Üli
koolis. 1992. aastal juun is valiti mind T artu  Üli
kooli optika ja  spektroskoopia professoriks, sama 
aasta juun ist olen TÜ pro rek to r. 1995. aasta 
novembris nim etati m ind ku ltuu ri- ja  haridus
ministriks, alates 1. jaan u a ris t 1996 haridusm in
istriks. Töötasin sellel kohal 1996. aasia novemb
rini, seejärel naasin tööle ülikooli eksperim en
taalfüüsika ja tehnoloogia instituud i juhatajaks, 
kellena töötan siiani. 1995. aastal valiti mind Eesti 
Teaduste Akadeemia liikmeks täppisteaduste alal.

Olen avaldanud üle 100 teadustöö, sh 43 artik lit 
rahvusvahelistes ajak irjades, osalenud rohkem 
kui 30 rahvusvahelisel teadusfoorum il ning esi
nenud loengutega mitmes ülikoolis (Saksamaal, 
P rantsusm aal, USAs, Jaapanis, Šveitsis jm). 
Seoses tööga haridussüsteem is olen avaldanud rea 
uurim uslikke artik leid  Ivesk- ja  Ida-Euroopa 
(kõrg)haridussüsteem ide kohta, esinedes vas
tavatel rahvusvahelistel foorumitel. Olen Eesti 
Füüsika Seltsi asutaja ja esimene esimees, In 
foühiskonna Foorum i liige, sam uti Eesti Teadus-

I Konstruktiivses dialoogis. Pean siinkohal või
malikuks pakkuda lahendust vaid kahele 

probleemile. Esiteks vastasseis ülikooli juhtkonna 
ja  arstiteaduskonna ning kliinikumi vahel. Kahet
susväärsel moel on vastasseis väljunud erinevate 
arusaamade pinnalt ning kujunenud suuresti ka 
reaks isiklikeks vastasseisudeks. Minu administra
tiivne kogemus näitab, et lahendus ei saabu enne, 
kui vähemalt üks osapooltest asendatakse. Sel ei ole 
midagi pistmist süüdlase otsimisega, vaid va
jadusega taastada konstruktiivne dialoog. Teine 
probleem on kliinikumi baasil toimuva õppe- ja  
teadustöö nn infrastruktuuri kulude katmine. Mõis
tan ja  toetan kliinikumi taotlust nende kulude kat
miseks ülikooli poolt, samuti taotlust saada selleks 
tarbeks sihtfmantseeringut sotsiaalministeeriumi 
eelarve kaudu. Kõige kurvastavam ongi kujunenud 
vastasseisust tulenenud sihtsummade eraldamise 
lakkamine, mis on oluliselt kahjustanud nii klii
nikumi ja  Tartu linna kui ka ülikooli huve. Infrast
ruktuuri kulude eraldamine kliinikumile ülikooli 
eelarvest on võimalik koos ülikooli eelarve 
koostamise üldpõhimõtete sisulise ümberkor
raldamisega.

2Väidan, et ülikooli jooksva aasta finantsvõi
malused lubavad saavutada dotsentide kesk

mise palgataseme 6000-6500 krooni. Palgatase 10
000 krooni on hea tahtmise korral saavutatav 2-3 
aastaga. Kahjuks on küsimuse asetus vältimatult 
spekulatiivne, sõltudes paljudest välispara- 
meetritest, samuti ülikooli enda eelistustest. Jääksin 
siiski truuks oma varasematele väidetele -  si
hikindla tööga on võimalik tagada palgaskeemi 
(4:3:2 riigi keskmist) rakendumine 3-4 aasta jook
sul, kusjuures proportsioonide taastamine peaks 
olema realiseeritav veel jooksval aastal. Kahjuks 
pole see paljudes teaduskondades võimalik juba 
kinnitatud eelarve tingimustes ilma oluliste, üli
kooli põhitegevust kahjustavate koondamisteta.

3Ma eristaks siinkohal kaks erinevat probleemi. 
Ühe olemus on teatud vastasseisus ülikooli 

akadeemilise pere liikmete ning teenindava perso
nali, sh administratsiooni töötajate vahel ning on 
ilmselt ülikoolide igavene probleem, millele lahen-

ja  Arendusnõukogu ja Vabariigi Presidendi 
akadeemilise nõukogu liige. H aridusm inistrina 
käivitasin T iigrihüppe nime all tuntuks saanud 
koolide arvutiseerim ise programmi ja  juhin 
siiani selle programmi tegevust ja  T iigrihüppe 
Sihtasutuse nõukogu.

Valdan inglise, vene, saksa ja  vähemal määral 
prantsuse keelt.

Vanem poeg Ain on arstiteaduskonna 6. aasta 
üliõpilane, abikaasa K iira Aaviksoo töötab 
keskkonnam inisteerium i peaspetsialistina. 
Peres on tü ta r Berit, õigusteaduskonna 
üliõpilane, ja  poeg Helmer, kes õpib Miina 
H ärm a gümnaasiumis.

duse otsimine käib alati teatavate lainetena. Seda 
võib näha kõige paremini eelarveosakaalude muu
tumiste kaudu. Tänases Tartu Ülikoolis seisneb see 
lisaks ka eelarve koostamise põhiprintsiibis -  es
malt vajalikud iild- ja  administratiivkulud (NB! 
eelmisel aastal ka nn vältimatud ja  uued kulud) ja  
seejärel ülejäänu teaduskondadele. Mõttelaadi il
mestamiseks tooksin ülikooli cclarvelchtc käes 
hoidva prorektori vastuse küsimusele “Miks on 
ülikooli hariduseelarves 2,7 miljonit nähtud ette 
administratsiooni kantseleikuludeks?”: “Kas sa 
tead, kui palju selle lehe trükkimine maksab -  üle 
krooni?" Mõistan poolelt sõnalt, miks pidin insti
tuudi juhatajana piirduma 14 000 krooniga ha- 
riduseelarve majanduskuludeks.

Teine probleem on peidetud igasse ülikooli admi
nistraatori, rektori või prorektorini välja väitesse 
“Ülikool on seisukohal, c t Academia'\{ kolle
giaalsust eeldades väidan, et niisugune väljaütle
mine vajab väga laialdast konsensust, milles 
osalevad teiste kõrval näiteks ka üliõpilased. Kui 
see nii ei ole, oleme saanud administratsiooni 
probleemi -  academia on redutsccrunud admi
nistratsiooniks.

4Taasluua ühtsustunne ülikooli akadeemilises 
peres ja  liikmeskonnas laiemalt, edendada kol

legiaalsusel põhinevaid otsustusmehhanisme ja  ta
gada põhitähelepanu koondamine ülikooli 
põhitegevusele -  õppe- ja  teadustööle.

Peeter Tulviste
Sündisin 28. oktoobril 1945 Tallinnas. 1964 

lõpetasin Tallinna 10. Keskkooli (Nõmme Güm
naasiumi) ja  läksin Moskva Ülikooli psüh
holoogiat õppima. P ärast lõpetamist 1969. aastal 
tulin tööle T artu  Ülikooli. 1970. aastal võeti 
mind aastaks sõjaväkke. 1971-1974 õppisin TU 
aspirantuuris, sügisest 1974 asusin tööle loogika 
ja psühholoogia kateedrisse õpetajana.

1975. aastal kaitsesin kandidaadi-, 1987. aastal 
doktoritöö. Mõlema teemaks olid ku ltuu rie ri
nevused ja  ajaloolised m uutused mõtlem isprot
sessides. Selleteemalised raam atud ilmusid 1984. 
aastal eesti, 1988. aastal vene ja  1991. aastal 
inglise keeles. Olen uurinud ka lapse mõtlemise 
arengu sõltuvust kultuurist. Aastast 1988 olen 
valitud arengupsühholoogia korraliseks profes
soriks (psühholoogia kateedri juha ta ja  1988- 
1992),

1990-1991 olin uurimistööl Glarki Ülikoolis 
USAs, kevadsemestril 1992 külalisprofessor 
H amburgi Ülikoolis. Aastast 1989 olen pidanud 
loenguid Poola, Rootsi, Soome, USA, Kanada, 
Jaapani ülikoolides. Olen publitseerinud üle saja 
teadustöö.

1991. aasta! olin filosoofiateaduskonna kor- 
raldaja-dekaan ja  hiljem dekaani kt, 1992. aastal 
prorek tor. 1993. aasta mais valiti mind T artu  
Ülikooli rektoriks.

1994. aasta jaanuaris t olen Eesli Teadus- ja 
Arendusnõukogu aseesimees.

1994. aastal valiti mind akadeem ikuks, alates 
novem brist 1994 täidan Eesti Teaduste Aka
deemia asepresidendi, sam uti hum anitaar- ja 
sotsiaalteaduste osakonna akadeem ik-sekretäri 
kohuseid.

■ Arstiteaduskond ei ole esimene ega ainuke 
teaduskond, kellel on olnud see probleem, et 

üldse ci tule enam ots-otsaga kokku. Probleeme on 
seal teisigi ja need nõuavad lahendamist erinevatel 
tasanditel. Mis puutub teaduskonna juhtimisstiili ja  
teaduskonna suhteid ülejäänud üheksa teaduskon
naga, siis sellega peab teaduskond ise toime tulema. 
Teiseks on arstiteaduskond, kui võrrelda teda 
näiteks õigusteaduskonnaga, olnud saamatu oma 
suhetes avalikkusega ja oma peamise tellija, sot
siaalministeeriumiga. Kui teaduskond on pidevalt 
nõudnud vastuvõtu suurendamist, siis sotsiaalmi
nisteerium on sellele jäigalt vastu olnud. Ja vali tsuses 
kuulatakse loomulikult tellijat, st ministeeriumi.

Teiseks on probleemid, mis lahendatavad ülikooli 
tasemel. Praegu oleme ametis sellega, et otsime 
ülikoolist teaduskonnale raha. Ülikooli poolt toetan 
teaduskonna taotlust, kuna flnantshäda on osalt tek
kinud sellest, et on mindud uutele õppekavadele, 
mis ei ole ainult arstiteaduskonna, vaid ka ülikooli 
ja  terve Eesti riigi asi. Sellepärast on loomulik, et 
ülikool aitab kaasa selle probleemi lahendamisele.

Mis aga puudutab arstiteaduse ja -Õppe üldisi pers
pektiive, siis nende arutamine ja  lahendamine ei 
mahu teaduskonna ega ülikooli raamidesse, vaid 
seda peab lõppkokkuvõtteks otsustama riik.

2Oma tegevuskavas väidan, et dotsendi kesk
mine palk ületab selle aasta sees 7000 krooni 

piiri, mis teeb 75 protsenti möödunud aasta det
sembrikuu professori keskmisest palgast. Pole 
kahtlust, et lähematel aastatel jõuame dotsendi pal-

1996. aaslal vali li mind E uroopa Teaduste ja  
Kunstide Akadeemia liikmeks, 1997. aastal Poola 
M editsiiniakadeemia liimoks.

Kuulun Eesti Psühholoogide Liidu juhatusse 
ning olen ISSB1) ja  CHEIRONi Euroopa osa
konna liige. Olen ajak irja  Akadeemia toimetus
kolleegiumi ning a jak irjade Jou rnal of Russian 
and ast E uropean Psyehology ja  C ulture and 
Psyehology toimetuste liige.

Olen abielus, tü tre  ja  poja isa. Abikaasa Tiia 
töötab psühholoogia osakonnas dotsendina, poeg 
Jaan on psühholoogia eriala I. aasta üliõpilane, 
tü ta r Epp on kooliõpilane.

gaga kümne tuhande kroonini. Millal täpselt, see 
sõltub 1) üldisest majanduslikust edenemisest, 2) 
sellest, mis kujul Riigikogu aktsepteerib aprillikuus 
rektorite poolt väljapakutavat kõrghariduse 
väljaarendamise kava, 3) dotsentide hulgast tu
levikus. Praegu on sõnastamisel uued dotsendile 
esitatavad nõuded ja  kui need valmis on, siis hak
kame praegusi ja  tulevasi dotsente nende nõuetega 
kõrvutama. (Palun sellest mitte nii aru saada, nagu 
ähvardaks praegusi dotsente mingi oht.) Kuna kõiki 
neid tegureid on võimatu ette näha, siis on täpset 
aega raske öelda, aga arvan, et dotsendi palk jõuab
10 000 kroonini ülejärgmisel aastal, st aastal 2000,

3See probleem on päevakorral kõikides Euroopa 
ülikoolides, sest ülikool ei ole enam elevandi

luust torn, kuhu valitsuselt tuli raha sisse ja  teadlas
telt läks teadus välja. Üha rohkem eeldatakse, et 
ülikoolid majandavad ennast ise, hoolitsevad ise 
oma mitmest kanalist tuleva finantseerimise eest. 
See aga tähendab, et ülikooli haldus- ja  majan
duselu juhtida niimoodi, et üks, näiteks majan
dusteaduse professor ajab oma õppe-ja teadustöö 
kõrvalt ära ka ülikooli majandusasjad, ei ole või
malik. See on lootusetu minevik. See on praegu töö, 
mis eeldab professionaalse majandusjuhi täis
panust.

Teisest küljest on ülikoolid olnud traditsiooniliselt 
akadeemilise vabaduse pesad, kus on sallitud ainult 
akadeemilist autoriteeti ja  mitte muud. Sellest see 
vastuolu tekibki. Seda küsimust arutatakse praegu 
Euroopa ülikoolide foorumitel. Lahendus on selles, 
et kumbki pool mõistab teise funktsiooni ja  posit
siooni paremini kui praegu. Mc ci pea jalgratast üksi 
leiutama, kuid siiski mõtlema, mille poolest on 
meie olud erilised,

4Esiteks - jätkata ülikooli reformimist järjepide
valt, rahulikult ja  jõuliselt, ilma tõmblemiste ja  

vapustusteta; teiseks -  hoida ülikooli asendit ja  
mainet Eesti ühiskonnas; kolmandaks -  hoolitsema 
selle eest, et ülikooli finantseerimine järsult kas
vaks. Raha (kuigi mitte ainult sellega) saab teha 
akadeemilise karjääri ja  ülikoolis töötamise uuesti 
atraktiivseks ja tagada, et ühelgi üliõpilasel ei saa 
rahapuudus takistuseks Tartu Ülikoolis õppimisel

UT küsimused rektorikandidaatidele
1. Kuidas Teie lahendaksite arstiteaduskonna probleemid?

2. Millal on dotsentide palk 10 000 krooni?

3. Tihti räägitakse nn administratsiooni probleemist. Milles näete 
selle probleemi olemust ja kas sellel on olemas lahendus?

4. Uue rektori kõige olulisem ülesanne?

Palgad tõusevad
10. veebruaril kinnitas ülikooli 

valitsus palgaastmestiku muutmise 
ettepaneku. Miks oli seda muuta 
vaja? Sellele ja järgnevatele 
küsimustele vastab personaliosa
konna juhataja LEELO MURU.

Palgaastmestikku oli vaja muuta mit
mel põhjusel. Esiteks seepärast, et vii

mane oluline palgaastmestiku muutus 
toimus 1996. aasta 1. novembrist ja 
seoses 845-kroonisc miinimumpalga 
kehtestamisega ka 1997. aasta aprillist, 
mis muutis viit esimest palgaastet. Et 
palgaastmestik oli üle aasta muutmata 
ning et 1. jaanuarist suurenes mii
nimumpalk 1 100 kroonini, siis tõi see

palgaastmestikku disproportsioone 
kuna oluliselt oli vähenenud vahe teatud 
kvalifikatsiooniga, sealhulgas ka kõrg
haridusega töötajatele, ja kvalifikat
sioonita lihttöötajatele garanteeritud ast
mepalga vahel.

Tcinc põhjus. Ülikooli töötajate kuu
palk koosneb astmepalgast ja  lisatasust, 
mille eesmärgiks on anda suurem või
malus töötajate palkade diferent
seerimiseks. Kuna põhipalk oli kaua 
aega reguleerimata, siis lisatasu

moodustab keskmiselt üle 20 % töötaja 
kuupalgast. Teatavasti ci ole igakuised 
lisatasud mitte alati määratud lisaüles
annete või tulemusliku töö eest, vaid 
pigem selleks, et hoida palka mõnin- 
galgi määral konkurentsivõimelisel 
tasemel. Nii ct teiseks põhjuseks oli 
vähendada lisatasu osakaalu kuupalgas. 
Tahaksin kindlasti toonitada seda, et 
hoolimata palgaastmestiku “külmu
tamisest” enam kui aasta jooksul, on 
keskmine palk viimase pooleteise aasta

jooksul tõusnud ja seda eelkõige lisa
tasude osakaalu suurenemise teel. Kuid 
nüüd on võimalik tõsta kõikide töötajate 
palka - astmepalga tõus suurendab põhi
palga taset keskmiselt 20 protsenti.

Milles seisnevad muudatused?

Rõhutaksin, ct iga töötaja palk on in
dividuaalne ja oleneb töötaja 
tööpanusest, töötaja väärtusest, tööüles
annete täitmise tulemuslikkusest, ja  mis

Järg  4. lk .
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Eelarvenum britest humanitaari pilguga
Jaanuarikuus polnud T artu Ü li

koolis p eam isek s ju tu teem ak s  
m itte  tead u sp rob leem id , vaid e n 
nekõike raha. Ka P o stim ees  k om 
m en teeris sed a  artikliga ülikooli 
napist ee la rv est (PM 29 . 0 1 .98 ). 
T eem a  liitub paratam atu lt ka rek- 
torivalim ise kam paaniaga, se s t  
eelarve  v o o ru stes  või pu u d u stes  
kajastub ka p raegu se  juhtkonna  
tegevu sp rogram m .

Pcalc lehes avaldatu on lisaks sattunud 
lauale ka teisi läkitusi, mis kõik selgi
tavad, kuidas teaduskondade osakaal 
eelarves suureneb. Kõik see peaks viima 
järeldusele, et teaduskonnad elavad üha 
paremini. Ja vastavalt administratsiooni 
ja  üldkulutustc osas peaks järelikult 
valitsema üha suurem kasinus ja  kok
kuhoid -  protsendid ei valeta. Ega otse
selt muidugi mitte, aga humanitaarina 
tahaksin vaadata asja inimlikust küljest. 
Protsendid vastavad ainult sellisele 
küsimusele, mida tahetakse esitada.

Kuidas puudutavad need protsen
did inimesi, kes ülikoolis töötavad?

Mulje, mida praeguse rektori mees
kond on püüdnud jätta, nagu väheneksid 
ülikooli haldamise kulud, on petlik 
seetõttu, et ta ei esita sellejuures peamist 
küsimust, millest lähtuvalt peaks eelarve 
koostatud olema, ja  nimelt: kui kallist 
haldusaparaati ja  teaduskondadevälist 
koosseisu ülikool tervikuna jõuab, saab 
ja  tahab ülal pidada. Lähtudes prio
riteetidest peaks just teaduskondade hu
videst lähtuma vajadus tugistruktuuride, 
haldusaparaadi, teaduskondade laien
duste järele mujal asuvate üksuste näol. 
Sellele küsimusele vastamine eeldab 
sotsiaalset kokkulepet, vastastikust re
spekti ja  dialoogi juhtkonna-teaduskon- 
dade vahel. Siin julgeks öelda, et aren
gutendentsides on vajakajäämisi. 
Möödunud kolme aasta jooksul on 
teaduskondadele lisandunud rida töid ja 
kulutusi, mille eest kanti varem hoolt nn 
välistest allikatest (näit valvesüsteemid, 
sideteenused, sisustus, aga ka 
üliõpilasarvestus jm). Selle kohaselt pi
danuks administratsiooni töö jaüldkulu- 
tuste hulk vähenema, millega naiivse 
loogika järgi ei peaks kaasas käima 
eelarve kasvuprotsendid, eriti sellised, 
nagu näiteks rektori vastutusala palga
fondi kasv 1998. aastal 17,6 % (vrd 
teaduskondade kasvuga 9,9 %).

*  *  *

Põhitööd ülikoolis, noorte koolitamist, 
teevad teaduskonnad ja seda tööd 
toetavad teaduskondadevälised ük
sused: administratsioon ja  asutused. 
Riik tellib koolitusteenust ja  maksu
maksja maksab selle eest raha. See raha 
moodustab ülikooli hariduseelarve ja  
see on, kus prioriteedid peavad selgelt 
välja tulema. Seda raha napib. Muud 
vahendid (teadusrahad, omatulu, sihtra
had jne) võib sellise vaatenurga juures 
kõrvale jätta -  neid hangitakse vastavalt

võimalusele ja  võimetele. Ülikooli 
moraalset ilmet kujundab aga just mak
sumaksja raha kasutamine noorte 
harimiseks (õppekulu), mitte üldine 
eelarvesumma voi see, kui palju keegi 
veel lisaks oma põhitegevusele töötab.

Milliseid inimesi peetakse üleval ha
ridusrahaga? Praeguse tegutsemise 
juures näen siin mitmeid probleeme. Ja 
kui räägitakse samasuunalise arengu 
stabiilsest jätkumisest, võib kahelda, kas 
see oleks ülikooli kui terviku huvides. 
Selgitustes eelarve õigustamiseks ei 
puudutata kõige tähtsamat: teaduskon- 
naväliste üksuste ülalpidamise suhet 
teaduskondade eelarvesse. Ehk tei
sisõnu, kui palju peab ülikool vajalikuks 
maksta kellelegi palka ja  majandamisra- 
hasid haridusraha arvelt. Nii küsides ja  
inimestele keskendudes tuleks kõrvale 
jätta kommunaalne külg (sh elekter, 
küte), mis on omaette kokkuleppe 
küsimus. Aastaaruandeid vaadates tuleb 
välja, et 1995. aastal moodustasid ha- 
riduseelarves teaduskonnavälised pal
garahad teaduskondade palgarahast 
40,1%. 1998. aasta eelarves on admi
nistratsiooni käsutuses olevate haridus
summade (personal ja  nende vahetud 
majanduskulud) suhe teaduskondade 
samaliigilistesse rahadesse 59,7%. See 
tähendab, et üsna suure hooga läheb kal
limaks tegevus, mis ei seostu vahetult 
teaduskondades tehtava õppetööga. Ja 
mis veel tähtsam, pole olnud avalikku 
arutelu nende probleemide kohta. Kogu 
senine jutt käib elektri-, kütte- jt kom
munaalteenuste hinna tähtsuse rõhu
tamise sordiini all,

* * *

Tegelikkuses on tulemus selline, et õp
petööd tegijatele ja administratsioonile 
kehtivad erinevad mängureeglid. 
Tegelikkuses algab päris ülikool 
dekaanist kõrgemale minnes. Nii tulebki 
välja, et lahkuvad õpetajad, lektorid ja 
assistendid (NB! mitte esmajoones pro
fessorid). Noor assistent küsib, miks 
saab kantseleineiu või autojuht ülikoolis 
rohkem palka kui tema. Ja osakonna
juhataja küsib (vähemalt peaks küsima), 
miks teaduskondades pole olnud või
malik selline palgakasv, nagu näeme 
1998. aasta eelarves administratsiooni 

juurde kuuluvate üksuste juures, kõrvu
tades andmeid näiteks 1995. aastaga 
(madalamas järgus on selles võrdluses 
esindatud raamatukogu, arvutuskeskus, 
muuseumid). Ei taha väita, cthca töötaja 
kantseleis või infotalituses ei võiks 
saada rohkem palka kui näiteks lektor. 
Ja et ühise arutelu käigus võidakse ot
sustada, et õppetöö huvides on tõesti 
kolme aasta jooksul suurendada trans
pordiosakonna meeskonna ülalpi
damiseks kulutusi 159% ja et administ
ratsioon vajab 1998. aastal ka transpor
dikuludeks 1 miljon 780 tuhat EEKi 
aastas (st tööpäevade järgi umbes 6000 
krooni päevas) -  see on summa, mis 
vastaks umbes 30 lektori aastapalgale.

Kurioosum on siiski selles, et kui näiteks 
õppetool soovib ülikooli transporti 
kasutada (näit õppetööks vajalikku ma
terjali Tallinnast ära tuua), küsitakse 
tasu tariifi järgi, mis oli kõrgem kui 
odavamatel linnataksodel Tartus ja 2 
korda kõrgem kui enamikul linnadeva
helist veoteenuseid pakkuvatel firmadel. 
Tekib küsimus, miks pole siis teadus
kondade puhul peetud vajalikuks trans
pordikulusid arvestada.

Mäng käib niisiis erinevate reeglite 
järgi. Eelarves on administratsiooni ja  
asutuste palgaraha ning selle juurdekasv 
eraldi arvestatud ning sellele lisanduvad 
kantselei, lähetuste jm  kulud. Teadus
konnad saavad summa, mida osakonna
juhatajad peavad igal aastal ära jagama 
palga ja muude kulutuste vahel. Pal
gatõus on olnud reeglina võimalik ma
janduskulude vähendamise arvelt. Miks 
teaduskonnavälistele üksustele sellist 
iga-aastast rehkendust pole vajalikuks 
peetud ja  nüks seal on palgatõusuprot- 
sendid garanteeritud?

* * *

Kokkuvõtteks. Pole mõtet võrrelda 
administratiiv- ja  üldkulusid kui tervikut 
teaduskondadele eraldatud rahaga, vaid 
tuleb rääkida personali ülalpidamisku
ludest teaduskondades võrrelduna vas
tavate kulutustega tcaduskonnavälistes

Olen nõus prof Anne Lille väitega, ct 
protsendid vastavad ainult sellisele 
küsimusele, mida tahetakse esitada. 
Ekslikult esitatud küsimusele ei anna 
tõest vastust ka parim matemaatika.

Tsentraalseks arvutuseks siinses kir
jatükis on väide, ct 1995, aastal moodus
tasid hariduseelarves teaduskon
navälised palgarahad teaduskondade 
palgarahast 40,1%. Mis on õige. Seda 
numbrit aga - pange tähele - võrreldakse 
mitte 1998. aasta palgarahade suhtega, 
vaid personali ja  nende vahetu majan- 
duskulu omaga. Seega kasutatakse 
levinud trikki, kus täiesti erinevaid asju 
võrreldes “tõestatakse” enesele va
jalikku.

Milliste arvutuste tulemusena 
saadakse ikkagi 59,7%, mis tundub 
koletu suur isegi täiesti bürokratiseeru- 
nud asutuse kohta?

Kui TÜ nõukogu eelarvekomisjon 
arutas tcaduskonnavälisc poole eelarvet, 
siis püüti välja tuua kõik otsesed admi- 
nistratsioonikulud - kõik teaduskon
navälised palgad, kantseleikulud, trans
pordikulud jm . Tulemuseks saadi 30 
076 400 krooni (TÜ nõukogule esitatud 
materjal, lisa 9), mis moodustab 
teaduskondade personali- ja  majan
damiskuludest (91 519 300 krooni)

struktuuriüksustes. See on, mis vahetult 
inimesi puudutab ja  mõjutab nende ot
sust, kas töötada edasi ülikoolis või 
mitte. See on ka see, millest on tekkinud 
sotsiaalsed probleemid, millega kaasneb 
juhtkonna võõrandumine õppetööga 
seotud probleemidest. Teaduskondi ja  
õppetööd toetavate tugistruktuuride kal
lidust mõõdavad personalikulud koos 
nende vahetute majanduskuludega 
(samal põhimõttel nagu teaduskonnad 
oma raha kasutavad, s.o pcalc palga 
lähetusteks, kantseleikuludeks jne). Mis 
puudutab hoonete majandamiskulusid, 
kultuuri-ja kirjastustegevust, siis nende 
kulutuste üle arutamine peaks jääma 
kolmandaks suureks alajaotuseks eelar
ves, mille finantseerimise viis ja  ulatus 
otsustataks administratsiooni ja  
teaduskondade vahelise arutelu käigus.

Ilmselt poleks seda kirjatükki sündi
nud, kui ülikooli rektor poleks mõni aeg 
tagasi soovitanud esitada oma küsimus, 
millest ka siin osaliselt juttu oli, kir
jalikus vormis. Sama soovitas ka Plutar- 
chos 2000 aastat tagasi: inimesel, kes 
liiga palju rääkima kipub, nagu 
filoloogid seda ilmselt teevad, on parem 
kirjutada.

Anne Lill,
klassikalise filoloogia korraline  

professor

32,9% . Vahe prof Lille tooduga on väga 
suur - 24,5 miljonit krooni. Kas on prof 
A. Lill pidanud administratsiooni va
hetuteks majanduskulutusteks elektri-ja 
küttekulusid või hoopis ülikooli 
kooride, Üliõpilasküla või spordiklubi 
toetust? Või 7,7 miljonit ehitusrahasid, 
mis katab põhiliselt õigus- ja  sotsiaal
teaduskonna hoonetele tehtud kulusid? 
Või teadusajakirjade ostmist TÜ raama
tukogule? See jääb küll selgusetuks - 
piisab vaid mingi numbri väljakäimiscst 
ja  heast usust.

Ma ei väida, et kõik on ülikoolis ra
hade kasutamisega hästi. Viidatud trans
pordiosakonna tööd analüüsiti paar aas
tat tagasi ja  leiti, ct ehkki hakkas otsa 
saama aeg oma transpordifirma ülalpi
damiseks, oli seda siis veel ikkagi 
odavam ja  kasulikum teha. Muidugi on 
aeg uueks analüüsiks ja  kui efektiivsus
näitajad jäävad alla linna teiste firmade 
omadele, siis tuleb see osakond ka 
likvideerida - nagu tehti hiljaaegu kemi
kaalide laoga.

Tegutsemisele peab aga eelnema ana
lüüs. Mitte emotsionaalne, vaid mate
maatiline analüüs. Täpsete arvudega.

Prof Toivo M aim ets, 
eelarvekom isjoni esimees

kommentaar

Eelarverahade üldkulutamise (ehitus- ja
remondiosa) asjus

Ülikooli arh itek tina  o len  p ida
nud om a põh iü lesan deks evida  
ülevaadet kõigi ülikooli h o o n e te  
eh ituslikust se isu st, välja kujun
dada se lle  a lusel seisukohad  eri
n evate  h o o n e te  rem ond i- ja re- 
konstrueerim isvajad usest ning 
se lle st lähtuvalt esitad a  ka vas
tavate  tö ö d e  pingerida. N i
m etatu d  pingerida kajastab se e g a  
ee lk õ ige  ehituslikku seisu , s.o  
tea ta v a st ob jek tiiv sete  näitajate  
võrd lu sest tu len ev a t rem on 
d itööd e  vajaduste järjestust.

Niisuguste hinnangute andmiseks ju l
gen arvata endal olevat küllaltki pika
ajalist praktilist kogemust. Aastatel

fc

1981-1988 TRÜ linnalabori vanemtea
durina olen läbi käinud ja analüüsinud 
kogu Tartu linna elamufondi ja  koos
tanud vastavad pingeread. Minu restau
reerimisprojektide järgi on restaureeri
tud näiteks hooned Struve 2 (Parroti 
maja), Ropkamõisa 7 (ametnike elamu) 
ja Ropkamõisa 10 (erakliinik Dentes), 
elamu Jakobi 37 jt.

Kaks aastat tagasi ülikooli tööle asuma 
käisingi esmaülesandena läbi enamiku 
ülikooli hooneid keldrist pööninguni ja  
sain päris selge võrdleva pildi.

Arvestades teaduskondade ja  teiste 
allüksuste käes olevaid ruume, on mul 
ülesandeks koostada vajalike uusehitiste 
nimekiri ja anda ka seal n-ö pingerida.

Siin on kahtlemata oluliseks lähteinfor
matsiooniks teaduskondadelt laekuvad 
taotlused.

Nimetatud andmete baasil ja  ülikooli 
arengukavast lähtuvalt sai koostatud 
ülikooli territoriaal-ruumiline arengu 
kava, mis pärast vastuvõtmist TÜ nõu
kogus muutus kohustuslikuks tegevus- 
aluseks.

Niisiis, ülikooli eelarve koostamisel 
tuleks ülikooli ehitus- ja remondira- 
hade planeerimisel lähtuda ehitusosa
konna ja ülikooli arhitekti esitatud 
pingeridadest, mis on ühelt poolt 
koostatud teaduskondade taotluste ja 
teiselt poolt n-ö kõrvalseisva (e tea
duskondade huvist sõltumatu) cks-

k

perdi, s.o ülikooli arhitekti hoonete 
ehituslikule seisule antud hinnangu 
alusel.

1997. aasta eelarve kujundamisel 
lähtuti ehitusosakonna koostatud objek
tide nimestikust, mida, tõsi küll, ei lüli
tatud eelarve juurde kohustusliku lisana 
ja mis lõi teatavad tingimused eraldatud 
raha kasutamiseks ka nimekirjas mit
teolevatele objektidele.

Olles töötanud ülikoolis nüüd kaks 
aastat, ci saa ma jätta avaldamata oma 
imestust mõningate 25 professori 
avalduses esitatud seisukohtade üle ja 
eriti selle interpreteerimist prof Jaak 
Aaviksoo Postimehele antud intervjuus.

Järg 4. lk.

i

õnnitlenfie
Maie Ruus 

65

Kolleegid õigusteaduskonnast õnnit
levad ja  soovivad head tervist!

Vambola 
T ü rk

70

21. veebruaril saab 70-aastaseks ma
jandusteooria õppetooli professor, nüüd 
juba emeriitprofessor Vambola Türk, 
mees, kelle kogu teadlik elu on olnud 
seotud Tartu Ülikooliga. Sügisel täitus 
sellest 45 aastat.

Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist cum 
lande 1952. aastal on ta läbinud õppejõu 
klassikalise karjääriredeli - aspirantuur, 
assistent, õpetaja, vanemõpetaja, dot
sent, professor, ja lõpuks emeriitprofes- 
sor. Majandusteaduse kandidaadikraadi 
sai Vambola Türk aastal 1961, mil 
paljud tänastest kolleegidest veel sün
dinudki polnud. Doktoritöö kaitses ta 
1975. aastal. Kuiv aritmeetika aga näi
tab, et sellestki on juba palju aastaid 
möödunud.

Aastad kaovad ruttu, kui nad on 
täidetud tiheda tööga. Ja töötunde on 
tänane juubilar teinud kindlasti rohkem 
kui ükskõik kes majandusteaduskonna 
praegustest õppejõududest. Töö on 
hoidnud Vambola Türki heas vormis 
tänaseni. Just sitke töö võimaldas roh
kem kui 60-aastaseI mehel aegade muu
tudes kiiresti uut omandada, mida tähis
tavad emeriitprofessori kahe soliidse 
mahuga raamatut viimastel aastatel. Eks 
seda kõike ole soosinud Vambola Türgi 
maamehelik asjalik ja praktiline 
loogika.

Muhe naljasoon on toonud sõpru, oma 
seisukohtade visa kaitsmine lugupi
damist, aga ka vaenlasi ja  kriitikuid. Vii
mased on otsinud vigu ja veakesi ja va
hel midagi ehk leidnudki. Kuid sellele 
vaatamata pole Vambola Türk kunagi 
pead longu lasknud ja  on visalt oma teed 
edasi läinud.

Kolleegide ühine soov on, et see ak
tiivne ja  töökas tee jätkuks veel kaua.

Tervist ja  jõudu, professor Türk!
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Palgad tõusevadEelarverahade üldkulutamise 
(ehitus- ja remondiosa) asjus
A lgus 3. lk.

Kindlasti on Õige akadeemilise väär
tusorientatsiooni, ülikooli juhtimise 
läbipaistvuse rõhutamine. Kuid 
arusaamatu ja isegi tendentslik on 
rõhuasetus, nagu teadus- ja  õppetöö 
arendamiseks läheks vaid 40%, s.o otse 
teaduskondadele eraldatav osa, aga üle
jäänud 60% üldkuludeks eraldatud sum
mast läheks justkui ametnikkonnale?

Eriti arusaamatu on prof J. Aaviksoo 
väide, et ülikooli akadeemiline avalik
kus ja  otsustusorganid ei pruugi oma 
prioriteediks pidada neid saavutusi, mis 
ülikoolil on uusehituste ja  
renoveerimise alal, s.t 60% eelarve “ku
lutamisel” .

Olles siiski ehituskorralduslikes as
jades osaline, julgen küll esmalt öelda, 
et ehituslik aktiivsus baseerub just ni
melt otsustusorganite otsustel ja  ma ei 
ole märganud silmatorkavat isetegevust.

Teiseks pean vajalikuks märkida, ct 
sellest 60% eelarve rahast, s.h lõviosa 
ehiuisest kulutatakse ju  teaduskondade 
ruumide ja  hoonele haldamiseks ning 
remondiks. Need teaduskondadevälis
tele üksustele eraldatavad summad 
lähevad teaduskondadele: näiteks kin
nisvarade osakonna kaudu - valvurid, 
koristajad, sanitaarremont; peainsene- 
riosakonna kaudu kütte-, vee-ja kanali
satsioonitorustike, elektri- ja  ventilat- 
siooniseadmete remondiks ning kom- 
munaalmakseteks, ehituskorralduse 
osakonna kaudu remondile ja  uusehi- 
tustele jne.

Loetlen siinkohal mõned paari vii
mase aasta suuremad tööd - need kõik 
on läinud teaduskondadele:

Viimaks ometi on ELi kõrgha- 
ridusprogramm Erasmus jõudm as ka 
Eesti ülikoolidesse. Esialgu küll vaid 
ettevalmistuste tasemel, sest toetus- 
taotluste esimene tähtaeg on 15. novem
ber 1998 ning täielik töö algab alles 
sügisel 1999. Et aga tegemist pole enam 
mitte abi-, vaid täisväärtusliku 
koostööprogrammiga, mis eeldab üli
kooli suurt omapoolset panust ning su
juvalt töötavat ülikoolisisest koordi
naatorite võrku, siis polegi Eesti 
kõrgkoolidele antud aastane ettevalmis
tusaeg ehk ülearune.

Erasmus-programm on suunatud 
üliõpilastele, mis hõlmab kõik õp- 
pevaldkonnad ja  õpingutasandid, k.a 
doktorantuur. Eesmärgiks on avardada 
noorte maailmapilti üldiselt ja  lihtsus
tada keeleõpet ning eelkõige siiski 
tutvustada valitud eriala teiste tradit
sioonide valguses.

Seetõttu kulubki 2/3 Erasmusc toetus
fondidest otsesteks õppetoetusteks, 
Alates 1987. aastast on Erasmuse sti-

Filoloogia- ja informaatikaüli- 
õpilaste toetusfond, mille asutasid
1996. aasta algul kaks arvutuslingvis
tika õppejõudu - dr Hans-Dieter Lutz 
Koblenz-Landau ülikoolist ja dr Mar
tin Volk Zürichi ülikoolist (vt UT 8. 
märts 1996) võtab vastu uusi taotlusi 
kevadsemestriks.

Põhikirja kohaselt on fond ette nähtud 
teoreetilisele või arvutuslingvistikale

Teabetunnis
* Kolmapäevases teabetunnis tut

vustasid rahandusosakonna juhataja 
Mauri Miidla ja juhataja asetäitja 
Anne Iher osakonna uuendusi.

• Veski 65 - endise naha- ja  sugu
haiguste dispanseri ruumide ümbere
hitus arstiteaduskonna dekanaadiks,

• Lossi 3 - humanitaarmaja (filosoofia- 
, majandusteaduskond),

• Näituse 20 - õigusteaduskond,
• Tiigi 78 - sotsiaalteaduskond,
• Tähe 4 - eksperimentaalfüüsika- ja 

tehnoloogia instituudi ruumid, pea
trepikoja sanitaarsõlmed - füüsika
osakond,

• Jakobi 2 - keemiahoone üks sani
taarsõlmede püstak - keemiaosa
kond,

• Jakobi 5 - katus ja  fassaad - kehakul
tuuriteaduskond,

• Näituse 2 - Uus-Anatoomikum, 
katus - arstiteaduskond,

• peahoone keldriruumid - ajakirjan
dus ja  avalikud suhted - sotsiaal
teaduskond.

• Näituse 20 valmimine õigusteadus
konnale andis võimaluse usuteadus
konna ruumistiku täielikuks lahen
damiseks ja samuti võimaluse paran
dada oluliselt ka eesti keele ja 
soome-ugri keelte õppetoolide ning 
ajakirjanduse osakonna ruumiolusid.

T eaduskondadeväliselt on tehtud
järgm ised  suurem ad tööd:

• keemiaringauditooriumi renoveeri
misega (koos fuajee, garderoobi, 
sanitaarsõlmede ja  kuluaari taas
tamisega) on kujundatud igati 
kaasaegne üleülikooliline audi
toorium, mis võimaldab konverent
side korraldamist ja  on kasutatav sõl
tumata muust keemiahoonest;

pendiumiga välisülikoolides õppinud 
rohkem kui 200 000 Euroopa tudengit. 
Eesti üliõpilastele eraldatakse esimesel 
osalemisaastal kõigi arvestuste kohaselt 
130-160 stipendiumi.

Erasmuse stipendium katab osa 
elamis- ja  rcisikuludest 3-12 kuu jook
sul. Põhimõtteks, et EL ei kata kulutusi 
kunagi 100%-liselt. Alati eeldatakse 
omapoolset panust ka üliõpilaselt endalt 
(vähemalt 10%), tavaline on Erasmuse 
stipendiumi kombineerimine teiste õp
pestipendiumitega.

Oluline on meeles pidada, et Erasmus 
on vahetusprogramm, sl et üliõpilasi 
välisülikoolidesse lähetada soovivad 
teaduskonnad peavad olema valmis 
samapalju üliõpilasi ka vastu võtma. 
Üliõpilaste vahetuse korraldamine ongi 
Erasmus-programmi teiseks tegevus
alaks, mille kaudu saadud toetusi kasu
tatakse võõrkeelsete loengukursuste et
tevalmistamiseks, keeleõppe orga
niseerimiseks, Euroopa Ainepunktide 
Süsteemi (ECTS) sisseviimiseks jne.

spetsialiseeruvate üliõpilaste stuudiu- 
miolude parandamiseks.

Toetust võib taotleda näiteks õppe- või 
teaduskirjanduse ostmiseks, konkreetse 
uurimistöö tegemiseks, seminarist või 
konverentsist osavõtuks, samuti ühe- 
või mitmekuist stipendiumi kuni õp
peaasta lõpuni.

Avaldus, kus oleks näidatud taotletava 
summa suurus koos põhjendusega ja

Uuendustest oli võimalik lugeda ka
30. jaanuari UTst “Raamatupidamises 
käivitus uus süsteem”. Uue süsteemi 
eesmärk on muuta raamatupidamine fi- 
nantsallika käsutaja kesksemaks ning 
info kasutamine elektroonsel kujul. Juu
rutamisel on andmebaaside tur
vasüsteem.

• Lossi 3 ehitati välja üleülikooliline 
õppetehnika- ja  arvutigraafi- 
kakeskus, s.h fotolabor, mis või
maldab füüsikaosakonna koondu
mist Tähe 4 õppehoonesse;

• raamatukogu katuse ja  katuseakende 
asendamine;

• Lossi 24 - ehitati välja ruumid avatud 
ülikoolile;

• peahoones kujundati ümber (remon
diti) garderoob koos infopunkti 
väljaehitamisega ja taastati lek
toorium;

• ülikooli kohvikus tehti sanitaarre
mont;

• ehitati välja ülikooli raamatupood.

Kõik need kulutused on tehtud ülik
ooli kõigi töötajate ja üliõpilaste hu
vides. Otseselt tugistruktuuridele kulu
tati vaid Munga 2 hoovis amor
tiseerunud kuuride lammutamiseks, 
mille kohta oli linna päästeteenistus kor
duvalt ettekirjutisi teinud. Samas re
monditi ruumid transpordiosakonnale ja 
remonditeenistusele - kontor, riietus-ja 
pesuruumid. Kuuride lammutamisega 
tekkis parklaala kõigile ülikooli tööta
jatele.

Eelmisel aastal alustati kahe suure ob
jektiga - Ülikooli 17/19 trükikoja re
konstrueerimisega filosoofiateadus
konna germaani-romaani osakonnale ja  
Narva 4/6 hoone rekonstrueerimisega 
majandusteaduskonna uueks hooneks. 
Jääb arusaamatuks, millised eelni
metatud objektidest on ülikoolile ebava
jalikud või mitteprioriteetsed.

Martti Preem, 
TÜ arhitekt

Vähemal määral tegeleb Erasmus ka 
rahvusvaheliste Õppekavade väljatööta
mise ja  õppejõudude vahetusega, ent 
seegi tegevus on suunatud eelkõige 
üliõpilastele. Nimelt selleks, ct ka need 
üliõpilased, kes otsesest vahetus- 
tegevusest osa ei saa, võiksid tutvuda 
erinevate seisukohtade ning vaate
nurkadega.

Erasmuse toetuste taotlemise täht
aeg 1999/2000. õppeaastaks on küll 
alles sügise], ent töödki jagub selleks 
vahemikuks rohkem kui küllaga. 
Seepärast ootamegi kõigi asjast huvi
tatud teaduskondade ja  osakondade 
esindajaid tutvuma Erasmus-pro- 
gramnü võimaluste ja nõuetega 2. 
märtsil kell 15 peahoone auditooriu
mis 102.

Eelnevat ja  täpsustavat informatsiooni 
saab TÜ Erasmuse üldkoordinaatorilt 
Kai Treierilt (kaitr@ut.ee) ja  Eesti Eras
musc juhatajalt Katrin Kiislcrilt (kat- 
rin@tartu.euedu.ee).

juhendaja soovitusega, palun esitada 
hiljemalt 2. märtsiks arvutiteaduse ins
tituuti, Liivi tn 2, ruum 317 või 209. 
Täiendavat informatsiooni saab tel 465 
483, e-post koit@ut.ee.

Otsuse langetab komisjon.

Mare Koit, 
fondi hooldaja

Ostuarvete asjus tuleb nüüd pöör
duda inajandusmaja ruumi 103, tel 
465 133, Ülle Luik.

* Rektori valimise korda tutvustas 
akadeemiline sekretär Ivar-Igor 
Saarniit (vt UT 1. lk).

Järgmine teabetund toimub 4. märtsil.

A lgus 2. lk.

seal salata, võib-olla isegi liiga palju 
sellest, kui palju on allüksuse käsutuses 
palgavahendeid. Nii ct astmepalk tõuseb 
20% võrra. Palga individuaalne osa, lisa
tasu, saab tõusta vastavalt vajadusele ja 
vastavalt võimalustele. Mida scc tähen
dab? Vastavalt vajadusele, kuidas töötajat 
hinnatakse, missugused on tema tööüles
anded ja vastutus ning seetõttu on lisatasu 
korrigeerimine individuaalne. Lisatasu ci 
pruugi tõusta 20%, kuid kui töötajat ta
hetakse märgatavalt kompenseerida, võib 
scc suureneda rohkemgi. Vastavalt võima
lustele tähendab seda, ct allüksuse juhataja 
teeb töötaja palgacttcpancku ja peab tööta
jaga palgaläbirääkimisi oma käsutuses 
oleva palgafondi piires. Paraku kehtib siin 
põhimõte, ct kui palgafondi vahendeid on 
vähe, saab ka kõigi töötajate palka kesk
miselt vähe tõsta, rohkem aga sel juhul, kui 
allüksuses on võimalik sama hulk va
jalikku tööd väiksema arvu töötajatega ära 
teha. Seoses miinimumpalga tõusuga ci saa 
ükski täiskoormuse ja täistööajaga töötaja 
praegu alla miinimumpalga, s.o alla 1100 
krooni. Viimasel ajal ja varemgi on kordu
valt öeldud, ct on vaja tõsta õppejõudude 
palgataset, eelkõige õppejõudude mii- 
nimumpalku, kuid praeguse palgaastmes
tiku järgi ei ole scc paraku veel teostunud. 
Selliseks palgatõusuks tuleb leida tõsist ta
het ja täiendavaid vahendeid. Ja kindlasti 
tuleks see oluline palgakorrcktsioon teha 
õppejõudude ametikoha kvalifikatsiooni
nõuete ja vastavuse hindamise tulemusel.

••• , « • • väitekiri
26. veebruaril kell 10.15 kaitseb Riia 

23 doktoriväitekirja Margus Pooga 
“Cell penetrating peptide, transportan 
and its predecessors, galanin-based 
ehimerie peptides”. (Juhendaja dots Ülo 
Langel, PhD Stockholmi Ülikoolist, 
oponent prof Mark Wheatley, PhD  
Birminghami Ülikoolist).

seminar
Prof Juri Lotmani 
sünniaastapäeva 

tähistamine
27. veebruaril kell 10.15 akadeemik 

Mihhail Gasparovi erikursus “O. 
Mandelštami poeetika”. Pärast loen
gut Larissa Volperti raamatu “Puškin 
Puškini rollis” esitlus.

J. Lotmani sünnipäeval, 28. veeb
ruaril, kell 11.15 nõukogu saalis 
teadusseminar “Kateeder - Lot- 
manile”. Kavas:

I) õppetooli uute väljaannete esitlus: 
“Vene diasporaa kultuur: enesereflek- 

sioon ja encscidcntifitsccrimine (koos-

Tudengiraadio
Neljapäeviti kell 20.20-22 Raadio 

Tartu sagedustel.
Saatejuhid on ajakirjandustudengid 

Mart Normet ja  Sten Teppan.

Lugupeetud 
õppejõud!

Kontrolltööde planeerimisel palume 
arvestada teisipäeval, 3. märtsil 
Tallinnas Sakala Keskuses toimuva 
personalimessiga “Võti tulevikku”, 
mis on otseselt mõeldud tudengite 
sihtgrupile. Tartust väljuvad tellitud 
bussid kl 9 ja  12.30 ning jõuavad tagasi 
kl 16 ja  19.30. Lootuses, et te või
maldate tudengitel messile minna

AIESEC -Estonia
BEST-Estonia.

Mis ajast palk tõuseb?
Palgaastmestiku üldine tõus on 1. april

list. Arvestades aga struktuuriüksuste eri
nevaid võimalusi, on teaduskondades 
võimalik rakendada palgaastmestikku 
alates 1. märtsist. Praktiliselt toimub uute 
palkade korraldus nii, et allüksuste juhid 
saavad töötajate palgaandmete väljatrüki, 
kus on kirjas praegune kuupalkja palgaast
mele vastav uus põhipalk. Väljatrükil on 
võimalus reguleerida palgaastet lisatasu 
osas. Vastavad parandused ja muudatused 
viiakse otse palgaarvestusse. Kui aga pee
takse otstarbekaks muuta näiteks töötaja 
palgaastet, koormust või nimetada ümber 
ametikoht, siis see on töölepingu tingimuse 
muutus ning peab kajastuma töölepingus.

Peaksime olema jõudnud teadmisele, et 
palka ei määrata ühepoolselt, vaid et pal
ganumber on kahe osapoole - töökorraldaja 
(näit allüksuse juhi) ja töötaja vaheliste 
läbirääkimiste tulemus. Seaduse järgi on 
palga suurus konfidentsiaalne ja töötajate 
individuaalseid palku ei ole korrektne aru
tada osakonna koosolekul. Juhil peaks ole
ma mõistmist ja tarkust oma töötaja ära 
kuulata ning jõuda osapoolte vahel kokku
leppele. Lisaks elementaarsele äraelamise 
kindlustamisele on töötaja jaoks esma
tähtis, et tema palk oleks õiglane. Seda 
võib alati vähe olla, aga kui seda võrrelda 
kaastöötajate ja nende tööpanusega ning 
analoogsete töötajate palkadega väljaspool 
ülikooli, peaks töötaja tundma, et tema 
palk on õiglaselt määratud.

Küsis Varje Sootak

info
töös Tallinna Pedagoogikaülikooliga); 
Lotmani kogumik, 2 (avaldatud 
Moskvas õppetooli kaasosalusel); 
Ajakirja Vosgorod erinumber, mis on 
pühendatud Lotmani kateedri 50. aas
tapäevale.

Toimub ka nende väljaannete müük.
2) ettekanded:
Ljubov Kisseljova “Juri Lotman: kir

jandusajaloost kultuurisemiootikani” ; 
Tatjana Kuzovkina “Juri Lotmani 
arhiivist”; Peeter Torop “Kultuur ja 
semiootika” ; Roman Leibov “Puškini 
Sovremenniku I. köite kompositsioon
ist” ; Roman Voitehhovitš “Horatiuse 
oodi “Exegi monumentum” Lomonos
sovi tõlge ja  selle hilisemad retoorilised 
transformatsioonid Deržavinil ja 
Puškinil” ; Marina Grišakova “Rous- 
seau ja  Tolstoi” ; Lea Piid “B lokjaTur- 
genev” ; Galina Ponomarjova “Sergei 
Štcin Tartus” .

_____ varja______
Neljapäeval, 26. veebruaril kell 17 

toimub Tiigi 78 aud 127 eripedagoogika 
osakonnale valminud õpi- ja eksami- 
neerimisprogrammi EXAMINAA- 
TOR 4.0 tutvustus.

Üliõpilasorga
nisatsioonid 

lähevad 
ooperisse

Saabumas on Eesti Vabariigi 80. aas
tapäev. Et tähistada pidulikumalt seda 
ümmargust juubelit, tulid korp! Filiac 
Patriae liikmed mõttele korraldada aas
tapäeva eel kõigi akadeemiliste organi
satsioonide ühine ooperikülastus Vane
muisesse. Kutsutud on ka rektor prof 
Peeter Tulviste ja  TÜ Valitsuse liikmed 
ning Tartu linnapea Roman Mugur. 
Ooper “Tosca” etendub reedel, 20. vee
bruaril kell 19, kus sel õhtul on 
peaosades Pille Lill ja  Vytautas Juoza- 
paitis. Pärast etendust toimuvad 
peoõhtud Eesti Üliõpilaste Seltsis ja  
korp! Sakalas. Oopcripileteid saab osta 
korp! Filiae Patriae konvendist ja  enne 
etendust kohapealt. Piletite hinnad on
30, 40, 50 ja  70 krooni.

Erasmus tuleb Tartu Ülikooli

Toetusfond ootab uusi taotlusi

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS
Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/Ü Greif
Toim etaja Reno Hekkonens Ta rtu  EE2400 Tellim ise nr. 252
Telefon 465 680 E -post: ajaleht@ut.ee Tiraaž 700
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti
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Austatud õpilased, õpetajad, koolijuhid!
2-t. veebruaril (ahistame Eesli Vabariigi 

80. aastapäeva. Scc; on auväärne tiiht- 
päev, millele lisab oma tundetooni teäd- 
rnine. et viis pikka aastakümmet oli see 
pigem kurva mälestuse kui pidupäev.

Sel tähtsal ajahetkel peaks igaüks en
dalt küsima: mida lähendab see riik 
mulle, kas oleme - mina ja mu riik - 
teineteist leidnud, teineteist väärt.

Sõjajärgsel ajal oli ausaim olla kõrvalt
vaataja, mitte sekkuda ega olla millessegi 
kaasatud. Laulupidude lÕpuM/ isamaa 
on minu arm , mida püsti seistes kaasa

lauldi, andis hapra ühistunde, meeldetu
letuse iseendale, et oleme siiski rahvana 
olemas, kuigi kaotanud oma riigi.

Kesti riik sündis maailmasõjajärgses 
kaoses. Veel kümme aastat tagasi oli 
maailmas vähe neid - kui üldse keegi -, 
kes oleksid söandanud ennustada, et 
ajaloolised arengud naabermaal an
navad meile teist korda selle sajandi jook
sul võimaluse end määratleda. Ometi see 
sündis, me taastasime Eesti Vabariigi.

Käes on pidulike vastuvõttude ja kõnede 
aeg. Meie rahvushümni ülevaid helisid

kuulates mõelgem seik', ajaloohetke 
lähendusest meie riigile ja rahvale 
ning tulevikust, mille kujundamises 
me kõik nii või teisiti osaleme. AimiIt 
siis. kui võtame omaks vaale, et üldise 
hüve saavutamine nõuab igaühe 
jõupingutust, ja oleme valmis oma 
jõudu pingutama, mitte kõrvalt 
vaatama, on meie riigil tulevikku.

Mait Klaassen 
1 laridusminister
23. veebruaril 1998

Uks kahest
Täna, neil hetkedel, mil Universitas 

Tartuensis peahoone fuajee müügi- 
lauale jõuab, valib aulas 246-liikmeline 
valimiskogu ühe neist rektoriks. Kas 
praeguse rektori professor Peeter 
Tulviste, kes on rektoriametis veel 31. 
maini, või endise prorektori ja  haridus
ministri professor Jaak Aaviksoo. Kan
didaatidel on õigus enne hääletama asu
mist ka tagasi astuda. Rektoriks valitu 
peab saama vähemalt 124 häält. Kui 
kumbki kandidaat nii palju hääli ci saa,

korraldatakse teine voor, kuhu läheb 
edasi rohkem poolthääli saanu. Kui hääli 
oli mõlemal ühepalju, läheb teise vooru 
ealt vanem. Ka selles voorus peab kan
didaat saama 124 häält.

Fotol on küll tänased rektorikandi
daadid, kuid alles prorektoriametisse 
asununa 1992. aasta 1. septembril. 
Professor Jaak Aaviksoo oli kolm aas- 
lat I prorektor ja professor Peeter 
Tulviste ühe aasta II prorektor.

Rektor andis üle Ahti Pae 
stipendiumi

Neljapäeval andis rektor Peeter 
Tulviste Ahti Pae stipendiumi sotsiaal
teaduskonna politoloogia eriala 4. 
aasta üliõpilasele Piret Ehinile. Täna
vune A. Pae stipendium on juba neljas.

Sel aastal kandideeris stipendiumile 
üheksa õigus-, majandus- ja sotsiaal
teaduskonna üliõpilast. Stipendiumi 
algkapital on pärit Rootsist, kus A. Pae 
mälestusfond asutati juba 1987. aastal.

Asutati T U  Seitsmenda 
Samba Fond

25. veebruaril asutati TÜ Sihtasutuse 
juurde Tartu Ülikooli Seitsmenda 
Samba Fond, mille eesmärgiks on 
toetada üliõpilaste õppe- ja  teadustööd. 
Fondi algkapitali moodustavad sihtasu

tuse usalduskogu liikmete poolt 
eraisikutena tehtud annetused. Esimese 
200 000-kroonise annetuse tegi fondi 
Eesti Ühispank. (Loe edasi 2. lk).

Tänu
Autasustamisi

60. sünnipäeva puhul õnnitles rektorja 
avaldas tänukirjaga tänu kauaaegse ja 
kohusetundliku töö eest keemilise 
füüsika instituudi teadurile keemia- 
magister Viljar Pildile ja  vanemteadur 
keemiakandidaat Vilve Nummertile 
ning peainseneriosakonna elektrikule 
Henn Aimile. Sama tähtpäeva puhul 
tänati ja  õnnitleti ka õppe- ja  teadustöö 
arenduskoja projekti peakonstruktorit 
Ennu Kasearu.

Rektor õnnitles 50. sünnipäeval ja 
avaldas tänu kauaaegse ja  kohusetund
liku töö eest kinnisvarade osakonna ma- 
jajuhatajale Viive Soomele ning 
kauaaegse ja  eduka muusikalise 
tegevuse eest akadeemilise naiskoori 
koormeistrile Ene Ahvenale.

TÜ väikese medaliga autasustati pi
kaajalise ja  kohusetundliku töö eest 
õppe- ja  teadustöö arenduskoja 
lukkseppa Ivar Paabot ja  keelekeskuse 
lektorit Jüri Maadlat.

EV 80. aastapäeva 
aktuselt

Tartu m aakonna, linna, EPMÜ ja 
TÜ ühisel Eesti Vabariigi 80 . aas
tapäeva  k on tsertak tu sel aulas e si
nesid terv itu sk õn ed ega  rek tor  
prof P e e te r  T ulviste, Tartu m aa
vanem  Jaan Õ unapuu, linnavoli
kogu e s im ees  V äino Kull ja EPMÜ  
rektori k t Hardi Tullus. T anel 
Mazur ü liõp ilasseltsist Raimla pi
das kõn e isam aale. A k tu sel anti 
Tartu K ultuurkapitali 1998. aasta  
kaunite kunstide p reem ia  kirjanik 
Hando Runnelile.

A k tusel e s in es ülikooli aka
deem iline naiskoor d irigent d o ts  
V aike U ibopuu juhatusel ning 
lõpus andis o m a e tte  kontserd i 
Karlova G üm naasium i m udilas- 
koor A nneli Traksi juhatusel.

Rektor prof 
Peeter Tulviste 

kõne Eesti Vaba
riigi 80. aasta
päeva aktusel 
23. veebruaril

Täna 80 aasta eest Pärnus ette loetud 
iseseisvusmanifestist ci olnud küllalt, ct 
vabaks ja iseseisvaks saada. Vabadus ja  
iseseisvus tuli sõjas kätte võidelda.

Austatud rekto
rid , lugupeetud 
linnapea ja maa
vanem, profes

sorid, kogu 
ülikool, külalised!
Mul on au soovida Eesti Vabariigi 80. 

aastapäeval oma riigile, ülikoolile ja  
Teile õnne, vabadust ja  sõltumatust, mis 
on olnud ja jääb Eesti iseseisvuse 
aluseks läbi aegade. Soovin oma 
isamaale kindlameelsust ja  jõudu oina 
rahva ja kultuuri hoidmisel ja  eden
damisel.

Mäletan oma poisipõlvest, et siin 
lavaorvas olev kuju ei ole mitte alati 
olnud selline, nagu teda praegu näha 
võib. Kunagi troonis siin punase 
võõrvõimu sümboli ja  Aurora madruste 
ässitaja rinnakuju. Kuid ci suutnud ka 
tema näiline kohalolek ja  valvas silm

ja vihane lohe pistab pea välja ja  ütleb: 
Mis printsess; mul on muud teha; võta, 
kui tahad; niikuinii jääte varsti nälga 
ja tulete paluma, et ma teid tagasi 
võtaksin.

Iga laps saab aru, ct midagi on valesti. 
See ei ole mingi muinasjutt. Printsess on 
käes, aga muinasjuttu ei ole!

Eesti vabanemise juurde tagasi tulles - 
vabadus on käes, aga kangelaslugu ei 
ole. Sõja valu ja vaev jäi nägemata. Ini
mesed on elus, majad on kiili lagunenud, 
aga mitte varemetes.

Kui keegi oleks meilt kümne aasta eest 
küsinud: Kuidas te tahate vabaks saada, 
kas sõjaga või ilma? - siis oleksime 
muidugi ütelnud, ct ilma sõjata, olgu 
muidu kui raske tahes. Praegu talumegi 
neid muid hädasid. Me ei saanud valida, 
aga vabadus tuli kätte ilma sõja ja  sur
mata, ja  praegu ongi see aeg, mil peame 
maksma scllc hinda - mitte rindel, nagu 
paljud meie ülikooli üliõpilased ja  õppe
jõud aastatel 1919-1920, vaid siinsamas. 
Mitte nii, et mees on sõjas ja naine ja  
lapsed ootavad kodus, kas isa jääb ellu 
ja kas maa saab vabaks. Vaid hoopis 
elades ja  töötades uues Eesti ühiskonnas, 
mis muutub nii kiiresti, et paljud ei saa 
hakkama, ei suuda kohaneda. Ülikooligi 
roll ei ole seekord mitte selles, et in 
corpore sõtta minna, vaid et in corpore 
oma riiki ja  ühiskonda, ka oma ülikooli 
uuesti üles ehitada. See peaks ülikoolile 
paremini sobima kui sõdimine. Soovin 
meile kõigile jõudu ja  kannatlikku meelt 
selles töös!

peletada nüüd juba 365-aastase ülikooli 
akadeemilist Vaimu. Vaimu suure 
tähega, kelle emakeel on ladina keel, 
kuid kes pursib vajadusel ka rootsi, 
saksa ja  vene keelt ning kes 78 aastat 
tagasi õppis ära ccsti kcclc.

Eesti meel oli siin, Tartu Ülikoolis 
juurdunud ammu enne tema eestis
tamist. Olid ju need eesti soost 
üliõpilased, kes 1884. aastal andsid eesti 
rahvale tema tulevase sini-must-valgc 
võitluslipu. Aastaid enne Eesti Vabarii
gi moodustamist kujunesid välja eesti 
üliõpilaste akadeemilised organisat
sioonid, pooled praegu tegutsevatest or
ganisatsioonidest on vanemad kui Eesti 
riik. Üliõpilasorganisatsioonid olid 
üheks vabaduspüiide kandjaks okupat
siooniaastail ja  nende taastamine algas 
mitu aastat enne Eesti Vabariigi taas
kehtestamist. Veel enne, kui ülikool ees
tikeelseks muutus, seisis tema toonastel 
kasvandikel ees hingeline ja  füüsiline

Järg 2. lk.

Kui nõukogude ajal mõtlesime sellest, 
kuidas Eesti kord jälle vabaks saab, ei 
osanud mc ette kujutada, et see võiks 
juhtuda kuidagi teisiti, ilma sojata. Jul
gen väita, et meil polnud ettekujutust 
sellest, millal Eesti vabaks saab. (Et 
vabaks saame, seda uskusime küll). 
Saime tuge üksnes väga üldistest 
mõtetest, nagu näiteks: Küll Jumal 
hoolitseb, et puud taevasse ei kasvaks. 
Või: kuna asjad nii on, siis ci saa need 
nii jääda. Või jälle: ajaloo käik kiireneb, 
kõik impeeriumid lagunevad, laguneb 
seegi.

Meil oli aga ettekujutus sellest, kuidas 
Eesti vabaks saab. Nimelt: on sõda, 
mõni suurem sõda. See on hirmus, aga 
see on meie ainuke võimalus. Valitseb 
surm ja häving. Kui läheb hästi, siis 
kaldub sõjaõnn õigele poole. Venelased 
taanduvad läbi põleva Eesti. Viimane 
Vene sõdur põgeneb üle Narva silla, ja 
siis on Eesti vaba.

Tegelikult läks kõik hoopis teisiti. 
Olen kohanud inimesi, kes on pettunud 
selles, et saime vabaks nii-öelda VA
LESTI. Mitte nii “nagu peab”. Neid ini
mesi võib mõista. Ja nimelt: ajalool on 
oma žanrireeglid ja  neid rikuti. See on 
nagu muinasjutuga. Prints tahab vabas
tada vangist printsessi ja temaga abiel
luda. Selleks tuleb, nagu tihti muinasjut
tudes, ületada kolm takistust. Kõigepealt 
tuleb tappa lohe. Prints seab end valmis, 
võtab mõõga, istub hobuse selga, ratsu
tab lohe koopa ette ja  hüüab: Lohe, tule 
välja! Ma tulin sinuga võitlema. Ma ta
han printsessi vabastada. Vana, väsinud

□ ‘‘Loodan, ct aim a m ater‘i elu 
areneb tulevikus stabiilselt 
parema kvaliteedi suunas ja et 
riik teda selles toetab,” ütles oma 
lervituskõnes Tanel M azur 
üliõpilasseltsist Raimla.

Jaak Nilsoni foto
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Soodustus kahjukindlustuslepingu 
sõlmimisel

Vastavalt Tartu Ülikooli ja  nelja kindlustusseltsi vahel sõlm i
tud raam lepingule saavad Tartu Ülikooli töötajad ja  üliõpilased 
töötõendi või üliõpilaspileti ettenäitamisel kahjukindlustusle- 
pingute sõlmimisel tavahindadest 15% soodustust. K indlus
tusseltside ühendusse kuuluvad AS Eesti Kindlustus, Balti 
Kindlustuse AS, Leks Kindlustuse AS ja  Salva Kindlustuse 
AS.

Teatm ik “ Ülikooli struktuur ja isikkoosseis 
1998” on valmis

Teatmikku saab ülikooli infopunktist peahoone I korrusel, In- 
fopunkt on lahti tööpäevadel kell 8-16. Info tel 465 465 Urve 
Nahkur ja  tel 465 583 Eeva Kumberg.

2 3 .veebruar
□ Aulas toimus Tartu maakonna, Tartu linna, EPMÜ ja TÜ ühine 

aktus, millega tähistati Eesti Vabariigi 80. aastapäeva.

25. veebruar
□ Tartu linnavalitsuse, Eesti Põllumajandusülikooli, Tartu Üli

kooli, Tartu Õpetajate Seminari, Tarm Meditsiinikooli ja  Elleri 
nim Muusikakooli esindajad kirjutasid alla linna ja üli
koolide ühishuvide deklaratsioonile.

□  Rektorikandidaadid kohtusid bioloogia-gcograafiatcadus- 
konna töötajatega.

□ Ajaloo muuseumis avati Tartu Ülikooli Välis-Eesti uurin
gute keskuse uued ruumid.

□ Ajaloo muuseumis toimus Tartu Ülikooli Seitsmenda 
Samba Fondi asutamise pidulik tseremoonia. Fondi asu
tamise algataja on ülikooli sihtasutus,

26. veebruar
□  Margus Pooga kaitses doktoriväitekirja “Cell penetrating 

peptide, transportan and its predecessors, galanin-based- 
chimerie peptides”.

2 7 .veebruar
□  27. ja  28. veebruaril täh istab  vene k irjanduse õppetool Ju r i 

L otm ani sünniaastapäeva. Kell 10.15 algab akadeemik 
Mihhail Gasparovi erikursus “Ossip Mandelštami poeetika”. 
Pärast loengut toimub Larissa Volperti raamatu “Puškin 
Puškini rolli” esitlus. Lotmani sünnipäeval, 28. veebruaril kell
11.15 nõukogu saalis teadusseminar “Kateeder - Lotmanile”. 
Kavas õppetooli uute väljaannete esitlus.

□  Kl 10.15 algab TÜ nõukogu istung. Kavas: nõukogu kevad
semestri tööplaani kinnitamine, TÜ 1998. aasta koondeelarve 
kinnitamine, TÜ Sihtasutuse põhikirja muutmine, professorite 
valimine (inimese bioloogia ja  geneetika korralise professori 
kohale kandideerib inimese bioloogia ja  geneetika korraline 
prof bioloogiadr Aavo-Valdur Mikelsaar ning meditsiinilise 
mikrobioloogia ja  viroloogia korralise professori kohale 
meditsiinilise mikrobioloogia ja  viroloogia korraline prof 
meditsiinidr Marika Mikelsaar), õppekava avamise, hoid
mise, muutmise ja  sulgemise korra kinnitamine ning õppe
kavade kinnitamine ja  kraadide õiguse andmine.

□ Kell 13 algab aulas rektori valimiskoosolek.

28. veebruar
□ Kell 17 TÜ ajaloo muuseumis Kalevala päeva kontsert “Ro

mantilisi aariaid”. Kavas Bach, Puccini, Bellini. Esinevad 
Tea Luoto (sopran), Viiu Maimik (klaver), Petteri Kummala 
(kitarr) ja  Mika Seppänen (tšello). Kontsert on tasuta.

□  Kell 19 algab aulas kontsert “Eino Tamberg - helilooja ja 
pedagoog”. Esineb ERSO Kammerorkester, dirigent Paul 
Mägi.

TULEVAL NÄDALAL
3. märts

□ Kl 18.15 algab Lossi 3 -217  prof Jaak Kangilaski loengusari 
“Prantsuse kunst eelmise sajandi lõpust tänapäevani”.

4. märts
□  Enli Kiipli kaitseb magistritööd “Balti varasiluri süvaeeliste 

savikivimite geokeemilised kujunemistingimused (Lääne-Läti 
Aizpute puursüdamiku põhjal”), Helje Pärnaste “Systematics 
o f  the Lower Ordovician trilobite Krattaspis viridatus Öpik, 
1937” ja  Priidu Ristkok “Regionaalpoliitika areng Eestis”.

□  Kl 18.15 ph aud 102 loengusarjas “Vana Tartu” prof 
Helmut Piirimäe loeng “Tartu Põhjasõja ajal”.

□ Kl 17.15 on professorite klubis ajaloomuuseumis arutlus- 
koosolek “Kuidas hindab üliõpilane professorit?” Sisse
juhatav ettekanne prof Jaan Mikult.

□ Kl 15 algab ph aud 102 prof Tiit-Rein Viitso 60. sünnipäevale
pühendatud Emakeele Seltsi ettekandekoosolek (info 4. lk).

6. märts
□ 6. ja 7. märtsil toimuvad regionaalprojekti tööpäevad 

Türil.

□ Dots Mati Laur peab Saaremaal akadeemilise loengu 
"Vennastekoguduste liikumine, eelkõige Saaremaal".

Austatud rektorid, lugupeetud linnapea 
ja maavanem, professorid, kogu ülikool,

külalised!
A lgus 1. lk.

katsumus -  astuda relvaga vastu vallutajale. 
Ajalugu tunneb ja jutustab nendest üliõpilas
test, kes lahkusid Tartust rindele ja  langesid 
Vabadussõjas, et anda oma kaaslastele või
malus lõpetada ülikool juba vabas Eestis. 
Nende mälestus jääb püsima kõigi meie hinge 
igavesti.

Eesti riik määras Tartu Ülikooli tuleviku 
peatselt peale vabariigi väljakuulutamist. 
Kaugeltki mitte iga Eesti institutsioon ei saa 
kiidelda sellise operatiivsusega oma ees
tikeelse ajaloo alguses. Sellega määratleti üli
kooli kui asutuse kõrval ka hariduse ja harit
laste staatus riigis. Haritlastele sai eesti kul
tuuri ja  eestluse taastootja roll, kohustus mitte 
unustada olnut ja  seda järeltulijatele edasi 
anda. Sellega tuldi toime nii enne kui pärast II 
maailmasõda, nii vaba riigi kui okupatsiooni 
tingimustes. Mis peamine, jätkus piisavalt 
jõuduja oskusi rahvast taasvabanemisele õhu
tada ning riigi uuele ülesehitamisele juhtida.

Tahan tänada Isamaad -  seega eesti rahvast 
ja  igat üksikut eestimaalast eraldi -  meie üli

kooli olemasolu ja meile siin tasuta hariduse 
omandamise võimaluse eest. Me oleme võlgu 
oma riigile selle võimaluse ja  ilmselt ei õn
nestu meil iialgi seda lõpuni tasuda. Ülimaks, 
mida teha võime, on anda oma teadmisi edasi 
nii paljudele kaasmaalastele kui võimalik ja  
rakendada oma oskused riigi teenistusse.

Tänaseks on Tartu Ülikool juba saavutanud 
soodsa kliima maailma haridus- ja  teadusil
maga ühinemiseks. Osadel aladel on scc 
ühinemine juba täiel kiirusel alanud. Suurte 
vapustuste aeg on nii riigi kui ka ülikooli elus 
seljataga. Loodan, et aima mater'\ elu areneb 
tulevikus stabiilselt parema kvaliteedi suunas 
ja et riik teda selles toetab.

Riigi jõukus ci väljendu mitte ainult rahas ja  
muudes materiaalsetes hüvedes. Akadeemi
line jõukus ja oskus seda kapitali kasutada on 
eeltingimus viljakaks ja  kiireks arenguks 
parema Eesti poole. Pank, kuhu peaksime 
paigutama oma aktsiad, on Eesti Vabariik. 
Selles pangas hakatakse intresse maksma alles 
aastate möödudes.

Vivat, crescat, jloreat respublica!

õnnitleme
Arvet Pedas 50

Diferentsiaal- ja  integraal võrrandite kor
raline professor Arvet Pedas saab viiekümne
seks 2, märtsil.

Õ nnitlused kolleegidelt

T Ü  Seitsmenda Samba Fondis oli 
asutamispäeval üle veerand miljoni

krooni
Kolmapäeval kirjutasid TÜ rektor Peeter 

Tulviste ja  TÜ Sihtasutuse usalduskogu 
esimees Jaan Männik alla Tartu Ülikooli 
Seitsmenda Samba Fondi statuudile. Fondi 
eesmärgiks on stipendiumite maksmine pari
matele üliõpilastele, magistrantidele ja  dok
torantidele.

“Seitsmenda Samba Fondi stipendiumid ta
gavad selle saajale vähemalt aastase õppimis
võimaluse. Stipendiume hakkame välja maks
ma igal aastal Gustav Adolfi päeval, 6. novem
bril. Taotlusi võivad esitada bakalaureuseõppe 
kahe viimase aasta üliõpilased, magistrandid

ja  doktorandid,” selgitas sihtasutuse juhatuse 
esimees Margus Ots.

Fondi asutamine otsustati sihtasutuse 
usalduskogu väljasõiduistungil 5. veebruaril 
Haapsalus. Fondile andis nime sihtasutuse 
patroon president Lennart Meri, viidates 
seitsmendale sambale kui tarkusesambale. 
Seitsmenda Samba Fondi kogutakse firmade 
suurannetusi ning regulaarseid sissem ak
seid.

Seitsmenda Samba Fondi algkapitali 
moodustavad Tartu Ülikooli Sihtasutuse

usalduskogu liikmete eraisikutena tehtud an
netused kogusummas 87 700 krooni.

Fondi statuudi allkirjastamise järel sõlmisid 
sihtasutuse usalduskogu esimees Jaan  M än
nik ja  Eesti Ühispanga peadirektor Lem bit 
K itter lepingu, mille kohaselt maksab Ühis
pank esimese suurannetajana Seitsmenda 
Samba Fondi 200 000 krooni.

Tartu Ülikooli Sihtasutuse eesmärgiks on sti
pendiumifondide loomine üliõpilaste ja noorte 
teadurite toetamiseks, samuti sihtotstarbeliste 
annetuste vahendamine ülikooliga seotud et
tevõtmistele.

Sihtasutuse usaldus
kogu esimees Jaan 
M ännik ja  Eesti Ühis
panga peadirektor 
Lem bit Kitter kirju
tavad alla annetuse 
üleandm ise lepingule.

Ш И  . — 1 stipendium
Uppsala Ülikooli 

stipendium
Vastavalt koostöölepingule määrab 

Uppsala Ülikool 1998/99. õppeaastaks (kaks 
semestrit) ühe stipendiumi ühele Tartu Üli
kooli põhiõppe üliõpilasele.

Kandideerijail esitada välisüliõpilastali- 
tusse (ph ruum 120) 23. märtsiks:

- põhjendatud avaldus TÜ rektori nimele, 
dekaani nõusolekuga,

- vormikohane ankeet (saab välisüliõpilas
talitusest),

- rootsi keele (vähese rootsi keele oskuse 
puhul ka inglise keele) oskuse tõend,

- osakonna (instituudi, õppetooli) soovitus,

- koopia õpinguraamatust.

NB! Kandideerija peab olema praegu vähe
malt 2. aasta üliõpilane.

Silvi Lannes, 
välisüliõpilastalituse spetsialist 

tel 465 152 
peahoone, ruum 120

Diplomaatide 
kursused 
Madriidis

Kes soovib kandideerida diplomaatide rah
vusvahelisele kursusele Madriidis (1998/99. 
õppeaasta), palume kiiresti ühendust võtta 
maailmakirjanduse õppetooliga (ph ruum 
134).

Kandideerimistingimüsed:

1) tõend (diplom) kõrgkooli põhiõppe 
lõpetamise kohta;

2) hispaania keele (rahuldav) oskus.

M aailm akirjanduse õppetool
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Üliõpilasesinduse koosolekult
Eelmisel nädalal, täpsemalt 18. veeb

ruaril toimus üliõpilasesinduse koos
olek, mis kujunes oodatust mõnevõrra 
erinevaks. Algne päevakord ei tõotanud 
tekitada erimeelsustest kantud vaidlusi, 
ometi need tekkisid, sisustades suure osa 
koosolekust.

* Arutati ja kinnitati üliõpilasesin
duse 1998. aasta eelarve.

* Sotsiaaltoimkonna esimehe Arne 
Otteri soovil oli muudetud päeva
korda ning teise punktina kerkis üles 
sotsiaaltoimkonna esildis rektori 
valimistest. Nimelt oli päev varem aset 
leidnud sotsiaaltoimkonna koosolek, 
kus otsustati, ct avaldatakse toetust rek- 
torikandidaat Jaak Aaviksoole. Nüüd 
sooviti saada tehtud otsusele üliõpilas
esinduse toetust. Loomulikult tekitas 
esitatud informatsioon üliõpilasesin
duse liikmete seas hulgaliselt küsimusi 
ja  ka lihtsalt hämmingut. Leiti, et antud 
küsimus pole üldsegi mingi toimkonna 
pädevuses ja  et sellelaadseid küsimusi

otsustab esinduse täiskogu. Samas nen
diti, et kõik valimiskogu liikmed on oma 
otsustes iseseisvad ja  seda ka 
üliõpilasesinduse raames ning kuivõrd 
saab siis üldse mingist toetusavaldusest 
rääkida. Viimase nädala jooksul olid 
rektori valimiskogu üliõpilastest liik
med töötanud, välja seisukohad, mis 
seostuvad üliõpilaste ja  ülikooli tu
levikuga. Neid seisukohti sooviti aru- 
tatada rektorikandidaatidega, et siis 
iga üliõpilasest valija saaks kujundada 
oma isikliku positsiooni vastukajade 
alusel.

Esindus pidas ebameeldivaks ka seda, 
ct info toetusavaldusest oli jõudnud j uba 
ajakirjandusse, väidetavalt ülikooli tea
betalituse kaudu. Siiski ei olnud selle 
taga otseselt A. Otter, tema sõnade ko
haselt olevat ta ise keeldunud ajakirjan
duses sotsialtoimkonna otsust kommen
teerimast.

A. Otteri ennatlik tegutsemine tekitas 
esinduses vastukajasid -  sooviti tema

tagasiastumist ja  nõuti ka umbusalduse 
avaldamist.

Üliõpilasesindus otsustas, et ei hakka 
sotsiaaltoimkonna esildist hääletama 
ning distantseerus seega ka sotsiaal
toimkonna otsusest.

* Järgnevalt tegeldi eestseisuse 
töökorra parandusettepanekutega.
Vahepeal oli aga kadunud kvoorum ning 
seega ci saanud eestseisuse töökorda 
uuel kujul kinnitada. Samal põhjusel jäi 
valimata ka esindaja Haridusministee
riumi juurde moodustatud Õppurite 
Nõukotta.

* Esinduse liikmetel oli soovi korral 
võimalik esitada ka toimkondade 
töökavadesse puutuvaid küsimusi iga 
konkreetse toimkonna esimehele. 
Töökavad olid juba varem ilmunud 
üliõpilasomavalitsuse listi.

Katriin Fisch, 
üliõpilasesinduse 

haridustoim konna esimees

Üliõpilasesinduse eestseisus
Leif Kalev, üliõpilasesinduse esimees Katriin Fisch, haridustoimkonna Arne Otter, sotsiaaltoimkonna

(eriala - õigus, avalik haldus), tel 405 
484; 8 251 46111, e-post: leif@ut.ee;

Eva Meinson, abiesimees (ettevõtte- 
majandus), tel 8 251 46112; tipp@ut.ee; 
eva@physic.ut.ee;

esimees (eesti Ш), tel 380 608; 8 251 
46113, katriinf@ut.ee;

Uku Arold, teabetoimkonna esimees 
(psühhol), 339 418; 8 251 46114, 
uku@ut.ee;

esimees (geogr), 8 256 461815, 8 251 
12752, otter@ut.ee;

Indrek Lind, kultuuritoimkonna 
esimees (õigus), 400 368, ind- 
rek@ut.ee.

Ülikooli Üli
õpilaskonna 

Valitsus

Leif Kalev, ÜÜ Edustuse eesistuja Marek Herm, majandussekretär
(õigus, avalik haldus), 405 484, 251 
46111, leif@ut.ee;

Oliver Urb, ÜÜ Valitsuse esimees 
(matem), 486 011, 250 62335, 
olla@ut.ee;

(õigus), 474 732, 251 13845; 
marek@ut.ee;

Tambet Tngo, arvutisekretär 
(füüsika), 480 915, 255 13869, tam- 
beti@ut.ee.

Arvutigraafika ja õppetehnika
keskus

1. märtsil möödub kolm aastat 
arvutigraafika ja õppetehnika kesku
se moodustamisest. Sellega seoses on 
mõistlik teha esimesi kokkuvõtteid ja 
välja tuua probleemid, millega oleme 
igapäevatöös kokku puutunud.

Keskus moodustati II prorektori 
vastutusalas 1. märtsil 1995. aastal 
nelja teenistusega: arvutigraafika, fo
tograafia, õpperuumid ja Õp
petehnika. Keskuse põhiülesanneteks 
said kaasaegsel tehnilisel tasemel 
näitmaterjalide valmistamine, õppe
ruumide kaasajastamine ja õppetöö, 
konverentside, teabepäevade jmt 
esitlustehniline teenindamine.

Kuni 1997. aasta suveni asus keskus 
kahes õppehoones: Tähe 4 ja  Jakobi 2. 
Praegused uued tööruumid õppehoones 
Lossi 3 on igati funktsionaalsed ja  kõigi 
ülikooli õppehoonete suhtes ideaalse 
asukohaga, mis on teenindava allüksuse 
puhul väga oluline. Keskuse kõrval asu
vad ka meie teenindamisele kuuluvad 
üleülikoolilised auditoorium ja  stuudio.

Auditooriumis Lossi 3-112 (32 kohta)

on statsionaarne grafoprojektor, TV ja 
video, tellimisel SAT-TV, arvuti-, 
video- ja  diaprojektorid. Paratleclpro- 
jektsiooni ja lähemal ajal ka stat
sionaarse arvutiprojektsiooni või
malused.

Stuudios Lossi 3-105 (15 kohta) on 
olemas statsionaarne grafoprojektor, nii 
kirjutus- kui ka lehetahvlina kasutatav 
valge loengutahvel. Teised vajalikud 
seadmed on tellimisel. Stuudio on 
mõeldud pikemaajaliste nõupidamiste, 
intensiivõppe ja videotreeningute 
läbiviimiseks. Perspektiivis ka video
konverentside korraldamise koht.

Ruumidesse 112 ja  105 ei planeerita 
tunniplaanilist õppetööd, vaid efektiiv
sema kasutamise huvides reserveeri
takse neid iga kord konkreetseks loen
guks või ürituseks. Infot saab tel 465 591 
Helle Lilleoru käest.

Arvutigraafikateenistus (Merike 
Mäemets ja Marat Viires).

Täiesti uue töösuunana ülikoolis

Keskuse juhataja Peeter K ukk novem bris uute ruumide pidulikul 
avam isel posterit dem onstreerim as. 1997. aastal valm is neid juba 174.

Eduard Saki foto

hakati keskuses kujundama ja  trükkima 
suureformaadilisi postereid teaduskon
verentside ja  ka rcklaamürituste tarbeks. 
See on oluliselt kaasa aidanud ülikooli 
töötajate teadustulemuste ning ülikoolis 
õppimisvõimaluste tutvustamisele nii 
Eestis kui välisriikides. Käesolevaks 
ajaks on meil välja kujunenud oma 
teadusposterite kujundamise stiil. 
Keskuses valmistatud teadusposterite 
arv suureneb pidevalt; kui 1995. aastal 
trükiti 14 posterit, siis 1996. aastal 80 ja
1997. aastal 174 posterit. Oluliselt roh
kem on nende aastate jooksul trükitud 
erinevaid reklaam- ja  messiplakateid. 
Lisaks suuremõõtmelistele posteritele 
on arvutigraafika teenistuse poolt kujun
datud ja  hulgaliselt trükitud värvilisi 
lüümikuid ja  õppematerjalide illustrat
sioone.

Kui 1995. aastal alustasime kahe 
töötajaga, siis praegu teevad hooajal 
arvutigraafilisi töid neli inimest. Ühe 
suuremõõtmelise posteri kujundamine 
nõuab keskuse töötajatelt täispikka 
tööpäeva. Parima tulemuse saame, kui 
meil on koos tellijaga aega üle vaadata 
kujundatud posteri väike väljatrükk, 
järgmisel päeval sellesse veel kord värs
ke pilguga süveneda ning alles seejärel 
suureformaadiliselt välja trükkida.

Arvutigraafika teenistuse funktsioon 
on mõnes mõttes analoogiline ja  tei
neteist täiendav võrreldes teabetalituse 
ülesannetega. Kumbki ci loo uut infor
matsiooni, vaid on selle vahen
daja/serveerija. Teabetalituse üks üles
anne on mitteadministratiivse info levi
tamine ülikoolisiseselt, samuti ülikoolis 
toimuvate sündmuste vahendamine tu
levastele õppijatele ja  Eesti maksu
maksjatele. Arvutigraafika tööde korral 
on enamikul juhtudest vahendatavaks 
infoks teadustulemused ja adressaadiks 
rahvusvaheline teadusiildsus, kes näeb 
meie tööd korralikult vormistatud 
teadusposteritena,

Järg 4. lk.

WWW leheküljed 
kiiremini kätte

ehk T Ü  proxy/cache-serveri 
kasutamine ja konfigureerimine

WWW-s ringi liikudes märkame sageli, et osa lehekülgi tuleb meile kiiresti katte, 
teisi ei jõua kuidagi ära oodata. Vahel avastame, et sama lehekülje ekraanile saamine 
ühes arvutis läheb tunduvalt kiiremini kui teises arvutis. Paljuski oleneb see kasuta
tava klientprogrammi (Netscape või Internet Exploreri) konfiguratsioonist ehk 
sellest, kuidas soovitakse kasutada cache/proxy*-sid.

Idee on selles, ct kui keegi on mujal maailmas mingit lehekülge vaadanud ning 
selle Eestisse transportinud, siis hoitakse seda lehekülge mõnda aega nn cache** 
-serverites alles. Et me ise ei peaks sama lehekülge kaugelt tooma, tuleks meil oma 
Netscape (Internet Explorer) konfigureerida nii, et see kasutaks pro.vy-sid. See 
tähendab - iga lehekülje puhul, mida te mujalt maailmast tõmmata soovite, kontrol
litakse kõigepealt üle kohalik cache-server. Kui cache-serveris on soovitud lehekülg 
olemas, saate valitud lehe mõne sekundiga oma ekraanile. Mujalt maailmast min
nakse lehekülge otsima alles siis, kui Eesti serveritest seda lehekülge ei leita. '

Seega:
proxy/cahce-servereiä kasutades saate info maailmast oluliselt kiiremini kätte.
Teisest küljes on Eesti ja  välismaailma liinid nii üle koormatud, et oleks ilmne 

raiskamine “lähedal” olevaid lehekülgi uuesti “kaugelt” laadida. Seetõttu on 
proxy/cache-servente kasutamine peaaegu kohustuslik ehk rangelt soovitatav.

Millist cache-serverit kasutada?
Eestis on cac/ie-servereid mitmeid (vt http://www.ee/cache/) , kuid soovitav oleks 

kasutada lähimat kohalikku cac/ie-serverit.
Näiteks,
Tartu Ülikooli liikmetel ülikooli cac/ie-serverit cache.ut.ee,
TÜ füüsika osakonnal (Tähe 4) oma cache-serverit cache.physic.ut.ee,
TÜ Kliinikumil oma cac/ze-serverit cache.cut.ee.

Kohaliku cac/ie-serveri puhul võib oletada, et sama asutuse/osakonna inimestel on 
ka huvid ühesugused ning on küllalt suur tõenäosus, ct meid huvitav lehekülg 
cache-\s olemas on. (Lähima kohaliku cache-serveri kohta võiks nõu küsida ka oma 
võrguadministraatorilt.)

Allpool leiate TÜ cache-serveri cache.ut.ee konfigureerimise õpetuse Netscape 
Navigatori jaoks.

Netscape Communicatori ja  Internet Exploreri proxy  konfigureerimise juhendi 
ning TÜ füüsika osakonna ja  TÜ Kliinikumi cac/if?-serveri kasutamise kohta on 
võimalik lugeda täiendavalt http://www.ut.ee/~riina/proxy/.

TÜ proxy/cache-serveri konfigureerim ine
Netscape Navigator (3.0)-is.
Vali menüüst: Options -  Network Preferences... -  Proxies.
Automaatse proxy kasutamiseks vali Automatic Proxy Configuration ning kirjuta 

lahtrisse http://cache.ut.ee/proxy

Preferences

Cache J Connections Proxies | P rotocols ] ta n g u a g e s  J 

Proxies

A  nebvork proxy is а  conduit betoeen  your Computer and ihe internet and is used to access 
the internet through a  tirewall. If you have a  d irect connection to the in ternet you  do  not need 
(oconfigure  Proxies.

С  Ыо Proxies

i”  M anual P roxy Configuration

(* ^ ta m a iic P ra x y  Configuration 

Configuration Location (URL):

View..

lh t lp :/ /c a c h e .ut.ee/p roxy Beload

Käsitsi konfigureerimiseks lülita sisse Manual Proxy Configuration ja  vali View

Manual Proxy Conliguraüon

Proxies

Proxias

Y ou  m ay configure a  p roxy and  port num ber for each  o f the internet p ro to co ls  that N e tscape  
supports.

F T P  P roxy cache.ut.ee Pott: |з 1 28

Po;t: 3128£ o p h e r P ro xy  |cache ut ee

Ц Т Т Р  Proxy; jcache.ut.ee

g ecu rity  Proxy. |

W A lS P rrx y : |

SOqsSHost: jj

Y ou  m ay p rov ide  a  list o f dom ains that N e tscap e  should  o ccess  directiy. rather than v ia  the 
proxy:

t io  Proxy for:
A  list oi: 
h o s tp o r t ...

HTTP:, FTP: ja  Gopher: ridadele kirjuta cache.ut.ee, vastavatesse Port: lahtritesse 
3128. Lahtri No Proxy for: võiks tühjaks jätta, siis otsustab server ise, millal proxy-it 
ei kasutata.

Riina Reinum ägi, 
arvutuskeskus

*cache-server hoiab endas saabunud dokumentide koopiaid, proxy-server vahendab 
kliendiprogrammidele soovitud dokumente. Seega töötab proxy/caehe-scrvcr üheaegselt 
proxy-na ja cache-ina sõltuvalt sellest, millist funktsiooni ta hetkel täidab. Klientpro
grammi saab konfigureerida nii, et ta kasutaks proxy -sid.
**cache memory - vahemälu, puhvermälu.

mailto:leif@ut.ee
mailto:tipp@ut.ee
mailto:eva@physic.ut.ee
mailto:katriinf@ut.ee
mailto:uku@ut.ee
mailto:otter@ut.ee
mailto:rek@ut.ee
mailto:leif@ut.ee
mailto:olla@ut.ee
mailto:marek@ut.ee
mailto:beti@ut.ee
http://www.ee/cache/
http://www.ut.ee/~riina/proxy/
http://cache.ut.ee/proxy
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Arvutigraafika ja õppetehnikakeskus
A lgus 3. lk.

Klassikaline fotograafia (Eduard 
Sakk ja  Andres Tennus).

Teatud mahus on klassikaline foto
graafia ülikoolis vajalik. Kolm kindlat 
funktsiooni on pildistamine ülikooli 
ajaloo jäädvustamiseks, publikat
sioonide ja  õppematerjalide illustrat
sioonideks ning erinevate esemete, 
piltide jne pildistamine slaidide valmis
tamiseks. Fototeenistus valmistab aastas 
keskmiselt 3200 - 3400 slaidi ja  foto
grafeerib 400 - 600 kaadrit ülikooli 
ajaloo jäädvustamiseks.

Tõsine probleem on kino. Kaasajal 
valmistatakse uus õppematerjal 
videotehnikat ja  arvutimontaaži või
malusi kasutades, kuid teiselt poolt on 
olemas ka vanad õppe- ja  ajaloolised 
tiimid. Siin tuleks vastu võtta 
strateeegiline otsus, kas ülikoolil üldse 
peab olema ruum, kus on võimalik 
vaadata vanu filme, ja  kui peab, siis kui 
suur võiks see ruum olla. Praegu on 
täiskomplekssed töökorras seadmed Va
nemuise ringauditooriumis (350 kohta) 
ja keemiahoone keldris (20 kohta).

* * *

Õpperuumideteenistus (Elga
Tamm).

Teenistuse tegevus on suunatud 
põhiliselt õpetamise tingimuste paren
damisele ja  kaasajastamisele. 1995. aas
tal alustati kõige pakilisemast - tahvlite 
vahetamisest. Kahe aasta jooksul osteti 
kvaliteetsed tahvlid ja  paigaldati igasse 
õpperuumi vastavalt teaduskondade 
soovile.

Praeguseks on koostatud ülevaade 
kõigist ülikooli õpperuumidest ja  jälgi
takse pidevalt nende valmisolekut Õp
petööks. Tulemustest informeeritakse 
teaduskondi. Probleemide korral saab 
meilt nõu ja  ka abi, näiteks valgustatuse 
mõõtmisel jne.

Üleülikooliliste auditooriumide kasu
tamist planeerib õppe- ja  üliõpilasosa
kond, korrasoleku ja  esitustehniliste või
maluste eest kannab hoolt õpperuumide 
teenistus, neile on ka kuraator.

Suuremal või väiksemal määral vastab 
kaasaegsele auditooriumile esitatud 
tingimustele 54% teaduskondadele kin
nistatud ja  kolm (75%) üleülikoolilist 
auditooriumi. Kahjuks ootab ülikooli 
suurim auditoorium Vanemuise 46 (350 
kuni 400 kohta) juba teist aastat hädava
jalikku remonti.

Õpperuumide ja õppetehnikateenis- 
tuse spetsialistid on koostöös ehituskor- 
ralduse osakonnaga seisnud hea selle 
eest, et uutes ja  vastremonditud õppe
ruumides oleksid täidetud kõik kaasaeg
sele auditooriumile esitatavad nõuded. 
Tänu teaduskondade aktiivsusele ja  
meiepoolsele nõustamisele on 
õpetamisvõimalused paranenud ka üsna 
paljudes vanades auditooriumides.

Õppetehnikateenistus (Toomas Pe
tersell, Enno Kaasik ja Ott Krikmann -
0,1 kohta).

Teenistus tegeleb esitustehnika valiku 
nõustamise, hoolduse ja  kasutamisvõi
maluste edasiarendamisega, ka laenu
tusega. Keskuses on olemas võrdlemisi 
kaasaegne ja  mitmekesine esitlustehnili- 
ne aparatuur: video- ja  dataprojektorid, 
karusell- ja  tavalised diaprojektorid, 
videotehnika ning võimsad grafoprojek
torid. Lähemal ajal on plaanis muretseda 
teisaldatavad stendid, mida saaks kasu
tada konverentside postersessiooonidel 
ja  teistel üritustel, kus on ajutiselt vaja 
välja panna suurel hulgal informat
siooni.

Igapäevase tööna hoitakse korras 
kõige elementaarsem õppetehnika. 
Sagedased on hädaväljakutsed, kus rik
kiläinud tehnikast on unustatud õigel 
ajal teatada. Töömahukas on ka teadus
konverentside toetamine esitusteh- 
nikaga nii nõus kui jõus. Meeskonna 
tööpäev algab enne konverentsi külaliste 
saabumist ja  lõpeb oluliselt hiljem peale 
külaliste lahkumist. Konverentside tee
nindamine on väga pingeline, täit 
tähelepanu ja  professionaalsust nõudev 
töö, sest iga tehniline aps häirib terve 
konverentsi tööd.

Mis on meie probleemid?

Meie käest oodatakse praktilist tule
must. Tööde kuhjumise tõttu on 
juhtunud, ct üksikute tööde täitmine on 
hilinenud. Kuid julgeme väita, et oleme 
suutnud täita kõik tööd, mille kohta 
oleme vekslid välja käinud. Selle nimel 
on keskus töötanud hooaegadel rohkem 
kui kümme tundi päevas (Innovaatika 97 
eelõhtul trükiti postereid 33 tundi jär
jepanu ja  suurte konverentside - klii
niku, arstide või stomatoloogide päevad 
jt teenindamisel on meeskonna tööaeg 
14 tundi päevas). Ülikoolis toimub 
keskeltläbi 2 - 3 ühe- kuni kolmepäeva- 
list konverentsi kuus. Viimastel aastatel 
toimuvad vabalt valitavate ainete loen
gud kella 16 - 19. Teeninduse kindlus
tamiseks kella 8 - 1 9  tuleb meil täpselt 
planeerida iga töötaja tööaega, seetõttu 
on väga raske suhelda klientidega, 
kellele on midagi vaja kohe või veel 
hullem -  “eilseks” .

Keskuse töö parema planeerimise ja 
järjekordade tekkimise vältimiseks 
palume kõik soovid esitada meile nädal 
aega enne ürituse algust või konve
rentsile väljasõitu. Auditooriumide 
korrastamisel on tulemus optimaalne, 
kui meiega võetakse kontakti juba enne 
remondi algust või uuenduste 
planeerimise eel.

Tegelikult on väga hea, et kõik meie 
kliendid oleksid loomult optimistid, 
kellel on huvi õppetöö ja  õpperuumide 
kaasajastamiseks, kellel on korralikud

teadustulemused, millega on võimalik 
esineda rahvusvahelistel konverentsidel 
laias maailmas või ka nende baasil tun
nustatud koolkonnana organiseerida 
teaduskonverentse Tartus,

Me oleme teenindajad.

Meie ülesanne on kui tausta etteval
mistamine, et ülikooli akadeemiline 
pool saaks teha Õppe- ja  teadustööd. 
Akadeemilise ja administratiivse poole 
koostöö soov, täpne lööja funktsioonide 
jaotus ning selle korrigeerimine vas
tavalt muutuvatele tingimustele ja  või
malustele tuleb kindlasti kasuks ülikooli 
kui terviku arengule. Ülikoolile on va
jalik õppe- ja  teadustöö spetsiifiline 
teenindav struktuur, mis nõuab eriette
valmistuse ja  oskustega töötajad ja  mida 
ci ole võimalik “tellida linnast”. Teenin
dava struktuuri olemasolu ja  ülalpi
damise põhilisteks kriteeriumiteks on 
pakutavate teenuste kvaliteet ja  profes
sionaalsus, akadeemilise poole oluline 
tööaja kokkuhoid ja ka paratamatus, et 
ülikoolis on osa asju vaja lihtsalt kor
raldada ja ära teha.

Meie poolt pakutavate teenuste ni
mekiri on toodud keskuse kodule
heküljel www: //http:www.ut.ee/P2AG. 
Püüame pidevalt edasi arendada 
teenuste hulka ja kvaliteeti. Samuti 
ootame konstruktiivseid ideid 
akadeemiliselt poolelt teenuste spektri 
laiendamise kohta.

Positiivne töökogemus on meil ajakir
jandusosakonnaga. Žurnalistika eriharu 
üliõpilane Melli Rüga töötas keskuses 
arvutigraafikuna, kujundas suuremõõt- 
melisi teaduspostreid ning kirjutas kur
susetöö “Teadusposteri kujundamine” 
(juhendaja Roosmarii Kurvits). Kur
susetöö õnnestus väga hästi; selles on 
lühidalt kokku võetud keskuse senine 
praktiline kogemus, antud uusi ideid 
posterite loetavuse parandamiseks ning 
nende atraktiivsuse tõstmiseks. See on 
heaks õppematerjaliks keskuse töötajate 
koolitamisel. Loodame, cl leiame tu
levikus veel ühist huvi ja  lahendamist 
väärivaid probleeme.

Teiselt poolt peaksime lisaks 
igapäevasele teenindavale funktsioonile 
välja pakkuma oma põhitööl baseeruvat 
oskust ja  kogemust. Meie hinnangu ko
haselt võiksid need olla teadusposterite 
ja  lüümikutc kujundamine, kaasaegne 
presentatsioonitehnika ja  õpperuumide 
sisustamine. Eelinfo korras olgu öeldud, 
et mina ja keskuse peaspetsialistid 
Toomas Petersell ning Elga Tamm 
peame märtsis - aprillis eelpool ni
metatud teemadel loenguid kõigile asja
huvilistele.

Kohtumiseni!

Peeter Kukk, 
arvutigraafika ja  

õppeteenistuskeskuse juhataja

Võromaa ja Setomaa 
üliõpilased saavad 
kokku Toomemäel

Sel kevadel on laas toimumas Võru
maa ja  Setomaa päev Tartu Ülikoolis, 
mille korraldavad ülikool, Võru 
Maavalitsus ja  Võru Instituut. 
Möödunudkevadise samalaadse ürituse 
võtsid ülikool ja  osalenud tudengid hästi 
vastu. Päeva eesmärgiks on tuletada 
Võrumaalt ülikooli õppima asunud 
üliõpilastele meelde, et kodukoht ootab 
neid tagasi. Paari tunni jooksul kuulame 
iiliõpilastepoolseid arvamusi Võrumaa 
käekäigu kohtaja arutame, kuidas saak
sid üliõpilased Õpingute ajal oma kodu
kohaga sidemeid hoida. Mõttetalgutele 
järgneb vestlus kohvilauas, kus Võru
maa ja  Setomaa asutuste-ettevõtete esin
dajad tutvustavad ennast ja  oma 
tegevust. Üliõpilastele pakutakse töö
kohti, lepingulisi töid, stipendiume, 
osalemist kavandatavates projektides.
19. märtsil kell 16.15 on Toomemäele

info
loeng

Prantsuse kunsfist
Prof Jaak Kangilaski loengusari 

“Prantsuse kunst eelmise sajandi lõpust 
tänapäevani” Lossi 3-217:

3. ja  17, märtsil ning 7. ja  28. aprillil 
algusega kell 18.15.

"Saatan, needus ja meie"
Timo Keskitalo (eksmisjonär 

moslemite hulgas, praegu OPKO 
peasekretär) peab Tartus 3. märtsil kell
19.15 loengu TÜ peahoone aud 227. 
Loeng on inglise keeles tõlkega eesti 
keelde,

"Saatan, needus ja  meie"
* Kurjus on ju olemas. Kas ka Saatan 

kui isik?
* Kõik nõidused pole seletatavad 

ainult fantaasia ja  ebausuga.
* Kas kristlast saab rõhuda kuri vaim?

- Mõnda rõhub vähemasti kartus selle 
ees.

* Kuidas saada jagu needusest?
Raamatumüük.
3. ja  4. märtsil kell 12-17 toimub TÜ 

raamatukogu fuajees kristliku kirjandu
se müük.

Korraldab Eesti Evangeelsete 
Ü liõpilaste Ühendus

väitekiri
Kolmapäeval, 4. märtsil kell 14.15 Va

nemuise 46 õppehoone GL aud 246: 
Enli Kiipli kaitseb magistritööd “Balti 

varasiluri süvaveeliste savikivimite 
geokeemilised kujunemistingimused 
(Läänc-Läti Aizpule-41 puursüdamiku 
põhjal)”. Oponent prof emer Aadu 
Loog;

Helje Pärnaste kaitseb magistritööd 
“Syslematics o f the Lower Ordovician 
trilobite Krattaspis viridatus Öpik, 
1937". Oponent prof emer Arvo 
Rõõmusoks;

kell 16.15 Vanemuise tn 46 õppe
hoone GG aud 327:

Priidu Ristkok kaitseb magistritööd 
“Regionaalpoliitika areng Eestis”. Opo
nent MSc (geogr) Garri Raagmaa.

koosolek
Eesti -Tiil >et i к u I tuuri sel Isi
üldkoosolek toimub reedel, 27, veeb

ruaril kell 16 Lossi 3, aud 406. Kavas 
Ott Ojaperve ettekanne budistlikust 
loogikast. Seejärel võetakse kokku 
seltsi tegevus möödunud aastal.

* * *

Kolmapäeval, 4. märtsil kell 15 toimub 
ph aud 102 Tiit-Rein Viitso 60. sün
nipäevale pühendatud Emakeele 
Seltsi ettekandekoosolek.

Esinevad:
Arvo Eck “Hääldussüsteemi tõlgen

duste rohkus. Mida teha?”;
Jaan Õispuu “Karjala keeleolud 1990. 

aastatel: kirjakeel ja  keeleseadus”;
Eino Koponen “Kui sõna on oma, kelle 

oma ta siis on?”.

professorite klubi
4. märtsil kell 17.15 toimub ajaloo 

muuseumis amtluskoosolck “Kuidas 
hindab üliõpilane professorit”. Sisse
juhatav ettekanne J. Mikult.

kontsert
27. veebruaril kell 19 algab aulas Eesti 

Filharmoonia Kammerkoori ja 
Tallinna Kammerorkestri kontsert.
Dirigeerib Tõnu Kaljuste,

28. veebruaril kell 17 on ajaloo 
muuseumis Kalevala päeva kontsert 
“Romantilisi aariaid”. Kavas Bach, 
Puccini, Bellini. Esinevad Tea Luoto 
(sopran), Viiu Maimik (klaver), Petteri 
Kummala (kitarr) ja Mika Scppäncn 
(tšello). Kontsert on tasuta.

Kell 19 algab aulas kontsert “Eino 
Tamberg - helilooja ja pedagoog”.
Esineb ERSO Kammerorkester, dirigent 
Paul Mägi.

muuseum
näitus

A jaloom uuseum
T o o m e m ä g i

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671.

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast 
laupäevani kell I 1-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Ülikooli
le” .

U U S NÄITUS!
Jaapani kalendrite näitus, “Tartu Üli

kool ja  Vabadussõda”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloostja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli

Klassikalise 
m uinasteaduse muuseum  

P e a h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast".

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioo
nist.

raamatukogus
Raamatunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes", “Albert Kivikas - 
100".

Näitused: “ Rudolf Kenkmaa 100", 
“Pääsu (sünd 1993) pildid”, TÜ maali
osakonna 3. kursuse tudengite maalid, 
Sirje Protsini maalid “Ratta leiutamine”.

R a a m a tu m u u s e u m

U U S NÄITUS!
Näitus “Eesti kodu”.
E-R 12-15.

ülikooli ajaloo muuseumisse oodatud 
kõik Võromaalt ja Setomaalt ülikooli 
õppima tulnud noored, samuti ka 
need, kes tunnevad ennast Võro- või 
Setomaaga seotud olevat.

Osaleda soovijatel palun endast teada 
anda kuni 10. märtsini Tartu Ülikooli 
Võrumaa esindajale (tel 278 21 960,

kylli@wi.werro.ee). Võrumaa esindus 
asub Võrus Võru Instituudis (Jüri 12, III 
korrus).

Oodatud on kõik huvilised !

Külli Eichenbaum, 
TÜ esindaja Võrumaal

Ülikooli infopunktis 
postkaardid

• Postkaardikomplekt ülikooli 
hoonetega 27.60;

• üksikud postkaardid ülikooli 
hoonetega 2.30;

• Navitrolla ülikooli-teemalised 
postkaardid 4.80;

• kutsekaaned ülikooli peahoone ku
jutisega 13.50;

• U US! Postkaart Jüri Arraku maalist 
“Ülikooli esimene kantsler Johan 
Skytte”. ^

Hinnad ülikoolisisese arvelduse korras.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/Ü Greif
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Austatud rektori 
valimiskogu liikmed

R ektorikandidaadina tänan kõiki, k es minu valim is- ja 
tegevu skava  p o o lt hääletasid . Paljut se lle st  kavast hakkab  
ellu viim a uus rek tor, k elle le  soovin  lähem aks viieks aastaks  
täielikku p ü hend um ist ülikooli asjadele.

R ektorina tänan  kõiki, kes pidasid h ääletam isel silm as üli
kooli huvisid.

Lugupidam isega, 
Peeter Tulviste

f  Austatud ülikooli 
valimiskogu
liikmed

Tänan T eid kõiki m ulle osutatud  
usalduse e e s t . Loodan T eie  ja kogu üli- 
koolipere to e tu se le  esita tu d  p õ h im õtete  
elluviim isel m e ie  aim a m a te r ' i hüvanguks.

Teie
Jaak Aaviksoo

Rektoriks valiti professor 
Jaak Aaviksoo

Reedel, 27. veebruaril kell 13 algas 
aulas rektori valimise koosolek, mida 
juhatas valimiskomisjoni esimees prof 
Inge-Maret Orgo. Valimiskogu liikmeid 
oli kohal 234, puudus 12.

Prof Inge-Maret Orgo ütles oma 
avasõnavõtus, et väitlused ja  diskus
sioonid on peetud ning et täna langeta
takse otsus, kes juhib meie aima m ater’

it järgmised viis aastat pärast praeguse 
rektori volituse lõppemist.

Seejärel said viieks minutiks sõna rek
tori kandidaadid professorid Peeter Tul
viste ja  Jaak Aaviksoo, kelle sõnavõtud 
on avaldatud allpool.

Valiti häältelugemise komisjon, kuhu 
kuulusid TÜ nõukogu liikmed dots Ivar- 
Igor Saarniit, üliõpilane Leif Kalev, prof

Kalev Pärna, prof Jüri Tamm, prof Va
hur Ööpik ja Peeter Olesk.

Pärast hääletamist koguneti aulasse ta
gasi kell 14. Prof l.-M. Orgo luges ette 
häältelugemise protokolli, kus hääled 
jagunesid järgmiselt: prof Jaak Aavik
soo - 126 ja prof Peeter Tulviste - 102. 
Seega valiti rektoriks prof Jaak Aavik
soo.

Professor Peeter Tulviste sõnavõtt
Olen varsti viis aastat teinud seda, 

mida on olnud vaja teha ülikooli aren
guks ja  mitte seda, mida on vaja teha 
selleks, et teist korda rektoriks saada. 
Ülikooli viimaste aastate arengut on 
kõrgelt hinnatud niihästi Eestis kui ka 
rahvusvaheliselt. Viimasel Euroopa rek
torite konverentsil küsiti pärast kol- 
metunnilist arutelu Tartu Ülikooli üle, 
kuidas on võimalik, etsellcs ülikoolis on 
mõne aastaga toimunud muutused, mis 
Lääne-Euroopa ülikoolides on nõudnud 
aastakümneid. Vastasin, et see ei käi 
mitte ainult meie ülikooli, vaid Eesli 
kohta üldse ja  et näemegi šanssi selles, 
ct kasutada maksimaalselt ära murran
guaega. Usun, et olemegi seda teinud 
maksimaalselt ja  praegu on ülikoolis - 
nagu kogu Eesli ühiskonnas - käes suitsu 
hajumise aeg - see aeg, kus arenguid 
tuleb kinnistada, fikseerida ja jätkata 
aastate eest valitud suunas. Inimesi ei 
saa lõputult närutada ja ülikoolil ei saa 
lõputult lasta tõmmelda.

Peaksin vastama etteheidetele, mis 
tekkisid siis, kui minu tänane oponent 
professor Aaviksoo otsustas kan
dideerida rektoriks. Enne tahaksin 
öelda, et mitte kunagi varem ei ole üli
koolile valitud rektorit nii nagu sel kor
ral. Mitu aastat tagasi ei alustanud mina 
oma kandideerimist mitte tollase rektori 
kritiseerimisest, kellega olin koos 
töötanud, ega andnud valimislubadusi, 
mida poleks võimalik olnud täita. Mulle 
tundub, et seekord on käiku läinud Eesti 
poliitiliste valimiste napp kogemus. 
Toon näite ebakorrektsest valimis

võitlusest. Käisin täna ülikooli raamatu
poes, mida ründavad teiste poodide 
müüjad, kes tahaksid sinna tööle tulla. 
Raamatupoe müüja palk on 2300 
krooni, ülikooli dotsendi määratud palk
- st ilma preemiateta ja  ühekordsete 
väljamakseteta - oli 1997. aasta lõpus 
5076 krooni.

Siiski, võrreldes paljude teiste elu
valdkondade ja asutustega on etteheiteid 
suhteliselt vähe ja  arvan, et see on 
sellest, et suured asjad on ülikoolis 
enam-vähem korras. On kaheldud, kas 
need eelarve koostamise meetodid, 
mida ülikooli nõukogu on viimastel aas
tatel rakendanud, on kõige õigemad. 
Minu arvates on palju tähtsam see, et 
ülikooli raha ei ole kuritarvitatud ega 
raisatud. Et ülikooli raha kasutatakse 
otstarbekalt, leidis riigikontroll pärast 
pooleaastast tööd ülikoolis ja ka keegi 
teine ci oie vastupidist näidanud. 
Igaühel on õigus arutada eelarve print
siipe ja  teha ülikooli nõukogule et
tepanekuid teistsuguste eelarve 
koostamise printsiipide rakendamiseks. 
Palju tähtsam on, et rahajagamise viis ci 
anna raha juurde ega võta seda vähe
maks. Kui me saame riigilt raha ühe 
üliõpilase jaoks viis korda vähem kui 
Soome ülikoolid, siis võime seda üli
koolis jagada kuidas lahes, aga seda on 
ikkagi viis korda vähem kui naabritel ja 
viis korda vähem kui vaja. Julgen väita, 
et Vabariigi Valitsus ja  Riigikogu 
saavad sellest paremini aru kui minu 
oponendid: nad ci ole ülikoolile ja rek
toraadile andnud näpunäiteid, kuidas

nappi raha jagada, vaid selle asemel an
navad raha juurde. Viitan kõrghariduse 
arengukava eelseisvale arutelule Riigi
kogus aprillis ja  kõrghariduse kuulu
tamist Vabariigi Valitsuse cclarvcprio- 
riteediks järgnevateks aastateks. Palgad 
ülikoolis ei tõuse mitte raamatupoe sul
gemisest, vaid täiendava raha muret
semisest.

Võtan omaks, cl oleme viimastel aas
tatel ehitanud enam kui ülikool ehitas 
20ndatel ja 30ndatel aastatel. Kui mind 
valitakse rektoriks, jätkan edaspidigi 
ülikooli nõukogu poolt heakskiidetud 
kava realiseerimist, mis näeb ette, et iga 
teaduskond saab oma moodsa kodu. 
Praegune rektoraat on tegutsenud kehti
vate seaduste järgi. Väidan, et vabadust 
ja  demokraatiat on ülikoolis vähemalt 
sama palju kui vaesust. Kui mind vali
takse, siis jääb edaspidigi nii, et pcalc 
rektori on siin palju öelda nõukogul ja 
valitsusel. Ja prorektorid peavad 
edaspidigi oma ala üksikasjalikumalt 
tundma kui rektor. Demokraatias on juhi 
ülesanne luua võimalus diskussiooniks, 
teiste kohus on osaleda ja koos otsusta
takse. Arvan, et nagu alati nendel 
aegadel meie ülikooli ajaloos, mil oleme 
saanud ise rektorit valida, ei tule lähtuda 
sellest, mida keegi lubab teha või kuidas 
lubab juhtida, vaid sellest, midakccgi on 
teinud ja  kuidas on juhtinud. Olen viis 
aastat teinud seda, mida olen vajalikuks 
pidanud ülikooli arenguks. Praegu on 
ülikooli areng minu meelest niisuguses 
seisus, ct tunnen, ct mul on kohustus 
kandideerida teist korda.

Professor Jaak Aaviksoo sõnavõtt
Meie kolleeg ja  minu oponent meenu

tas eilses “Postimehes” hea sõnaga minu 
kunagist ütlemist “minister peab tagama 
oma vastutusala toimimise, seda kor
raldama, edendama ja vastutama - ta on 
aednik, kui soovite” ning soovis sama
sugust hoiakut ülikooli rektorilt. Head 
aednikku, kes tagaks kasvutingimused

ja  liigirikkuse vajab ka hea ülikool. 
Head ülikooli vajab aga õppiv Eesti. Va
jame head aednikku, kes vastutaks. Olen 
andnud oma allkirja 25 professori 
avaldusele “Ülikool vajab otsustavat 
edasiminekut” ja  omapoolsetele täien
dustele sellele dokumendile ning 
üliõpilasesinduse avaldusele üliõpilaste

osast üli-koolis. Suhtun neisse kui 
ametijuhendeisse. Võtke need kolm 
dokumenti ja  hoidke alles. Aednik kan
nab nende alusel vastutust nii ülikooli 
ees kui igaühe ees teist. Head valikut, 
hortus academicus.

Intervjuu J. A aviksooga 3. lk.
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Kolmapäeval kirjutati 
Tallinnas alla biomeedikumi 

hoone ehitusplaanile
Biomeedikumi hoone läheb maksma 

200 miljonit krooni, millest pool 
saadakse Maailmapanga laenust ja  pool 
riigilt. Projcktikonkurssilc laekus üle 
kümme löö. Võitjaks tunnistati Kalle 
Rõõmusc arhitektuuribüroo projekt. 
Ehiluskonkursil osales iile kahekümne 
firma, siin valiti välja Skanska AB/KO- 
gcr&Sumbcrgi Grupp.

Biomeedikumi maja ehitatakse 
M aarjamõisasse Ravila tänavasse. 
Hoone on viiekorruseline ja  selles on 
üldpinda 13 472 ruutmeetrit. Sellesse 
kolivad praegu mitmel pool laiali asu
vad prckliiniliste erialade instituudid 
ja  õppetoolid. Ehitamine algab juba 
mõne aja pärast.

Rahvusvaheline ekspertide 
grupp hindab T Ü  

internatsionaliseerimise taset
Möödunud nädalal külastas ülikooli 

rahvusvaheline komisjon, kelte ees
märgiks on koostöös siinsete spetsia
listidega hinnata ülikooli konkurent
sivõimet rahvusvahelisel haridustu- 
rul.

Selgitamaks välja erinevate ülikoolide 
internatsionaliseerimise taset, käivitati
1994. aastal АСА (Acadcmic Coopcra- 
tion Association) ja  OECD/IMHE (Or- 
ganisation for Economic Co-operation 
and Development/Programme on Insti- 
tutional Management in Higher Educa- 
tion) ühine pilootprojekt Intemationali- 
sation Quality Rcvicw Proeess. Projekti 
eesmärgiks on välja selgitada projektis 
osalevate ülikoolide tugevad küljed, ct 
neid efektiivsemalt kasutada rahvusva
helises koostöös. Käesoleval õppeaastal 
osaleb Tartu Ülikool IQRP pilootpro
jektis kõrvuti Varssavi ülikooli ja 
Malaisia Teadusülikooliga. Projekti ko
haselt hindavad ülikoolid kõigepealt ise 
oma rahvusvahelisuse taset, seejärel 
tutvuvad rahvusvahelised eksperdid 
ülikooliga ja  annavad ülikooli koostatud 
raportile omapoolse hinnangu.

Ülikooli internatsionaliseerimise tase
mega tutvunud IQRP ekspertide gruppi 
kuulusid Helsingi Ülikooli prorektor 
prof Paul Fogclberg, Austraalia Wcst- 
em-Sidney ülikooli professor Miriam 
Mikol, IQRP keskuse direktor Majorie 
Peace Lcnn, Tallinna Tehnikaülikooli 
kantsler Jüri Tanner ja IQRP pilootpro
jekti ühe osapoole OECD/IMHE esin
daja Jan Karlsson.

Raporti koostamiseks loodi möödu
nud aasta juunis komisjon koosseisus

Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest 
ülikoolis pälvis tänu ja  õnnitluse 60. sün-

prorektor prof Toivo Maimets, õppeosa
konna juhataja Lea Michelson, teadus- 
arendusosakonna juhataja Andi Pärn, 
eksperimentaalfüüsika instituudi juha
taja prof Jaak Aaviksoo ja  välissuhete 
talituse peaspetsialist Sirje Üprus.

Kohtumisel rahvusvahelise ekspertide 
grupiga tõdesid raporti koostanud Tartu 
Ülikooli spetsialistid ühiselt, ct sellise 
enesehinnangu koostamine andis hea 
võimaluse oma võimete ja  võimaluste 
analüüsiks. Järgnevalt analüüsib rah
vusvaheline ekspertide komisjon rapor
tit, võrdleb sealseid järeldusi visiidil 
näh tvga ja  annab kuu ajajooksul rapor
tile omapoolse hinnangu. Mõlemad hin
nangud on mõeldud eelkõige üli
koolisiseseks kasutamiseks ja  edasise 
rahvusvahelise tegevuse planeerimi
seks. Samas võimaldab projektis osale
mine Sirje Üpruse sõnul ka Tartu Üli
kooli rahvusvahelisel tasandil laiemalt 
teadvustada, kuna projekti loojad 
tutvustavad saadud tulemusi kogu 
maailmas.

Rektoraadiga kohtumisel huvitusid 
rahvusvahelised eksperdid liikmed Tartu 
Ülikooli internatsionaliseerimise tasemest 
ja selle nimel tehtud jõupingutustest, sa
muti riigi osast ja abist suurema rahvusva
helisuse poole püüdlemisel. Oma vastuses 
ütles rektor prof Peeter Tulviste, et kui 
esialgu, kohe pärast Eesti vabanemist, oli 
huvi Eesti ja Tartu Ülikooli vastu ka mi
dagi tegemata väga suur, siis praegu on 
intematsionalisccriminc tõusnud ülikoolis 
väga olulisele kohale.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

tänu
nipäeval eesti filoloogia osakonna kor
raline professor TIIT-REIN VIITSO.
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Teatm ik “ Ülikooli struktuur ja 
isikkoosseis 1998** on valmis

Teatmikku saab ülikooli infopunktist peahoone
I korrusel.

o im it iG M Q
Märtsikuu juubilarid

70 55
Jevdokia Koskor 3. märts HH Riia 23 (MRI) koristaja Jüri Jagomägi 1. märts geograafia inst teadur
Vello Past 18. märts füüsika-keemiateadusk emeriitprof Ants Haljaste 3. märts eksperimentaalfüüsika inst vanemteadur

Elmut Laane 31. märts arstiteadusk emeriitprof Henn Voolaid 4. märts materjalitead inst dotsent

65 Avo Meelandi 6. märts remonditeenistuse lukksepp

Harri Tihane 16. märts kirurgiakliiniku dotsent El vi Ehasalu 17. märts matem statistika inst vanemlaborant

Aime Raal 22. märts HH ajaloomuuseumi riidehoidja
jCA

Rein Lepp 18. märts MO raamatukogu tuletõrjetehnik

Niina Vorobjova 2. lnärts
ol)

pearaamatukoguhoidja Arvet Pedas 2. märts
50

rakendusmatem inst korral prof inst juh
Urve Tõnnov 17. märts raamatukogu osakonnajuh Helju Mitrofanova 21. märts kõrvakliiniku assistent
Marie Poska 27.. märts geoloogia instlaborant Jaan Kutsar 26. märts peainseneriosakonna lukksepp-santehnik

Prof Tiit-Rein Viitso juubeliks

S E L  M L A P jA lI mA ,!»

2. märts
□ Ajaloo muuseumi konverentsisaalis toimus 

ajalooteadlasele Harri Moorale pühendatud 
teaduspäev “Ainus ja haruldane”.

4. märts
□ Magistritööd kaitsesid Enli Kiipli teemal 

“Balti varasiluri siivaeeliste savi kivimite 
geokeemilised kujunemistingimused (Lääne- 
Liiti Aizpute-41 puursüdamiku põhjal”), 
Helje Pärnaste “Systematics o f the Lower 
Ordovician trilobite Krattapsis viridatus Öpik, 
1937” ja  Friidu Ristkok "Regionaalpoliitika 
areng Eestis”.

□ Professorite klubis ajaloo muuseumis toimus 
arutluskoosolek “Kuidas hindab üliõpilane 
professorit?” Sissejuhatav ettekanne oli prof 
Jaan Mikult.

□ Toimus prof Tiit-Rein Viitso 60. sünni
päevale pühendatud Emakeele Seltsi et
tekandekoosolek.

5. märts
□ Magistritööd kaitses Pilvi Rajamäe “Change 

and Decay: the English Country House in Eve- 
lyn W augh’s Novels Decline and Fail, Vile 
Bodies, A Handlul o f Dust, Scoop, Put Out 
More Flags, Brideshead Revisited, Men at 
Arms, Ofters and Gcntclman and Uncondi- 
tional Surrender”.

6. märts
□ Kell 16 esineb Kuressaares ülikoolide keskuse 

konverentsisaalis Lossipargi I dots Mati 
Laur akadeemilise toenguga “Vennaste
koguduste liikumine, eelkõige Saaremaal”.

□ Kell 15 algab ülikooli ajaloo muuseumis 
tcadusloo päev, mis on pühendatud Tartu 
Ülikooli meditsiiniprofessor Johannes von
Holsti (1823-1906) 175. sünniaastapäevale.

TULEVAL NÄDALAL
9. märtsil

□ Kl 15 kaitseb nõukogu saalis Ave Minajeva 
doktoriväitekirja “Sarkoplasmaatilisc retii- 
kulumi funktsioon: kodade ja  vatsakeste 
müokardi võrdlev uuring” .

□ Kl 17.30 tutvub Akadeemiline Muinsus
kaitse Selts Eesti Eahva Muuseumiga
(tutvumine näitusega “Eesti Wabariik 1918 - 
1940” ning Arved Luts ja  Art Leete kõnelevad 
teemal “Eesti Rahva Muuseum - mis on vana 
ja  mis on uus”.

□  Kl 17 on keeltemaja raamatukogus Eesti- 
Šveitsi kultuuriseltsi järjekordne koosolek.

10. märts
□ Kl 16 algab ph aud 102 vabade kunstide kut

sutud professori Jaan Krossi loeng “Autobio- 
grafism kui kirjanduse võimalus ja  vältima
tus”.

□  Kl 18.15 Prantsuse Teaduslikus Instituudis 
(ph aud 102) prot Helmut Piirimäe loeng
“ 1848.-1849. aasta revolutsioon Prantsus
maal”.

11. märts
□ Kl 11 algab teabetund. Sõna võtavad Leeni 

Uba (Innovaatika on tulekul) ja  Evely Otsa 
(kohvikutest ülikooli õppehoonetes).

□  Kl 12 jätkub ph aud 102 vabade kunstide 
kutsutud professori Jaan Krossi loeng “Auto- 
biografism kui kirjanduse võimalus ja  välti
matus”.

□  Kl 19 ajaloo muuseumis üliõpilaste ühen
datud jumalateenistus.

□ Kl 18 antiikkultuuri lektooriumis Enn Mainla 
ettekanne “Agonistika Vanas Kreekas”.

12. märts
□ Kl 15.15 kaitseb Liivi 2-208 Igor Bossenko 

magistritööd “Writing applieation with mul- 
tiplc RDBMS support”.

13. märts
□ Kl 10.15 algab TÜ nõukogu istung.

14. m ärts
□ Kl 11.30 algavad raamatukogus Tartu 

üliõpilaste looduskaitseringi 40. aastapäeva 
üritused (vt 4. lk).

Soome-ugri keelte viljakas uurija Tiit-Rein Viitso 
tähistas 4. märtsil oma 60. sünnipäeva.

Tiit-Rein Viitso lõpetas Tartu Ülikooli eesti 
filoloogia osakonna soome-ugri keelte eriharu aas
tal 1961. 1965 kaitses ta kandidaadiväitekirja tee
mal “Äänisvepsa murde väljcndustasandi kir
jeldus”. Doktorikraadini jõudis T.-R. Viitso 
väitekirjaga “Osnovnõe problemõ fonologiyeskoj 
strukturõ pribaltijsko-llnskih äzõkov i ee istorii” 
aastal 1982. Selles on vaatluse all kuue läänemere
soome keele/murde (põhja- ja  lõunaeesti, liivi, 
vadja, soome, vepsa) fonoloogilise ehituse põhi
probleemid. Väitekirjas on rohkesti originaalseid 
hüpoteese läänemeresoome keelte ajaloo alalt.

Tartu Ülikoolis on T.-R. Viitso töötanud alates 
1983. aastast, algul kohakaasluse alusel eesti keele 
kateedri vanemõpetajana, 1991-1993 erakorralise 
professorina ning alates 1993. aastast läänemere
soome keelte korralise professorina. Üliõpilaste 
seas on T.-R. Viitso tunnustatud õppejõud, tema 
loengud on tihti vürtsitatud talle omase huumoriga.

T.-R. Viitso teaduslik toodang on õige ulatuslik. 
Tema teadusloomet iseloomustab ideede uudsus ja  
teoreetiliste vaadete ning uurimismeetodite mit
mekülgsus. Peateemadeks on uurali keelte

T a r t u  Ü l i k o o l i  n õ u k o g u

28. märtsil
K IN N ITA TI T Ü  NÕUKOGU 

KEVADSEMESTRI TÖ Ö P LAA N
13. märtsi istungil on kavas asutada TÜ Klii

nikumi sihtasutus, nimetada Skytte medali saaja, 
arutada eelarve küsimusi ning otsustada, kas mais 
valida audoktoreid või mitte. 27. märtsil arutatakse 
akadeemilise ametikoha taotlejate hindamise 
nõudeid ning õpperuumide olukorda.

Aprillis on arutusel ülikooli 1997. aasta aas
taaruanne, audiitori järeldusotsus ning õppekor
ralduseeskirja täiendamine.

Mais on kavas ära kuulata informatsioon uutele 
õppekavadele eraldatud raha kasutamisest.

Õppima Soome 
ülikoolidesse!

Vastavalt koostöölepingutele on üliõpilastel või
malik taotleda õppimist Soome ülikoolides 
(Helsingi, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Tampere, 
Turu) 1998/1999. õppeaastal.

Kandideerijad esitada välisüliõpilastalitusse (ph 
ruum 120)

31. märtsiks:
- põhjendatud avaldus TÜ rektori nimele, dekaani 

nõusolekuga,

- soome keele oskuse tõend,
- osakonna (instituudi, õppetooli) soovitus, 

magistrantidel ja doktorantidel juhendaja soovitus,

- koopia õpinguraamatust.

Soome keele testi saab sooritada kas 18. või 25. 
märtsil kell 14 (lektor Eino Koponen, ph aud 302).

NB! Kandideerija peab olema praegu vähemalt 2. 
aasta üliõpilane.

Silvi Lannes, 
välisüliõpilastalituse spetsialist 

tel 465 152, ph ruum 120

i

fonoloogia, ajalugu, morfoloogia, omavahelised 
suhted, keelekontaktid ja  liivi keel. Lisaks oma 
lähemale erialale -  läänemeresoome keeltele on 
Viitso uurinud paljusid keeli, seejuures uurali keeli 
handi ja neenetsini välja. Keelte algupära, klassifit
seerimine ja fonoloogia on need alad, mille juurde 
ta tuleb korduvalt tagasi. Viitso on ühendanud oma

Semestri viimasel istungil juunis arutatakse üli
kooli arengukava ja 1998/99. Õppeaasta aren- 
dusccsmärkc ning kuulatakse kuratooriumi hinnan
guid ja  ettepanekuid.

K IN N ITA TI ÜLIKOOLI 1998. 
A A S TA  KOONDEELARVE

Eelarvekomisjoni esimees prorektor prof 
Toivo Maimets ütles koondeelarvet kommen
teerides, et 4. veebruaril kirjutas haridusminister 
alla ka TÜ teaduse eelarvele.

Koondeelarve suurus on 436 055 100 miljonit 
krooni.

M UUDETI T Ü  SIHTASUTUSE 
PÕHIKIRJA

5. veebruaril kinnitati TÜ Sihtasutuse usaldus
kogu väljasõiduistungil Haapsalus mõned põhikirja 
muudatusettepanekud, mida tutvustas sihtasutuse 
juhatuse esimees Margus Ots.

TÜ nõukogu kinnitas need ettepanekud.

VALITI KAKS PROFESSORIT
Inimese bioloogia ja geneetika korraliseks pro

fessoriks valiti inimese bioloogia ja  geneetika kor-

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) annab 
1998/99. õppeaastal. 25 1000-dol1arilist stipendiu
mi õppimiseks Eestis asuvates kõrgkoolides. 
Konkurss on avatud eesti noortele üle maailma, 
Stipendium on ühekordne ja üheks aastaks ning 
makstakse välja semestrite kaupa, kui Õppetule
mused seda õigustavad ja  stipendiaat jätkab õpin
guid. Konkurss ci ole avatud neile, kes on varem 
saanud ÜEKN-i või ÜEKN/Lane-Lahesalu sti
pendiumi.

ÜEKN-i stipendiumite eesmärgiks on toetada 
eesti noori hariduse omandamisel. Kuna ÜEKN 
soovib aidata Eesti Vabariigi ülesehitustööd haritud 
noorte kaudu, siis stipendiumi saajatel on moraalne 
kohustus omandatud teadmiste rakendamine Eesti 
Vabariigi huvides.

Sooviavaldused tuleb saata õhupostiga ning 
peavad kandma 15. mai või varemat õhuposti tcmp-

I

uurijatöös teoreetilise lingvistika konkreetse 
välitööga, eriti äänisvepslaste, liivlaste ja  vadjalaste 
juures. Ta on aktiivne rahvusvahelises 
teadustegevuses, osaledes Eesti-Soome-Karjala 
läänemeresoome keelekaardistiku koostamises 
ning olles rahvusvaheliselt keskse fennougristi- 
kaalase ajakirja Linguistica Uralica toimetus
kolleegiumi esimees.

Emakeele Seltsi esimees oli T.-R. Viitso aastail
1989-1990 ja  1993-1997, Õpetatud Eesti Seltsi 
esimees aastail 1990-1993. T.-R. Viitso kuulub 
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse nõukogusse 
(1997-).

T.-R. Viitso aktiivne tegevus fenno-ugristika 
avaral põllul on leidnud rahvusvahelist tunnustust: 
ta on valitud Helsingis Soome-Ugri Seltsi välisliik
meks (1979) ja  Soome Kirjanduse Seltsi kirjava
hetajaliikmeks (1985).

Professor T.-R. Viitso tegevusvaldkond on ol
nud ulatuslik, kuid pole märgata, et töörohked 
aastad oleksid teda väsitanud. Kõikide kolleegide 
nimel soovime juubilarile edaspidiseks lugevat 
tervist ja  raugem atut indu armsaks saanud tööpõl
lul.

raline prof, bioloogiadr Aavo-Valdur Mikelsaar
(46:3).

Meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia 
korraliseks professoriks valiti meditsiinilise mik
robioloogia ja  viroloogia korraline prof, meditsii- 
nidr Marika Mikelsaar (48:1).

K IN N ITA TI ÕPPEKAVA AVAMISE, 
HOIDMISE, M UUTMISE JA 

SULGEMISE KORRA MÄÄRUS
Selles määruses sisalduvad pealkirjas nimetatud 

kehtivad reeglid.

ÕPPEKAVAD
Kinnitati geenitehnoloogia ja keskkonna

tehnoloogia bakalaureuse-, magistri- ja dokto
riõppe kavad, materjaliteaduse bakalaureuse
õppe kava ja füüsikalise infotehnoloogia dip
lomiõppe kava.

Nõukogu andis magistrikraadi andmise õiguse 
ärijuhtimise Õppekava alusel majandusteadus
konna nõukogule.

TÜMR1 nõukogule anti magistrikraadi õiguse 
andmine bioloogia didaktika õppekava alusel.

lit. Hilisemaid ei hinnata. ÜEKN loodab teha 
lõplikud otsused 1. augustiks. Otsustest teatame 
stipendiumi taotlejatele ja ajakirjandusele. Sti
pendiumi väljamaksmiseks peame saama stipen
diaadilt kõrgkooli vastuvõtu tõendi.

Stipendiumi sooviavaldust saab tellida allpool an
tud aadressil; 

faxi kaudu: 301 869 0519; 
e-posti teel: mkari@erols.com;
TÜ õppeosakonnast, ph 117.
Sooviavaldused saata ainult lennupostiga, hilje

malt 15. mai 1998 postitempliga aadressil: 
Estonian World Council, Inc.
P. O. Box 2205 
Gaithersburg MD 20886-2205

Mäido Kari,
ÜEKN-i stipendium ikom isjoni esimees

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu 
stipendiumid 1998/99. õppeaastaks

mailto:mkari@erols.com
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"Päris kindlasti on ülikool 
edenenud, selles ei ole 

kahtlustki!"
INTERVJUU PROFESSOR JA A K  AAVIKSOOGA

Jätkub 
loengusari 

Eesti 
majandusest

3 1. maini tö ö ta b  rektorina  pro
fessor P ee ter  T ulviste. T eil on  rek 
tori a m etisse  asum iseks se e g a  
m õni kuu aega . Mida t e e t e  selle  
ajaga?

Esiteks tuleb komplekteerida 
meeskond - rektoraat ehk prorekto
rid. Nende funktsioonidest on enam
vähem juttu olnud, aga kõik ei ole ka 
selles osas lõpuni selge. Nii ct läbi tuleb 
vaadata funktsioonide jaotus ning 
järgmine samm on vastavate inimeste 
leidmine.

Teiseks pean end lähemalt kurssi 
viima ülikooli arengukavaga. Olen 
ülikooli nõukogu tegevusest mitu aastat 
eemal olnud ja pole kõikide dokumen
tidega tuttav. Samuti ei tea ma, kuivõrd 
on need rektoraadi kavad ja  kuivõrd 
teaduskondade kavad. Tahan selgeks 
teha, mil määral on need kavad kantud 
laiemalt erinevate teaduskondade, 
nõukogu ja valitsuse konsensusest ja mil 
määral on need olnud rektoraadi prio
riteedid. Sellest lähtuvalt tuleb võib-olla 
mõningad rõhuasetused ümber vaadata. 
Ma ei taha aga öelda, et tingimata peab 
midagi ümber tegema, kuid nii võib 
juhtuda. Eelkõige tähendab see tihedat 
koostööd teaduskondadega.

Edasi peaksin lähtuma program- 
milistest dokumentidest, mida olen 
lubanud oma tegevuse aluseks võtta - 
sõnastada nende alusel konkreetsemad 
sammud ja vaadata, mida millal on või
malik realiseerida. Mitmed konkreetsed 
ettepanekud puudutavad näiteks 
üliõpilaskonda ja  tema osalemist üli
kooli elus.

Nagu olen lubanud, tuleb põhimõt
telisel tasemel ümber vaadata eelarve 
kujundamine. Tasapisi olen sellega 
tegelnud. Olen avaldanud arvamust, et 
kohe pärast seda, kui kinnitatakse eelmi
se aasta tegevusaruanne, peaks selle ma
terjali baasil asuma uut, 1999. aasta 
eelarvet nii-öelda alt, teaduskondade et
tepanekute põhjal koostama. Olen rek
tor Tulvistega kokku leppinud, et 
lähipäeval saame selles küsimuses 
kokku ka rektoraadi teiste liikmetega. 
Üleminek peab olema sujuv ning infor
matsioon olnust ja  tulevast kättesaadav. 
Päris kindlasti tahaksin kohtuda 25 
professoriga, kes ühisavaldusele “Üli
kool vajab otsustavat edasiminekut” alla

kirjutasid ning kes ühel või teisel moel 
minu kandidatuuri esitasid. Tahan kuu
lata nende ettepanekuid ja seisukohti, 
kuidas ühiselt edasi minna.

Arvan, et dialoogis dekaanidega for
meeruvad ka erinevate teaduskondade 
ootused konkreetsel, dokumentaalsel 
kujul. Üliõpilased on oma väga selged 
seisukohad esitanud. Arstiteaduskonna 
materjalid on mul samuti olemas. Leian, 
et ka teistel teaduskondadel oleks vaja 
esitada näiteks nõukogus heakskiidu 
leidnud või dekaani konkreetsed et
tepanekud. Ühesõnaga erinevad valu
punktid või lahendamist ootavad 
probleemid. See oleks edasiminekuks 
väga kasulik.

Kuidas k o m m en teer ite  ajakir
janduses ilm unud väljendit, e t  rek
tor  A aviksoo lööb platsi puhtaks?

Päevalehe selle väljenduse kohta ütlen 
niipalju, et meie ajakirjandusega on lood 
täpselt nii, nagu on. Nad on valmis gene
reerima mitte kärbsest elevanti, vaid mi
dagi veelgi hullemat tegema. Ülikoolis 
ei ole päris kindlasti vajadust platsi puh
taks löömise järele, sest pole põhjust 
arvata, et inimesed ci oleks töötanud 
nendes tingimustes nii, nagu on õigeks 
peetud. Ja senikaua, kuni ei ole tegemist 
kas kindlaks tehtud kuritarvituste, 
tahtmatuse või suutmatusega ennast 
veidi ümber häälestada, senikaua ei ole 
mul mingit põhjust inimesi oma töö
kohtadel välja vahetada. Enamgi veel, 
tööseadusandlus täiesti õigustatult ei 
võimalda niisugust asja, et ülemusele 
mõned inimesed lihtsalt ei meeldi. Nii et 
niisugune asi ülikoolis küll aset ci leia. 
Samas on vaja mõndagi muuta suht
lemisstiilis, lähtudes põhimõttest, et 
näiteks haldus-ja tugistruktuurid on tõe
poolest haldus-ja tugistruktuurid ning et 
nad on mõeldud toetama ülikooli 
põhitegevust. Üks dekaan on üsna hiljuti 
saanud halduspoole ühe osakonna 
juhatajalt kirja, kus teda ähvardatakse 
sanktsioonidega. Niisugust kirja ei tohi 
ülikoolis mitte kellelegi saata, isegi ot
seste alluvate lubamatu tegevuse korral 
on eelistatud teistsugused meetmed. Nii 
et mõned arusaamad vajavad kindlasti 
muutmist.

Mõnedele asjadele tahaksin veel 
tähelepanu juhtida, nagu näiteks oma 
tulude ja kulude arvepidamise üle.

Sellega peavad tõsiselt arvestama kõik 
allüksused. Need arusaamad, mida üli
kool endale praegustes tingimustes võib 
lubada ja mida ei või, on väga ebaüht
lased.

Veidi selgemini tuleks ilmselt pii
ritleda, seda, kes mille eest vastutab. 
Kohati jääb nii akadeemilise pere liik
metele kui ka inimestele väljastpoolt 
ülikooli arusaamatuks see, kes mingi 
konkreetse küsimuse lahendamise eest 
vastutab. Vastutuse hierarhia peaks 
olema selge nii ülevalt alla kui alt üles.

O lete  viim asel paari aastal üli
kooli natuke eem a lt näinud. Mil
lised edasim inekud on siin T eie  ar
va tes  to im unud, m ida positiivset 
esile  tõstate?

Päris kindlasti on ülikool edenenud, 
selles ci ole kahtlustki, ja  ma olen sellele 
ka enne valimisi osundanud. Nimetak
sin kuratooriumi, mille loomisel osale
sin algul ka ise, ülikooli sihtasutuse 
käivitamise, kolledžite asutamise, eriti 
Pärnus, avatud ülikooli käivitumise. 
Märkimisväärset on terve rida nii üli
kooli sees kui väljaspool. Mõistlikus 
suunas on arenenud mitmed asjad, mil
lega olen ülikoolis kokku puutunud, 
nagu näiteks personalitöö või remon
ditööde kvaliteet. Sisuliselt on edenenud 
arendusosakond. Tasapisi on tekkinud 
terve rida vajalikke reegleid, ehkki 
mulle tundub, et need pole alati kätte
saadavad. Kusagil on dokumendid küll 
olemas, aga pole informatsiooni üld
kasutataval ja  kontsentreeritud kujul. 
Kõik avalikud haldusaktid, nõukogu ot
sustest ruumide kuuluvuse muutmise ja 
väljarentimiseni võiksid olla internetis.

Mida veel m uutm ist, paran
dam ist vajavaks peate?

Näiteks võin kinnitada, et siin Tähe 
tänava majas instituudi remonditöödega 
kokku puutudes on raske saada selget 
pilti rcinondiasjadc korraldusest. Kar
dan, et pole oma mures üksi. Selguse 
määr on ebapiisav ning mulle tundub, et 
remondiasjad ja  vahest palju muudki 
toimib rohkem isiklike kokkulepete 
tasandil.

Kui siia loetellu veel midagi lisada, siis 
arvan, et ülikoolil oleks vaja väga 
tõsiselt arutada strateegiat, mis puudu

tab üliõpilaste arve ja vastuvõttu. Kas 
me oleme strateegiliselt huvitatud 
üliõpilaste arvu kasvatamisest, sellest ei 
ole minul selget pilti. Ehkki aren
gukavas seisab number 12 000, on see 
jäänud veidi õõnsaks fikseeringuks. 
Konkreetseid reaalseid samme, kuidas 
sinnapoole liikuda, veel pole. Arvan, et 
kõigepealt võiks alustada strateegilise 
eesmärgi veelkordsest läbimõtlemisest.

Tõsist arupidamist vajaks ka eelmisest 
küsimusest tulenev suhtumine praegu 
kehtivasse tasulisse õppesse. Kas me 
peaksime seda laiendama või ei, kas ja  
mil määral kaasata peale majanduse ja  
juura ka teisi erialasid?

Olen peatunud ka õpetajate etteval
mistamisel. Enne suve tahaksin kokku 
panna meeskonna, kes võiks juba 
sügisel oma ettepanekutega välja tulla.

Probleem puudutab Tartu Ülikooli ja 
õpetajate ettevalmistamist laiemas pers
pektiivis. Kas mc oleme valmis, kas mc 
oleme huvitatud Õpetajate ettevalmis
tusest Eesti riiki ja selle huve silmas 
pidades või käsitleme seda suhteliselt 
marginaalse tegevusena, nagu see vii
masel ajal on olnud, See on väga oluline 
küsimus ja  sellest oleneb, kuidas Tartu 
Ülikool ja kogu haridussüsteem omava
hel suhtlevad.

Nii et neid tegevusvaldkondi on päris 
palju. Aga kindlasti on esimesel kohal 
meeskonna formeerimine, ja  nagu ma 
olen öelnud, ei peaks see koosnema 
mitte ainult prorektoritest, vaid eri
nevate probleemide lahendamisel tahan 
kaasa haarata võimalikult palju inimesi. 
Loodan väga, ct nccd, kes ühis
avaldusele alla kirjutasid, peavad oma 
moraalseks kohuseks ka tegelikus elus 
kaasa lüüa.

Uusi n im esid  on vist veel vara  
mainida?

Spekulatsioonid nimede baasil on 
siiamaani ajakirjanduslikud leiutised, 
kusjuures ma ei ole mitte midagi välis
tanud. Seega ma ei kinnita ega lükka 
ümber, nagu praegu Öeldakse. Isikute 
tasemel on tõesti veel vara midagi öelda, 
aga usun, et kõik need inimesed on Tartu 
Ülikoolis olemas.

Küsis Varje Sootak

Sellel semestril jätkub ülikoolis 
möödunud aastal alanud loengusari 
“Eesti majanduse hetkeseis praktiku
te silmade läbi”, mille raames esine
vad Eesti majanduselus olulisel posit
sioonil olevad ärimehed ja juhtivtege- 
lased nagu Helo Meigas, Tõnis Palts, 
Rein Lang, Andres Bergmann, Ur
mas Past ja Robert Lepikson.

Esimese loengu teemal “Keskpanga 
funktsioonidest” pidas 4. märtsil Eesti 
Panga president Vahur Kraft, Järgnevad 
ettekanded loengusarja raames toimu
vad 11. märtsist 15. aprillini igal kol
mapäeval keemiahoone ringaudi
tooriumis (Jakobi 1) kell 18.15.

11. märts - Tallinna Väärtpaberibörsi 
direktor Helo Meigas “Eesti börsisüs- 
teem?!”,

18. märts - Levicomi nõukogu esi
mees Tõnis Palts “Pärast Eesti Telefoni 
tulgu või...?” ,

25. märts - AS Trio LSL juhataja Rein 
Lang “Eesti meedia XXI sajandi kün
nisel”,

1. aprill - ERA Panga nõukogu esi
mees Andres Bergmann “Eesti pangan
dus 1998 - . . .” ,

8. aprill- Alexela Oil nõukogu esi
mees Urmas Past “Eesti - leiba ja  
tsirkust või leiba ja tarkust” ,

15. aprill - Robert Lepikson “Poliitika 
ja  äri - kohe näha, et vanad sõbrad!!” 

Loengusari lõpeb kursuse jooksul 
käsitletud teemasid hõlmava lahtise 
esseekonkursiga “Eesti 2000 - mis 
toimub?” Konkursi eesmärgiks on 
välja selgitada Eesti noorte tu
levikunägemus ja nende arvates või
malikud Eesti majanduse arengu
stsenaariumid lähitulevikus. Konkursi 
preemiafondi suurus on 30 000 krooni 
ning selle on välja pannud Pakterminal, 
Hoiupank ja  Hansapank.

Esseid hindab viieliikmeline žürii, 
mille koosseisu kuuluvad Tartu Ülikooli 
raha ja  panganduse õppetooli professor 
Mart Sõrg, Marek Strandberg, kor
raldaja Priit Alamäe, Hansapanga kon
torivõrgu juht Margus Rink ning Hoiu
panga esindaja. Esseed tuleb saata 
aadressil Noor-Isamaa, Ülikooli 12, 
Tartu EE2400, märgusõna all “Essee
konkurss” ning viimane posti
tamiskuupäev on 22. aprill. Žürii teeb 
oma otsuse hiljemalt 10. maiks.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

Ta rtu  Akadeemilise 
Naiskodukaitsega võib luurele minna

Akadeemilise Naiskodukaitse teine koht talilaagris
7. ja 8 . veebruaril to im us  

Paldiskis N aiskoduk aitse  V  
talilaager. S e e  oli s e n is te s t  N ais
kodukaitse laagritest osavõ tja te  
arvu p o o lest suurim aid -  12 v õ ist
konda kogu vabariigist. Esm a
kordselt o sa les se lles  Tartu  
A kad eem ilise  N aiskodukaitse  7- 
liikm eline võistkond .

Laager algas nagu ikka rivistusega. 
Kell 11 moodustasid sadakond osavõtjat 
naiselikult sirge rivi. Nii oli algus tehtud 
ja võistlused läksidki lahti. Neli 
“laigulist" saadeti meie hulgast kaardi ja  
kompassiga metsa oma teadmisi ja 
oskusi näitama. Kokku oli vaja üles leida 
kuus punkti ning igas punktis tuli täita 
vastav ülesanne. Nii šifreeriti radio- 
gramm, ehkki aparaat, millega seda teh
ti, ei olnud sidetehnika viimane sõna, 
mitte ka eelviimane. Sportpüssist lask
mine kinnitas veel kord, et raske õp
pusel, kerge lahingus. Õppustel olime 
käes hoidnud sportpüssist vingemaid 
relvi nagu Kalašnikovi automaat ja 
vintpüss. Nagu pärast selgus, olidki

meie tulemused laskmises parimad. Eel
viimases punktis oli ülesandeks ehitada 
telkmantlist varjualune. See tekitas meis 
kõige rohkem küsimusi, pole me ju veel 
näinud kogu militaristlikku garderoobi. 
Asja juurde asumisel avastasime, et 
tegemist on lihtsalt neljakandilise pre- 
sentriidega, millel on käeaugud. Meie 
arhitektuurilise omaloominguga jäädi 
rahule. Orienteerujate viimaseks ülesan
deks oli käepärastest vahenditest lõkke 
tegemine. Viimastes punktides olime 
järele jõudnud juba kahele varem 
startinud võistkonnale. Finišis ootasid 
meid meie instruktor Arvi Asi ja  
akadeemilisest malevkonnast Tarmo 
Niitla.

Samal ajal andsid ülejäänud võist- 
konnaliikm ed esmaabi. Loosiga saime 
ülesandeks anda abi “põletushaavades 
kannatanule” . Leevendasime valu ja  
sidusime haavad. Scc osutus raske
maks, kui olime arvanud. Valu käes 
vaevleva “kannatanuga” ei olegi nii 
lihtne toime tulla. Kõik lõppes siiski 
hästi.

VÕistluspäev lõppes peoõhtuga 
Paldiski Huvikeskuses. Esinesid Kait
seliidu segakoor ja  kohalik naisansam
bel. Tundus nagu polekski raske päev 
seljataga. Hilja öösel magamiskohta 
joudes kiitsime sõdurisaabastc taldadc 
head kvaliteeti, mis tormilise tantsu 
peale ei näidanud kulumise märke.

Selleks et hoida põnevust, teatati 
võistlustulemused alles järgmisel hom
mikul. Autasustama hakati tagantpoolt. 
Meid läbis nii kergendusohe kui ka 
kahjutunne, et me polnud tagantpoolt 
esimesed. Sest jäime ju  ilma viimase 
koha lohutusauhinnast, milleks oli hiig
lasuur kulp. Meie seas tõusis ärevus, kui 
jõuti esimese kolme kohani ja  meie nime 
polnud veel nimetatud. Tartu 
Akadeemilise Naiskodukaitse teine koht 
oli üllatuseks nii meile endile kui ka 
teistele naiskodukaitsjatele. Hea meel 
oli ikkagi. Tõdesime, ct oluline pole 
mitte võit, vaid osavõtt, kuid peamine on 
võidust osavõtt.

Kadi Salu,
Aili M eier

Tartu Akadeem ilise N aiskodukaitse võistkond: esimene rida vasakult: 
Signe Viggor, Kadi Salu, Madli Lääne; tagum ine rida vasakult: Evelin Verš, 
Aili Meier, Tiiu Eibra, V iivika Kook. Ees instruktor Arvi Asi.

Tarm o Niitla foto
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Telemaatika õpetuses ja 
õpikeskkonnad

Telemaatikat ülikooli õppeprotsessi 
arendamisel võib vaadelda mitmetel 
erinevatel tasemetel. Sõltumata vii
sist, kuidas seda tahetakse raken
dada, on hädavajalik teatud 1T kasu
tamise oskuste tase. Edasi sõltub kõik 
suures osas meetoditest, kuidas soovi
takse õpetust teostada - kui suur osa
kaal õppeprotsessis langeb õppijale, 
kui suur õpetajale: kas õpetaja roll on 
loenguvormis materjali esitada või 
asuda juhendaja - tuutori rolli. 
Kuivõrd ülikoolis õpetatavate er
inevate õppeainete iseloom on väga 
erinev, ei saa anda mingit kindlat 
eeskirja sobiva õpetamismeetodi leid
miseks - see tuleb ikka õppejõul endal 
otsustada. Iseasi on see, et üleminek 
seni iseenesest mõistetavana tun
dunud loenguvormilt paindlikku- 
matele meetoditele nõuab hulga 
tööaega ja ka mõtteviisi ümberkujun
damist, edaspidi tööstiili muutmist.

IT  kasutamine 
õppeprotsessis

on tänaseks juba läbinud teatud arengu 
ning katsetatud on mitmeid erinevaid 
vahendeid. Alustada võiks sellest, et õp
pejõud kirjutavad tekstiredaktori abil

valmis loengumaterjale, säästmaks tu
dengeid konspekteerimise vaevast ning 
andmaks neile võimaluse aktiivselt 
loengul kaasa mõelda: see on võimalda
nud tudengi rolli muuta passiivsest kuu- 
lajast-konspekteerijast aktiivseks disku
teerijaks. Neid õppejõude, kes tekstire
daktoriga töötada oskavad, on TÜ 
küsitluse põhjal koguni 67%. Kui neile 
oskustele lisanduvad teadmised tabeli- 
ja  pilditöötluse oskustest, oleks korra
like Õppematerjalide tootmine trükiku- 
jul peaaegu lahendatud. Ligi pooled 
ülikooli õppejõududest kasutavad kir
javahetuseks elektronposti, suhteliselt 
vähe neist siiski suhtlemiseks tu
dengitega ja õppetöö korraldamiseks. 
Samas on palju juttu olnud kaugkooli
tuse korraldamise võimalikkusest elekt
ronside vahendite abil ning mitmeid sel
liseid katsetusi on avatud ülikooli kaudu 
ka tehtud. Siiski on nimetatud kur
sustega seotud olnud väga vähesed õp
pejõud ja  sellealane kogemus vähe 
levinud. Viimastel aastatel on eriti popu
laarseks muutunud WWW, milles ko
hati nähakse lahendust peaaegu kõigile 
ideedele, mis seotud õpetuse paindliku
maks muutmise ja  kaugelt edas
tamisega. Iseenesest ei nõua õppemater

jalide esitamine WWW-lchekülgedel 
palju suuremaid oskusi, kui selle trükis 
valdamine. Eriti veel nüüd, kui teksti 
esitamiseks HTML-keetes on olemas re
daktoreid, mis väljanägemiselt ja  
töövõtetelt üsna ligilähedased tavalisele 
tekstiredaktorile. WWW on kätte and
nud vahendid info levitamiseks ja  
hankimiseks väga käepärasel viisil. 
Üldiselt aga suhtuvad õppejõud üsna et
tevaatlikult sellisesse info levitamise 
võimalusse, kuna kaob kontroll selle üle, 
kes ja  kuidas neid avaldatud materjale 
kasutab. Iseasi on ehk siis, kui õnnestuks 
piirata juurdepääsu vaid valitutele ja se
dagi just nii kauaks kui õppejõud peab 
vajalikuks neid kasutada anda. Kindlasti 
on enamik WWW-kasutajaist tähele 
pannud, et sugugi mitte igale informat
sioonile ei pääse igaüks ligi ning et juur
depääsuks on vaja teada õiget parooli. 
Nii võikski paljude kõhklused lõpetada 
teatud info paigutamisega salasõna taha. 
Siiski on ilmseltpalju tahta, et keskmiste 
oskustega arvutikasutaja saaks sellega 
vaevata hakkama ning nii lüüaksegi 
heale ideele käega.

M aret M eriste,
arvutuskeskus

Järgneb

Tartu  üliõpilaste 
looduskaitsering 40

14. märtsil kl 11.30 avatakse raamatu
kogus ringi juubelile pühendatud näitus.

Kl 12 toimub raamatukogu konverent
sisaalis konverents. Avasõnad Taavi Pae ja 
Jaan Eilart.

Heino Mardistc “Ring läbi nelja aas
takümne’',

Juhan Ross “Inimene ja  globaalne ökoloogia”,
Hardi TuUus “Ökoloogilise metsanduse probleeme Eestis”,
Unnas Peterson ja  Raivo Aunap “Eesti põldude mõõtmine 

satelliitpiltidelt”,

Aivar Ruukel “Ökoturismi võimalustest Eestis”,

Sõnavõtud ja tervitused.

Kl 16 koosviibimine Botaanikaaia palmihoones.

HOMMIKUPALVUSED

Personalikoolitus-
kursus

“K liendikeskne teenindam ine ja  tööalane etikett”
NB! Eelistatud kursuse “Sekretäride täiendõpe I, II” 

läbinud.
Sihtgrupp: sekretärid, ametnikud, kes osaliselt puutuvad 

kokku ülikooli klientidega, (nii sise- kui välisklientidega) 
ning kelle jaoks korrektne ja tulemuslik teenindamine on 
oluline osa igapäevasest tööst. Rühma suurus 12 inimest.

Läbiviija: lektor Ann Seilenthal,
K ursus toim ub 25.-26. märtsini Lossi 3, I korruse 

stuudios.

Hind: kursusest osavõtu tasu on 1400.-, millest 50% ehk 
700,- tasub personaliosakond.

Registreerumine ja  info: osavõtuks registreeruda tel 465 
141 või e-posti teel maria@admin.ut.ee.

toimuvad iga teisipäeva ja  neljapäeva 
hommikul kell 9.50-10.10 TÜ peahoone 
aud 312. Läbi viivad neid EELK Tartu

Ülikooli kogudus ja  Eesti Evangeelne 
Üliõpilaste Ühendus. Koordineerib TÜ 
usuteaduskond.

ÜLIÕPILASTE UH EN D ATUD  
JUMALATEENISTUS

“O tsides rahu ja  rõõm u ”

Kolmapäeval, 11. märtsil kell 19 
Toomel ajaloo muuseumi saalis.

Jutlus - Viljandi praost Jaan Tammsalu,
muusika - Andres Jäätma.

Osaleb vaimulik luterlikust, baptisti, 
nelipühi ja  metodisti kogudusest.

Korraldab Eesti Evangeelsete Üliõpi
laste Ühendus.

20. märtsil
ilmub U T

erinumber
sisseastujatele!
Lahtiste uste päevad on 23. ja  24. 

märtsil TÜ peahoones ja  25. märtsil 
Türi ja  Pärnu kolledžites.

Võromaa ja Setomaa 
päev Toomel

Ta rtu  Ülikooli ajaloo 
muuseumis

19. märtsil algusega kell 16.15

on Toomemäele ülikooli ajaloo 
muuseumisse oodatud kõik Võrumaalt 
ja  Setomaalt ülikooli õppima tulnud 
noored, samuti ka need, kes tunnevad 
ennast Võru- või Setomaaga seotud ole
vat.

Päeva eesmärk on tuletada Võrumaalt 
ülikooli õppima asunud üliõpilastele 
meelde, et kodukoht ootab neid tagasi.

Paari tunni jooksul kuulame 
üliõpilaste-poolseid arvamusi Võrumaa 
käekäigu kohtaja arutame, kuidas saak
sid üliõpilased õpingute ajal oma kodu
kohaga sidemeid hoida. Mõttetalgutele

järgneb vestlus kohvilauas, kus Võru- 
tnaaja Setomaa asutustc-cttcvõtetc esin
dajad tutvustavad ennast ja  oma 
tegevust. Üliõpilastele pakutakse töö
kohti, lepingulisi töid, stipendiume, 
osalemist kavandatavates projektides.

Ürituse korraldavad Tartu Ülikool, 
Võru Instituut ja  Võru Maavalitsus.

Osaleda soovijatel palun endast teada 
anda kuni 10. märtsini Tartu Ülikooli 
Võrumaa esindajale (tel 278-21960, 
kylli@wi.werro.ee). Võrumaa esindus 
asub Võrus, Võru Instituudis (Jüri 12, III 
korrus).

Oodatud on kõik huvilised !
Täiendav info: TÜ esindaja Võrumaal 

Külli Eiehenbaum.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
Tartu Ülikooli ja Tartu Jaani kogu
duses algas 1. inärtsil

LEERIAEG.
Leeri ootame kõigi teaduskondade 

üliõpilasi, ülikooli töötajaid ja  kõiki 
teisi.

Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 19 
aadressil Roosi I (kahe tornüliiselamu 
vahel).

Oodatud on kõik, kes soovivad, et 
ristiusk poleks neile tundmatu maa ja 
kes soovivad liituda meie 
kogudustega,

Tudengiraadio
Neljapäeviti kell 20.20-22 Raadio 

Tartu sagedustel.

Saatejuhid on ajakirjandustudengid 
Mart Normet ja  Sten Teppan.

loeng kontsert
Algavad vabade kunstide kutsutud 

professori Jaan Krossi loengud.
“Autobiografism kui kirjanduse või
malus ja  vältimatus” toimub 10. märtsil 
kl 16-18 ph aud 102 ja  11. märtsil kl 
12-14.

väitekiri
Esmaspäeval, 9. märtsil kl 15 kaitseb 

nõukogu saalis Ave Minajeva dokto
riväitekirja “Sarkoplasmaatilise retiiku- 
lumi funktsioon: kodade ja vatsakeste 
müokardi võrdlev uuring”. Oponeeri
vad prof Jcan-Picrrc Mazat (Bordeaux 
Ülikool) ja prof Teet Seene.

Neljapäeval, 12, märtsil kl 15.15 
toimub Liivi 2-208 arvutiteaduse insti
tuudi magistrandi Igor Bossenko 
magistritöö “Writing applicalion with 
multiple RDBMS support” kaitsmine 
informaatika magistrikraadi saamiseks. 
Oponeerivad Ain Isotamm ja  lektor 
Anne Villems.

Teisipäeval, 17. märtsil kl 16 kaitseb 
ph ruumis 307 Alar Helstein magist
ritööd “Trinitaarne teism, selle erinevad 
vormid ja  implikatsioonid loomis- 
õpetusele mõningate nüüdisaja 
teoloogide käsitluste põhjal”. Juhendaja 
dr Duane Larson (Lutheran Theological 
Seminary at Gettisburg, USA), oponent 
dr Alar Laats.

varia
Eesti - Šveitsi ku I tuuriseltsis
9. märtsil kell 17 toimub keeltemaja 

raamatukogus Eesti-Šveitsi kultuuri
seltsi järjekordne koosolek. KÕik seltsi 
liikmed ja  muud huvilised on lahkesti 
oodatud.

Info 465 228 Eve Pormeister, 

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Teisipäeval, 10. märtsil kell 18.15 ph 
aud 102 prof Helmut Piirimäe loeng 
“ 1848.-1849. aasta revolutsioon 
Prantsusmaal” ,

Neljapäeval, 12. märtsil kell 18.15 ph 
aud 102 üldkoosolek ja  uue juhatuse 
valimine.

Kutsutud on kõik endised ja  tulevased 
PT1 liikmed.

Akadeemilises 
Muinsuskaitse Seltsis 

märtsikuus
Esmaspäeval, 9. märtsil kell 17.30 -

Eesti Rahva Muuseumi Näitusemajas: 
lühike tutvumine näitusega “Eesti 
Wabariik 1918-1940;

Arved Luts ja Art Leete - Eesti Rahva 
Muuseum: mis on vana ja mis on uus.

Esmaspäeval, 23. märtsil kell 17.30 
- klassikalise muinasteaduse muuseu
mis: Anu Laansalu - Kümme aastat vas
tasseisu.

Esmaspäeval, 30. märtsil kell 18 -
ülikooli raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonnas: Mare 
Rand - mida on osakonnas leida ja mis 
seal tehakse.

Antiikkultuuri lektooriumis
11, märtsil kl 18 Klassikalise Mui

nasteaduste Muuseumis Enn Mainla et
tekanne “Agonistika Vanas Kreekas”.

5. märtsil kell 19 algab Peep Lass
manni juubelikontsert.

6. märtsil kell 19 algab Vanemuise 
Sümfoonikute kevadkontsert.

. •# •• too
Põltsamaa Kodu- ja  Põllutöökool 

pakub alates 1. septembrist 1998 tööd 
eesti keele ja kirjanduse ning füüsika 
õpetajale. Motiivid: looduskaunis koht, 
korter, kaasaegsed tööruumid, võimla, 
raamatukogu. Perspektiivid: võimalus 
osaleda rahvusvahelises projektis 
“Leonardo da Vinci” . Täpsem info: 
EE2353 Põltsamaa Kaarlimõisa; tel 
(277) 52 950,51 434,51 149.

Seoses hinnatõusuga müüakse

Eesti Päevalehte
ülikooli Õppehoonetes endiselt 

soodushinnaga, kuid nüüd on numbri 
hind 6 krooni.

muuseum
naitus

Ajaloom uuseum
Toom em äg i

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 
Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast lau
päevani kell 11-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Ülikooli
le” . Jaapani kalendrite näitus, “Tartu 
Ülikool ja  Vabadussõda”.
Muuseumis on võimalik tutvuda 

videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
muinasteaduse m uuseum  

P ea h o o n e  
http ://www.ut.ee/REKL/muuseum .htm 

E-R 11-16 

Info tel: 465 384.
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 
Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa

jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast”.
Ekskursioonid aulasse ja kartserisse,

Zooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioo
nist.

raamatukogus
Raamatunäitus: “ 1917. aasta Eesti

maal - mälestustes", “Albert Kivikas - 
100", “Astrid Saava - 60"
Näitused: “ Rudolf Kenkmaa 100", 

TÜ maaliosakonna 3. kursuse tudengi 
Meiu Mündi maalid, Sirje Protsini 
maalid “Ratta leiutamine”.

R a a m a tu m u u s e u m  
N äitus “Eesti kodu”.

E-R 12-15.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif  
Tellim ise nr. 315  
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

mailto:maria@admin.ut.ee
mailto:kylli@wi.werro.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Reedet 
13. märts  

1998
Ilm ub 1948.

aastast

Hind 2 krooni

Universitas  
T a r tu e n s i s

2. lk
Lions Clubi stipendiu
mid

Üliõpilasi vajatakse 
abiks üliõpilasm än
gude korraldamisel

Teabetunnis räägiti 
kohvikutest

Võrom aa ja Setomaa 
päev Toom el

3. lk

I Neli aastakümmet 
Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringi - 
erilehekülg.

4. lk
I Kuidas kasutada tele

maatikat õppetöös - 
Maret Meriste

I Looduskaitseringi eri- 
lehekülje jätk

I Palju, palju infot

TU  innovatsioonipreemiad 
messil Innovaatika ‘98

Ülikooli valitsus o tsu sta s anda  
m essil INNO VAATIK A '9 8  e s 
m akordselt välja Tartu Ü likooli in- 
novatsioon ipreem iad .

Otsus lähtub vajadusest motiveerida 
ülikooli teadlasi tegelema rakendusuurin
gute ja  arendustööga, vajadusest väärtus
tada tcadustcenustc pakkumist ühiskon
nale ja  anda üldsusele teavet ülikoolis 
tehtavast teadus-ja arendustööst.

Preemia on üks samm ülikooli aren
gukava elluviimisel, kus on rõhutatud: et 
Eesti majanduspoliitika edu tugineb in
novatsioonile. Ülikool toetab oma 
teadustulemuste rakendamist ja  hindab

teadlaskonna valmidust tõsta selle 
kaudu majanduse konkurentsivõimet.

VI teaduse ja  innovatsiooni messil IN
NOVAATIKA '98 2.-4. aprillini an
takse välja järgmised preemiad:

1. Tartu Ülikooli 1997. aasta inno- 
vatsiooniprcemia. Preemiafondi suu
rus on 150 000 krooni ja  see jagatakse 
kuni nelja parema rakendusteadusliku 
või arendusprojekti vahel. Preemiale 
kandideerimiseks esitatakse vormiko
hane taotlus.

2. Innovaatika ergutusauhind.
Auhinnafondi suurus on 50 000 krooni 
ja  see jagatakse kuni 10 parema eks

ponaadi vahel. Auhinda võivad taotleda 
kõik projektid, mille kohta on esitatud 
R-leht ning mida ühtlasi tutvustatakse 
messil.

Auhinnatavad eksponaadid valib välja 
rektori nimetatud viieliikmeline komis
jon.

Teavet projektitaotluste, R-lehtede ja 
ekspositsiooni kohta saab teadus- ja 
arendusosakonnast.

Leeni Uba, 
teadus-ja  arendusosakonna 

innovatsioonitalitusc v-referent,

tel 645 509, e-post leeni@ ut.ee

"Teeviit 99 Q "

Sellesuvised 
vastuvõtuarvud teada

Algasid 
Jaan Krossi 

loengud
Tänavu valiti ülikoolis vabade kuns

tide professoriks kirjanik Jaan Kross, 
kes alustas oma loenguid teisipäeval 
teemal “Autobiografism  kui kirjan
duse võim alus ja  vältim atus”. Jaan 
Kross on ka ülikooli audoktor 1989. 
aastast. Vabade kunstide professuur 
loodi ülikoolis 1992. aastal. Seni on 
vabade kunstide kutsutud professori
na loenguid pidanud Hando Runnel, 
M adis Kõiv, Jaak Rähesoo, Jüri Arrak 
ja  Veljo Tormis.

Ülikooli 
sihtasutusel

oli eile kohtum ine Ida-Virum aa  
ettevõtjate ja om avalitsusüksuste 
juhtidega Jõhvis. K ohtum isest võtsid 
osa ka Ida-Viru maavanem  Rein 
Aidrna ja  rektor p ro f Peeter Tulviste. 
Kavas oli asutada regionaalne sti- 
pendium ifond, m illest makstakse sti
pendium e eeskätt Ida-Virum aale 
töölesuunatavatele üliõpilastele.

10. märtsil võttis ülikooli valitsus 
teadmiseks haridusministri poolt kinni
tatud sellesuvised bakalaureuse-ja arsti- 
ning diplomiõppe vastuvõtuarvud. 
Kogu vastuvõtt selleks suveks on 1478 
uut üliõpilast, neist 260 diplomiõppesse. 
Vastuvõtu arv kasvas võrreldes möödu
nud aastaga 96 inimese võrra.

Ülikoolis on sel aastal võimalik õp
pima asuda neljakümne üheksale eri
alale. Võrreldes möödunud aastaga on 
tõusnud riigitellimuse alusel vastuvõtt 
arstiteaduskonda (möödunud aastal 70, 
sel aastal 90) ja  prantsuse keele ning 
kirjanduse erialale (möödunud aastal 8, 
sel aastal 15). Vähenenud on vaid 
usuteaduskonna vastuvõtt (möödunud 
aastal 35, sel aastal 30).

Lisanduvad uued erialad: geenitehno
loogia, keskkonnatehnoloogia, materja
liteadus ja füüsikaline infotehnoloogia. 
Pärnu kolledžis toimub vastuvõtt ka sot
siaaltöö korralduse erialale. Kahte vii
mast eriala saab õppida diplomiõppes.

Erinevalt möödunud aastast ci saa uuel 
akadeemilisel aastal alustada õpinguid 
hispaania keele ja  kirjanduse ning klas
sikalise filoloogia erialadel. Skandina- 
vistikas on sel aastal juhtivaks keeleks 
taani keel.

Muuhulgas võetakse riikliku tellimuse 
alusel arstiteaduse, füüsika, matemaa

tika, ettevõttemajanduse, semiootika ja 
kulturoloogia ning loodusteaduste 
õpetaja erraladele õpperühmadesse, kus 
esimestel aastatel toimub õppetöö vene 
keeles. Välisüliõpilastele on riikliku tel
limuse korras eraldatud 25 õppekohta 
eesti keele, kirjanduse, kultuuri ja  ajaloo 
õppimiseks.

Bakalaureuseõppe vastuvõtt riiklikele 
kohtadele on Tartu Ülikoolis avalik- 
õiguslike ülikoolide hulgas kõige 
suurem: 1218. Tallinna Tehnikaülikooli 
riigitellimus bakalaureuseõppesse on 
1150, põllumajandusülikoolil 405 ja 
pedagoogikaülikoolil 285.

Dokumente ülikooli sisseastumiseks 
võetakse vastu 25. juunist 10. juulini, 
sisseastumiseksamid toimuvad 13. -
26. juulini. Vastuvõetud selguvad 28. 
juuliks.

Kõigi! neil, kes ci läbinud konkurssi, 
ent on täitnud sisseastumisnõuded, on 
võimalik asuda õppima statsionaarse 
õppe lepingulistele õppekohtadele. 
Ülikooli valitsuse istungil kinnitati aas- 
tamaksumuse alammääraks sõltumata 
õppevormist 20 000 Eesti krooni.

Samuti tutvus ülikooli valitsus magist
r i- ja  doktoriõppe riigitellimusega. Ma
gistriõppes saab riikliku tellimuse alusel 
alustada 238 õppijat, doktoriõppes 129, 
intcmiõppes 160 ja  residendiõppes 72.

Tartu ÜinvO<

Noorte infomessist

Noorte infomess “Teeviit” korraldati 
Tallinnas juba neljandat korda, seekord 
uues, suuremas paviljonis. Kokku oli 
osavõtjaid 164. Osales 73 eesti kooli, 
nende hulgas olid nii ülikoolid, 
kõrgkoolid, keskeriõppeasutused, 
ametikoolid kui ka mõned keskkoolid. 
Oma väljapanek oli mitmetel sihtasu
tustel, organisatsioonidel, õp
pekeskustel ja  haridusministeeriumil. 
Messi ajal toimus õpilasfirmade laat, 
kus õpilased said näidata, millega nad 
tegelevad ning müüa ka oma toodangut.

Välismaal õppimise võimalusi eestlas
tele tutvustasid Saksamaa Meclenburg- 
Vorpommemi Liidumaa Tallinna Büroo 
ja  väljapanek “Õppiv Turu” Soomest.

Kolme päeva jooksul külastas messi 
kokku 17 000 huvilist.

Tartu Ülikooli tutvustasid õppe- ja 
üliõpilasosakonna ning Tallinna esin
duse töötajad, osalema olid palutud ka 
üliõpilased. Omaette väljapanek oli 
ülikooli uutel struktuuriüksustel Pärnu 
ja Türi kolledžil ning avatud ülikoolil. 
Osa boksist oli eraldatud ülikooli kirjas
tusele, kus müüdi teatmikku 1998. aastal 
ülikooli astujaile ja  teisi ülikooli 
väljaandeid.

Konkreetsemat huvi Tartu Ülikooli 
vastu tundis ligikaudu 5000 messikiilas- 
tajat, kes võtsid endale üldinformat- 
siooni sisaldava lehekese ja  avatud uste

päevade ürituste kava. Lisaks sellele ja 
gati põhjalikumat teavet sisaldavaid eri- 
alakirjeldusi neile, kellel oli juba mingi 
kindlam huvi välja kujunenud.

Küsimusi esitati hariduse jätkamise 
võimaluste kohta magistriõppes, eesti 
keele õppimisest huvitusid väliseest
laste järeltulijad. Vestluses paljude mes- 
sikülastajatega selgus, et nad on noore
mad, mitte veel lõpuklasside õpilased, 
kes juba varakult on hakanud 
planeerima oma haridustee jätkamist.

Kogu messi vältel pakuti meelelahu
tust messilaval. Tartu Ülikooli pooltunni 
sisustas võimlemisrühm Inga Neissaare 
juhatusel ning üliõpilaste vaba aja veet
misest rääkis üliõpilasesinduse liige 
Kaur Parve. Ülikooli võimlejad pälvisid 
pealtvaatajate imetluse oma etteastega 
just eriti kõrge professionaalsuse tõttu, 
kuigi esines rühmvõimlejatc harrastus- 
rühm ning enamik võimlejaist ei õpi 
ülikoolis üldsegi mitte spordiga seotud 
eriala, vaid hoopis majandusteaduskon
nas, arstiteaduskonnas ning inglise ja 
vene keelt. Tänusõnad on ära teeninud 
Kai-Riin Bachniann, Kristina Kotkas, 
Veronika Krasavina, Kristiina Noor, Iri
na Piduda, Ann Roost, Aira Saarja Rika 
Varul.

Aime Randveer, 
vastu võtu talituse peaspetsialist

□ Ülikooli pooltunni sisustas võim lem isrühm  Inga Neissaare juhatusel.

mailto:leeni@ut.ee
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aeta 
diurna
SEL NÄDALAL

9. märts
□ Eesti Rahvusraamatukogus toimus 

TÜ innovaatika-alane infopäev,

10. märts
□  Toimus valitsuse istung.

□ Algasid vabade kunstide kutsutud 
professori Jaan Krossi loengud.

11. märts
□  Toimus ülikoolisisene teabetund.

12. märts
□  Narvas toimus 12.-13. märtsini 

noorte infomess “Orientiir ‘98”.

□  Jõhvis toimus TÜ Sihtasutuse 
usalduskogu kohtumine Ida-Viru 
omavalitsusüksuste juhtide ja et
tevõtjatega.

13. märts
□ Kell 10.15 algab nõukogu saalis 

ülikooli nõukogu istung.

14. märts
□ Kell 11.30 algavad raamatukogus 

looduskaitseringi 40. aastapäeva 
üritused.

TULEVAL NÄDALAL
16. märts

□ Kl 18.15 algab keemiahoone ringaud 
Eesti majanduse loengusarjas Levi- 
comi nõukogu esimehe Tõnis Paitsi 
loeng “Pärast Eesti Telefoni tulgu 
või...?”

17. märts
□ Kl 16 kaitseb ph aud 307 Alar Hels- 

tein magistritööd ‘Trinitaam e 
teism, selle erinevad vormid ja  impli
katsioonid loomisõpetusele mõnin
gate nüüdisaja teoloogide käsitluste 
põhjal”.

□  Kl 18.15 algab Lossi 3-217 prof 
Jaak Kangilaski 2. loeng “Prant
suse kunstist eelmise sajandi lõpust 
tänapäevani” .

□  Toimub avatud ülikooli infopäev 
Järvamaal.

□  Tallinna Piimatööstuse ja Sot
siaaltöö Üliõpilaste Ühingu (SÜÜ) 
ühine reklaamikampaania jogur
tile. Kampaania käigus tahetakse 
juhtida üliõpilaste tähelepanu tervis
likumale toitumisele. Degus
teerimine kell 16 raamatukogu fua
jees. Kavas ka seminar tervisliku 
toitumise teemadel. Kõik on palutud. 
Info SÜÜ, Mari Raudsik, jol- 
ler@ut.ee.

18. märts
□ Kl 18.15 toimub Vana Tartu loen

gusarjas ph aud 102 dots Mati Lauri 
loeng “Tartu 18. sajandil”.

□  Kell 14 saavad huvilised vaadata uut 
dokumentaalset lühifilmi ülikooli 
raamatukogust.

19. märts
□  Kl 14.15 kaitseb Lossi 3 - 427 Ur

mas Klaas magistritööd “Õigeusu 
kirik Lõuna-Eestis 1848 - 1917. 
Halduskorraldus ja  preesterkond”.

□  Kl 16.15 algab ajaloomuuseumis 
Võromaa ja Setomaa päev.

□ Kell 13 algab ülikooli aulas eesti 
keele õppetooli korraldatud ema
keele päev. Ettekannetega esinevad 
filosoofiateaduskonna dekaan prof 
Jaan Ross, raamatukogu direktor 
Peeter Olesk, dots Valve-Liivi 
Kingisepp, Emakeele Seltsi teadus
sekretär Tõnu Tender.

20. märts
□  Kl 18 esitleb Mart Laar Aka

deemilise Malevkonna filmiõhtul
raamatukogu konverentsisaalis 
dokumentaalkaadreid Eesti võitle
jatest Narva rindel ja  Sinimägedes 
1944. aastal.

stipendium
Tähelepanu,

stomatoloogia
üliõpilased!

Alates 1995. aastast on Lions Club 
Tartu andnud välja M erikoski-nim e- 
list stipendium i ühele või kahele 
Tartu Ülikooli stom atoloogia eriala  
üliõpilasele.

Stipendiumi fond moodustub põhi
osas hr M erikoskilt klubile annetatud 
hambaravikabineti müügist saadud 
tulu deponeerimise intressist.

M öödunud aastal määrati stipen
dium stomatoloogia V kursuse 
üliõpilasele M aarja Tõnistele.

Selle aasta stipendiumi suurus on 
4000 krooni.

Taotlusi ootam e IV ja V kursuse 
stom atoloogia üliõpilastelt, kelle 
saavutused õppetöös on väga head

ning kes võtavad aktiivselt osa 
teadustööst, on kohusetundlikud ja  et
tevõtlikud oma erialal ning on senise 
tegevusega üles näidanud om akasu
püüdmatust ning ausust suheldes 
kaasinimestega.

Avaldused esitada 30. märtsiks sto
matoloogia kateedrisse p ro f Edvitar 
Leiburi kätte Lions Club Tartu fondi- 
toim konna nimele. Fonditoim kond 
koos stomatoloogia kateedri esinda
jaga vaatab avaldused läbi aprillikuu 
alguses.

Stipendiumi pidulik üleandm ine toi
mub Lions Club Tartu aastapäeva 
peol.

Andi Kasak, 
fonditoim konna esimees

LC stipendium 
üliõpilasperele

Lions Club Tartu annab käesoleval 
aastal välja ühekordse stipendium i 
suuruses 4000 krooni Tartu Ülikooli 
või Põllum ajandusülikooli üliõpilas
perele. K andideerivate perede mõle
mad vanem ad peavad olema 
üliõpilased või magistrandid.

Kirjalikke taotlusi ootame 15. april
liks aadressil Lions Club Tartu, Tartu 
Inseneride Maja, Veski 2, Tartu.

Stipendiumi kätteandmine toimub 
Lions Club Tartu aastapäeva peol.

Andi Kasak, 
fonditoim konna esimees

Koostöö Konstanzi 
Ülikooliga

Konstanzi Ülikool (Saksamaa) tun
neb huvi koostöösidem ete sõlmimise 
vastu Tartu Ü likooliga. Sealses üli
koolis on järgnevad teaduskonnad: 

matemaatika-, füüsika-, keemia-, 
bioloogia-, sotsiaal-, majandus-, 
õigus- ja  filosoofiateaduskond. Kon
stanzi Ülikool asub Lõuna-Sak-

samaal, on asutatud 1966. aastal ja  
seal õpib 8800 üliõpilast.

Kõik soovid ja  ettepanekud koostöö 
osas on oodatud 23. märtsiks välis
suhete talitusse ph 304, tel 465 615.

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

LC üliõpilasvahetus
K äesoleval aastal on võimalus ka

hel ajaloo osakonna üliõpilasel kan
dideerida Lions Club Tartu üliõpilas- 
vahetusprogram m i raam es Uppsala 
Ü likooli (võim alus külastada Uppsala 
Ü likooli loenguid). Õppimine toimub
18. aprillist 3. maini. Sõidukulud 
sinna ja  tagasi tasub LC Tartu.

Elamine toimub Lions-peredes. Kan- 
dieerijatel vajalik rootsi keele oskus.

Asjast huvitatud üliõpilastel esitada 
taotlused 30. märtsiks aadressil Lions 
Club Tartu, Inseneride Maja, Veski 2, 
Tartu.

Andi Kasak, 
fonditoim konna esimees

teabetund
1. m ärtsil

* Teabetunni sissejuhatuseks teavitas 
Eeva Kumberg telefoninumbrite 
muutusest. Ülikooli numbrikombinat
sioon 465 muutus 8. märtsist 375-ks. 
Aasta lõpuni on kasutusel mõlemad 
numbrid.

* Innovatsioonitalituse vanemrefe
rent Leeni Uba tutvustas messi Inno
vaatika ‘98 ettevalmistust. Seekordne
VI mess toimub 2.-4. aprillini Tartu Näi
tustes Kreutzwaldi 60. Viimased aastad 
on näidanud regioonide ja  ettevõtjate 
järjest suurenevat huvi innovatsiooni 
vastu Tartu Ülikoolis. Välja on kuulu
tatud ka innovatsioonipreemiad.

* Uue infosüsteemi rakendamist 
ülikoolis tutvustas infosüsteemide 
projektijuht Andres Salu. Lähemalt 
sellest mõnes järgmises UT numbris.

* Kohvikute seisust ülikooli hoone
tes andis ülevaate investeerimispro
jektide peaspetsialist Evely Otsa.
Möödunud aastal lõpetati struktuuriük
suse Ülikooli Kohvikud filiaalide 
Sophoklcsc, Jakobi 2 einelaua ja Narva 
mnt 27 söökla tegevus. Nooruse 9 ja

Vanemuise 46 jätkasid rentnikud 
tegevust olemasoleva personaliga. 
Narva mnt 27 ruumidele kuulutati välja 
tavaline rendikonkurss. Tähe 4 söökla 
tegutseb edasi veel Ülikooli Kohvikute 
filiaalina, kuna rentnikku pole leitud.

Mitmetes vabanenud ja  uutes rendile 
antud ruumides tegutsevad praegu 
järgmised toitlustusasutused: Pepleri 14 
kantripubi Nevada, Narva mnt 25 Man
hattan, Tiigi 14 Töö Juures, Lossi 3 koh
vik, Iuridicumi kohvik. Kohvik tuleb ka 
praegu renoveeritavasse nn Paabelisse 
peahoone vastas.

Peahoone kohviku idee- ja  rendi
konkurss kuulutati välja neljapäevases 
Postimehes. Kohvik on planeeritud 
keeltemajapoolse tiiva keldrikorrusele. 
Pretensioonide puhul (mõnes kohvikus 
on hinnad varasemast kallimad ja kaup 
ei ole alati värske) soovitas E. Otsa 
pöörduda asutuse personali poole. 
Haldusprorektori abi Unnas Aunin li
sas, et kui varem maksis ülikool oma 
toitlustusasutuste kütte, elektri ja  vee 
eest, siis nüüd on see rentnike endi 
tasuda.

Mööblit Turu 
Üliõpilaskülalt

Turu Üliõpilasküla saatis Tartu 
Üliõpilaskülale humanitaarabi kor
ras mööblit, valgusteid, külmkappe ja 
sanitaartehnikat 81 000 krooni väär
tuses. Kokku on Turu Üliõpilasküla 
kolme aasta jooksul saatnud Tartu Üli
kooli ühiselamutele humanitaarabi ligi
1,3 miljoni krooni väärtuses.

Tartu ja  Turu üliõpilaskülasid seovad 
pikaajalised sõprussidemed. Kahe 
üliõpilasküla suhtlemine algas ROndate 
aastate lõpul, konkreetsemat koostööd 
alustasid Tartu ja Turu üliõpilaskülad
1995. aastal.

Möödunud aasta sügisel avaldas Turu 
Üliõpilasküla soovi astuda Tartu 
Üliõpilasküla liikmeks.

Turu Üliõpilasküla on ka aktiivselt 
toetanud Tartu Üliõpilasküla võtmist 
Põhjamaade Üliõpilaskülade Liidu liik
meks. Peamiselt just tänu Turu Üliõpi
lasküla tööle on Tartu Üliõpilasküla - 
ainsana Baltimaadest - saanud selles or
ganisatsioonis vaatlejastaatuse. Direk
tor Andres Kask avaldas lootust, et käes
oleva aasta juunis Tamperes toimuval 
Põhjamaade üliõpilaskülade aastakon
verentsil arutatakse Tartu Üliõpilasküla 
liidu täisliikmeks võtmist.

Võromaa ja Setomaa 
päev Toomel

Tartu  Ülikooli ajaloo 
muuseumis

19. märtsil algusega kell 16.15

on Toomemäele ülikooli ajaloo muu
seumisse oodatud kõik Võrumaalt ja  Se- 
toinaalt ülikooli õppima tulnud noored, 
samuti ka need, kes tunnevad ennast 
Võru- või Setomaaga seotud olevat.

Päeva eesmärk on tuletada Võrumaalt 
ülikooli õppima asunud üliõpilastele 
meelde, et kodukoht ootab neid tagasi.

Paari tunni jooksu! kuulame 
üliõpilaste-poolseid arvamusi Võrumaa

käekäigu kohta ja arutame, kuidas saak
sid üliõpilased õpingute ajal oma kodu
kohaga sidemeid hoida. Mõttetalgutele 
järgneb vestlus kohvilauas, kus Võru
maa ja  Setomaa asutuste-ettevõtete esin
dajad tutvustavad ennast ja  oma 
tegevust. Üliõpilastele pakutakse töö
kohti, lepingulisi töid, stipendiume, 
osalemist kavandatavates projektides.

Ürituse korraldavad Tartu Ülikool, 
Võru Instituut ja  Võru Maavalitsus.

Oodatud on kõik huvilised !

Hei, vabatahtlikud!
* Tartu üliõpilasm ängud ‘98  
L-IO. maini

* Suurüritusele vajatakse vaba
tahtlikke

* Erinevad osk u sed , erinevad  
ülesanded

* V õim lem ishuvilised avapidus- 
tu se le  esin em a
1.-10. maini peetakse Tartus suured 

üliõpilaste spordivõistlused 8 spordialal. 
Praeguseks on osavõtusoovist teatanud 
49 ülikooli ligi 1200 üliõpilasega 15 rii
gist. Arvame, et osalejate ring võib 
veelgi suureneda.

Niivõrd suure arvu külaliste vastuvõtt 
eeldab toimetulekuks ka head ja arvukat 
meeskonda. Kõige rohkem vajatakse 
gruppide-rühmade saatjaid (neid kutsu-

ja üliõpilaste

maailmameistrivõistlustel kõlavani- 
meliselt atašeedeks), kes kogu päeva 
vältel oleksid oma hoolealustele tõlgi, 
giidi ja abivalmis sõbra eest. Need 
atašeed peaksid mingil määral tundma 
sporti, hästi tundma Tartut ja  ülikooliga 
seonduvat. Kuigi sooviavaldusi on seni 
tulnud ligi 70 üliõpilaselt, vajatakse 
vabatahtlikke veelgi. Enamik ülikoole 
lähetab Täitusse miui võistkonda, kes 
võistlevad erinevates paikades ja 
seetõttu on igale võistkonnale vaja oma 
saatjat. Külalisi ootame Soomest, Lätist, 
Leedust, Poolast, Saksamaalt, Austriast, 
Šveitsist, Horvaatiast, Venemaalt, Val
gevenest, Gruusiast, Aserbaidžaanist ja  
Etioopiast.

Külalisrühmade saatjatele on kavan
datud mõnepäevane väljaõpe. Soovi
avaldusi võtab vastu ja  annab infot

Triinu liorga tel 251 15 061 või e-post: 
borga@ut.ee, aga ka Tartu üliõpilas
mängude organiseerimiskomitee, 
Jakobi 5, tel 465 370 (Tiia Lillemaa) 
või 465 371 (Mati Lilliallik).

Vabatahtlikke vajatakse ka teistesse 
valdkondadesse. Esmalt arvutiga sina
sõprust pidavaid ja inglise keeles orien
teeruvaid üliõpilasi, kes suudavad võist- 
luspaikades tulemused kiiresti arvutisse 
sisestada. Samavõrd oluline on suhtle
mine ajakirjanike, delegatsioonide 
juhtide, treeneritega ja neile tulemuste 
printimine juba kõikidest võistluspai- 
kadest, ka nendele inimestele toimub 
lühike ettevalmisUis arvutuskeskuse 
kaasabil. Info samadel telefonidel.

Inglise keelt valdavad spordihuvilised 
üliõpilased võiksid kaasa lüüa võist
luspaikade diktoritena.

V
r u  \T A R T U  

S T U D E N T  GAMES 
1998_________

Üliõpilasmängude pidulik avamine on 
8. mai (reede) õhtul laululaval. 
Avapidustuse lavastaja on Ain Mäeots 
Vanemuisest. Tema vajab ohtralt abilisi, 
kuni 200 noort, eriti oodatakse noor
mehi. Neist neljakümnel peaksid olema 
mõningad oskused võimlemisest või 
aeroobikast.

Infotelefonid 465 370 ja  465 371.

Tartu üliõpilasm ängude  
organiseerim iskom itee
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Tartu üliõpilaste looduskaitsering 40
Ringi kolm sektorit

Öeldakse, et kujutades inimelu ringi
na, on sellel kolm võrdset sektorit: ini
mene ja  töö, inimene ja ühiskond, naine 
ja mees.

Mulle tundub, et Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringi püsimine läbi nelja 
aastakümne on selle üldinimliku teesi 
kinnitus. Kõik kolm sektorit on siin ol
nud või siit tulenenud.

Töö 011 andnud nähtavamad viljad. 
Rahvuspargi põhiuurimine Lahemaal 
1968. aastal, haruldaste taimede kasvu- 
kohtade kaardistamise alustamine Ees
tis, hulgaliselt Õpperadade planeerimisi 
ja  väljaehitamist umbes 2000 talu 
maastikuseose uurimine, et neid säili
tada tulevikule. J. Jagomäe esimehe ajal 
rajatud Väikese Illimari park Ahjal on 
suureks kasvanud, samuti nagu kased 
Juhan Liivi kivi taga või nn roheliste 
maskide tammed. Omedu metsakultuur 
kinnistab luidet ja  Inglimäe kruusakar- 
jäär sulandub loodusesse. Ühistööd 
Saaremaal panid Eestis aluse nüüdseks 
ülemaailmseks konventsiooniks kas
vanud looduse mitmekesisuse uurimi
sele. T. Frey esimehe ajal läbitavaks 
kaevatud Aruküla koopad on aga taas 
minevikuunustuses. Ka nii toimib aeg. 
Ja väga sageli.

Enda ümber olevate inimestega 
lävimist ja  ühismeelsust on aeg andnud 
ehk kõige külluslikumalt. Ringil on 
vähemalt 4000 vilistlast kõigist teadus
kondadest, mida kaks Tartu ülikooli on 
sisaldanud. Arvan, et sellest sektorist on

kõige olulisem olnud loodushoiu alatine 
seostamine kodutundmisega. Kõik need 
käigud, sõidud, Taevaskojad ja  Peraval- 
lad on ühendanud inimesi. On ühen
danud sedavõrd, et Eesti Looduskaitse 
Seltsi 51 osakonnas on asjatundlikkus 
väljendunud ikka eelkõige vilistlastes. 
On ministriteks tõusnuid ja professore- 
ina õpetavaid. Et Eestis sündis 1958. 
aastal looduskaitsepäev, ainsana took
ordsel hiidmaal, oli suuresti ringi teene. 
Traditsioonid - küünlad Tartu kalmistuil 
aasta viimastel tundidel, enamasti R. 
Laiveriku tehtud vimplid pikkade sõi
tude bussidel ning osavõtjate käistel 
(muide omaaegses bcnsiininäljas saime 
seetõttu kütust vahelgi väljaspool järje
korda). kunstimeelsus, rohelise luude- 
rohu ühtsus rinnaskantava märgina - 
need on ainult üksikosutamised.

Ja lõpuks, paljud noored naised ja  me
hed on teineteist esimest korda mär
ganud vihmatibutavas metsas lõkkepuid 
otsides, ühises supipangede keetmise 
mures või telgiseadmise abis. Usun, pole 
teist organisatsiooni, kust sageli eri
alaselt kaugteaduskondade noored oleks 
ühise elu leidnud. Ja minu rõõm on olla 
paljukordne ristiisa, kord hädasunnil 
isegi ristija.

See polnud aruanne. See oli neljas aas
takümnes meeltesse jäänu.

Jaan Eilart, 
ringi teaduslik juhendaja alates 

13. märtsist 1958

□ Avamatk 1997: kõnelemas ringi kauaaegne juhendaja Jaan Eilart.

Looduskaitseringi tegevus 
viimastel aastatel

Tartu üliõpilaste looduskaitseringi 
hooaeg on alanud täpselt ühtmoodi nii 
40 aasta eest kui praegu - sügisese 
avamatkaga Ahja jõe kallastel; enamasti 
marsruudil T aevaskoja-Valgemetsa. 
Nagu vist igal teiselgi üliõpilasorgani
satsioonil, lõpeb ka looduskaitseringi 
hooaeg kooliaasta lõppemisega ning 
seda tähistatakse traditsiooniliselt 
lõpulõkkega Järvseljal.

Lisaks nimetatud üritustele on läbi 40 
aasta püsinud traditsioon pidada vana- 
aasta õhtul Tartus Raadi kalmistul 
küünalde süütamisega meeles lahkunud 
väljapaistvaid Eesti loodus- ja  kul
tuuritegelasi.

Lisaks nimetatud kolmele iga-aas- 
tasele üritusele, mida võib pidada ringi 
raudvaraks, väärivad viimaste aastate 
tegemisest märkimist matkade ja loen
gute korraldamise traditsioon kui kaks 
meetodit Eestimaa paremaks tund
miseks ja silmaringi laiendamiseks. Vii
masel paaril aastal looduskaitseringi 
poolt korraldatud loengutest võiks 
mainida professor Andres Metspalu 
loengut DNAst kui informatsioonist 
ning akadeemik Richard Villemsi loen

gut uutest suundadest Euroopa rahvaste 
päritolu-uuringutest. Enn Realo valgus
tas looduskaitseringi liikmeid ja teisi hu
vilisi tuumaiüüsika teemadel.

Juba algaastatest peale on ringi üks 
eesmärke olnud Eestimaa tundmise 
parandamine üliõpilaste seas. Nii on vii
mastel aastatel ringi korraldatud matkad 
viinud tudengeid Paldiskisse, Kihnu, 
Ruhnu, Setumaale, Ida-Virumaale, Л 
ntu järvede äärde, Võhandu kallastele. 
Viimane suurem ettevõtmine oli Eesti
maa 20 kõrgema lipu vallutusretk, 
millest on juttu eraldi artiklis.

Looduskaitsering on viimasel kahel 
aastal aktiivselt kaasa löönud ülikooli 
kevad- ja sügispäevade korraldamisel. 
Kevad- ja  sügispäevadel on ring kor
raldanud 2-3 üritust; menukamatest 
võiks mainida jalutuskäike Tartu eri
nevates linnaosades (käike on juhatanud 
Jaan Eilart ja  Enriko Talvistu) ning 
kevadisi linnulaulukuulamisi
(kauaaegne juhendaja üks ringi asuta
jaid Kalev Piid), kus näiteks 1997. aasta 
kevadel osales ligi 100 linnuhuvilist.

Nagu igal teiselgi valitsusvälisel 
keskkonnakaitscorganisatsioonil, on ka

ringi ülesandeks hoida jõudumööda 
silma peal Eesti erinevate ametkondade 
keskkonnaseisundit puudutavatel et
tevõtmistel. Viimaste näidetena võib 
tuua ringipoolset tegevust jalgratta 
propageerimisel liiklusvahendina linnas 
ning vastuseisu Treffneri gümnaasiumi 
ehitamisele Emajõe parki.

Üks olulisi ettevõtmisi viimase poole 
aasta jooksul on olnud ringi kuuenda 
artiklikogumiku toimetamine ja 
väljaandmine, Selline artiklikogumik 
antakse välja iga viie aasta tagant ringi 
aastapäevaks, kuid vahepeal oli kogu
miku väljaandmises tekkinud 10-aas- 
tane paus.

Ringi jaoks on olnud oluline ka oma 
ruumide remont ja  sisustamine. Ring sai
1996. aasta lõpul oma käsutusse kaks 
halvas korras ruumi botaanikaaias, mis 
neil päevil pidulikult avatakse. Ruu
midesse on koondatud seni mitmes ko
has laiali paiknenud arhiiv ja  raamatu
kogu.

Taavi Pae, 
ringi president 1996-1998

Ring vallutas ja mõõtis 
Eesti kõrgemad tipud

namägi 318,1 m) ja suurima suhtelise 
kõrgusega mäega (Vällamägi 88 m).

Tippude vallutamise idee oli juba 
pikka aega küpsenud ringi presidendi 
Taavi Pae peas, kelle juhtimisel see Eesti 
Vabariigi 80. ja  Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringi 40, aastapäevale 
pühendatud matk ka teoks tehti. Tippude 
vallutamisest võttis osa ligikaudu 50 
ringi liiget, kellest umbes pooled jõudsid 
ka peaeesmärgini - Eesti 20 kõrgema 
tipu vallutamiseni suuskadel kahe 
päevaga. Kõigile 20 tipu vallutajaile an
dis looduskaitsering lumeilvese austava 
tiitli ühes vastava tunnistusega.

Retke kordaminekuks andis oma 
toetuse ka ilmataat, kes teise mat- 
kapäeva hommikuks oli organiseerinud 
meile selle talve ilusaima päeva päike
sepaiste ja koheva lumega. Retkelt sai 
igaüks midagi: kes üle pika aja suusad 
alla, kes päevituse näole, kes kauneid 
lotosid Haanjamaa maastikest, kes 
lihtsalt hea mju.

Andres Ideon, 
stu d  geogr

Eestis pole enam palju avastada. Või 
siiski? Tartu üliõpilaste looduskaitse
ring otsustas oma talvise suusaürituse 
Haanjas siduda aga just nimelt 
omamoodi avastamisretkega - Eesti kõr
gemaid mäetippc pole tänapäevaste 
mõõteriistadega (näiteks satelliitside va
hendusel asukohta ja  kõrgust määrava 
GPS-seadmega) veel mõõdetud. Mõõt- 
mistulemustega saab tutvuda näiteks 
looduskaitseringi Interneti kodule
heküljel, seetõttu ei hakka neid siinkohal 
ära tooma.

Tippude mõõtmine polnud aga ees
märk omaette - kui palju on neid, kes läbi 
käinud kõik Eesti kõrgemad mäetipud? 
Looduskaitsering korraldas 3. ja  4. 
veebruaril Eesti 20 kõrgema tipu vallu
tusretke Haanja kõrgustikul. Lisaks tip
pude vallutamisele tutvuti ka mitmete 
Eesti rekorditeraamatusse kuuluvate 
loodusobjektidega: kõrgeima järve 
(Tuuljärv 257,3 m), kõrgeima soo 
(Kivestsuu soo 268,6 m), suurima ab
soluutse kõrgusega mäega (Suur Mu-

□ Ülikooli sügispäevad 1997: kultuurilooline jalutuskäik Supilinnas.

Unustatud kaugvaade kahe 
aastakümne tagant

Looduskaitse on leidnud laia kõla
pinna kõrgkoolide väljaannetes. Kõne
alused publikatsioonid tuginevad tead
laste või teadlaskollektiivide uurimus
tele ja peegeldavad nende huve või 
teatava regiooni vajadusi. Hoopis teist
sugune on mahult väike (umbes 4 
trükipoognat) kogumik, mille on ilmu
tanud Tartu Riiklik Ülikool 
(“Maastikuhoolduse ja looduskaitse- 
hariduse probleemid Eesti NSV-s”.

Looduskaitsealased töid IV. Tartu, 
1978. 90. kop. Tiraaž 900).

Esmapilgul näib, nagu oleksid 
tähelepanu keskmes kohapealse 
iseloomuga küsimused (Viljandi pargid, 
loopealsete kaitseala Saaremaal, 
Koorküla puhkemaastik, looduskaitse
ringi, muuseumi jne töö). Kui aga lugeda 
tähelepanelikumalt, analüüsides, siis 
ilmneb, et meie ees on ühtsest program
mist lähtuvad uurimistulemused, mida

kannab koolkond. Kogumik on ühe 
kollektiivi laia tööhaarde näidis. Selle 
kollektiivi moodustab meie maal hästi 
tuntud Tartu üliõpilaste looduskaitser
ing, kelle 20. aastapäevaks ongi kogu
mik välja antud. Keskseid artikleid kuu
lub Jaan Eilartile - ringi juhendajale, 
meie maa väljapaistvale looduskait- 
sctcgelaselc. Ta avab looduskaitseha- 
ridusc sisu, käsitades seda kui millise 

Järg 4. lk.
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Telemaatika õpetuses ja 
õpikeskkonnad Ülikooli telefoninumbrid on muutunud

Alates 8. märtsist muutusid esimesed kolm numbrit kõigil ülikooli tele
fonidel, mis seni algasid 465-ga. Uus number algab 375-ga. Nii kolm viimast 
numbrit kui ka sisenumbcr (neljakohaline) jääb samaks.

KUNI 1998. AASTA LÕPUNI ON VÕIMALIK HELISTADA MÕLE
MALE NUMBRILE.

A lgus eelm ises nu m bris

Meil seni veel suhteliselt vähe levinud 
filosoofia telemaatika rakendamisel õp
peprotsessis on

õpikeskkondade 
kasutamine.

Õpikeskkonna all peetakse silmas 
spetsiaalseli õppetöö korraldamiseks ja  
läbiviimiseks kujundatud telemaatilist 
keskkonda, kus lähtuvalt õpetamismee
todist, mida kavatsetakse rakendada, on 
valmis programmeeritud teatud hulk 
töövahendeid. Kuivõrd WWW on 
üldiselt heakskiidetud ja  levinud in
foedastuse keskkond, siis suur osa neist 
on programmeeritud kasutamiseks 
WWW-brauseri abil - seega kättesaadav 
kõigile, kel ühendus internetiga. Oma 
külastuskäigul Oulu Ülikooli Täien
duskooli tuskeskusse oli mul võimalus 
lähedalt näha ja  katsuda kahte sellist 
keskkonda, mis kujundatud erinevaid 
Õpiideoloogiaid silmas pidades. Ühel 
juhul oli tegemist rühmatööle orienteeri
tud õpikeskkonnaga, teisel juhul on 
pearõhk suunatud projektitöö meeto
ditele. Tavaliselt on sellised keskkonnad 
mitmetasandilised, st õpetajale ja  Õpilas
tele on antud erinevad õigused. Suhtle
mine õpetaja - õppija (ka õppija-õppija) 
vahel toimub üksnes keskkonna piires, 
kommunikatsioonist säilitatakse arhiiv*. 
Õppija teeb oma tööd (iseseisev töö, 
projekt) keskkonnas, kus õpetaja võib 
vajadusel anda tehtud tööd analüüsiks 

õi diskussiooniks teistele õppijatele.

A lgus 3. lk.

tahes kõrgkooli kasvandiku haritust, 
ühtaegu isiksuse kasvatamist, biosfääri, 
looduse ja  ühiskonna seoste mõistmist 
tagava eriettevalmistuse alusel. Autor 
rõhutab üliõpilaste ettevalmistamise - 
õpingute, uurimis- ja  ühiskonnatöö, 
praktika - ühtsuse vajalikkust. Just seda 
\ õitnaldab looduskaitsering.

Väärib märkimist, et üliõpilasuuri- 
! nuste temaatika seondub kogu vabariigi 
looduskaitsega (talude maastikuseos, 
vanade parkide inventeerimine, 
haruldaste taimeliikide kaardistamine, 
rekultiveerimine ning veekogude reos
tatuse uurimine jms).

Kogumikus on ka ringi varasemate 
kasvandike töid. Bioloogiadoktor 
Toomas Frey käsitleb looduskaitse öko- 
logiseerimist, tõendades muu hulgas, et 
ökosüsteemide ekspluateerimise inten
siivsus toimib evolutsiooniprotsessile 
ning avaldub selle kaudu kogu inimkon-

Kogu õppimise edenemine säilitatakse 
arhiivis ja õpetajal on igal hetkel või
malus saada ülevaadet iga õppija 
edenemisest.

Kuigi sellised keskkonnad on pealt
näha üsna ahvatlevad, pole nende kasu
tuselevõtt siiski päris valutu. Tehniliselt 
ei tohiks nende kasutamine küll mingeid 
probleeme tekitada inimestele, kes ka 
muidu igapäevatöös arvutit sageli kasu
tavad. Tõsisema probleemi tekitab 
hoopis see, kuidas selliste keskkondade 
omadusi efektiivselt ära kasutada, kui
das ehitada kursust nii, et õpikeskkond 
ei muutuks üheks järjekordseks va
hendiks loengukonspekti edastamisel, 
vaid et õppija panus õppeprotsessis 
suureneks tunduvalt iseseisva või rüh
matöö osakaalu suurendamisega.

Soome ülikoolide kogemusest võib 
järeldada, et sellistel õpikeskkondadel 
on väga suur rakendus just kaugkooli
tuse läbiviimisel (kus ollakse ammu har
jutud mõttega, et õppija on õppeprotses
sis peamine osaleja). Siiski on need leid
nud rakendust ka traditsioonilise 
õpetuse osana ja  on üha enam levimas. 
Kui vaadata Euroopa poole, siis võib 
julgelt väita, et telemaatika raken
damisel haridusse on üheks tähtsaks 
uurimissuunaks saanud õpikeskkonnad 
ning neis nähakse suurt sammu õp
peprotsessi edendamisel. Meilgi oleks 
võimalus end häälestada uutele suun
dadele, esmalt kindlasti neil õppe
jõududel, keda ootamas kaugkoolituse 
kursuste kavandamine ja  läbiviimine.

nas. Seetõttu peab igasugune 
inimtegevus olema ökoloogiliselt põh
jendatud ja  tegelikkuses tagatud. Teised 
artiklid avavad seile mõtte olemuse, 
näiteks Helmut Hallemaa “Puhkc- 
maastiku ökoloogilise optimeerimise 
teed” ja  Ülo Manderi “Maaparanduse 
etalonobjektid - põllumajandus- 
maastiku standardid” . Mõned artiklid 
tutvustavad hulga Eesti loodusobjektide 
ja  territooriumide uurimise tulemusi: 
looduskaitseala Saaremaal (Arvo lital), 
perspektiivne Karksi-Nuia looduspark 
(Urmas Peterson), sügavuti on läinud 
Viljandi linnapargi ja  Lahemaa rah
vuspargi uurimine (T. Külm, E. Sander).

Lõpus esitavad kogumiku autorid ma
terjale looduskaitse haridustööst. Neid 
sisaldab juba eespoolne Jaan Eilarti kir
jutis. Hoopis teistsugust haridustöö 
vormi käsitleb Jaan Remmel artiklis 
“Eesti NSV Loodusmuuseum 
looduskaitsetöös”. Ta näitab tabavalt, 
kuidas koos muuseumi arenguga

Praegu on võimalik ühte sellist 
õpikeskkonda näha ja  katsetada, kui 
minuga isiklikult kontakti võtta. Kui on 
näha, et sellise keskkonna kasutamine 
laiemat huvi pakub, oleks võimalik seda 
ka eestindada ja seejärel kasutusele 
võtta.

Lisaks tahaksin siinjuures teatada 
võimalusest, mida pakuvad Soome
poolsed partnerid. Nimelt alustatakse 
selle aasta mais Soomes ühte

pilootprojekti,
mille sisu on järgmine: eelnevalt 

mainitud õpikeskkonda kasutatakse 
keeleõppe kaugkoolituskursuse kavan
damiseks ning valmis kursus viiakse ka 
pilootkorras läbi. Nende õpetajate jaoks, 
kes osalevad kursuse kokkupanemisel 
(igaüks oma), viiakse eelnevalt läbi 
koolitus, kuidas selle keskkonna jaoks 
sobivalt kursust üles ehitada. Meil oleks 
võimalik saata sellesse õpetajate kooli
tusse üks TÜ inimene - eelduseks on 
soome keele oskus. Mis keele 
õpetamiseks kursust kavandatakse, on 
igaühe oma asi. Koolitus kestaks 
Helsingis kaks päeva kohapeal, edaspidi 
vajadusel kaugmeetoditel. Meie inime
sel oleks võimalus koolituses osaleda, 
kursuse kokkupanemine ja pi- 
loteerimine ilmselt on juba enese huvi. 
Huvitatutel palun kindlasti minuga kon
takti võtta.

Maret M eriste, 
arvutuskeskus 

e-post; m aret_m@ ut.ee

suureneb looduskaitsetöö ja  muuseumi 
osatähtsus rahva, eriti aga koolinoorte 
kasvatamises. Siit võrsuvad muuseumi 
tegevuse põhisuunad.

Ellen Grüntal kirjeldab looduse õp- 
peradasid. Tartu üliõpilased on olnud 
rahvahulkade loodusetutvustuse selle 
originaalse vormi esimesed põhjendajad 
ja praktikasse viijad NSV Liidus.

Kogumik on hästi vormistatud. Õn
nestunult on valitud fotod ning meelde
jääv on kaaneümbris (kunstnik K. 
Põllu). Tahaksin toonitada seesuguste 
väljaannete suurt väärtust, kus õpetaja ja 
tema õpilased osalevad mõttekaaslas- 
tena, keda ühendab kuuluvus samase 
aima mater’’isse.

Lev Kuznetsov, 
A. Herzeni nimelise 

Pedagoogikainstituudi dekaan 
Tõlgitud ajakirjast “Võsšaja 

Škola” 1978 ,8 .

I väitekiri
Urmas Klaas kaitseb 19. märtsil kl

14.15 Lossi 3-427 magistritööd “Õige
usu kirik Lõuna-Eestis 1848-1917. 
Halduskorraldus ja  preesterkond”. 
Juhendaja prof emer dr Sulev Vahtre, 
oponendid prof Tiit Rosenberg ja dots 
Allan Liim.

__ varia_________
Akadeemilise M alevkonna

filmiõhtul 20. märtsil kell 18 esitleb 
Mart Laar raamatukogu konverent
sisaalis Riia arhiividest leitud 
ajaloolisi dokumentaalkaadreid Eesti 
võitlejatest Narva rindel ja 
Sinimägedes 1944. aasta hilissuvel. Et 
tegemist on kroonikafilmide toormater
jaliga, pakuvad nccd leidmisrõõmu 
ajaloohuvilistele. Nähtut kommenteeri
vad toimunud lahinguis osalenud vete
ranid ja  sõnavõtuga esinevad 
Akadeemilise Malevkonna liikmed.

Lisaks avatakse Akadeemilise Ma
levkonna senist tegevust kajastav fo
tonäitus.

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Prof Jaak Kangilaski loengusari 
“Prantsuse kunst eelmise sajandi 
lõpust tänapäevani” toimub humani
taarhoones Lossi 3-217: 2. loeng 17. 
märtsil, 3. loeng 7. j a 4. loeng 28. aprillil 
algusega kell 18.15.

muuseum 
_____ näitus_____

Ajaloom uuseum
T o o m em ä g i

http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671.

Ruumide üürimine: 465 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast lau

päevani kell 11-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Ülikooli
le”. Jaapani kalendrite näitus, “Tartu 
Ülikool ja  Vabadussõda”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
muinasteaduse m uuseum  

P ea h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “Armasta oma ligimest nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogiamuuseumi 
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-L 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
munade näitus.

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 
Tnfo tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
Lai 40 

U U S  N Ä IT U S !
6.-15. märtsini kl 11-17 on botaani

kaaias bonsainäitus.
E-P 10-17.

Info tel: 432 643.

Raamatunäitus: Tartu üliõpilaste 
looduskaitsering 40, “Albert Kivikas - 
100", “Astrid Saava - 60"

Näitused:“RudolfKenkmaa 100", TÜ 
maaliosakonna 3. kursuse tudengi Meiu 
Mündi maalid, Mari Nõmmcla “Kümme 
pilti” .

R aam atu m u u seu m  
Näitus “Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Unustatud kaugvaade kahe 
aastakümne tagant

Uued
haigekassa 

kaardid
Personaliosakond palub kõigil tööta

jatel, kellel on alla 18-aastasi ülalpee
tavaid, anda endast ja  ülalpeetavatest 
(laste isikukoodid, aadressid, nimed) 
personali osakonda teada võimalikult 
kiiresti, sest uusi, (magnetkaarte), saab 
juba aprillist alates. Ladusama töökor
ralduse huvides soovitab personaliosa
kond koostada igal allüksusel oma ni
mekiri ja  see siis personaliosakonda 
saata.

Info tel 375 145 personaliosakonna 
sekretär Sirli Urbas, c-post: per- 
sona1@ut.ee, sirli@admin.ut.ee.

Trü k k : O/Ü Greif 
Tellim ise nr. 359 
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

Tartu üliõpilaste looduskaitsering 
on mittetulunduslik looduskaitseor- 
ganisatsioon, mille asutasid 1958. aas
tal tollased TRÜ ja EPA tudengid.

Tartu üliõpilaste looduskaitsering

Postkast 380 Tartu EE-2400 
Faks: (27) 422084 
E-mail: tylkr@geo.ut.ee 
URL: http://www.geo.ut.ee/tylkr

20. märtsil
ilmub U T  erinumber 

sisseastujatele!
Lahtiste uste päevad on 23. ja  24. 

märtsil TÜ peahoones ja  25. märtsil 
Türi ja  Pärnu kolledžites.

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS
Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241
Toim etaja Reno Hekkonens Ta rtu  EE2400
Telefon 465 680 E -post: ajaleht@ut.ee
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440

Aastapäeva- 
üritused

14. märtsil kl 11.30 avatakse raamatu
kogus ringi juubelile pühendatud näitus.

Kl 12 toimub raamatukogu konverent
sisaalis konverents. Avasõnad - Taavi 
Pae ja Jaan Eilart.

Heino Mardiste “Ring läbi nelja aas
takümne”,

Juhan Ross “Inimene ja  globaalne öko
loogia”,

Hardi Tullus “Ökoloogilise metsan
duse probleeme Eestis” , 

llrmas Peterson ja Raivo Aunap “Eesti 
põldude mõõtmine satelliitpiltidelt” , 

Aivar Ruukel “Ökoturismi võimalus
test Eestis”.

Sõnavõtud ja  tervitused.
Kl 16 koosviibimine botaanikaaia 

palmihoones.

□ Ring on jõudnud Eesti 
kõrgemate tippude val
lutamisel Vänni Kõr
gem äele.

Personalikooli- 
tuskursused

"Loengu esitamine ja esinemisos- 
kus" (7. aprill) - registreerumislehtper- 
sonaliosakonda 20. märtsiks;

"Kiirlugemine" (2. ja  3. aprill) - 
teatada hiljemalt 28. märtsiks;

"Õige ja ilus emakeel" (3. aprill) - 
teatada 29. märtsiks.

Info tel 465 141, e-post ma- 
ria@admin.ut.ee.

mailto:maret_m@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:sona1@ut.ee
mailto:sirli@admin.ut.ee
mailto:tylkr@geo.ut.ee
http://www.geo.ut.ee/tylkr
mailto:ajaleht@ut.ee
mailto:ria@admin.ut.ee
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Hind 4 krooni

Universitas
T a r t u e n s i s

Hea ülikooli astuja,
ülikoole maailmas jätkub, nii e t aka
deemilise hariduse taotlejal pole kerge 
ühe või teise kasuks otsustada. Eestis on 
Tartu Ülikool ainuke universitas, st üli
kool, kus viljeldakse väga mitmekesiseid 
teadusi (ja vähesel määral kauneid kuns- 
tegi), neid omavahel seostades ja niiviisi 
maailma võimalikult täielikku tunne
tamist taotledes.

Tudengi jaoks tähendab see, e t ta saab 
valida kuulamiseks kursusi paljude eri
suguste ainete seast. Tänu ainesüstee
mile võib võõrfiloloogia tudeng õppida 
soovi korral lisaks majandust või poliiti
kateadust või psühholoogiatudeng kuu
lata loenguid ning teha eksameid usu
teaduskonnas. Mõni teaduskond pakub 
oma tudengitele ainevalikul rohkem, tei
ne vähem vabadust, aga olemas on see 
kõikjal. Tudeng saab kaasa rääkida oma 
stuudiumiplaani koostamisel, lähtugu ta

seejuures puhttunnetuslikust huvist või 
tulevase elukutse vajadustest, või mõle
mast.

Kui oma ülikooli piirid kitsaks jäävad, 
saab stuudiumi avardada, õppides va
hepeal teistes Eesti või välismaa üli
koolides, kellest paljudega on Tartu 
Ülikoolil või mõnel selle teaduskonnal 
sõlmitud üliõpilaste vahetuse leping. Aga 
Tartuski tehakse maailmatasemel tea
dust nii loodus- kui ka täppisteadustes; 
humanitaar- ja sotsiaalteadustes; medit
siinis.

Keda nende teaduste õppimine ja 
valikuvõimaluste kasutamine võlub, see 
on Tartu Ülikoolis niisama teretulnud 
nagu esimesed sissastujad sügisei ! 632. 
Julgen kinnitada, et saate siinse ha
ridusega uuel aastatuhande! hakkama.

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Peeter Tulviste

Armas noor ülikooli huviline!
Kindlasti on Sinu esimene soov seoses 

ülikooliga tulla siia õppima ühte (või ka 
mitut) kindlat eriala. Ülikool ongi 
eelkõige Õppeasutus, ning just Tartu 
Ülikoolis on võimalik saada väga mit
mekülgne haridus. Ülikool on pcalc hea 
hariduse omandamise ka selles mõttes 
üli, et õppetöö ei ole ainus, millega 
noorel on võimalus tegelda. Võimalusi 
tegevuseks on koguni nii palju, et nende 
kõigi üleslugemisega ci ole veel keegi 
hakkama saanud. Kuid püüame seda 
siiski katsetada.

Üliõpilane peab saama peale erialase 
hariduse ka intelligentsele inimesele 
omase harituse. Tartus olles puutud Sa 
kindlasti kokku paljude inimestega, kes 
tegutsevad korraga mitmel rindel. Väga 
paijusid sama teaduskonna või osa
konna üliõpilasi ühendavad vastava eri
ala organisatsioonid. Neid on ainult 
üliõpilastele ja  ka õppejõududele. Mit
mel pool on sellised ühingud ajapikku 
kadunud või pole neid olnudki. Siin on 
igaühel võimalus üles näidata oma al

gatust ning taastada hääbunud või luua 
uus organisatsioon. Õppejõududelt saab 
selleks kindlasti toetust ning nõuandeid.

Kindel tüüp organisatsioone on aga 
juba vanad ning väljakujunenud, neis 
enam nii lihtsalt midagi ci muuda. Sel
lised on akadeemilised üliõpilasorgani
satsioonid ehk intiimorganisatsioonid - 
üliõpilasseltsid ja  -korporatsioonid. 
Neid on Tartus kuus üliõpilasseltsi 
(kolm mees-, kaks sega- ja üks naissclts) 
ja  kaksteist korporatsiooni (üheksa 
mees- ja  kolm naisliikmetega), lisaks 
soomlastest tudengitele rajatud 
üliõpilasühing. Korraga võib kuuluda 
vaid ühte seltsi või korporatsiooni. 
Kõige vanem neist rajati 1870., kõige 
noorem 1929. aastal. Seega on neil 
kõigil piisav vanus, et olla täielikult 
välja kujunenud ning paljude reeglite ja 
kommetega. Nende suurus on enamasti 
30-50 liikme ümber, neile lisandub 
arvukas vilistlaskond Eestis ja välisrii
kides. Intiimorganisatsiooni kuulutakse 
eluaeg. Organiseerumine võimaldab

juurdepääsu omamoodi maailma, kus 
tuntakse üksteist hoopis rohkem kui 
“metsikute” (organiseerumatutc) hul
gas. Nende ühingute kaudu saadakse 
suhelda teiste teaduskondade üliõpilaste 
ning juba ülikooli lõpetanud 
vilistlastcga. Enamikul organisat
sioonidel on oma välismärgid - 
värvitekkel, värvilint, sõrmus jm. Mit
metel on sõprussuhted Soome, Rootsi, 
Läti ja  teiste riikide üliõpilasorganisat
sioonidega, kellega käiakse vastastikku 
külas. Iga organisatsiooni liikmeskond 
moodustab suure ülemaailmse pere, 
mille peale võib loota ükskõik millises 
maakera osas.

Kõiki üliõpilasi esindab TÜ Üliõpi- 
lasesindus, kuhu valitakse üheks aastaks
31 liiget. Väga paljud edukad üliõpi
lased on leidnud oma tegevusvälja Esin
duses ning tihti esinevad nad televisi
oonis, raadios või ajakirjanduses. Esin
dus on loodud üliõpilaste huvide

Järg 3. lk

ÜLIKOOLI A V A TU D  USTE 
PÄEVAD

peahoone, aula 

peahoone, aula 

peahoone, aula 

peahoone, aula 

peahoone, aula 

peahoone, aula

peahoone, aula 

peahoone, aula

23. märts
T  artus 
11.15 avamine

12.15 FILOSOOFIATEADUSKOND

13.15 infotund vene koolide lõpetanutele

14.15 USUTEADUSKOND

15.15 ÕIGUSTEADUSKOND

16.15 SOTSIAALTEADUSKOND

24. märts
Tartus 
11.15 FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 

12.15 MATEMAATIKATEADUSKOND
12 .15 KEHAKULTUURITEADUSKOND spordihoone, Ujula 4, r  204

13.15 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND peahoone, aula

14.15 ARSTITEADUSKOND peahoone, aula

15.15 MAJANDUSTEADUSKOND peahoone, aula

25. märts
Türil 
I 1.00 TÜRI KOLLEDŽ Türi Majandusgümnaasium, Tolli 62 

Pärnus 
15.00 PÄRNU KOLLEDŽ Pärnu Vanalinna Põhikool, Nikolai 26

* Kõik teaduskonnad tutvustavad õpetatavaid erialasid ka om a ruum ides, 
korraldavad kohtumisi õppejõudude ja  üliõpilastega.

* Ülikooli raam atukogus toim uvad infotunnid ja  raam atupoes on müügil 
teatmikud sisseastujaile ning m itm esugust õppekirjandust.

* Ülikooli muuseumid on avatud tasuta.
TÄPSEM  INFORM ATSIOON KOHAPEAL!

Info telefonidel (27) 465 465 ja (27) 465 625.

i. k Ä - Ä



Sisseastujate eri =
Tartu  Ülikooli põhiõppe vastuvõtueeskirjast

2 UNIVERSITAS TARTUENSIS

Kandideerimine
2.1. Eesti kodanik ja  Eestis alaliselt 

elav isik võib kandideerida Tartu Üli
kooli põhiõppe üliõpilaseks Eesti Vaba
riigi keskharidusega või sellele vastava 
välismaal omandatud haridusega riik
liku koolitustellimuse alusel loodud või 
mitteriiklikult finantseeritavatele õp
pekohtadele või vabakuulajaks ühtsetel 
alustel.

Avatud ülikooli toimub vastuvõtt 
reeglina sisseastumiseksamiteta. Kon- 
kursitingimused määrab teaduskonna 
nõukogu.

Välisüliõpilaste ja valiskülalisüli- 
õpilaste vastuvõtt toimub vastavalt õp
pekorralduseeskirja punktile 2.5. ning 
välisüliõpilaste ja  väliskülalisüliõpilaste 
vastuvõtueeskirjale 1998. aastal.

2.2. Kandideerida saab ühtaegu kahele 
erialale, märkides avaldusel erialad 
eelistuse järjekorras.

2.3. Riiklikult finantseeritavale õp
pekohale kandideerimiseks tuleb esi
tada vastuvõtukomisjonile järgmised 
dokumendid:

a) isiklik avaldus vormikohasel 
blanketil;

b) keskharidust tõendava dokumendi 
ja  riigieksamitunnistuse notariaalselt 
või kooli poolt kinnitatud koopia (origi
naaldokumente vastu ei võeta);

e) neli lotot 3x4 em;
d) pass;

e) ajakirjanduse erialale kandideerijal 
lisaks avaldatud töid ja  toimetuse soovi
tus;

f) maalikunsti erialale kandideerijal li
saks loomingulise eelkonkursi ajal 10 
tööd (maali või joonistust);

g) sotsiaaltöö erialale kandideerijal li
saks essee erialavaliku põhjenduseks.

2.4. Õeteaduse bakalaureuseõp
pesse astujatel tuleb esitada haridust 
tõendava dokumendina diplomiõppe 
diplom koos akadeemilise õiendiga.

2.5. Dokumendid tuleb esitada isik
likult 25. juunist 10. juulini
tööpäevadel kell 10-16:

a) Tartus ülikooli peahoones Ülikooli 
18;

b) TÜ Pärnu Kolledžis õpetatavatele 
erialadele kandideerimiseks Pärnus 
Lembitu tn 1 a;

e) TÜ Türi Kolledžis õpetatavale 
keskkonnateaduse erialale kan
dideerimiseks Türil Tolli 62 või Tartus 
ülikooli peahoones Ülikooli 18.

Ajakirjanduse ja  maalikunsti erialale 
kandideerijatelt lõpetatakse dokumen
tide vastuvõtt 3. juulil.

2.6. Mitteriiklikult finantseeritavatele 
kohtadele ja  vabakuulajaks võivad kan
dideerida isikud, kes on täitnud 
käesoleva aasta vastuvõtutingimused. 
Selleks peavad nad andma täiendava 
avalduse 20.-31. juulini ülikooli pea
hoonesse või 1.-14. augustini teadus
konna dekanaati.

2.7. Eksamilehti sisseastumiseksamile 
pääsuks väljastavad dokumentide vas
tuvõtjad.

3.1. (Eksamid ja hinded vt ajalehe 
UT 3. lk.)

3.2. Sisseastumiseksamid toimuvad
13.-26. juulini.

3.3. Eksami positiivse sooritusena ar
vestab ülikool 3/10 maksimaalsest või
malikust pallide arvust. Lõputunnistuse 
hinne peab olema pingerea koostamisel 
arvesse minevas aines vähemalt 3.

3.4. Riigicksamitulemuscd arvesta
takse ümber ülikoolile sobivasse 
skaalasse.

3.5. Võõrkeele eksam võib olla soori
tatud inglise, saksa või prantsuse 
keelest. Võõrkeele eksami prantsuse 
keelest riigieksamiga võrdsustatud tase
mel korraldab ülikool.

3.6. Füüsika eksamit saab sooritada 
riigieksamiga võrdsustatud tasemel 
ülikooli juures.

3.7. Mitte-eesti õppekeelega keskha
ridust andva õppeasutuse lõpetanud, 
kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad 
eesti keeles õpetatavale erialale astudes 
enne eksameid sooritama edukalt eesti 
keele testi.

3.8. Sisseastumiseksamite aluseks on 
ülikooli poolt väljaantavas teatmikus 
“Teatmik 1998. aastal Tartu Ülikooli 
astujaile" toodud programmid. Ek
samite sisu ja vormi otsustab vastav 
teaduskond.

3.9. Sisseastumiseksamite puhul te
hakse järgnevaid erandeid:

a) vene ja  slaavi filoloogia erialale as
tuja I .-3. koht viimase kahe aasta vene 
keele või kirjanduse vabariiklikul õpi- 
lasolümpiaadil võrdsustatakse vastavalt 
kas vene keele või kirjanduse eksamiosa 
sooritusega maksimaalsele hindele;

b) eesti täiskasvanute ja  noorte spordi- 
meistrid vabastatakse kehaliste võimete 
testidest;

c) konkursi puudumisel võib teadus
kond sisseastumiseksami asendada eri
alase vestlusega;

3.10. Sisseastumiseksamid toimuvad 
eesti keeles. Venekeelsetesse õppegrup- 
pidesse astujad sooritavad sisseastu
miseksamid vene keeles.

3.11. Kahele erialale kandideerija ek
samitulemusi võib vastuvõtukomisjon 
eksamite kokkulangevuse puhul üle 
kanda.

3.12. Sisseastumiseksamite plaan pan
nakse välja TÜ peahoone fuajeesse 
Ülikooli 18 ning Interneti aadressil 
http://www.ut.ee 25. juunil.

3.13. Eksamile ilmumine ettenähtud 
ajal on kohustuslik. Üliõpilaskandi- 
daadi haigestumisest tuleb enne eksamit 
teatada vasluvõtutahtuse peaspetsialis
tile. Vastuvõtutalituse peaspetsialist 
koos eksamikomisjoni esimehega ot
sustab arstitõendi alusel ja  muudel 
mõjuvatel põhjustel eksamisessiooni 
piires eksamiaegade muutmise.

3.14. Üliõpilaskandidaat pääseb ek
samile, andes eksamilehe eksamikomis
joni liikmele ning näidates viimasele 
oma isikut tõendavat dokumenti.

3.15. Eksami algul teatab eksamit kor
raldav õppejõud tulemuste teatavaks
tegemise aja ja koha, samuti töökor
ralduse eksami ajal.

3.16. Õppejõul on õigus üliõpilaskan
didaat eksamilt eemaldada, kui viimane 
eksib töökorralduse vastu.

3.17. Sisseastumiseksami tulemuste
ga mittenõustumisel võib üliõpilaskan
didaat isiklikult esitada vastuvõtu
komisjonile kirjaliku põhjendatud apel
latsiooni 24 tunni jooksul tulemuste 
teatavakstegemisest arvates. Apellat
sioonikomisjon (vastuvõtukomisjoni lii
ge, eksamikomisjoni esimees, eksami-

neerinud õppejõud) arutab küsimust ja  
annab vastuse järgneval päeval. Apellat
sioonikomisjoni otsus on lõplik.

3.18. Eksamitöid säilitab Õppe- ja 
üliõpilasosakond ühe aasta. Eksamitöid 
välja ci anta. Ajakirjanduse ja maali
kunsti erialale kandideerinulc tagasta
takse esitatud tööd pärast erialakatse 
(loomingulise konkursi) või loomingu
lise eelkonkursi toimumist.

Vastuvõtt
4.1. Vastuvõtuga teatab ülikool 

nõusolekust kandidaat immat
rikuleerida või arvata vabakuulajate ni
mekirja. Vastuvõtu otsustab teadus
konna dekaan

a) riiklikult finantseeritavatele õppe
kohtadele 28. juuliks 1998;

b) mitteriiklikult finantseeritavatele 
õppekohtadele ja  vabakuulajaks hilje
malt 21.augustiks.

4.2. Pallide koguarvu võrdsuse korral 
teeb valiku teaduskonna dekaan. Va
jadusel arvestatakse riigieksamite tule
musi, lõputunnistuse või -diplomi hin
deid. Läbi võib viia täiendava testi või 
vestluse.

4.3. Kahele erialale sissesaamise kor
ral võetakse üliõpilaskandidaat vastu 1. 
eelistuse erialale. Peale dokumentide 
vastuvõtuperioodi lõppemist eelistust 
muuta ei saa.

4.4. Kui mõnel erialal jääb pärast 
konkurssi vabu kohti ja teaduskond 
soovib need täita, võivad neile kan
dideerida selle eriala vastu
võtutingimused täitnud, kuid konkur
siga väljajäänud üliõpilaskandidaadid. 
Järelkonkurss viiakse läbi eksamises
siooni ajal. Vastuvõtu järelkonkursiga 
kandideerijate hulgast otsustab teadus
konna dekaan.

Väljaspool konkurssi 
võetakse vastu

a) usuteaduskonda, füüsika-keemia- 
teaduskonda ja Türi Kolledžissc 
keskkooli kuldmedaliga lõpetanud;

b) bioloogiaja geograafia erialale vas
tavalt bioloogia või geograafia vabariik
liku aineolümpiaadi kolm esimest;

c) fiiüsika-keemiateaduskonda füüsi
ka või keemia vabariikliku aineolüm- 
piaadi 15 esimest;

d) füüsika, materjaliteaduse ja  füüsi
kalise infotehnoloogia erialale TÜ täp
pisteaduste kooli lõpueksami füüsikas 
hindele “väga hea” sooritanud;

e) keemia erialale TÜ täppisteaduste 
kooli lõpueksami keemias hindele 
“väga hea” sooritanud;

1) loodusteaduste õpetaja põhikoolis 
erialale TÜ täppisteaduste kooli lõpuek
sami füüsikas või keemias hindele 
“väga hea” sooritanud;

g) matemaatikateaduskonna bakalau
reuseõppesse vabariikliku matemaati- 
kaolümpiaadi keskkooli lõpuklasside 
vooru ja  vabariikliku informaati- 
kaolümpiaadi 10 esimest;

h) rahvusvaheliselt kehtiva Interna
tional Baccalaureate Diploma alusel 
järgmiste rahvusvaheliste kolledžite 
(United World Colleges, UJVC) 
lõpetanuid: UWC o f the Atlantic, UWC 
Red Cross Nordic, UWC o f the Adriatic, 
UWC of Ilong Kong, UWC Armand 
Hammer o f the American West, UWC 
Lcstcr B. Pearson o f the Pacific.

4.6. Vastuvõetud kandidaadile saade
takse kirjalik vastuvõtuteatis tähitud kir
jaga 5 päeva jooksul vastuvõtuotsuse 
langetamisest arvates.

4.7. Vastuvõelu on kohustatud kinni
tama enda õppima asumist Tartu Üli
koolis, andes allkirja teaduskonna 
dekanaadis või tagastades allkirjastatud 
vastuvõtuteatise tähitud kirjaga 
teaduskonna dekanaati 14. augustiks.

4.8. Kui mõni vastuvõetutest ei ole 
ettenähtud tähtajaks kinnitanud Tartu 
Ülikoolis õppima asumist või tasunud 
õppeteenustasu, võib vabaks jäänud 
koha täita pingereas järgmise 
üliõpilaskandidaadiga, kes on vastu
võetute hulgast välja jäänud.

4.9. Rektor immatrikuleerib 
üliõpilaskandidaadi või arvab vabakuu
lajate nimekirja dekaani esildise alusel 
õppeaasta alguseks, kui vastuvõelu on 
kinnitanud õppima asumist Tartu Üli
koolis või tasunud 27. augustiks õppe
teenustasu.

4.10. Pärast õppeaasta algust ei ole 
sisseastujate immatrikuleerimine 1. 
aasta üliõpilaseks reeglina lubatud.

A vatu d  uste päevade üritused teaduskondades
23. märtsil 

Filosoofiateaduskond
* Ajaloo eriala 13.15
* Eesti keel ja sugulaskeeled
* Eesti kirjandus ja rahvaluule
* Eesti keel võõrkeelena 14.15
* Filosoofia 14.15
* Kasvatusteadused 13.00 
(marksumaja, pedagoogika osakond)
* Saksa keel ja  kirjandus 14.00 
(marksumaja, II korrus)
* Inglise keel ja  kirjandus 14.00
* Prantsuse keel ja  kirjandus 13.15
* Skandinavistika (taani keel) 13.15
* Vene ja  slaavi filoloogia 14.00

Maalikunst 13.15

Sotsiaalteaduskond
Ajakirjandus
Avalikkussuhted ja  teabekorraldus

Lossi 3-425

Lossi 3-425 
Lossi 3-223 
Ülikooli 16-102

Ülikooli 16-214

Ülikooli 16-214 
Ülikooli 16-109 
Ülikooli 18 (pcahoonc)-301 
Ülikooli 18A, (keeltemaja) 
III komis, vene keele õppetool 
Lai 36

Testi tegemisele eelneb loeng intelligentsuse olemusest ja  selle 
mõõtmisest. Antakse konkreetseid juhtnööre testi edukaks soori
tamiseks.

* Semiootika ja  kulturoloogia eesti õpperühm
17.15-18.15 peahoone-139
17.15-18.15 peahoone-133
17.15 Tiigi 78-127.
17-18 Lossi 3-427

vene õpperühm
* Sotsiaaltöö
* Sotsioloogia

24. märtsil

17.00 peahoone-234 * bioloogia 14.15
* Avalik haldus 17.15 Lossi 3-327
* Eripedagoogika 17.00 peahoone-244 15.15-

* Politoloogia 17.15 Lossi 3-425
* geograafia18.30 Lossi 3-307 14.30

* Psühholoogia 17.15 
Praktilise Psühholoogia Keskus viib

peahoone-102
läbi iiliõpiiaskandidaatidele

* geoloogia 14.15

vaimsete võimete testi 23. märtsil kell 18.15 keemiahoone ringaudi
tooriumis Jakobi 2-226.

Vaimsete võimete test on sotsiaalteaduskonna akadeemilise 
võimekuse testi analoog.

Arstiteaduskond
* arstiteadus 14.45 ekskursioon vana anatoomikumi

Toomel
* farmaatsia 14.45 farmaatsia instituut. Keemiahoone

II korrus
* stomatoloogia 14.45 stomatoloogia kliinik, Raekoja plats 6

В i oloogi a-geogr aaf i ateadusko nd
* geenitehnoloogia 16.15 molekulaar- ja  rakubioloogia

instituut Riia 23-217 
botaanika ja  ökoloogia insti
tuut Lai 40-207 prof A. Vaga nim aud

instituut Vanemuise 46-301 
geograafia instituut 
Vanemuise 46-327 
Vanemuise 46 geoloogia 
instituudi ruumides

Füüsika-keemiateaduskond
* keemia

* materjaliteadus 12.15 ekskursioon keemia
hoonesse; kogunemine keemiahoone 
Jakobi tn 2 fuajees.

* füüsika
* füüsikaline infotehnoloogia 13.15 ekskursioon füüsika

hoonesse; kogunemine füüsikahoone 
Tähe tn 4 fuajees.

Matemaatikateaduskond
* matemaatika
tutvustatakse matemaatilise statistika eriala

14,15-16.00 stohhaslikascminar 
arvutuskeskus, Liivi 2-208

25. märtsil 

Tü ri Kolledž
11.00-11.20 TÜ prorektor prof Teet Seene “Ülikool täna”
11.20-11.30 Aime Randveer “Vastuvõtutingimused 1998”
11.30-11.50 prof Toomas Tenno “Keskkonnateaduste õppekava”
11.50-12.00 TÜ Türi Kolledži direktor Elle Raudsepp “Õppimis

tingimused Türi Kolledžis”
12.15-13.00 Urmas Kokassaare loeng arengubioloogiast
13.00-13.30 TÜ Türi Kolledži tudengite esinemine. Vestlusring 

tudengitega.

Pärnu Kolledž
Avatud uste päevade üritused toimuvad Vanalinna põhikoolis 

Nikolai tn 26 algusega kell 15.00.
Samaaegselt Pärnu Kolledži avatud uste päevade üritustega 

toimub ka üldine Tartu Ülikooli infopäev.
Ettekandega “Ülikool täna” esineb TÜ prorektor prof Teet 

Seene, tutvustatakse TÜ 1998. aasta vastuvõtutingimusi, on või
malik saada informatsiooni TÜ õpetatavate erialade kohta, toimuvad 
kohtumised Pärnu Kolledži õppejõududega.

http://www.ut.ee
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Nõutavad eksamid ja lõputunnistuse või 
-diplomi hinded

3.1. Erialati arvestatakse vastuvõtul järgmistes ainetes sooritatud 
eksamite, lõputunnistuse või -diplomi hindeid. Ära on toodud eksami 
eest saadav maksimaalne pallide arv.
3.1.1. Bakalaureuse- ja arstiõpe
Usuteaduskond
Usuteadus
1.kollokvium sisscastumiscksam suuline 20
2.kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10 
Õigusteaduskond
õigusteadus
1.ajalugu riigieksam 10
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkcel riigieksam 10 
Arstiteaduskond
Arstiteadus, farmaatsia, stomatoloogia
1.bioloogia riigieksam 10
2.kccmia riigieksam 10
3.kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10 
Õctcadus
Õeteaduse bakalaureuseaasta üliõpilaseks kandideerijatele sisseastu
miseksameid ei ole.
Filosoofiateaduskond
Ajalugu
1.ajalugu sisseastumiseksani kirjalik 10
2.ajalugu riigieksam 10
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Eesti keel ja sugulaskeeled
1 .eesti keel sisseastumiseksani kirjalik 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Eesti keel (võõrkeelena)
1 .lingvistiline test sisseastumiseksani kirjalik 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Eesti kirjandus ja rahvaluule
1 .eesti kirjandus sisseastumiseksani kirjalik 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Filosoofia
I .kutsesobivuse test sisseastumiseksani kirjalik 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võorkeel riigieksam 10 
Inglise keel ja kirjandus
1 .inglise keel sisseastumiseksani kirjalik 10
2.inglise keel sisseastumiseksani suuline 10
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Kasvatusteadused
1.essee sisseastumiseksani kirjalik 10
2.kollokvium
(kutsesobivusvestlus) sisseastumiseksani suuline 10
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Maalikunst
1 .loominguline eelkonkurss
(esitatud tööde hindamine) sisseastumiseksani arvestus 
2.loominguline konkurss (töö 1 nädala jooksul vastavalt ülesandele) 

sisseastumiseksami 20
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Saksa keel ja kirjandus
1.saksa keel sisseastumiseksam kirjalik 10
2.saksakeel sisseastumiseksam suuline 10

3.kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10 
Skandinavistika
1.norra, rootsi või taani keel

sisseastumiseksam suuline 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Prantsuse keel ja kirjandus
1. prantsuse keel sisseastumiseksam kirjalik 10
2. prantsuse keel sisseastumiseksam suuline 10
3. ajalugu riigieksam 10
4. kirjand riigieksam 10
5. võõrkeel riigieksam 10 
Vene keel ja kirjandus
1.venekeel sisseastumiseksam kirjalik 10
2.vene kirjandus sisseastumiseksam suuline 10
3.kirjand riigieksam 10
4.vÕÕrkeel riigieksam 10 
Bioloogia-geograafiateaduskond
Bioloogia, geenitehnoloogia, geograafia, geoloogia, keskkonnatehno
loogia
1 .bioloogia või geograafia

riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
2.matemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
3.keemia riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
1. füüsika lõputunnistuse hinne 5
5.kirjand riigieksam 5 
ö.võõrkeel riigieksam 5 
esimesest kolmest eksamist kaks peavad olema sooritatud riigieksamina 
Füüsika-keemiateaduskond
Füüsika
1. füüsika riigieksam või sisseastumiseksam 20
2.matemaatika riigieksam 10
3.kirjand riigieksam 10
4. võõrkeel riigieksam 10 
Keemia
1. keemia riigieksam 20
2. kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10 
Materjaliteadus
1. keemia riigieksam 10
2. füüsika riigieksam või lõputunnistuse hinne 10
3. matemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 10
4. kirjand riigieksam 10
5. võõrkeel riigieksam 10 
Kehakultuuriteaduskond
Liikumis-ja sporditeadused, liikumisravi 
1 .kehaliste võimete testid

sisseastumiseksani arvestus
2.bioloogia riigieksam 20
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Majandusteaduskond
Ettevõttemajandus, rahvamajandus
1 .matemaatika riigieksam 20
2.kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10 
Matemaatikateaduskond
Matemaatika
1. matemaatika riigieksam 20
2.kirjand riigieksam 10
3. võõrkeel riigieksam 10 
Sotsiaalteaduskond
Ajakirjandus 
1.loominguline konkurss 
+ akadeemilise võimekuse test

sisseastumiseksani kirjalik ja suuline 20 
Avalik haldus, avalikkussuhted ja teabekorraldus, eripedagoogika, poli
toloogia, psühholoogia, semiootika ja kulturoloogia ning sotsioloogia

Sisseastujate en
1.akadeemilise võimekuse test
+ erialakatse sisseastumiseksam kirjalik ja suuline 20
Sotsiaaltöö
1 .essee (esitada koos sisseastumisdokumentidega)
2.akadeemilise võimekuse test
+ erialakatse sisseastumiseksam kirjalik ja suuline 20
3.1.2. Diplomiõpe.
Bioloogia-geograafiateaduskond 
Loodusteaduste õpetaja põhikoolis
1.bioloogia või geograafia

riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
2.niatemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
3.keemia riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
4.füüsika lõputunnistuse hinne 5
5.kirjand riigieksam 5 
ö.võõrkeel riigieksam 5 
esimesest kolmest eksamist kaks peavad olema sooritatud riigieksamina 
Füüsika-keemiateaduskond
Füüsikaline infotehnoloogia
1. füüsika riigieksam või sisseastumiseksam 20
2. matemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 10
3. kirjand riigieksam Ю
4. võõrkeel riigieksam 10 
Loodusteaduste õpetaja põhikoolis
1 .bioloogia või geograafia

riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
2.matemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
3.keemia riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
4.füüsika lõputunnistuse hinne 5
5.kirjand riigieksam 5 
ö.vÕÕrkeel riigieksam 5 
esimesest kolmest eksamist kaks peavad olema sooritatud riigieksamina 
Kehakultuuriteaduskond
Treeninguõpetus ja spordijuhtimine
1. kehaliste võimete testid

sisseastumiseksam arvestus
2. bioloogia riigieksam 20
3.kirjand riigieksam 10
4.võõrkeel riigieksam 10 
Majandusteaduskond
Ärijuhtimine
I .matemaatika riigieksam 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Matemaatikateaduskond
Rakendusinformaatika
1 .matemaatika riigieksam 20
2.kirjand riigieksam 10
3.voõrkeel riigieksam 10 
Pärnu Kolledž
Sotsiaaltöö korraldus 
1. akadeemilise võimekuse test
+ kutsesobivuse katse sisseastumiseksam 20
1. kirjand riigieksam Ю
2. võõrkeel riigieksam 10 
Turismi-ja hotelliettevõtlus, ärijuhtimine
1 .matemaatika riigieksam 20
2.kirjand riigieksam 10
3.võõrkeel riigieksam 10 
Türi Kolledž
Keskkonnateadus
1.bioloogia riigieksam või lõputunnistuse hinne 5

2.matemaatika riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
3.keemia riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
4.füüsika riigieksam või lõputunnistuse hinne 5
5.kirjand riigieksam 5
1. võõrkeel riigieksam 5 
esimesest neljast eksamist kaks peavad olema sooritatud riigieksamina

Sisseastujaile kuulamiseks 
sobivad loengud

Arm as 
noor 

ülikooli 
huviline!

A lgus 1. lk
kaitseks ning on iga demokraatliku ülikooli 
iseenesestmõistetav osa.

Lisaks eriala- ja  teaduslikele ühingutele, 
intiimorganisatsioonidele ja  üliõpilasesin- 
dusele on veel palju võimalusi panna oma 
andeid proovile spordis, muusikas, tantsus 
ja  mujal. Tegev on ülikooli kogudus, krist
like üliõpilaste organisatsioonid, Kaitselii
du akadeemiline malevkond jne. Kellelgi ei 
maksa piirata oma tutvusringkonda õpitava 
eriala üliõpilastega ning jääda ainult oma 
“liistude” juurde. Tubli akadeemiline ko
danik on kursis võimalikult paljude as
jadega ning annab oma panuse peale riigi 
ka Tartu ülikoolile, linnale ja  tema 
elanikkonnale, selles seisnebki Tartu Vaim!

Fred Puss,
TÜ üliõpilasesinduse tcabctoim kond

23. märts 
Filosoofiateaduskond

* Eesti filoloogia
kell 16-18 Sirje Olesk - loeng Eesti 

kirjanikke (ph 232);

* Saksa keel ja kirjandus
kell 16-18 prof Karl Lepa/prof 

Claus Sommerhage - Sissejuhatus 
keele- ja  kiijandustcadusesse (Lossi-
3-405);

* Inglise keel ja kirjandus
kell 14-16 Pilvi Rajamäe - Inglise 

kirjandus (ph 232);

* Skandinavistika (taani keel)
kell 14-16 Mari Aidla - Lastekir

jandus (Raekoja plats 8, III korrus 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ruu
mides);

* Prantsuse keel ja kirjandus

kell 14-16 Eva Toulouzc - 
Tõlketund (marksumaja-109)

* Prantsuse keel ja kirjandus
kell 14-16 külalislektor Laurance 

Gobet - Konversatsioon (peahoone- 
244)

* Vene ja slaavi filoloogia
kell 10.15-12 prof Larissa Volpert - 

Ernest Hemingway looming (pea- 
hoone-232) (10.15-12 prof. L. I. Vol
pert - О tvortšestve E. Hemingeija - 
glavnojc zdanije 23);

* Vene ja slaavi filoloogia
kell 18.15-20 lektor Aleksandr 

Danilevski - Vene emigrantlikkirjan
dus (Lossi 3-222 (18.15-20 lektor A. 
A. Danilevskij - Literatura russkoj 
emigracij - ulitza Lossi aud. 222);

Õigusteaduskond
kell 16.15-18 riigikohtunik Ants 

Kull - loeng Lcpinguõigus

24. märts 
Matemaatikateaduskond

kell 14.15-16 prof Kalev Pärna - 
stohhastikaseminar (arvutuskeskus, 
Liivi 2-208). Seminaril tutvustatakse 
ka matemaatilise statistika eriala.

Bioloogia-geograafta- 
teaduskond

kell 10.15-12 loeng - Geoloogia 
alused ja  Eesti geoloogia (Vanemuise 
46-226, ringauditoorium).

25. märts 

Tü ri Kolledž
kell 12.15-13 Unnas Kokassaare - 

loeng arengubioloogiast.
a  H um anitaarhoone-m itm ete teadus

kondade loengud toim uvad just siin.
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Keskaja ülikoolides peeti usu- 

teaduskondades saadavaid teadmisi 
hariduse tipuks. Nii 1632. aastal asu
tatud Academia Gustavianas kui ka 
Tartu Ülikooli edasises ajaloos on 
usuteaduskond seisnud auväärsel ko
hal. Ka pärast Tartu Ülikooli 
taasavamist 1991. aastal on see soliid
seim teoloogia õppimise koht Eestis.

Usuteaduskond püüab anda või
malikult hea akadeemilise teoloogilise 
humanitaarhariduse, kus põhitsükli 
nelja aasta jooksul saab sügavuti minna 
piiblikeeltes, kristlikus teoloogias, 
kirikuloos ja  dogmaatikas. Õpitakse 
tundma ka teisi usundeid.

Usuteaduskonnas on 6 õppetooli.
Vana Testamendi teaduse ja semiidi 

keelte õppetooli juures õpitakse heeb
rea keelt, Iisraeli ajalugu, sissejuhatust 
Vanasse Testamenti, selle üksikute 
raamatute seletusi ja  Vana Testamendi 
teoloogiat. On võimalik õppida ka 
uusheebrea, süüria, akadi ja  araabia 
keelt.

Uue Testamendi teaduse ja kreeka 
keele õppetooli alla kuuluvad vana
kreeka keel, Uue Testamendi aegne 
ajalugu, sissejuhatus Uude Testamenti, 
tema üksikute raamatute seleftised ja  
Uue Testamendi teoloogia.

Ajaloolise usuteaduse ja ladina 
keele õppetool hõlmab kirikulugu 
alates algkogudusest kuni tänapäevani, 
kodumaa kirikulugu kaasa arvatud, dog- 
madelugu, misjonilugu ja  ladina keelt; 
saadakse ülevaade erinevatest krist
likest kirikutest, uususunditest, loetakse 
algkeeles kreeka ja ladina kirikuisade 
tekste ja  kirikuloo ürikuid.

Süstemaatilise usuteaduse ja 
filosoofia ajaloo õppetooli aineteks on 
sissejuhatus teoloogiasse, filosoofia 
ajalugu, kristlik dogmaatika ja eetika.

Praktilise teoloogia õppetooli juurde 
kuulub rida eriaineid, mida vaimulik 
oma tulevases töös vajab, näiteks kul- 
tuseõpetus, jutlustamisõpetus, kiriku- 
juhtimise õpetus, religioonipeda- 
googika, hingehoid, misjonitcadus.

Võrdleva usuteaduse õppetool on
eriomane Tartu Ülikoolile juba sõjaeel
sest ajast - enamikus välismaa üli
koolides õpetatakse vastavaid aineid 
filosoofiateaduskondades. Usundiloo 
raames õpitakse tundma usundiloolisi 
teooriaid, surnud ja  elavaid usundeid, 
hiljem lisanduvad eesti ja  soome-ugri 
rahvaste usund, religioonipsühholoogia 
ja  -sotsioloogia, -filosoofia ja -feno
menoloogia.

Traditsiooniliselt on teoloogilist ha
ridust aidanud Tartus anda eriteadlased 
Saksamaa ja  Skandinaavia ülikoolidest. 
Ka praegu on igal semestril vahetumas
2-3 kiilalisõppejõudu, mistõttu pan
nakse esimestest õpingupäevadest peale 
suurt rõhku saksa keele õppimisele.

Õppe- ja  teadustöö edendamiseks on 
loodud Tartu Ülikooli Teoloogia Fond, 
mille rikkalikku raamatukogu igapäeva- 
õpingutes usinasti kasutatakse.

Mõistetavatel põhjustel on TÜ 
usuteaduskonna õppekavas eriline 
rõhuasetus evangeelsel teoloogial. 
Usuteaduskonna lõpetanud leiavad tööd 
Eestimaa kirikutes vaimulikena, 
koolides õpetajatena, sotsiaalhoolekan
des, ajakirjanduses, miks mitte soovi 
korral ja  vastaval hilisemal spetsiali
seerumisel ka muuseumitöötajate, arhi
vaaride, kirikuloolaste või tõlkijatena. 
Töökamatel ja andekamatel lõpetajatel 
on võimalik taotleda teoloogia alal ma
gistri-ja doktorikraadi.

Vastu võetakse 30 uut üliõpilast, kes 
peavad sisseastumiseks tegema kolm 
eksamit: profileeriv eksam - kol
lokvium (kutsesobivusvestlus), ema
keel (essee) ja võõrkeel. Emakeele ja 
võõrkeele eksam (v.a prantsuse keel) 
tuleb sooritada riigieksamina kesk- 
õppeasutuse juures. Kollokvium 
sooritatakse sisseastumiseksamina 
ülikoolis. Üliõpilaskandidaatidelt 
eeldatakse ajalooalaseid teadmisi 
keskkooli ajalooprogrammi mahus ja 
piiblialascid teadmisi T. Jürgensteini 
“Piibliõpiku” mahus.

P rof Tarm o Kulmar, 
usuteaduskonna dekaan

Infotunnid T Ü  raamatukogus
23, märtsil kell 13.15 eesti keeles, 
kell 14.15 eesti ja  vene keeles.
24. märtsil kell 11.15 eesti keeles, 
kell 14.15 eesti ja  vene keeles.
Kavas:

1) raamatukogu reklaamiva videofilmi vaatamine,
2) lühiülevaade raamatukogu ajaloost, 
l) ringkäik raamatukogus.

Kohtumine üliõpilastega
23. märtsil kell 17.15 aulas.
24. märtsil kell 17.15 peahoones aud 102.

Avatud uste päevade raames korraldab Tartu Ülikooli üliõpilascsindus kok
kusaamise ülikooli külalistele.

Räägitakse üliõpilasesindusest, üliõpilasorganisatsioonidest, olmeprobleemidest 
ja  vaba aja veetmise võimalustest Tartus.

Avatud uste päevade infotund 
venekeelsete koolide lõpetajatele
Esmaspäeval, 23. märtsil kell 13.15 TÜ aulas.
Infotund toimub vene keeles.
Tutvustatakse:
* ülikooli sisseastumistingimusi,
* millistel erialadel on esimestel aastatel võimalik õppida vene keeles,
* millised on tingimused venekeelsete koolide lõpetajatele asumaks õppima eesti 

erialadele,
* eesti keele testi Uitvustus.
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Arstiteaduskond võib uhkelt rinna 
ette ajada teadmisega, et on üks vani
matest ja ka suurematest teaduskon
dadest. Teaduskonna ajalugu ulatub 
kaugele 17. sajandisse, kui 1632. aas
tal asutatud ülikoolis alustasid esime
sed meditsiini eriala õppivad tu
dengid. Nende aastasadade vältel on 
siin oma teadmisi omandanud paljud 
kuulsad arstid, nagu N. Pirogov, Fr. 
R. Kreutzwald, L. Puusepp, O. 
Schmiedeberg, A. Linkbcrg jt.

Vaatamata sajanditepikkustele tra
ditsioonidele on ka arstiteaduskond 
koos areneva ühiskonnaga pidevas 
arengus. Eelmisel aastal alustati uue 
õppesüsteemiga, mis lubab üliõpilasel 
valida lisaks kohustuslikele ainetele 
teisi huvipakkuvaid aineid. Sel aastal 
alustati Biomccdikunii ehitamist, mis 
peaks valmis saama järgmisel aastal. 
See suur kompleks koondab enda alla 
paljud praeguseks veel mööda linna 
laiali asuvad instituudid.

Sisseastujal on võimalik valida 4 eri
neva eriala - arstiteaduse, stomato
loogia, farmaatsia j a õeteaduse vahel.

Arstiteaduse eriala kestab aukar
tustäratavad kuus aastat, mida võiks 
tinglikult jagada prekl ii nii isteks ja  klii- 
nilisteks. Prekliinikum oma lõputuna 
näiva bioloogia, füüsika ja keemia õp
pimisega võib küll väga tüütav olla, 
kuid sellele lisanduv inimese anatoomia 
täpsem tundmine vanas anatoomikumis 
lisab kindlalt teravaid elamusi. Ega siis 
asjata nimetada seda paika arstiteaduse 
hingeks. Anatoomikum oma meelde
jääva lõhna, meeletu ladinakeelse termi
noloogia ning prepareerimistega on 
kindlasti meeles kõikidel arstidel.

Kui rebasestaatus on anatoomia ek
sami sooritamisega seljataha jäetud,

võib noor arstihakatis juba vargsi puhta 
valge kilti poole vaatama hakata. Kuid 
enne seda on vaja veel teha palju tööd, 
et maha saada teistegi baasainete ek
samitega. Neljandaks kursuseks on teil 
omandatud teoreetiline alus inimorga
nismist ja  haigusprotsesside olemusest 
ning võite vabalt oma teadmiste pagasi 
ning keeruliste terminitega mittears- 
titeadlasi segadusse ajada. Alanud on 
kiinilinc osa stuudiumist, mis toimub 
peamiselt haiglates ja  kliinikutes. 
Eelkõige peab nüüd aga üha enam en
nast arstiteadusele pühendama. Oskusi- 
teadmisi lisab veelgi suvine abiarsti 
praktika ning ka võimalus osaleda 
välisüliõpilasvahetuste programmides 
kogu stuudiumi vältel.

Stuudium lõpeb kompleksse riigiek
samiga, mis hõlmab peaaegu kõike õpi
tut. Lõpueksami edukalt sooritanud 
saavad arstiteaduse diplomi. Ülikooli 
lõpetamisel on tavaliselt selgunud kit
sam eriala, millega noor arst end siduda 
tahaks. Selleks, ct edasi oma valitud ala 
õppida, tuleb teha residentuuri eksam. 
Residentuuri kestus oleneb valitud eri
alast vastavalt 3-5 aastat ning toimub 
juba konkreetses haiglas või kliinikus 
töödates ja  see ci pea asuma Tartus. 
Ning kui ka need aastad on Õnnelikult 
läbitud, oletegi päris arst valmis. Lihtne, 
kas pole!

Stomatoloogia eriala on sobiv kuld
sete kätega mcditsiinihuvilistele, kes 
soovivad anda inimestele tagasi kauni 
naeratuse ja  kena näolapi. Sarnaselt ars
titeaduse eriala esmakursuslaste ping
satele õpingutele on ka hambaravitu- 
dengid paari! aastal hõivatud preklii- 
niliste ja  üldmcditsiinilistc ainete 
omandamisega. Alates kolmandast kur
susest hakkab rõhuasetus üha enam 
kalduma stomatoloogilistele ainetele. 
Viieaastase õppeperioodi vältel kogud 
teadmisi hambaravist, ortodontiast, 
hammaste proteesimisest ning näo- ja  
lõualuude kirurgiast. Õppejõududeks 
on oma ala tõelised spetsialistid, kel 
pole kahju ametisaladusi noorte 
kolleegidega jagada. Juba praktikumide 
ajal on sul võimalus sõpradel-tuttavatel 
hambaid parandada ning enesele tu
levast klientuuri kujundada.

Lõpueksami sooritanult saad stoma- 
toloogiaalase diplomi.

Farmaatsia erialale on oodatud 
noored, kel tahtmist ja  eeldusi 
ravimitega tegelemiseks ning tööks la
borites. Kahel esimesel kursusel õpeta
takse jällegi üldaineid - bioloogiat, 
füüsikat, keemiat. Edasi õpitakse 
tundma ravimite keemiat, valmistamise 
tehnoloogiat, kohtukeemiat, farmaat- 
siakorraldust jpm. Stuudiumi lõpuks 
saavad selgeks nii koduaia taimed kui 
ka ühe või teise ravimi keerulised toime
mehhanismid. Teoreetiliste teadmiste 
kinnistamine ja  reaalsusega sidumine 
toimub praktikal apteekides, laborites, 
farmaatsiatehastes j a ka vabas looduses, 
tutvumaks ravimtaimedega.

Stuudiumi läbinud saavad bakalau
reuse kraadi.

Õeteaduse eriala on arstiteadus
konna noorim. TÜs alustati meditsii
niõdede vastuvõttu 1991. aastal, kus 
kolme aasta vältel õpetatakse neile ter
vishoidu, meditsiinipsühholoogiat, pa
toloogiat, kliinilisi distsipliine, peda
googikat. Lõpetamisel saadakse kõrg
haridus. Alates eelmisest aastast alustati 
vastuvõttu bakalaureuseõppesse, kuhu 
võetakse vastu õeteaduse diplomiõppe 
lõpetanuid. Õpiaeg on üks aasta ja  selle 
aja jooksul omandatakse aluseid 
teadustööst, õeteaduslikku uurimisme
toodikat, õenduse filosoofiat jms.

Sel aastal võetakse arstiteaduse 
eesti Õppekeelega osakonda 75, vene 
õppekeelega 15, stomatoloogia osa
konda 30, farmaatsia osakonda 25 ja 
õeteaduse osakonda 15 üliõpilast.

Arstiteaduse, stomatoloogia ja far
maatsia osakonda pürgijail tuleb soo
ritada järgmised riigieksamid: kir
jand, bioloogia, keemia ja võõrkeel.

Õeteaduse osakonda võetakse vastu 
akadeemilise Õiendi alusel ja TÜ 
õeteaduse diplomiõppe alusel.

Kuna sel aastal aktsepteeritakse rii
gieksamite tulemusi, siis jääb üle vaid 
soovida edukate riigieksamite soori
tamist ning kohtumiseni juba ars
titeaduskonna rcbastepcol.

K adri Putnik, 
arstiteaduskonna pressiesindaja 

siud itted  3

Õigusteaduskond on üks nendest 
Tartu Ülikooli teaduskondadest, mis 
alustasid oma tegevust kohe ülikooli 
asutamisel 1632. aastal. Praegu toi
mub Õigusteaduskonna õppetöö värs
kelt renoveeritud õppehoones (Näi
tuse 20).

Õigusteaduskond on kogu oma tegut
semise jooksul olnud oluline õigustea- 
dusliku mõtte arengu keskus. Pärast 
Eesti Vabariigi taasiseseisvumist alanud 
õigusrefonni ettevalmistamisel ja suure 
osa olulisemate õigusaktide väljatööta
misel on osalenud meie teaduskonna õp
pejõud.

Praegu toimub õppetöö õigustea
duskonnas kolmes astmes. Esimene 
aste (neli aastat) annab õigus
teaduse alal bakalaureuse kraadi, 
selle järel teine aste (kaks aastat 
magistriõpet) annab õigusteaduse 
magistri kraadi ning kolmas aste 
(neli aastat doktoriõpet) doktori
kraadi.

Bakalaureusekraadi saamiseks tuleb 
nelja aasta jooksul omandada õppe
aineid 160 ainepunkti ulatuses. Õppe
ained jagunevad: a) kohustuslikeks 
aineteks, mida peavad õppima kõik, b) 
alternatiivseteks aineteks, mille hulgast 
tuleb valida teatav hulk aineid, ning e) 
valikaineteks, mida üliõpilane saab va
lida vabalt (nendest võib osa olla valitud 
ka teistes ülikoolides või teaduskon
dades, näiteks majandus- või filosoofia
teaduskonnas õpetatavate ainete hul
gast).

Igal aastal on õigusteaduskonnas ol
nud mitmeid välislektoreid, kes on 
lugenud loengukursusi (Euroopa Liidu 
õigus, rahvusvaheline arbitraaž jne), 
mille õpetamiseks 
teaduskonnal on õp
pejõud ajutiselt puu
dunud.

Õigusteaduskonna 
lõpetajad asuvad 
tööle mitmesugustes 
era- ja  riiklikes et
tevõtetes, pankades, 
advokaadibüroodes, 
kohtutes, riig i-ja  ko
haliku omavalitsuse 
aparaadis, prokura
tuuris ning politsei
ametis. Enamik nen
dest töökohtadest 
pakub väga head rak

endust analüüsivõimele ning oskus
likule keel(t)e kasutamisele nii kõnes 
kui kirjas.

Tänavu võetakse bakalaureuseõp
pesse 60 üliõpilast. Vastuvõtt toimub 
riigieksamite tulemuste alusel - aja
lugu (10 p), kirjand (10 p) ja võõrkeel 
(10 p).

Dots Jaan Ginter, 
õigusteaduskonna prodekaan

Info: aadress: Näituse 20 - 
telefon: (27) 375 390 
fax: (27) 375 399 
e-post: juura@ut.ee 
vvww: http://juridica.ut.ee
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1997/98. õppeaasta algul enam kui 
2200 üliõpilasega filosoofiateadus
kond on jätkuvalt üliõpilaste arvult 
Tartu Ülikooli suurim.

1998. aastal kõrgkoolidesse pürgi
vatele õpihimulistele noortele pakub 
filosoofiateaduskond enesearen
damiseks võimalusi humanitaarteaduste 
vallas, pedagoogika või kaunite kuns
tide alal.

1998. aastal on planeeritud uute 
üliõpilaste vastuvõtt järgmistele eri
aladele:

- ajalugu (50 uut üliõpilast),
- eesti ja soomc-ugri filoloogia (60), 

(sh eesti keel ja sugulaskeeled - 35,
eesti kirjandus ja rahvaluule - 25),

- eesti keel (võõrkeelena) (35),
- filosoofia (15),
- inglise keel ja kirjandus (40),
- kasvatusteadused (25),
- maalikunst (5),
- prantsuse kccl ja kirjandus (15),
- saksa keel ja kirjandus (30),
- skandinavistika (taani keel) (15),

- vene ja slaavi filoloogia (30).

Ajaloo eriala valinutele avanevad 
võimalused spetsialiseerumiseks eesti 
ajaloo, iildajaloo, lähiajaloo, arhiivin
duse, arheoloogia, etnoloogia või kuns
tiajaloo alal. Lõpetanud on leidnud ra
kendamist haridus-ja kultuuriasutustes, 
m uuseum i-ja arhiivitöötajatena, muin- 
sus-ja  kultuurimälestiste kaitse alal.

Eesti keele ja sugulaskeelte erialal on 
võimalik õppida järgmistes eriharudes: 
eesti keel, soome keel ja  kirjandus, 
soome-ugri keeled, ungari keel ja  kir
jandus, arvutuslingvistika.

Eesti kirjanduse ja rahvaluule eriala 
raames on eriharud: eesti kirjandus, teat- 
riteadus ning eesti ja võrdlev rahvaluule. 
Eesti keele (võõrkeelena) eriharu on 
mõeldud eelkõige Eesti muukeelsete 
koolide lõpetanutele ja  välismaalastele. 
Õppetöö toimub eesti keeles.

Omandatud haridus võimaldab tegut
seda emakeele-, soome keele või ungari 
keele õpetajana, kirjandusõpetajana, 
keeletoimetajana, keeleuurijana, tõl
gina, kirjanduskriitikuna, teatriajakir- 
janikuna, teatriuurijana, kultuuritööta
jana või professionaalse folkloristina.

Filosoofia erialal õppinu võib tule
muslikult tegutseda väga erinevatel kõr
getasemelist ettevalmistust nõudvatel 
ametikohtadel: uurijana filosoofia alal, 
gümnaasiumi filosoollaõpetajana, mis 
tahes alal, mis nõuab loovat ja  mit
testandardset kontseptuaalset mõtlemist 
(avalik elu, riigivalitsemine, äri jms).

Gerinaani-romaani filoloogia osa
konnas õpetatavatel erialadel inglise,
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1998. aasta sügisel on bakalaure
useõppes võimalik loodusteadusliku 
hariduse omandamist alustada 60 
bioloogia-, 25 geograafia- ja 15 geo- 
loogiahuvilisel noorel. Esmakordselt 
võetakse 1998. aastal vastu ka üli
õpilasi geenitehnoloogia (15) ja kesk
konnatehnoloogia (15) erialadele. 
Diplomiõppesse võetakse vastu 35 tu
levast loodusteaduste õpetajat, neist
13 vene õppekeelega rühma. Tava
päraseid sisseastumiseksameid ei 
toimu.

Kõikidel erialadel toimub vastuvõtt 
ühesuguste kriteeriumide alusel, 
milleks on riigieksamite ja (või) lõpu
tunnistuse hinded - kokku 6, millest 4 
peavad olema saadud riigieksamitel. 
Riigieksamitest lähevad kohustuslikult 
arvesse kirjandi ja  võõrkeele hinded. 
Kahe riigieksami osas on sisseastujal 
valikuvõimalus: need 2 peavad olema 
valitud (tehtud) matemaatika, keemia ja 
bioloogia eksamite hulgast. Lisaks rii
gieksamitele arvestatakse lõputunnis
tuse hindeid füüsikas j a geograafias (või 
bioloogias).

Põhiõpe on kõigil erialadel planeeri
tud 4 aastat. Bakalaureuseõppe 
lõpetanud võivad jätkata õpinguid 2- 
aastases magistrantuuris ja  seejärel 4- 
aastases doktorantuuris. Põhiõppe 
lõpetajad bioloogia ja geograafia erialal, 
kes taotlevad õpetaja kutset, peavad jä t
kama õpinguid ühe aasta jooksul vas
tava programmi alusel.

Kõik teaduskonnas õpetatavad erialad 
nõuavad baasteadmisi matemaatikas, 
füüsikas, keemias, oskust töötada arvu
tiga ja  head võõrkeelte, eeskätt inglise 
keele tundmist. Need kursused on õppe
plaanides kohustuslike ainetena.

Tänapäeva bioloogia, geograafia ja  
geoloogia on paljudes erinevates 
suundades arenevad teadused, mis 
uurivad e lus-ja  eluta loodust väga eri
nevatel tasanditel. Seetõttu võib bio
loogiks, geograafiks või geoloogiks 
õppida mitmel erineval viisil, mis 
tähendab, et meie üliõpilastel on 
suhteliselt suur vabadus endale kit
sama õpingukava koostamisel ja  kit
sama eriala valikul.

Bioloogide ettevalmistamine toimub 
kolme instituudi baasil, milleks on: bo
taanika ja ökoloogia instituut, moleku- 
laar- ja  rakubioloogia instituut ning 
zooloogia ja  hüdrobioloogia instituut. 
Sellega on loodud võimalus spetsiali
seeruda eluslooduse erinevate tahkude 
uurimisele alates taim e-ja loomakoos- 
luse ökoloogiast kuni rakus toimuvate 
molekulaarsete protsessideja keemiliste 
reaktsioonideni.

Bioloogide töökohtade valik sõltub 
valitud erialast. M olekulaar-ja rakubio
loogid, mikrobioloogid, geneetikud ja 
biokeetnikud töötavad nii teadus- 
laborites kui ka rakenduslikel erialadel. 
Nimetatud spetsialiste vajavad meditsii
n i-ja  veterinaarlaborid ning ettevõtted, 
kus rakendatakse biotehnoloogiat. Öko- 
loogid, botaanikud, zooloogid ja  hüdro- 
bioloogid leiavad tööd looduskait
sealadel, keskkonnakaitsega seotud asu
tustes ja  teadustööl.

Geenitehnoloogia õpetamine toimub 
valdavalt raku- ja  molekulaarbioloogia 
instituudi baasil. Sellel erialal õppijad 
saavad süvendatud ettevalmistuse elu 
molekulaarsetest alustest ja  praktilised 
oskused organismide geneetilise mater
jaliga manipuleerimiseks. Geeni
tehnoloogia eriala lõpetajatest saavad 
spetsialistid, kelle ülesandeks on 
nüüdisaegse molekulaarbioloogia saa
vutuste rakendamine meditsiinis, veteri
naarias, sordi-ja tõuaretuses ning töös
tuslikes protsessides.

saksa, prantsuse ja  taani keele oman
danud võivad tööle asuda koolidesse 
võõrkeeleõpetajana, kirjastustesse, 
raamatukogudesse, välisosalusega fir
madesse jne.

Kasvatusteaduste bakalaureuseõpe 
annab üliõpilastele pedagoogika, peda
googilise psühholoogia ja  haridus- 
filosoofia alased teadmised mahus, mis 
loob baasi orienteerumiseks ja 
töötamiseks hariduselu kõigis institut
sioonides ja  valdkondades. Eriala 
lõpetanud töötavad õpetajana, nõusta
jana, haridusametnikuna.

Õppetöö maalikunsti alal on kesken
datud tahvelmaalile. Peale maalimise ja  
kompositsiooni õpetatakse joonis
tamist, plastilist anatoomiat, graafilise 
disaini aluseid, kunstiajalugu ning väik
semas mahus graafikat ja skulptuuri. 
Lõpetanu on omandanud kõrgetase
melise humanitaarhariduse.

Vene ja slaavi filoloogia erialal õpi
takse põhicrialadcna vene keelt, vene 
kirjandust või slaavi filoloogiat. Lõpeta
jad töötavad kesk-ja kõrgkoolides, kir
jastustes, raadios ja  televisioonis, ajakir
janduses, tegelevad teadusliku tööga ja 
tõlkega.

Filosoofiateaduskond ootab 1998. 
aasta sisseastumisperioodil ülalni
metatud rohkearvulistele erialadele 
pürgijateks sügavalt vaimsete hu
videga humanilaarsete kalduvuslega

Prof Jaan Ross, 
filosoofiateaduskonna dekaan

Geograafia instituudis saab õppida 
loodus- ja inimgeograafiat ning gcoin- 
formaatikat ja  kartograafiat. Õppetöö 
lahutamatuks osaks on välitööd. Geo
graafid leiavad tööd teadus- ja  projek- 
teerimis-, kartograafia-, keskkon
nakaitse ja turismiasutustes.

Geoloogia instituudis õppijad saavad 
valikkursuste ja  lõputöö kaudu kitsama 
erialase ettevalmistuse rakendusgeo- 
loogia, geoloogia-mineraloogia ja  pa- 
lcontoloogia-stratigraafia alal. Lõpeta
nutest saavad kaardistus-, hüdro-ja ehi
tusgeoloogid, harvem kapetrograafid ja  
paleontoloogid. Tööd leitakse Eesti 
Geoloogiakeskuses, Geoloogia Insti
tuudis, projcktccrimisasutustcs ja maa
kondade keskkonnateenistuste juures.

Keskkonnatehnoloogia on interdist
siplinaarne eriala, mille õpetamises 
osalevad mitmed ülikooli teaduskon
nad. Valdav osa õppetööst toimub bio- 
loogia-geograafiateaduskonnas ning 
füüsika-kcemiateaduskonnas. Kesk
konnatehnoloogia õppijad saavad mit
mekülgse hariduse nii elus- kui ka eluta 
looduses toimuvate protsesside mõist
miseks ning tehnoloogiatest, mida rak
endatakse keskkonnakaitses ja  
keskkonna renoveerimisel. Lisaks 
looduslikele ja tehnoloogilistele 
ainetele tuleb õppida ka keskkon
nakaitse ökonoomikat ja õiguslikke 
aluseid. Keskkonna spetsialiste, keda 
Eestis senini koolitatud pole, vajavad 
projekteerimisasutused, omavalitsused 
ja  teadusasutused.

Sõltumata erialast on õppetöö üks 
vorme üliõpilaste osalemine teaduslikus 
uurimistöös, mis põhiõppes lõpeb 
lõputöö koostamise ja kaitsmisega. 
Kõikidel instituutidel on tihedad side
med välismaa ülikoolidega, mis reali
seeruvad nii teadus- kui ka Õppetöös.

Dots Jaan Sim isker, 
bioloogia-geograafiateaduskonna  

õppetöö juhataja
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Füiisika-keemiateaduskonnas saab
1998. aastal alustada õpinguid 
füüsika, keemia, materjaliteaduse, 
füüsikalise infotehnoloogia ning 
põhikooli loodusteaduste õpetaja eri
aladel.

Füüsikas, keemias ja  mater
jaliteaduses toimub nii 4-aastane 
balalaureuseõpe kui ka 2-aastane ma
gistri-ja 4-aastane doktoriõpe (4+2+4). 
Bakalaureuseõppele järgnev aastane 
õpetajakoolitus annab füüsika või 
keemia gümnaasiumiõpetaja kutse.

Põhikooli loodusteaduste õpetajaks 
(õigusega õpetada keemiat, füüsikat, 
loodusõpetust, bioloogiat ja  geo
graafiat) saab 4-aastase diplomiõppe 
kaigus. Sellele võib soovi korral järg
neda aastane täiendõpe gümnaasiumi
õpetaja kutse saamiseks ühes neist 
ainetest. On võimalik ka omandada 
bakalaureuse-ja seejärel magistrikraad.

Füüsikalises infotehnoloogias 
toimub 3-aastane diplomiõpe, mille 
lõpetamisel on soovi korral võimalik 
edasi minna füüsika bakalaureuseõp
pesse ja  pärast seda magistri- ning dok
toriõppesse. Füüsika ning põhikooli 
loodusteaduste õpeiaja erialadel on ole
mas ka vene õppekeelega rühmad.

Kõige enam vajavad ilmselt tutvus
tamist uued erialad: materjaliteadus 
ning füüsikaline infotehnoloogia.

Materjaliteadus on moodsa füüsika 
ja keemia puutekohas kiiresti arenev 
teadushaai, mille rakenduslikuks ees
märgiks on uute materjalide välja
töötamine kõige erinevamate valdkon
dade tarbeks (elektroonika, energeetika, 
transport, meditsiin jne). Meie teadus
konnas on sel erialal õppides võimalik 
valida kas materjalide keemia, mater
jalide füüsika või mater
jalitehnoloogia ja ettevõtluse kitsam 
suund. Viimatinimetatud suunal 
moodustab peaaegu veerandi kõigest 
õpitavast majandusteadus. Ülikooli 
lõpetanute tõenäolistcks töökohtadeks 
on firmad, mis toodavad, kasutavad või

vahendavad kõrgtehnoloogilisi mater
jale, materjaliuuringutega ja -ekspertii
siga tegelevad laborid ettevõtetes, 
teadusasutustes ja  riigiametites, mater- 
jalitehnoloogia-alast rakenduskoolitust 
andvad õppeasutused.

Füüsikalise infotehnoloogia objek
tiks on infotöötlusprotsesside füüsi
kalised alused. Erinevalt informaatikast 
tegeldakse rohkem arvutite riist- kui 
tarkvaraga. Eriala õppekavas on põhi
kohal elektroonika, mikroprotses
sortehnika, signaali- ja  kujutisetöötlus, 
arvutijuhitavad mõõtmissüsteemid jne. 
Ülikooli Ic jctanud spetsialist leiab tööd 
kõrgtehnoloogiat kasutavas või aren
davas ettevõttes, seda eelkõige arvu
tustehnika ning reaalajaliste mõõte-, 
juhtim is-ja sidesüsteemide valdkonnas.

Käesoleval aastal avatakse ka bio
loogia, geograafia, keemia ja  lüüsika 
kokkupuutealal moodustunud
keskkonnatehnoloogia eriala. Vastu
võtt sellele erialale toimub tänavu bio- 
loogia-geograafiatcaduskonnas, kuid 
eriala on ühine nii bioloogia-gco- 
graafia- kui fuüsika-keemiateaduskon- 
nale.

Füüsika-keemiateaduskonda___ vmks
õppima tulla järgmistel kaalutlustel.

* Füüsika ja keemia on fundamentaal
sed loodusteadused, mille tundmine 
võimaldab kaasaegses kiiresti muutuvas 
infoühiskonnas ruttu omandada 
kvalifikatsiooni uutes tehnoloogilistes 
suundades.

* Kuna meie teaduskonna lõpetanud 
valdavad võrdselt hästi nii 
loodusteaduslikke põhiprintsiipe, mõõt- 
mis- jr. analüüsimeetodeid kui ka 
tehnoloogiliste protsesside aluseid, siis 
leiavad nad rakendust väga mitme
sugustes asutustes (teaduslikud 
uurimislaborid, kvaliteedikontrolli, 
keskkonnakaitse ja  meditsiinitehnika 
teenistused, kõrgkoolid, üldharidus
koolid, arvutifirmad, muuseumid jne).

* Õppimine meie teaduskonnas 
arendab loogilist mõtlemist ja 
analüüsioskust, mistõttu on meil 
saadud haridus kõrgelt hinnatud ka 
muudel erialadel, näiteks majandus-, 
õ igus-ja sotsiaalteadustes. Paljud meie 
vilistlased on tegevad panganduses ja 
kõrgetes riigiametites või juhivad oma 
firmasid.

Järg  6. lk

□ Geoloogid praktikal.
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Sisseastujate eri

A lgus 5. lk
* Füüsika ja keemia õpetamisel on 

Tartu Ülikoolis pikaajalised tradit
sioonid. Siin on saanud hariduse terve 
rida maailmakuulsaid keemikuid ja 
füüsikuid (näit W. Ostwald, E. Lenzjt).

* Meil on võimalik saada eriharidus 
nii füüsika ja  keemia fundainentaal- 
suundades (optika ja  spektroskoopia, 
tahkisefüüsika, astrofüüsika, teoreetili
ne füüsika, teoreetiline keemia, füüsika
line keemia, elektrokeemia, arvu- 
tikeemia, keemiline füüsika, orgaanili
ne keemia, bioorgaaniline keemia) kui 
ka praktilistes suundades (füüsikaline 
infotehnoloogia, biomeditsiinitehnika, 
keskkonnalüüsika, keskkonnakeemia, 
analüütiline keemia, orgaaniline raken- 
duskeemia jne). Individuaalprogram
mide alusel saab õppida restaureerimist, 
parfümeeriat, tekstiili-ja nahakcemiat.

* Meil antava hariduse kvaliteet on 
maailmatasemel, kuna suur osa meie 
teaduskonna lõpetajatest tegutseb õppe
jõu või teadurina Lääne-Euroopa ning 
USA ülikoolides,

Õppetöö korraldus mc ic teaduskonna 
erialadel on iärgminc.

Füüsika eriala bakalaureuseõppes 
läbitakse kõigepealt füüsika üldkur
sused (mehaanika, soojusõpetus, elek
ter, optika, aatomi- ja  tuumafüüsika) 
koos vastavaid eksperimendioskusi 
arendavate laboratoorsete praktiku
midega. Saadakse ka põhjalik etteval
mistus kõrgemas matemaatikas ning 
omandatakse arvutiõpetuse ja  program
meerimise alused. Seejärel õpitakse 
tundma kaasaegset elektroonikat ja  eks
perimentaalseid uurimismeetodeid. Sa
muti läbitakse teoreetilise füüsika 
põhikursus. Bakalaureuseõppe neljan
dal aastal tegeldakse peamiselt kitsama 
õppesuuna valikainetega ning koosta
takse ja  kaitstakse bakalaureusetöö.

Keemia ja  materjaliteaduse baka
laureuseõppe kolmel esimesel aastal 
saavad üliõpilased baashariduse. 
Selleks läbitakse üldkursused keemias 
(üldine, anorgaaniline, analüütiline, or
gaaniline ja  füüsikaline keemia koos 
vastavate praktikumidega) ning füüsi
kas (vt ülalpool), aga samuti kõrgema 
matemaatika, arvutiõpetuse ning and
metöötluse kursused. Alates kolman
dast aastast kuulatakse õppesuuna va
likaineid, mis neljandal aastal moodus
tavad juba põhiosa õpitavast. Neljanda 
aasta lõpul koostatakse ja  kaitstakse 
bakalaureusetöö.

Füüsika, keemia ja materjaliteaduse 
bakalaureuseõppe edukamad lõpetajad 
jätkavad kahe aasta jooksul õpinguid 
magistriõppes, mis annab süvendatud 
erialase hariduse ning teadusliku töö ko
gemused. Magistriõpe lõpeb magist
ritöö kaitsmisega. Seejärel võib üle 
minna 4-aastasesse doktoriõppesse, 
mille lõpetamisel kaitstakse dokto
riväitekiri ning omandatakse filo
soofiadoktori teaduskraad. Magistriõp
pes moodustab teaduslik uurimistöö 
poole ja  doktoriõppes kolmveerandi 
kogu mahust.

Füüsikalise infotehnoloogia diplo
miõppes saadakse kõigepealt baasha- 
ridus füüsikas ja  matemaatikas ning see
järel eriharidus infotehnoloogia riist-ja  
tarkvarale orienteeritud ainetes. Koosta

takse kaks rakenduslikku projekti ja kol
mandal aastal läbitakse praktika in
fotehnoloogiaga tegelevas ettevõttes. 
Kogu õppekavas on põhirõhk praktiliste 
oskuste omandamisel.

Loodusteaduste õpetaja eriala õp
pekava sisaldab ligikaudu võrdses ma
hus füüsikat, keemiat ja  bioloogiat või 
geograafiat, aga samuti pedagoogilisi ja 
üldkultuurilisi aineid. Need ained 
omandatakse peamiselt kolmel esimesel 
õppeaastal. Neljandal aastal läbitakse 
pedagoogiline praktika ja kaitstakse 
diplomitöö.

Juba bakalaureuseõppe viimastel aas
tatel suunatakse suur osa meie 
üliõpilastest teatud ajaks (semester või 
kaks) Euroopa riikide (Rootsi, Soome, 
Inglismaa, Saksamaajne) ülikoolidesse, 
ct täita mingit lühiajalist tcaduspro- 
grammi või koguda eksperimentaalseid 
andmeid bakalaureusetöö jaoks. Veelgi 
rohkem esineb sellist töövormi magist
ri- ja  doktoriõppes. Kahjuks jäävadki 
paljud üliõpilased välismaale, sest meil 
saadud ettevalmistus on loonud selleks 
head eeldused.

Vastuvõtt meie teaduskonda toimub 
keskhariduse baasil riigieksamite ja 
keskkooli lõputunnistuse hinnete põh
jal. Kõigil sisseastujatel tuleb kirjutada 
riigieksamina kirjand (kuni 10 punkti) 
ja  sooritada riigieksamina võõrkeele 
test (kuni 10 p). Füüsika erialal tuleb 
täiendavalt sooritada riigieksamid 
füüsikas (osakaaluga kuni 20 p) ja  
matemaatikas (10 p). Samades ainetes 
tuleb sooritada eksamid ka sisseastu
misel füüsikalise infotehnoloogia eri
alale. Erinevus on vaid selles, ct füüsika 
riigieksami osakaal punktisummas on 
kuni 10 p ning matemaatikas võib rii
gieksamit asendada keskkooli lõputun
nistuse hinne. Keemia erialal tuleb li
saks kirjandile ja  võõrkeelele sooritada 
riigieksam keemias (kuni 20 p). Mater
jaliteaduse erialal on täiendavateks rii
gieksamiteks füüsika, keemia ja  mate
maatika (igaüks kuni 10 p), kuid neid 
kõiki võib soovi korral asendada lõpu
tunnistuse hindega. Põhikooli 
loodusteaduste õpetaja erialal tuleb li
saks kirjandile ja  võõrkeelele sooritada 
riigieksamid keemias, füüsikas, mate
maatikas ja bioloogias või geo
graafias. Kõik eksamid on võrdse 
osakaaluga (kuni 5 p). Samas võib aga 
kõiki eksameid peale kirjandi ja  
võõrkeele asendada lõputunnistuse hin
dega. Kuna füüsika riigieksam sel aastal 
on katseline, siis saab seda sooritada 
riigieksamiga võrdsustatud tasemel ka 
vastuvõtueksamina ülikooli juures.

Erandina võetakse meie teaduskonda 
ilma eksamiteta vastu vabariikliku 
aineolümpiaadi 15 esimest. Füüsika ja 
füüsikalise infotehnoloogia erialadel ta
gab nii sissepääsu füüsikaolümpiaad ja 
keemia erialal kccmiaolümpiaad. 
Põhikooli loodusteaduste õpetaja ning 
materjaliteaduse erialadel aktsepteeri
takse nii füüsika- kui keemiaolüm
piaadi. Samal viisil võetakse eksamiteta 
vastu ka Täppisteaduste Kooli lõpuek
samil vastavas aines “väga hea” hinde 
saanud õpilased (põhikooli loodus
teaduste Õpetaja ning materjaliteaduse 
erialadel aktsepteeritakse nii füüsika- 
kui keemiahinnet). Samuti võetakse 
ilma eksamiteta vastu keskkooli kuld
medaliga lõpetanuid.

Dots Kalev Tarkpea, 
füüsika-kcem iateaduskonna  

prodekaan
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Eestis on oma paarkümmend kooli, 
kus püütakse anda majanduslikku 
kõrgharidust. Mõnes ka antakse. Siiski 
ei ole ükski neist võrreldav Tartu Üli
kooli majandusteaduskonnaga. Ra
kenduslikest erakoolidest eristab 
meid kui ülikooli tihe side teadusega. 
Piisab kui viidata tõsiasjale, et oleme 
viimastel aastatel saanud pidevalt üle 
kolmandiku kõigist Eesti Teadus
fondi majandusteadusele antud 
uurimistoetustest (1998. а 36%) - roh
kem kui ükski teine teadusasutus. 
Teiste avalike ülikoolide ees on meie 
eeliseks kuulumine universitas‘e 
perre. Kuskil mujal ei ole võimalik 
selliselt kombineerida erinevaid tead
misi kui Tartu Ülikoolis, kuskil mujal 
ei ole reaalne akadeemiline vabadus 
nii suur kui Tartus. Seda toetab ka 
akadeemiliste õppekavade ülesehitus.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas 
on võimalik taotleda bakalaureuse 
kraadi kahe õppekava alusel - rah
vamajanduse ja ettevõttemajanduse 
erialadel. Mõlema õppekava struktuur 
on sarnane - kaks aastat majan
dusteaduslike üldharidust ning spet
sialiseerumine alates kolmandast. Meie 
eripäraks on just süvaõppe võimaluste 
paljusus ja  paindlikkus. Iga üliõpilane 
peab endale valima kaheks viimaseks 
aastaks kaks raskuspunkti, mida meil 
nimetatakse eriaineteks. Seejuures võib 
ta ühe neist valida ka väljastpoolt oma 
teaduskonda. Näiteks juurast, avalikust 
haldusest, või, miks mitte, matemaati
kast. TÕsi küll, seni on enamik üliõpilasi 
eelistanud võimalikult kompleksset ma- 
jandusharidust. Eriainete loetelus, mida 
pakub majandusteaduskond ise, on 
praegu 8 nimetust:

* ärirahandus ja investeeringud,
* raha ja pangandus,
* majandusarvestus,
* juhtimine,
* turundus,
* välismajandus,
* majanduspoliitika ja haldusma- 

jandus,
* majandusprotsesside modelleeri

mine.
Ühes neist tuleb kaitsta 

bakalaureusetöö, mistõttu seda eriainet 
võib nimetada ka peaaineks. Eelkõige 
just siin tuleb ilmsiks erinevus ettevõt
temajanduse ja rahvamajanduse eri
alade vahel. Esimese eriala üliõpilased

peavad oma lõputöö siduma esimese 
kuue, teise eriala omad aga kahe viimase 
eriainega.

* * *

Tõsi küll, riikliku tellimuse 
vähenemine viimastel aastatel ettevõtte
majanduse erialal (1998. aastal 85 
üliõpilast, neist 15 venekeelsesse 
rühma) võib sundida valikuvõimalusi 
piirama ja  haridust unifitsccrima. 
Seetõttu ei pruugi see loetelu kahe aasta 
pärast, kui tänastel abiturientidel tuleb 
teha järgmine valik, olla täpselt 
samasugune. Samas on lootust, et riigi 
tagasitõmbumise majandusharidusest 
kompenseerivad eratellijad. Viimastel 
aastatel on bakalaureuseõppes soovijaid 
olnud 30 ringis. Sel aastal võiksime 
teenindada 50 tasulist üliõpilast. Rii
gitellimusest vabaneva potentsiaali 
ärakasutamiseks hoiab teaduskond le
pingulise Õppekoha maksumuse 
suhteliselt madalal - 20 000 krooni aas
tas. Loomulikult on tasulisel õppekohal 
võimalik õppida ka rahvamajandust, kui 
ei mahu konkursil ära nende 40 hulka, 
kelle õppekulud katab riik.

Konkursitingimused on nii riiklikele 
kui crakohtadclc ühesugused. Tuleb 
sooritada 3 riigieksamit - matemaatikas 
(maksimaalselt 20 p), ema- ja 
võõrkeeles (mõlemas 10 p) ning koguda 
kõigis vähemalt 30% võimalikest punk
tidest. Edasise otsustab konkurss. 
Kuivõrd läbiminev pall riiklike Õppek
ohtade jaoks on põhimõtteliselt selge 
dokumentide vastuvõtu lõpuks, soovi
tan ma sisseastujatele selle liikumist jä l
gida ntng jätta nõrgema tulemuse korral 
oma avaldus sisse vaid neil, kes on 
valmis õppima ka tasulisel õppekohal.

Mõningaseks lohutuseks neile, kes 
vaatamata soovile ei pääse majan
dusteaduskonna üliõpilaseks, võib olla 
eelmisel aastal käivitunud programm - 
majandusteadus kõrvalainena. See 
on suunatud teiste teaduskondade 
üliõpilastele ning võimaldab saada li
saks oma põhierialale ka terviklikku 
majandustcaduslikku haridust keskast
mel. Selle võimaluse kasutamine sõltub 
muidugi isiklikust huvist ja  teiste õp
pekavade vabadusastmetest.

Paraku pole Eesti riik veel käivitanud 
sellist õppetoetuste süsteemi, mis või
maldaks soodsat laenu tasuliseks õp
peks. Seetõttu peavad 
bakalaureuseõppe statsionaarsed 
üliõpilased lootma kellegi abile Õppe
maksu tasumisel. Olgu see siis lapseva
nem või mõni sponsor. Omal jõul kõrg
hariduse omandamiseks sobib aga mit
testatsionaarne õpe, mille korraldus 
võimaldab õppida ka töö kõrvalt enda 
teenitud raha eest. TÜ majan
dusteaduskond pakub sellist võimalust 
ärijuhtimise diplomiõppes, mis annab 
rakendusliku kõrghariduse. Siin kestab 
õpe samuti neli aastat, kusjuures vii
masel spetsialiseerutakse kas fi
nantsjuhtimisele või turundusele. Tartus

tuleb õppesessioonidel käia 10 korda 
aastas kolme päeva kaupa. Üliõpilaseks 
on siin siiski lootust saada vaid neil, kes 
on sooritanud juba mainitud riigiek
samid. Kes aga sellega vaeva näha ei 
taha, võib kandideerida avatud ülikooli 
õppijaks. Elu on näidanud, et siingi on 
vaatamata 17 000-kroonisele aastahin- 
nale soovijaid rohkem kui võimalusi 
(kuni 80 kohta), mistõttu tuleb arvestada 
akadeemilise võimekustestiga Tartus 
peale dokumentide vastuvõtu lõppe
mist.

Ei saa jätta mainimata ka teisi Õp
pekavu ja  -programme, mis küll ei ole 
otseselt suunatud tänastele abiturien
tidele, vaid pigem nende vanematele. 
Eelkõige väärivad siin esitlemist ma
gistriõppe kavad, mis on mõeldud juba 
bakalaureusekraadi omavatele inimes
tele. Siingi on valida nii akadeemiline 
kui ka rakenduslik suund, kusjuures 
esimene neist eeldab üldjuhul majan
duslikku baasharidust, teine aga mitte. 
Erinevus on ka selles, ct teisel juhul 
(ärijuhtimise kutsemagistri kava) on 
õppimine võimalik töö kõrvalt samuti 
nagu diplomiõppes.

Omaette huvigrupi moodustavad ini
mesed, kel on lõpetatud mõni raken
duslik kõrgkool, kuid sellega rahuldu
mata soovitakse taotleda 
bakalaureusekraadi (kasvõi näiteks 
edasiseks magistriõppeks). Majan
dusteaduskonnas on valminud spet
siaalne jätkukava, mis loodetavasti 
jõustub juba sel kevadel, et esimesed 
huvilised saaksid sügisel alustada 1,5- 
aastasi bakalaureuseõpingud avatud 
ülikoolis. Avatud ülikoolis on muidugi 
võimalik jätkata ka varem pooleli 
jäänud akadeemilisi õpinguid. Kui siia 
lisada veel mitmesugused täiendkooli
tuse vormid, peaks olema selge, ct 
teaduskond on püüdnud vastu tulla 
kõigile majandusharidusest huvitatud 
sihtgruppidele.

Sellirie lai tegevusväli on nõudnud 
jõupingutusi Õppetöö taseme ta
gamiseks, teiselt poolt aga ka andnud 
selleks lisavahendeid. Teaduskonna 
eelarves on riigiraha osatähtsus juba alla 
poole. Tulemusi võib igaüks näha es
malt raamatupoodides, kus majan
dusteaduskonna õppevahendite sari 
pakub abi teistelegi koolidele. Siiski 
saab vaid Tartu Ülikool üliõpilastele 
pakkuda koos raamatutega ka nende 
autoreid. Infrastruktuuri osaski on mär
gata edenemist. Tiigritel on kohta, kus 
hüpata. Suurim uudis on aga see, et 
praegu toimub vilgas ehitus Narva mnt 
4/6 asuva majandusteaduskonna uue 
õppehoone renoveerimisel. On lootust, 
et saame uut õppeaastat alustada uues 
kodus. Nii et kohtumiseni!

P rof Jüri Sepp, 
m ajandusteaduskonna dekaan

Nii õigusteaduskonna  
dekaanil dr Peep Pruksil 
kui m ajandusteadusk
onna dekaanil prof Jüri 
Sepal (m õlem ad vasakul) 
on põhjust rõõm ustada  
järjekordse õppe- ja 
teaduskirjanduse üle.
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Kehakultuuriteaduskond
Sisseastujate en
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Käesoleval aastal möödub 70 aastat 
Kehalise Kasvatuse Instituudi asu
tamisest Tartu Ülikoolis, millega 
pandi alus akadeemilisele kehakul
tuuriharidusele Eestis. Tänapäeval 
koolitatakse kehakultuuriteaduskon
nas kaadrit nii spordi-, haridus- kui 
ka tervishoiusüsteemi tarbeks. Vii
maste aastate reformide tulemusena 
on kehakultuuriteaduskonnast ku
junenud rahvusvaheliselt arvestatav 
sporditeaduste keskus, millel on 
laialdased sidemed teiste riikide üli
koolidega ja kus õpib arvestatav hulk 
välisüliõpilasi.

Kehakultuuriteaduskonnas antav in
terdistsiplinaarne akadeemiline haridus 
on seotud süvaettevalmistusega ühes 
või mitmes rakendusvaldkonnas, mis 
võimaldab lõpetajatel vastavalt läbitud 
õppekavale tööle asuda kas sporditree- 
nerina, kehalise kasvatuse õpetajana, 
terviseõpetuse õpetajana, spordijuhti- 
misc asjatundjana või liikumisravi spet
sialistina (tüsioterapeudina).

Kehakultuuriteaduskonnas on
1998/99. õppeaastal võimalik õppida 
kolmel erialal:

bakalaureuseõppes
1) liikumis-ja sporditeaduste erialal

- riiklikult tellitud kohtadele võetakse 
vastu 25 üliõpilasi;

2) liikumisravi erialal - 15 üliõpilast;

diplomiõppes

1) treeninguõpetuse ja spordijuhti- 
mise erialal - 15 üliõpilast.

Vastuvõtt riiklikult tellitud kohtadele 
toimub üldkonkursi alusel. Konkursiek- 
samitena arvestakse bioloogia, 
emakeele (kirjand) ja  võõrkeele 
(inglise või saksa keel) riigieksameid. 
Täiendavalt viiakse ülikooli juures läbi 
kehaliste võiinete testid, mida hin
natakse arvestusena.

M ä r k u s :  AP- ainepunkt e õp
penädal, Ühele AP-le vastab 40 tundi 
üliõpilase õppetööd, millesse on arves
tatud nii auditoorne (loengud, semi
narid,. praktikumid) kui ka iseseisev 
töö.

Liikumis- ja  sporditeaduste eriala
Õppetöö toimub ainesüsteemis 3 ast

mes: bakalaureuse-, m agistri-ja dokto
riõppes. Bakalaureuseõpe (4 aastat, 
160 AP) koosneb peaainest (105 AP), 
kõrval-(39 AP)ja vabaainetest (16 AP). 
Peaaine on kohustuslike õppeainete 
kompleks, mis loob ettekujutuse inim
organismi ehitosest ja  talitlusest ning 
kehalise aktiivsusega kohanemisest eri
nevates tingimustes, samuti spordi jake- 
halise kasvatuse sotsiaalkultuurilisest 
rollist ühiskonnas. Saadakse oskused ja 
kogemused iseseisvaks uurimistööks 
ning kooli kehalises kasvatuses raken
datavate spordialade õpetamiseks. 
Koolituse lahutamatu komponent on 
õppe-ja treeningutöö valitud spordialal, 
mis annab treeneri ettevalmistuse. Kõr
valainena saab õppida spordijuhtimist 
ja terviseõpetust. Kõrvalaineid on või
malik valida ka teistest teaduskon
dadest.

Bakalaureuseõppes kaitstakse kolm 
uurimistööd ning sooritatakse praktikad 
pea- ja  kõrvalainetes. Stuudium lõpeb 
lõputöö kaitsmisega, lõpetanud saavad 
bakalaureusekraadi (baccalaureus 
scientiarum) liikumis-ja sporditeaduste 
erialal. Erialast tööd on võimalik leida 
nii treeneritena kui kaspordijuhtimiseja 
tervisespordi staaris. Kehalise kas
vatuse õpetajana töötamine eeldab 
üheaastase õpetajakoolituse läbimist.

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad 
konkursi korras jätkata õpinguid ma
gistriõppes, magistrikraadi omanikud 
doktoriõppes liikumis- ja spor- 
diteadustc erialal.

Liikumisravi eriala
Õppetöö toimub ainesüsteemis 

bakalaureuseõppes (4 aastat, 160 AP). 
Peaaine (105 AP) raames õpetatavad 
ained loovad süsteemse ettekujutuse or
ganismi ehitusest ja  talitlusest ning ke
haliste harjutuste osast taastusravis ja  
haiguste profülaktikas ning liikumis- 
puuete kompenseerimisel. Stuudium 
annab vajaliku meditsiinilise etteval
mistuse (koostöös arstiteaduskonna in
stituutide ja  TÜ Kliinikumiga) ja  ise
seisva uurimistöö kogemuse kinesio- 
loogias või liikumisravis (kaitstakse 
kolm uurimistööd). Viimasel õppeaastal 
läbitakse 8-nädalane erialapraktika Tar
tu tervishoiuasutustes. Kõrvalainetena 
(39 AP) saab õppida rehabilitatsiooni, 

tegevusteraapiat, sporditeadusi, ter
viseõpetust ja  spordijuhtimist.

Bakalaureuseõpe lõpeb lõputöö 
kaitsmisega, lõpetanud saavad 
bakalaureusekraadi (baccalaureus 
scientiarum) liikumisravi erialal. Liiku
misravi spetsialistide tööhõive on

kõrge, nad leiavad rakendust raviasu
tustes, taastusravi- ja  tervisekeskustes; 
õpetajakoolituse läbimisel ka hälvikute 
kehalise kasvatuse õpetajana.

Bakalaureuseõppe lõpetanud võivad 
jätkata õpinguid magistriõppes liiku
m is-ja sporditeaduste erialal.

Treeninguõpetuse ja spordi juhti
mise eriala

Õppetöö toimub kursusesüsteemis 
diplomiõppes (3 aastat, 120 AP), an
takse ettevalmistus tööks treeneri ning 
spordijuhtimise spetsialistina. Eestis 
tegutseb üle 950 spordiklubi, kaadrit va
javad ka spordikoolid, tervisespor- 
dikeskused ja -klubid. Seega on tek
kinud vajadus koolitada Eesti 
spordisüsteemi jaoks kõrgharidusega 
inimesi, kes on saanud ettevalmistuse 
nii spordijuhtimise ja  -majandamise kui 
ka sportliku treeningu teooria ja  me
toodika alal. Treeneri või spordijuhina 
töötamine ei eelda tingimata 
bakalaureusekraadi (teaduskoolitust), 
vaid piisab ka ülikoolidiplomist. 
Diplomiõppe üliõpilased saavad kor
raliku üldhariduse ning ettevalmistuse 
tööks treenerina valitud spordialal, sa
muti ettevalmistuse tööks spordijuhti- 
misc ja  -majandamise alal. Võrreldes 
liikumis- ja  sporditeaduste bakalau
reuseõppega on diplomiõppes väiksem 
rõhuasetus teaduskoolitusel ja 
üldainetel. Olulisel kohal on sportliku 
eriala teooria ja  metoodika, samuti 
õppe-ja treeningutöö. Läbitakse treene- 
ripraktika ning praktika spordijuhtimise 
ja  -majandamise alal. Diplomiõpe lõpeb 
diplomitöö kaitsmisega, lõpetanud 
saavad diplomi treeninguõpetuse ja 
spordijuhtimise erialal ja  võivad asuda 
tööle spordisüsteemis treeneri, me
toodiku, spordiadministraatori või ter
visespordi spetsialistina.

Kõigil lõpetanutel on võimalik jätkata 
õpinguid bakalaureuseõppes liikumis- 
ja sporditeaduste erialal.

Õpetajakoolitus

Kõigil liikumis-ja sporditeaduste eri
ala lõpetanutel ja  neil liikumisravi eriala 
lõpetanutel, kes on kõrvalainena õp
pinud sporditeadusi, on võimalik oman
dada peale bakalaureuseõppe 
lõpetamist toimuva üheaastase kutse
koolituse kaudu gümnaasiumi kehal
ise kasvatuse õpetaja kutse. Lisaeri
alana on võimalik omandada ka güm
naasiumi terviseõpetuse õpetaja kutse 
tingimusel, et bakalaureuseõppes on 
läbitud terviseõpetuse kõrvalainekursus 
ning vastavad eeldusained.

Dots Mati Pääsuke, 
kehakultuuriteaduskonna dekaan
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Matemaatikateaduskonnas on või
malik põhiõppes õppida neljal erialal: 
bakalaureuseõppes matemaatika, in
formaatika ja matemaatilise statis
tika õppekava järgi ning diplomiõp
pes rakendusinformaatika erialal.

Kõik bakalaureuseõppe üliõpilased 
saavad matemaatikaalase baashariduse 
ning põhiteadmised arvutiteaduses, 
sealhulgas elementaarse programmeeri
mise ja  tarkvara kasutamise oskuse. Eri- 
alaainetele lisaks sisaldavad õppekavad 
kohustuslike kursustena filosoofia, 
inglise keele ning riskianalüüsi. Õppe
korraldus baseerub ainesüsteemil, mis 
jätab üliõpilasele oma õpingukava koos
tamisel piisavalt palju valikuvõimalusi. 
Normaalse edukuse juures on bakalau- 
reusestuudiumi kestus 4 aastat. Vastu
võtt teaduskonda on ühine, eriala ehk 
peaaine valitakse kolmandal semestril 
pärast matemaatika ning informaatika 
põhiainete tsükli läbimist.

Matemaatika eriala üliõpilastele an
takse hea ettevalmistus nii matemaatika 
teoreetilistes kui ka rakenduslikes 
valdkondades. Lisaks põhiainele saab 
iga tudeng pühenduda umbes veerandi 
stuudiumi ulatuses enda valitud kõr
valainele kas oma teaduskonna erialade 
hulgast või väljastpoolt.

1 nformaatika eriala lõpetajate haridus 
lubab edukalt tegelda nii teoreetilise 
arvutiteadusega kui ka arvutite raken
damisega igapäevases elus. Sellealase 
koolitusega inimesi vajatakse ettevõte
tes, riigiasutustes, massikommunikatsi
oonis, teadusasutustes, koolides ja  mujal.

Matemaatilise statistika eriala lõpe
tanute järele on suur nõudmine Riigi 
Statistikaametis, maakondade ja linnade 
stalistikabüroodes. Kindlustusmate- 
maatikale spetsialiseerunuid võtavad 
tööle kindlustusasutused. Teadustege
vusele orienteeritud lõpetajad leiavad 
rakendust mitmesuguste teadus- 
valdkondade uurimisasutustes ja  
kõrgkoolides.

Pärast bakalaureusekraadi saamist jä t
kavad paremad lõpetajad õpinguid ka

heaastases magistriõppes. Lisaks eel
poolnimetatud erialadele on magistran
tuuris võimalik õppida veel finantsma- 
temaatikat. See on kaasaegne ja  huvi
tav rakendusmatemaatika valdkond, 
mis tegeleb aktuaalsete rakenduslike 
probleemidega. Niisuguse eriala spet
sialistide järele tuntakse vajadust riigi
asutustes, pankades ja  kindlustusfir
mades.

Matemaatikateaduskonnas £aab 
omandada ka gümnaasiumi matemaa
tika või informaatika õpetaja kutse. 
Selleks tuleb pärast bakalaureusestuu- 
diumi (või sellega paralleelselt) läbida 
üheaastane pedagoogiline tsükkel, mis 
koosneb pedagoogika, eriala ja  selle 
õpetamise metoodika, didaktika ja 
psühholoogia ainetest, ning sooritada 
praktika koolis. Lisaerialana võib saada 
ka põhikooli füüsikaõpetaja kutse.

Rakendusinformaatika
diplomiõppe kava on uus, esimene vas
tuvõtt sellele erialale toimus möödunud 
aastal. Tegemist on kaasaegse, in
fotehnoloogia aluste omandamisele 
suunatud õppekavaga, mille järgi kooli
tatakse rakendusliku profiiliga infor
maatikuid. Vajadus selliste spetsialis
tide järele on suur ja  kasvab edaspidi 
kindlasti. Õppeaeg on 3 aastat.

Matemaatikateaduskond võtab 
bakalaureuseõppesse vastu 90 uut 
üliõpilast, neist 15 vene õppekeelega 
rühma. Lisaks neile võetakse eraldi 
konkursiga 15 üliõpilast diplomiõp
pesse rakendusinformaatika erialal. 
Sisseastumiskonkursil arvestatakse 
järgmiste ainete riigieksami hinnet, mis 
arvutatakse ümber sobivasse skaalasse:

1) matemaatika, annab maksimaal
selt 20 punkti,

2) kirjand, annab maksimaalselt 10 
punkti,

3) võõrkeel, annab maksimaalselt 10 
punkti.

Väljaspool konkurssi võetakse baka
laureuseõppesse vastu vabariikliku 
matemaatikaolümpiaadi keskkooli 
lõpuklasside vooru ja  vabariikliku infor- 
maatikaolümpiaadi 10 esimest, dip
lomiõppe puhul see soodustus ei kehti.

Prof Toivo Leiger,
m atem aatikateaduskonna dekaan

A V A TU D  ÜLIKOOL 1998/1999. õppeaastal
Diplomiõpe

Majandusteaduskond 
ärijuhtimine 
Kehakultuuriteaduskond 
treeninguõpetus ja spordijuhtimine

Bakalaureuseõpe
Usuteaduskond
usuteadus
Õigusteaduskond
õigusteadus
Filosoofiateaduskond
filosoofia
inglise filoloogia
saksa filoloogia
kasvatusteadus
Kchak ultuuri teaduskond
liikum is-ja sporditeadus
Sotsiaalteaduskond
ajakirjandus
avalikussuhted ja teabekorraldus
sotsiaaltöö
eripedagoogika

sotsioloogia

Magistriõpe
Usuteaduskond
usuteadus
Filosoofiateaduskond
filosoofia
klassikaline filoloogia 
pedagoogika
Majandusteaduskond
ärijuhtimine
Sotsiaalteaduskond
sotsiaaltöö
eripedagoogika

Doktoriõpe
Usuteaduskond
usuteadus
Filosoofiateaduskond
filosoofia

Lisaks diplomi- ja 
kraadiõppele võimaldab 

A V A TU D  ÜLIKOOL õppida

mitmesuguste 
programmide alusel

A RST1TEA D USKOND  
programmid õeteaduse diplomiõp- 

pekavast

F IL O SO O F IA  TEAD U SKO N D
- eesti filoloogia osakond 
lühikursus “Korrektne emakeel1’
- filosoofia osakond 
programmid filosoofia bakalaure

use õppekavast
- pedagoogika osakond 
lühikursused
- vene ja slaavi filoloogia osakond 
lühikursused
- keelekeskus
inglise, saksa, vene, prantsuse ja 

eesti keele kursused, erialakeele kur
sused

- kultuurikeskus 
rahvakunsti õpetaja lisaeriala

F Ü Ü SIK A  -K E EM IA  TE AD U S
K O ND

- Türi Kolledž
keskkonnanõustaja täiendõpe 

K E H A K U L T U U R IT E A D U S
KOND

- spordikeskus
programmid kehalise kasvatuse 

õpetajatele ja klubitreeneritelc, lühi
kursused

M A JA N D U ST E A D U SK O N D  
ärijuhtimise intensiivkursus: 
ettevõtte strateegia kujundamine ja 

muutmine, ettevõte ja rahvamajan
duslikud seosed, ettevõtluskeskkond, 
marketing I, marketing II, ettevõtte 
finantsmajandus I, ettevõtte finants- 
majandus II, personalijuhtimine, or
ganisatsioonikäitumine, rahvusvahe
line ärikeskkond.

M A Т Е М  A A  TIKA TE AD U SK O N D
- arvutiteaduse instituut 
informaatikaõpetaja lisaeriala
- matemaatilise statistika instituut 
tõenäosusteooria ja statistika koolis

SO T S IA A L T E A D U S K O N D
- eripedagoogika osakond 
lühikursused 
sotsiaalpoliitika õppetool 
programmid sotsiaaltöö eriala

bakalaureuse õppekavast 
Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Pärnu 

Kolledžis.
- politoloogia osakond 
programmid bakalaureuse õp

pekavast, lühikursus “Eesti poliitika”
- sotsioloogia osakond
sotsiaal- ja käitumisteaduste alused 

(venekeelne programm)

Täpseni inform atsioon:
Avatud Ülikool (Lossi 24, EE2400 

Tartu, tel 27 465 200, 27 465 2Ö2), 
e-post: utop@ ut.ee. 
http://w w w .ut.ee/A vatudY likool/ 

koolitus.htm l.

mailto:utop@ut.ee
http://www.ut.ee/AvatudYlikool/
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Sotsiaalteaduskond sai alguse 1992. 
aastal. Selle loomise idee kuulub pro
fessor Rein Taageperale, kelle maine 
rahvusvaheliselt väljapaistva poli
toloogina ja kogemus California 
Ülikooli professorina aitasid luua 
teaduskonna, mis on avatud maail
male ja juhindub rahvusvahelistest 
standarditest. Öma esialgsel kujul oli 
sotsiaalteaduskond pigem väike- 
semõõduline osakond kui üks sot
siaalteadusega tegelev teaduskond. 
Seepärast võeti 1994. aastal vastu ot
sus laiendada sotsiaalteaduskonda 
filosoofiateaduskonda kuuluvate osa
kondade arvelt. 1995. aasta juunis 
koonduski suurem osa sotsiaaltea
dustest ühte teaduskonda. Erandi 
moodustavad majandus- ja õigus
teaduskond.

Sotsiaalteaduskond koosneb praegu 
seitsmest osakonnast (sulgudes osa
konnajuhataja):

ajakirjanduse osakond (dots Epp 
Lauk);

avaliku halduse ja  sotsiaalpoliitika 
osakond (lektor Tiina Randma);

eripedagoogika osakond (prof Jaan 
Kõrgesaar);

politoloogia osakond (prof Kaido 
Jaanson);

psühholoogia osakond (lektor 
Marika Rauk);

semiootika osakond (prof Peeter 
Torop);

sotsioloogia osakond (dots Liina-Mai 
Tooding)

Need 7 osakonda jagavad õpetust 9 
erialal. Erialade kaupa on vastuvõtt 
järgmine: ajakirjandus 15, avalik 
haldus 20, avalikkussuhted ja teabe
korraldus 15, eripedagoogika 30, 
politoloogia 15, psühholoogia 20, 
semiootika ja kulturoloogia 18 (neist 
8 venekeelsesse rühma), sotsiaaltöö 
20 ja sotsioloogia 15 üliõpilast.

Kõikidel erialadel teevad sisseastujad 
akadeemilise võimekuse testi ja selle 
järel erialakatse. Ajakirjanduse erialale 
astujad peavad eelnevalt läbima veel 
loomingulise konkursi.

Sotsiaalteaduste uurimise ja  õpetamise 
traditsioonid Tartu Ülikoolis on väga 
pikad. Näiteks on psühholoogia kursust 
ilma pikemate vaheaegadeta loetud 
alates 1802. aastast. Tartu Ülikoolis on 
professoritena töötanud või siin õp
pinud mitmed väljapaistvad sotsiaal
teadlased. Eriline koht kuulub mõistagi 
Juri Lotmanile (1922-1993), kelle origi
naalsed ja  vaimukad uurimused 
semiootikast ja  kulturoloogiast tegid te
mast tänapäeval maailmas kõige tun
tuma Eesti teadlase.

Praeguses sotsiaalteaduskonnas 
õpetab rida väljapaistvaid teadlasi, kelle 
uurimused ja  tegevus on rahvusva
heliselt kõrgelt hinnatud: Wolfgang 
Drechsler, Marju Lauristin, Peeter 
Torop, Mihhail Lotman, Rein 
Taagepera, Peeter Tulviste ja mitmed

teised. Julgen arvata, et kõigi õpeta
tavate erialade õppekavad on piisavalt 
kaasaegsed ja rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised, mis tähendab 
seda, et bakalaureuse kraadi saajatel ei 
ole erilisi raskusi soovi korral jätkata 
oma Õpinguid mõnes muus maailma 
ülikoolis. On kujunenud tavaks, et igal 
semestril loeb sotsiaalteaduskonnas 
loenguid vähemalt 3-4 külalisõppe- 
jõudu teistest maailma ülikoolidest, mis 
eeldab üliõpilastelt head inglise keele 
oskust.

Sotsiaalteaduste üks kõige köitvamaid 
jooni on mitmekesisus. Oma huvidele ja 
kalduvustele vastava eriala võib leida 
see, kes huvitub fundamentaalsetest ini
mese ja  ühiskonnaeluga seotud 
probleemidest. Tartu on kindlasti hea 
õppimispaik neile, kes on huvitatud ini
mese tunnetusvõimete uurimisest või 
tahavad teada saada, milliseid mär
gisüsteeme kultuuris kasutatakse. Prak
tilisema meelega inimene võib leida 
meelepärase eriala näiteks sotsioloogia 
või sotsiaaltöö erialade seast. Kuid 
kindlasti on meie teaduskonnas ruumi 
ka inimestele, kes näevad oma tulevast 
elu keset poliitilisi ja avaliku elu sünd
musi. Neid võiksid võluda avalikkus
suhete (jniblic relations), ajakirjandus, 
politoloogia ja  avaliku halduse erialad.

Prof Jüri Allik, 
sotsiaalteaduskonna dekaan

Ajakirjanikuks, suhte- ja 
teabekorraldajaks

Ajakirjanduse osakond võtab 
ajakirjanduse erialale tradit
siooniliselt vastu 15 üliõpilast ja 
avalikkussuhete ja teabekorralduse 
erialale samuti 15 üliõpilast.

AJAK IRJA ND USE ERIALA kahel 
esimesel aastal saavad tudengid re
porteri-ja toimetajatöö praktilist kooli
tust, lisaks mitmeid ajakirjandusega 
seotud eriaineid. III ja  IV kursusel tule
vad kõrval- ja  valikained, spetsiali
seerutakse trükisõnale, raadiole ja tele
visioonile. I-Ill õppeaastajärel on suvel 
kuuajaline praktika toimetustes. 
Üliõpilaskandidaadid peavad esitama 
hiljemalt 3. juulil vastuvõtukomisjonile 
oma seni ilmunud kaastööd ning 
toimetuse soovituse. Sisseastumistes- 
tile eelneb kirjalikust tööst ja  vestlusest 
koosnev loominguline konkurss (essee
4. juulil, vestlus 6.-7. juulini). Neil, kes 
loomingulisest konkursist edasi ei 
pääse, jääb aega oma sisseastumis- 
dokumente esitada mõnesse teise 
teaduskonda või kõrgkooli.

A VALIKKUSSUHETE JA  TEA
BEK O RRA LD USE ERIALA põhisi
su on organisatsioonisisese info korras
tamine, üldsuse informeerimine ja  
maine kujundamine. Õppekava sisaldab 
sissevaateid sotsiaalteadustesse (sotsio
loogia, psühholoogia, politoloogia, 
semiootika, organisatsiooniteooria, 
meediamajandus, marketing jne) ning 
mitmesuguseid teoreetilisi ja praktilisi 
erialaaineid: kommunikatsiooniteooria, 
organisatsioonisisene teabekorraldus, 
avalik arvamus, mõjutamispsüh- 
holoogia, suhtlemisõpetus, küljendus ja 
kujundus, firmareklaam ja mainekujun- 
dus jne. Kohustusliku kõrvalainena õpi
takse vähemalt 18 ainepunkti ulatuses 
avalikku haldust.

Erialakatse sellel erialal koosneb 
esseest ja  vestlusest pärast 
akadeemilise võimekuse testi.

Ajakirjanduse osakond

väitekiri
Neljapäeval, 26. märtsil kell 10.15 kait

seb Lai 40 õppehoone A, Vaga aud 207 
Andres Saag doktoritööd “Evolutionary 
relationships in some cetrarioid genera 
(lichenized Ascomycota)”. Oponent: PhD 
Urmas Kõljalg.
Kell 13.15 kaitseb samas Ülle Reier magis

tritööd “Rabamuraka Rubus chamaemorus 
L. paljunemisbioloogia ja suhted teiste lii
kidega”. Oponent: PhD Taimi Paal.

konverents
& EESTIUSUTEADUSKOND 

USUÕPETAJATE LIIT
korraldavad 27. märtsil k! 10.15 ph 227 

konverentsi “LOODUSTEADUSED, 
TEOLOOGIA ja KOOL”.
* 10.30 akad Richard Villems - Evolut

siooniteooria kaasaegsed suundumused,
* 12 PhD (geol) Ivar Puura - Loodus

teaduslikust mõtlemisest,
* 14 mag theol Arne Hiob - Loodus

teaduste ja teoloogia suhetest teoloogi 
pilgu läbi,
* 14.45 mag art Jaan Kivistik - Kuidas 

usk ja teadus saavad tülli minna?
* 16 mag art Meego Remmel - Teadus

likust, usulisest ja maagilisest maail
mapildist.
Teretulnud on kõik õpetajad, üliõpilased 

ning loodusteaduste ja teoloogia dialoogist 
huvitatud inimesed.

Seoses Osio Ülikooli delegatsiooni visii
diga Tartu Ülikooli 26. ja 27. märtsil 
peavad Oslo Ülikooli professorid 
järgmised avalikud loengud:

KUNSTIAJALUGU
Prof Magne Malmanger -  An introduc- 

tion into Norwcgian Romantic painting 
(19th eentury) 26. märtsil 17.15 - Lossi 3 
-217 .

ÜLIKOOLI AJALUGU
Prof Edgeir Benum -  Univcrsity His- 

tory at the Univcrsity of Oslo 26. märtsil
17.15 - Lossi 3 -  246.
KEELETEADUS
Prof Even Hovdhaugen -  Keeleteadus 

Oslo Ülikoolis 1811-1965-ajaloolineüle
vaade (norra keeles) 26. märtsil 17.15 - 
Lossi 3 -  246.
Prof Catherine Fabricius Hansen -

Kontrastivc Stilistik in Thcorie und Praxis: 
Informationsdichtc im Dcutschen ais 
Übcrsctzungsproblcm 27. märtsil 10.15 -  
keeltemaja -201.
Prof Lazlo Keresztes - Pcrsoonan ja 

numeruksen kysymyksia suomalais- 
ugrilaisessa verbintaivutuksessa 27. märt
sil 10.15-p h  303.
Prof Hovdhangeni
loeng 27. märtsil kcil 17.15 Raekoja plats 

8, III korras.

varia

Juhatus

E m ak eele  Seltsis
Neljapäeval, 26. märtsil kl 17 toimub ph 

aud 139 ettekandekoosolek teemal “Kas 
eestlased põlvnevad neandertaallastest”. 
Kõneleb prof Mati Hint.

L au aten n ise tu rn iir
ÜS Raimla korraldab traditsioonilise 

lauatenniseturniiri Kivilinna Gümnaasiu
mis kõikide akadeemiliste üliõpilasorgani
satsioonide liikmetele. Võistlus algab 22. 
märtsil kell 11, kogunemine kell 10.30. 
Info tel 420 882, epost raimla@lai.ut.ee.

30. märtsil 18.15 on ph aud 227 Eesti 
Kirikuloo Seltsi koosolek. Päevakorras:
* Riho Saard tutvustab oma Soomes 

ilmunud raamatut “Eesli kirikuajaloo bib
liograafia 1918-1997”;
* seltsi tegevuskavadest.
Riho Saardi raamatut on kohapeal või

malik ka osta - hind 130 krooni.
Kõik huvilised on oodatud!

N ä i tu s
24. - 29. märtsini saab Eesti Rahva näi

tusemajas Kuperjanovi 9 vaadata Pärnu 
rahvusvahelise visuaalse antropoloogia 
festivali filmiprogrammi (eestikeelne 
tõlge). Algus argipäevadel kl 18, nädalava
hetusel kl 14.

kursus
5.-6. ja 13.-14. mail toimub arvutikursus 

Access 7.0 (15 tundi).
Info ja registreerimine 465 444, 465 477.

loeng
A ja k ir ja n d u se s t

Amsterdami Ülikooli emeriitprof, 
Euroopa kuulsamaid tneedia-ja kommuni- 
katsiooniuurijaid

Denis McQuail 
peab Tartus 2 loengut (inglise keeles). 
Kolmapäeval, 25. märtsil kl 16-18 ph 102

- “Ajakirjanduse vastutus ühiskonna ees” 
(Accountability of Media to Society) ja 
neljapäeval, 26. märtsil kl 16-18 ph 128 - 

“Meedia uurimise uued suunad” (New 
perspectives in Media Research).
I teemal 1997. aastal ilmunud artiklit saab 

eelnevalt ajakirjandusosakonnast ph 236. 
Kõik huvilised on teretulnud!

T em a a tilin e  film iõ h tu
“Eesti võitlejad Narva rindel ja 

Sinimägedes 1944. aasta hilissuvel”.
Korraldab Kaitseliidu Tartu Maleva 

Akadeemiline Malcvkond. Õhtut juhatab 
Mart Laar. Reedel, 20. märtsil kell 18 
raamatukogu konverentsisaalis.
Sissejuhatav sõnavõtt raamatukogu di

rektorilt Peeter Oleskilt.
Esitamisele tulevad Riia arhiividest lei

tud Die Deutsche Wöchenchau jaoks 
filmitud unikaalsed dokumentaalkaadrid 
kaitsclahingutest Eesti pinnal 1944. aasta 
hilissuvel. Et tegemist on tsenseerimata 
filmikroonika toormaterjalidega, pakuvad 
esitatavad filmilõigud oma eheduses kind
lasti huvi ajaloolastele. Nähtut kommen
teerib Mart Laar.
Asjakohased sõnavõtud ja kommentaarid 

Narwa pataljoni veteranidelt ja filmiõhtul 
osalejatelt.

H ea  v ilistlan e!
Vilistlaskogu Tartu koondise kohtu

misõhtu on neljapäeval, 26. märtsil kell
17.30 ülikooli vana kohviku kami
nasaalis. Biomeedikumist räägib ter- 
vishoiuprojekti koordinaator Kalle 
Kisand. Kohtumiseni!

л • •  • •too
UNESCO programmi “Inimene ja bio

sfäär” Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri 
kaitseala (BKA kuulutab välja konkursi 
BKA GEOINFOSÜSTEEMI PEA
SPETSIALISTI ametikohale. Kandi
daadilt eeldame:
* geoinfosüsteemide alast kogemust,
* soovitavalt loodusteaduslikku kõrge

mat haridust,
* soovitavalt teadustöö kogemust,
* võõrkeelte oskust,
* algatus-, suhtlemis-ja vastutusvõimet.
Pakume konkurentsivõimelist palka, hu

vitavat tööd ja enesearendamise võima
lust, kaasaegset töökeskkonda (Kures
saares, Kärdlas või Haapsalus). Tööüles
anded: BKA geoinfosüsteemi loomine (sh 
riist- ja  tarkvarasoetused, andmebaaside 
projekteerimine ja realiseerimine), BKA 
geoinfosüsteemi integreerimine omavalit
suslike, maakondlike ja riiklike info
süsteemidega.
Avaldused koos elulookirjeldusega saata 

kuni 31. märtsini aadressil: BKA Saare
maa Keskus, Ringtee 15, EE3300 Kures
saare. Lisateave tel (245) 38 268, 38 262, 
e-post: tambet@biosph.oesel.ee.

17 aastat 
Jüri Kuke 
surmast

27. m ärtsil -  Jüri K uke surm a
aastapäeval tähistatakse lan
genud vabadusvõitleja  päeva, 
m ille puhul korraldatakse aulas 
kl 9 - 1 6  konverents.

Esinevad Jüri K uke võ itlus
kaaslased  M art N ik lus ja  Enn Tarto, 
em eriitp ro f K alju  Põldvere, dr H ei
no N oor, dots K aljo-O lev 
V eskim ägi, ju ris tid  Enn Sarv ja  Rein 
A psolon, pasto r V ello  Salum , kul
tuuritegelane V ardo R um essen, 
vabadusvõitleja V aldurR audvassar, 
erukindral A leksander E inseln jt.

K onveren tsil kuulutatakse välja 
üliõpilaste uurim istööde võistlus, 
m is käsitleb kõrgkoolide poliitilist 
kontro llim ist ja  repressioone 1940-
1991.

VI teaduse ja 
innovatsiooni mess 
INNOVAATIKA 98

Tartu Näituste 
Kreutzwaldi 60.

messikeskuses,

Neljapäeval, 2. aprillil kell 11-18;

reedel, 3. aprillil kell 10-18;

laupäeval, 4. aprillil kell 10-16.

Messikonverents “Innovatsioon ja 
areng - ülikoolide, tööstuse ja  riigi 
koostöö” 2.-3. aprillil.

Seminar “Kutseharidus ja tööturg” 3. 
aprillil kell 14-16.

Messist ja  konverentsist otseülekanne 
internetis INNOVAATIKA kodule
heküljel: http://www.ut.ee/innovaatika/

Pilet täiskasvanutele 20 kr, õpilastele, 
üliõpilastele ja pensionäridele 10 
krooni.

Tartu linnaliinibussid 16, 16A, 5 ,6 .

Skytte päev
Kolmapäeval, 25. märtsil kl 14 al

gab ajaloomuuseumi valges saalis J. 
Skytte päev. Kavas: prof llelm ut Pii
rimäe ettekanne “Poola-aja haridus Tar
tus”, mõttevahetus Tartu jesuiitide 
gümnaasiumi asukoha tähistamisest 
(juhatab magister Tõnis Lukas) ja Silver

Vahtre tutvustab 
ideekavandit.

tähistamise

Kl 16 Morgensterni saalis Skytte 
medalite kätteandmine Prantsuse, 
Taani, Rootsi ja  Norra suursaadikutele 
Eestis.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens Tartu  EE2400 Tellim ise nr. 376
Telefon 465 680 E-post: ajaleht@ut.ee Tiraaž 2500
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

mailto:raimla@lai.ut.ee
mailto:tambet@biosph.oesel.ee
http://www.ut.ee/innovaatika/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Reede,
3. aprill 

1998
Ilm ub 1948.

aastast

Hind 2 krooni

Univer s i t as  
T a r t u  e nsis

V -

2. lk
I TÜ nõukogus:

■ 13. märtsil,
■ 27. märtsil

I Õnnitleme:
■ Livia Kirsch, 
m Elmut Laane

I Stipendiumi- 
konkursid

Skytte
päeval
jagati

autasusid

25, märtsil neljandat korda toimunud 
Johan Skytte päeva esimesel poolel 
tutvustas professor Helmut Piirimäe 
Poola-aja haridust Tartus. 1585. aastal 
asutati Tartusse Poola kuninga ediktiga 
Jesuiitide Kolleegium, 1582. aastal oli 
juba asutatud jesuiitide residents ja  
gümnaasium. Rootsi ajal alustas tööd 
Jesuiitide Kolleegiumis aga ülikool 
Academia Gustaviana. Professor Pii
rimäe arvates peaksime hindama ha
riduse andmist, mitte eelistama üht või 
teist andjat.

Pärast ettekannet arutati filosoofiama
gister Tõnis Lukase juhatusel Tartu 
nende koolide kui kõrghariduse alguse

U T
toim etus
teatab,

et seoses Suure 
Reedega ilm ub 
järgm ine ajaleht 
neljapäeval, 9. aprillil. 
Seepärast palum e 
kõ ik  m aterjalid  hilje
m alt esmaspäevaks 
ära tuua/saata või 
selles suhtes 
toim etusega k o k k u  
leppida.

3. lk
I Üliõpilaste eri nr 1:

ш Persoon - 
Leif Kalev 

■ Vastab üliõpilas- 
nõustaja 
Ülle Kapsi 

■ Üliõpilaste 
häälekandjad

4. lk
I Arvuti ha kkeritest: 

Peep Uba 

I Üliõpilaste eri jät
kub

I Info

□ Prantsuse suursaadik Jacques Faure ja Taani suursaadik Svend Roed 
Nielsen vestlemas linnapea Roman M uguriga. Jaak N ilsoni foto

andmise paiga tähistamist. Kunstnik 
Silver Vahtre tutvustas ideekavandit, 
mis võiks seda paika Toome jalamil pea
hoone taga majandusmaja kõrval tähis
tada. Ideed toetasid ka Poola suursaadik 
Jakub Wolasiewiecz ja Lublini Ülikooli 
professor Jan Lewandovski.

Skytte päeva teisel poolel anti mitmele 
suursaadikule kätte Skytte medalid. 
Ülikooli nõukogu otsustas tänavu anda 
Skytte medalid Prantsuse suursaadikule 
Jacques Faure'iie, Taani suursaadikule 
Svend Roed Nielsenile, Rootsi suur
saadikule Katarina Brodinile ja  Norra 
suursaadikule Kai Olaf Lielc abi eest 
Ülikooli 17/19 asuva hoone ümberehi

tamisel uueks keeltemajaks. Kaks 
esimesena mainitud suursaadikut oli ko
hal. Norra välisministeerium eraldas 2 
miljonit Eesti krooni, Taani riik toetab 
energiasäästu programmi raames aken
de, radiaatorite ja soojasõlmega, Prant
susmaa ja Rootsi ligi ühe miljoni 
krooniga.

Seejärel andsid haridusminister Mait 
Klaassen ja maavanem Jaan Õunapuu 
EV 80. aastapäeva autasud rektor pro- 
fesssor Peeter Tulvistele ja  emeriitpro- 
fessor Hans-VoldemarTrassile. Esimest 
autasustati III klassi Riigivapi ordeniga 
ja  teist III klassi Valgctähe ordeniga.

Täna avatakse 
vastrenoveeritud 

ülikooli spordihoone
Täna avatakse pidulikult vast- 

renoveeritud spordihoone Ujula 
tänavas. Avamise puhul võistlevad 
korvpallis ja  võrkpailis nii harrastus- 
kui võistlussportlased.

Renoveerim istööde käigus sai spor
dihalli pallim ängude saal uue vastupi
dava ja  kaasaegse põranda, mis läks 
maksma üle 3 miljoni krooni. Suve 
jooksul uuendatakse 2,7 miljoni 
krooni eest spordihalli sanitaarsõl
med. Sügiseks on kavas veel pai
galdada nn sahteltribüünid, kuhu ma
hub spordivõistlusi jälgim a ligi 2000 
vaatajat.

Kell 15.30 algab teater Vanemuise 
ja  Tartu Raadio korvpallimats, see
järel kohtuvad võrkpallis ülikooli õp
pejõud ning Tartu maavalitsuse ja  lin
navalitsuse ühendvõistkond. Kell 17 
esitletakse kirjastuse Ilmamaa raam a
tut Georg Flackenschmidtist “V alit
seda edu” . Kell 17.15 toimub spordi
halli pidulik avamine ning ürituse 
lõpetab kell 17.30 algav korvpal
livõistlus, kus kohtuvad Tartu Polari
se ja  Tallinna Baltika võistkonnad.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

VI teaduse ja 
innovatsiooni mess 
IN N O V AA TIK A 98

T artu N äitu ste  m essikeskuses, 
K reutzw aldi 60
3. aprill 10-18
4. aprill 10-16

Messil tehakse teatavaks Eesti Inno
vatsioonifondi 1997. aasta parim inno- 
vaatiline projekt.

4. aprillil kell 11 kuulutatakse messil 
esimest korda välja Tartu Ülikooli in- 
novatsioonipreemiad.

Messil INNOVAATIKA '98 tutvus
tatakse:
teadustöid ja  leiutisi, andmebaase ja  
teste, õppimis-, täiendõppe- ja  koolitus
võimalusi, raamatuid, arvuti turva
süsteeme ja võrguteenuseid, aparaate ja 
seadmeid, maakondi.

Konverents “INNOVATSIOON ja 
ARENG - ülikoolide, tööstuse ja riigi 
koostöö” on 2. ja 3. aprillil.

V! teaduse ja  innovatsiooni messi IN
NOVAATIKA '98 toetab Eesti Inno
vatsioonifond.

Majandusminister Jaak Leimann
osales messi avamisel teist korda. Tema 
arvates on sel korral rohkem nii osavõt

jaid kui külastajaid. Ta nentis eile messi 
avamisel Eesti majanduse tõusu ning 
ütles, et ka ülikool teenindab majandust 
ja  ühiskonda. Minister tänas korralda
jaid ja  osalejaid. Maavanema Jaan 
Õunapuu arvates pole nii kõrgetase
melist innovaatikamessi ülikoolil olnud. 
Ta soovis traditsiooni jätkumist. Rektor 
prof Peeter Tulviste lausus, et ideest 
üksi on vähe kasu, see tuleb ka raken
dusse viia. Rektor soovis messi külal
istele head vaatamist ja  mõtlemist. 
Prorektor professor Toivo Maimets 
tänas oma avasõnades osalejaid ja  kor
raldajaid.

Otseülekanne internetis;
http://www.ut.ee/innovaatika.

Uliõpilasesinduse
koosolekult

Kahe viimase nädala jooksul on 
toimunud kaks esinduse koosolekut, 
mille järjestikuse kokkukutsumise 
tingis kogunenud probleemide hulk ja  
mahukus.

Esimesel koosolekul 25. märtsil 
tegeldi uliõpilasesinduse valim is- 
juhendi parandam ise ja täien
damisega. Laekus hulk paranduset
tepanekuid, mille arutelu kandus 
edasi kajärgm isele koosolekule. R oh
kem elevust tekitasid eelhääletuse, 
eetikakokkuleppe ja  nim ekirjadele 
kautsjoni kehtestamise ettepanekud, 
millest küll ükski hääletamisel 
valimisjuhendisse ei pääsenud. 
Valim isjuhendisse viidi sisse 
muudatused, miile alusel on valim is- 
toimkonnal volitused valim isjuhen- 
diga vastuollu sattunud isik või ni
mekiri valimistelt eemaldada. Varem 
võis valim istoim kond teha vaid 
valimiste kehtetuks tunnistamise et
tepaneku. Uue valimisjuhendi kinni
tamisega on selgemaks saanud 
vaidlustamise kord, määratletud rik
kumised ja  sanktsioonid.

25. märtsi koosolekul viibis külali
sena pr S. Muru, kelle soovil oli arut
luse all Eesti Vabariigi 80. aas
tapäevale pühendatud esseekon
kursi tulemuste avalikustam ine. 
Teabetoim konna esim ees U. Arold, 
kes oli selle ürituse eest vastutav, an
dis aru tulemuste avalikustamise v ii
vituse põhjustest.

Kinnitati eestseisuse töökorra eel
nõu, mille arutelud olid toimunud 
varasematel koosolekutel.

30. märtsi koosolekut alustati 
esindaja valim isega haridusm i
nisteerium i juurde m oodustatud  
Õ ppurite Nõukotta. Esitati kaks 
kandidaati: Katriin Fisch ja  Arne Ot- 
ter, hääled jagunesid 12:6, valituks 
osutus K atriin Fisch.

Päevakorras oli ka umbusalduse 
avaldam ine sotsiaaltoim konna  
esim ehele A. Otterile. Umbusalduse 
algatajaks ofi K. Parve, põhjuseks A. 
Otteri töö korraldam atus ja  ebaõige 
käitumine seoses rektori valimistega 
(sotsiaaltoim kond langetas otsuseid 
tem a pädevusse m ittekuuluvas 
küsimuses). Toim konna esimehe võib 
am etikohustustest vabastada üliõpi- 
lasesinduse kahekolm andikulise 
koosseisu häälteenamusega. Sellist 
häälteenam ust ei saavutatud ning A. 
O tter jääb  edasi sotsiaaltoimkonna 
esimeheks.

M äärati kindlaks valim ispäevad -
28., 29. ja  30. aprill ning esitati hääle
tam iseks valim istoim konna kandi
daadid. V alituks osutusid M ihkel A l
lik, Kaim o Käärmann, Juhan Nöps ja  
Lauri Puhvel.

ÜliÕpilasesinduse põhim äärus esi
tati teisele lugemisele.

Katriin Fisch

NB! Järgmises UTs ilmub ÜliÕpi
lasesinduse valimisjuhend.

http://www.ut.ee/innovaatika
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13. märtsil
A S U TA TI SIHTASUTUS 
TA R TU  ÜLIKOOLI KLII

N IKUM
Arstiteaduskonna dekaan prof Ants 

Peetsalu andis ülevaate 1993. aastal 
asutatud TÜ kliinikumi viieaastasest 
tegevusest, mida ta pidas igati tule
muslikuks. Positiivsete tendentsidena 
märkis dekaan patsientide arvu tunduvat 
töusu ja  ravivoodikohtade arvu 
vähenemist. Vähenenud on ka arstide 
arv. Meditsiiniõdede arv on enam
vähem samaks jäänud, vähenenud on 
noorem meditsiinipcrsonal.

Arstiteaduskonna õppejõududest on 
kliinilise tööga hõivatud ainult 8%. 
Probleem tekkis 1992. aastal, kui muu
tus finantseerimine. Õppejõudude 
töötamine haiglates vajab lahendamist. 
Dekaan tõi näiteid Turu Ülikooli kesk
haigla finantseerimisest. Soomes 
saavad näiteks kõik õppetööd tegevad 
haiglad riigieelaryest 12% lisaks.

Ülikooli nõukogu kiitis heaks sihtasu
tuse TÜ kliinikum põhikirja eelnõu ja 
volitas rektorit sihtasutuse asutamisot
susele alla kirjutama. Põhikirja järgi on 
kliinikum tervishoiuasutus, mis on 
baasiks õppe- ja teadustööle.

Asutamisotsuses määratakse sihtasu
tuse juhatuse ja nõukogu liikmed. Nõu
kogusse kuulub kolm esindajat ülikoolist, 
kolm riigi poolt ning kaks linna poolt. 
Ülikooli kaks esindajat määrab rektor

Helga ja  Helmut Einpauli Mälestus
fondist on võimalik taotleda Õppe- ja  
uurimisstipendiume.

Fondi juhatus jagab iga aasta 1. ok
toobril stipendiume edukatele eesti 
üliõpilastele ja  noortele teadlastele ars
titeaduse ja eesti keele alal.

arstiteaduskonna nõukogu ettepanekul. 
Nõukogu on esitanud dekaani prof Ants 
Peetsalu ja  prof Lembit Allikmetsa.

A R U TA TI EUROOPA 
KOLLEDŽI A SUTA M IST

TÜ Euroopa Koilcdži põhikiri oli 
esimesel lugemisel. Kolledž asutataks 
praeguse euroteaduskonna baasil ning 
see oleks integreeritud õppe- ja  
teadusasutus, mille eesmärk on koostöö 
teaduskondadega Euroopa Liidu alase 
akadeemilise hariduse, täiendkoolituse 
ja  teaduse ühildamisel.

N IM ETA TI SKYTTE 
MEDALI SAAJAD

Nõukogu otsustas anda Skytte 
medalid Prantsuse suursaadikule Jac- 
ques Faure’ile, Taani suursaadikule 
Svend Roed Nielsenile, Rootsi suur
saadikule Katarina Brodinile ja 
Norra suursaadikule Kai Liele 
võõrkeelte õpetamise toetamise eest 
Tartu Ülikoolis.

PROFESSORI VALIMINE
Läänemeresoome keelte korrali

seks professoriks valiti läänemere
soome keelte korraline prof filoloogiadr 
Tiit-Rein Viitso.

A R U T A T I PAN G A
LAENUST TE H TA V A TE  IN 

VESTEERINGUTE 
NIMEKIRJA,

mille nõukogu kinnitas (vt 27. märtsi 
nõukogu ülevaadet).

Sooviavaldused koos lühikese eluloo
kirjelduse ja  seniste õppetulemustega 
palume saata kirjalikult hiljemalt 31. 
maiks aadressil Helga ja Helmut Ein
pauli Mälestusfond. Box 306 101 26 
Stockholm.

A U D O KTO R ID
Nõukogu otsustas valida käesoleval 

aastal mitte üle 10 audoktori.

ÕPPEKAVAD
Nõukogu otsustas anda germaani-ro

maani filoloogia osakonna nõukogule 
õiguse anda doktorikraade germaani- 
romaani filoloogia õppekava alusel 
ning pedagoogika osakonna nõukogule 
Õiguse anda doktorikraade peda
googika õppekava alusel.

27. märtsil
VÕETI VASTU NÕUDED 

T Ü  ÕPPEJÕU VÕI 
TEAD U STÖ Ö TAJA  

A M ETIK O H A  TAO TLEJATE 
HINDAMISEL

Rektor prof Peeter Tulviste ütles 
nõudeid kommenteerides, ct akadeemi
line komisjon on nõuete väljatöötami
sega tegelnud ligi aasta. Nõuete 
koostamisel tuli arvestada, et profes
sorite palku peetakse ülikoolis teistega 
võrreldes liiga kõrgeks ning ct 
akadeemiline karjäär ei haara väikese 
palga juures enam võimekaid noori.

Arutelul soovitati dotsendi puhul roh
kem arvestada õppetöö kogemust 
(hääletamisel oligi enamik kaheaastase 
õppetöökogemuse poolt) ning leiti, et 
nõuded peaksid rohkem stimuleerima 
kõrgkooliõpikute koostamist. Nõuded 
ilmuvad mõnes UT lähinumbris.

ÕPPERUUMIDE 
OLUKORRAST

Prorektor prof Teet Seene ütles 
olukorrast ülevaadet tehes, et kahe vii
mase aasta jooksul ei ole eriti ruume 
juurde tulnud (128st 143ni). Umbes 
pooli õpperuumc pidas ka kaasaegselt 
sisustatuks, mille eest on väga suurt 
hoolt kandnud teaduskonnad (remont, 
sisustus). Palju abi on olnud saatkon
dadest, kes on aidanud keelteklasside 
rajamisel ja  Paabeli renoveerimisel. 
Probleemid: vaga vajab remonti Vane

muise 46 suur auditoorium, puudus on 
auditooriumikorpusest. Rohkem tuleb 
jälgida TÜ valitsuse otsusest kinnipi
damist, mille järgi ei anta ruume polii
tiliste jm t ürituste korraldamiseks.

UUED EMERIIT- 
PROFESSORID

Emeriitprofcssoriks valiti psühhiaat
ria erakorraline prof meditsiinidr Märt 
Saarma ja  spordimeditsiini erakor
raline prof meditsiinidr Toomas Karu. 
Päevakorrast võeti maha emeriitprofes- 
sori nimetuse andmine akadeemik Karl 
Siilivasele, kes töötas ülikoolis 1954. 
aastast. 1974. aastast suundus ta TA 
Ajaloo Instituuti. Ülikooliseaduse ja TÜ 
põhikirja järgi võib nõukogu anda 
cmcriitprofcssori nimetuse korralise 
professori kohalt pensionile siirduvale 
TÜ õppejõule.

V ALITI T Ü  AULIIGE
TÜ auliikmeks valiti Aare-Ruth 

Mörner (Puhk), kes on asutanud Puhk- 
Mömeri-nimelise stipendiumi. Sti
pendiumi asutamine on nii materiaalses 
kui ka moraalses mõttes ülikoolile 
märkimisväärne toetus.

ÜLIKOOL OTSUSTAS 
V Õ T T A  LAENU

Nõukogu otsustas volitada rektorit 
sõlmima laenuleping 75 miljoni 
kroonise pangalaenu võtmiseks. 
Laenuandja selgub konkursiga. 
Suurem osa laenust läheb õppe
hoonete ehitamiseks ja  reno
veerimiseks (Paabel, arvutuskeskuse 
arvutisaali ümberehitus, Lai 36 ja  T i
igi 78, Pcplcri 14 ühiselamu rekonst
rueerimine, õppehoonete akende 
väljavahetamine ja keskkütte
süsteemide uuendamine, peahoone 
vundamendi kindlustamine ja  fassaadi 
remont).

Lacnuliikidc prioriteedid ja  proport
siooni kinnitab rektor igaks eelarveaas
taks teadus- ja  arenduskomisjoni et
tepanekute alusel ning ülikooli aren
gukava arengusuundade põhjal.

Li vi a Kirsch
75

19. märtsil oli sünnipäev endisel far- 
maatsiaõppejõul Livia Kirschil.

Õnnitleme ja soovime head tervist 
ning elurõõmu edaspidiseks!

K olleegid farm aatsia instituudist

Elmut 
Laane 70

31. märtsil sai 70-aastaseks arsti
teaduskonna emeriitprofessor Elmut 
Laane. Elmut Laane on õpetanud sise
haiguste propedeutikat ja  kardioloogiat 
paljudele arstidele, sealhulgas ka ham
baarstidele. Tema juhendamisel on 
valminud kolm kandidaadiväitekirja. Tа 
on jätkuvalt aktiivne inimese bioener
geetika häirete uurimisel ja  nende 
häirete korrigeerimiseks mõeldud füüsi
kaliste ravivahendite propageerimisel. 
Suure osa oma elust on Elmut Laane 
pühendanud Eesti vabaduse eest 
võitlemiseks, mille eest oli mõistetud 
kümneks aastaks Vorkuta vangilaag
risse. Praegu on Elmut Laane värske 
Teeneteristi omanik.

Soovime edu, õnne ja  head tervist 
kolleegide poolt kardioloogiakliinikust!

Tänu 
Autasustamisi
Tänukirjaga autasustati 85. sün

nipäeval ülikooli kauaaegset töötajat 
Marta Valku.

70. sünnipäeval pälvisid tänukirja pi
kaajalise ja kohusetundliku töö eest 
ülikoolis emeriitprofessorid Vello Past 
ja  Elmut Laane.

60. sünnipäeva puhul autasustati 
kauaaegse kohusetundliku ja  eduka töö 
eest ülikooli väikese medaliga raama
tukogu teadusosakonna juhatajat Urve 
Tõnnovit.

Väikese medali pälvis ka raamatu
kogu köitja Veera Sillasoo.

50. sünnipäeval autasustati tänukirja
ga graafikarestauraatorit Maie Austat.

Pikaajalise ja kohusetundliku töö eest 
avaldati tänu arvutuskeskuse 
abitöölisele Jüri Alekannule.

Puhk-Mörneri 
stipendiumi konkurss

Puhk-M örneri stipendium on TÜ SIHTASUTUSE juurde asutanud Aare Ruth 
(Puhk) Mörner ja Magnus Mörner eesmärgiga toetada ajaloo-, õigusteaduse- ning 
eriti õigusajaloo-alast uurimistööd TÜs. Stipendium määratakse üks kord aastas 
TÜ ühele ajaloo ja ühele õigusteaduse, iseäranis õigusajaloo magistrandile või 
doktorandile, kes on Eesti Vabariigi kodanik.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja 
ühiskondlik tegevus.

Kandideerijatel palume esitada TÜ kantseleisse (ph 207) 1. maiks järgmised 
dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis) koos ülevaatega eri
alasest ja  ühiskondlikust tegevusest,

• ülevaade kavandatavast uurimistööst,

• juhendava õppejõu soovitus,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.
Stipendiumi saaja selgub 1998. aasta sügissemestri alguseks.
Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, telefon: 375 852, e-post: sihtasu- 

tus@ut.ee
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T aJVTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS
TARTU UNIVERSITY FOUNDATION

Eesti Rahvuskomitee 
Ühendriikides 

stipendiumi konkurss
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustatud EESTI RAH

VUSKOMITEE poolt TÜ-le eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul 
üleantud rahalistest vahenditest. Stipendium antakse igal aastal ühele üliõpilasele 
ja ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või 
välisccstlust käsitleva õppe-ja teadustöö ning ühiskondliku tegevuse eest.

Stipendiumile kandideerijatel palume esitada TÜ kantseleisse (ph 207) 1. 
maiks järgmised dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis),

• ülevaade õppe-, teadus- ning ühiskondlikust tegevusest nimetatud valdkon
dades,

• soovitus instituudilt/osakonnalt,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.
Stipendiumid antakse üle 1998. aasta sügissemestri alguses.
Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, tel: 375 852, e-post: sihtasutus@ut.ee

T a r t u  ü l ik o o l i  Si h t a s u t u s
TARTU UNIVERSITY FOUNDATION

Stipendiumid
Einpaulide

Mälestusfondist

Concordia Ülikooli infopäev

7 . aprillil
Tartu Ülikooli raam atuk ogus  

(ruum 2 0 2 ), kell 1 1 - 1 6
* Kl 12 Ärijuhtimise magistriprogrammi 
(MBA) infotund
* Kl 13.30 Tehnoloogiaarenduse- ja kor
ralduse eriala tutvustamine
* Kl 14 Bakalaureuseprgrammide infotund 
1998/1999. õppeaastal on bakalaureuse
õppes võimalik alustada järgmistel erialadel:
* ärijuhtimine
* tehnoloogiaarendus ja -korraldus

* õigusteadus
* meedia
magistriõppes ärijuhtimise erialal 
(Magister of Business Administra- 
tion).
Dokumentide vastuvõtt ja sisseastumis
katsed 1998/99. õppeaastaks on alanud. 
Vastuvõtt kestab bakalaureuseõppes 19. 
juunini, magistriõppes 21. augustini. 
Täpsema informatsiooni saamiseks 
palume pöörduda: Concordia Ülikooli 
vastuvõtuosakonda Lühike jalg 7, tel (2) 
6464 045 ja (22) 444 290.

mailto:tus@ut.ee
mailto:sihtasutus@ut.ee
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Kallis lugeja!
Tartu Ülikooli ajaleht Universitas 

Tartuensis ilmub juba 50. aastat. 
Poole sajandi jooksul on ta pidanud 
täitma oma kohustusi terve 
akadeemilise pere -  nii ülikooli teenis
tujate kui ka üliõpilaste ees. Viimastel 
on siiani puudu oma häälekandja. 
Kas selle põhjus on huvi puudus, ma
janduslik olukord, tegijate vähesus 
või muu, see on probleem, mille üle ei 
tasu juurelda. Tähtis on, et me saak
sime endale uue perioodiliselt ilmuva 
teataja.

Vähemalt esialgu ilmub see UT crile- 
heküljena kord kuus. Loodetavasti jä t
kub tulevikus kaastöölisi, raha ning mis 
kõige tähtsam -  huvilisi lugejaid, ct 
saaks taastada Üliõpilaslehe. See ei pea 
olema nii mahukas, kui enne 1940. aas
tat ilmunu, kuid kindlasti ei mahu ühele 
UT leheküljele kuus ära kõik, mis 
üliõpilastel öelda. Meid on ju  tervelt 
8692 üliõpilast (põhiõppes 6837) -  see 
on Eesti ulatuses kenakese linna 
elanikkond! Ligikaudu niisama suur 
elanikkond on näiteks Keila ja Türi lin
na!. Igas linnas on peale tööjõuliste 
elanike päris noori ja  väga vanu, meie 
oleme aga ainult noored ja  elujõulised. 
Seda enam peaks meil jätkuma energiat 
sellise töö ettevõtmiseks.

Üliõpilasleheküljel hakkame tutvus
tama eri veergudena üliõpilasorgani
satsioonide (mitte ainult intiimorgani
satsioonide) tegevust ja üritusi, 
üliõpilaskonna juhte ning teisi ärk

said üliõpilasi, üliõpilaste muresid 
ja  rõõme seoses ülikooli tööga, 
üliõpilaskonna ajaloo küsimusi. 
Enamik neist teemadest on tuttavad 
vaid vähestele meist, kuid et olla täis
väärtuslik aima m ater’i kasvandik, 
peab iga üliõpilane olema kursis ka 
enda ümber toimuvaga. Kui ei oleks 
üliõpilasi, siis poleks ka ülikooli. 
Seega on üliõpilaste tegevus üks 
olulisemaid asju ning kes veel peaks 
selle vastu huvi tundma kui mitte 
meie ise?

On selge, et igaühe primaarne ees
märk on omandada ülikoolis õp
pimise ajal maksimaalselt hea kõrg
haridus, mitte tegelda kõige muuga 
selle kõrval. Kindlasti annaks 
kõikidele üliõpilaskoondumistele 
ning -ettevõtmistele tugeva ta
gasilöögi üleaja õppimise eest Õppe
maksu tasumine -  siis süveneks 
veelgi omaette nokitsemine ning 
üksinda ci käiks jõud üle ühestki 
mõttetusest või koguni tegijale ning 
suunatavale mõlemale kahjulikust 
otsusest. Et mitte laskuda selleni, tu* 
leb meil häälekalt mõelda, mis on 
meile kasulikum, samal- ajal mitte 
unustades ka teise poole huve. 
Üliõpilaslehekülje toimetus ootab 
kõikide arvamusi ja ettepanekuid 
tulevikuks ning kaastöid!

Frcd Puss, 
ÜHõpilasesinduse 

tea betoim kon d

Kolmele küsimusele
vastab õppe- ja üliõpilasosakonna 

üliõpilasnõustaja Ülle Kapsi
Hiljuti võis Universitas Tartuensi- 

sest lugeda, et järgmiseks õppeaastaks 
otsitakse üliõpilasnöustamisest huvi
tatud üliõpilasi. Nüüdseks on nõusta- 
jakandidaatide registreerimine lõppe
nud. Kuidas hindate tulemusi?

Rcgistrccrimisankcetc sirvides jääb 
silma, ct enamik neist on filosoofia-ja 
sotsiaalteaduskonna üliõpilastelt (43-st 
35 ankeeti). Arvestades seda, et 
filosoofia- ning sotsiaalteaduskonnas 
õpetatavad erialad seonduvad olulisel 
määral inimestega töötamisel, ci ole 
nende teaduskondade üliõpilaste huvi 
nõustamise vastu üllatav. Üliõpilas
nõustaja töö on heaks praktikaks ning 
annab võimaluse oma suhtlemisoskus!, 
välistudengite nõustajal ka võõrkeelte
oskusi proovile panna. Valisüliõpi- 
lastega tegelemisest on huvitatud 27 
üliõpilast, suur osa nendest (16) aga on 
valmis tegelema ka endaga sama eriala 
õppivate noortega. Sama eriala õppi
vate csmakursuslastcga soovib tegelda 
16 üliõpilast. Võimalik, et soov 
üliõpilasnõustajana tegutseda on seotud 
konkreetse eriala õppekava iseära
sustega, On ju filosoofia- ja  sotsiaal
teaduskonna erialade õppekavades an
tud üliõpilasele teiste teaduskondadega 
võrreldes suuremaid valikuvabadus!.

Valiku langetamiseks on aga hädasti 
vaja informatsiooni alternatiivide kohta 
ning võimalust kellegagi alternatiive 
arutada. Praegu aga ci ole nõustajate 
käest uuritud olulisemaid tegureid, mis 
ajendavad neid nõustamisega 
tegelema.

Kas 43 üliõpilasnõustajat on palju 
või vähe?

Reaalselt oleks eelkõige septembris 
tööd kindlasti rohkem kui 43-le nõusta
jale. Isegi juhul, kui mitte arvestada 
nõustajate ja  esmakursuslaste erialade 
vastavusega, jääks iga nõustaja kohta 
üle kolmekümne tudengi. Praegu on aga 
erialasid, kust ei registreerunud ühtki 
nõustamishuvilist. Sotsiaalteaduskon
nas ci registreerunud oma eriala tu
dengite nõustajaks ühtki tudengit 
avaliku halduse, sotsiaaltöö, eripeda
googika ja politoloogia erialalt (sooviti 
tegelda välistudengitega). Filosoofia
teaduskonnas on ilmanõustajata skandi- 
navistika, filosoofia ning kas
vatusteaduste erialad. Lähema ajajook
sul võib nõustamishuviline nendelt 
erialadelt endast märku anda, sest et
tevalmistus ci ole veel alanud.

Kõige parem on olukord välistu
dengite nõustajatega, järgmisele õp

peaastale võib vastu minna teadmisega, 
et iga välistudeng, kes soovib, saab 
kasutada nõustaja abi. On meeldiv, et 
välistudengite nõustajate hulgas on mitu 
välistudengit, kusjuures mõni neist 
osaleb nõustamistöös juba mitmendat 
semestrit.

Milliste probleemidega tudengid 
õppeosakonna nõustaja poole pöör
duvad?

Kevadsemestri kõige pingelisem päev 
on olnud 9. veebruar, mil suurema või 
väiksema mure pärast tuli nõustaja 
juurde üle 40 tudengi. Lisaks neile 
sooviti nõu ja  abi saada telefoni ning 
e-posti vahendusel. Enamik küsimusi 
iga semestri alguses on muidugi seotud 
õpingukava koostamise ning tun
niplaanidega: mis on kõrvalaine ning 
millal hakata kõrvalainega tegelema, 
kuidas leida sobivaid vabaaineid, kas ja  
kus on võimalik külalisüliõpilasena õp
pida jne. Mitmesugust infotkäivad küsi
mas ka need, kes soovivad Tartu Üli
kooli külalisüliõpilasena Õppima asuda 
või suvel sisse astuda. Paari viimase 
nädala jooksul on palju küsitud 
akadeemilise puhkuse ning eri
ala/peaaine vahetamise kohta.

Leif Kalev
Üliõpilaste häälekandjad Tartus

Leif Kalev (21) on 1997/98. õppe
aastal Tartu Ülikooli Üliõpilasesin- 
duse esimees ja Ülikooli Üliõpilas
konna Edustuse eesistuja.

Enda tutvustuseks rääkis ta järg
mist:

Pärit olen Nõmmelt, koolis olen 
käinud 34. 9-klassiliscs koolis, nüüd on 
see Tallinna Nõmme Põhikool. 
Keskkooliosa käisin 32. Keskkoolis, 
kus oli ajalookallakuga klass. Osalesin 
mitmel olümpiaadil, olin Tallinna 
Keskkooli- ja  Gümnaasiumiõpilastc 
Liidu esimees ja  teatud aja ka Eesti 
Gümnasistide Liidu aseesimees.

Kas õigusteadust soovisid tulla õp
pima juba ammu enne ülikooli?

Ega see mul mingi pikaajaline unistus 
olnud. Lihtsalt need küsimused tun
dusid sellel ajal huvitavad olevat. 
Üldiselt see tegevus päris ootustele ei 
ole vastanud, eks sellest on tulenenud ka 
see, et ma tegutsen paralleelselt nii 
õigus- kui ka sotsiaalteaduskonnas. 
Ülikooli astusin 1994. aastal.

On Sul huvialasid, mis ei seostu 
ülikoolis õpitavate erialadega?

Kindlasti on, aga nendega tegelemise 
intensiivsus on praegu üsna väike. Mille 
vastu ma olen suuremat huvi tundnud, 
on näiteks igasugused loodushoiu- 
küsimuscd ja  regionaalpoliitika. Olen 
suhteliselt rohelise maailmavaatega. 
Kui ma pisike olin, siis kogusin 
põhiliselt marke, aga ka münte. Kui 
nüüd mingi mark kätte satub, viskan 
selle albumi vahele, aga see on ka kõik.

Oled Sa palju reisinud?

Olen suhteliselt mõõdukalt reisinud, 
aga ma ei ole seda kunagi eriti tähtsaks 
pidanud. See on olnud paratamatus või 
siis lihtsalt süllekukkunud juhus, ma ci

ole ise aktiivselt selle nimel tegutsenud. 
Põhimõtteliselt on reisimine pigem 
meelelahutus, mitte, nagu mõned väi
davad, tohutu enesetäiendamine.

Huvitavamad kohad... Ma olen 
Euroopas ringi liikunud ja siin ci ole nii 
hirmus huvitavaid kohti. Mingil määral 
endise NL aladel. Otsapunktid oleks 
Baikali järv ja  Inglismaa läänerannik.

Aga minu jaoks on küllaltki tore ela
mus ühiskonnamudeli või inimeste mõt
tes alati Soome külastamine. Kuigi see 
koht on väga proosaline, siis ühiskonna 
toimimise mõttes on seda riiki päris hu
vitav jälgida.

Millal Sa esimest korda üliõpilas
konna juhatusse kandideerisid?

1995, tollel ajal oli see veel edustus.

Kas selline mõte oli Sul juba kohe 
ülikooli tulles?

Mingil kujul oli ta olemas, aga kas ta 
nii aktiivseks oleks muutunud, et kan
dideerida, seda ma ei tea. Mingil määral

Järg 4. lk

Peaaegu igal vanal üliõpilaskonnal 
on oma häälekandja. Üliõpilaskond 
on ju ülikooli üks tähtsamaid osi ning 
peab saama võimaluse oma mõtete 
teatavaks tegemiseks. Üliõpilasleh
tede suuremad edusammud on olnud 
märgatavad iga maa rahvustunde 
kasvamisel ja on eriti tugevas seoses 
rahvusülikoolide tekkimisega. Eesti 
üliõpilaskond ennetas oma hääle
kandjaga rahvusülikooli teket.

Oma häälekandja vajadusest rääkis 
esimesena Villem Ernits Sooine Yliop- 
pilaislehti ilmuma hakkamise puhul. 
MÕtc ci olnud aga originaalne, sama 
idee tuli dr Oskar Kallasele 1912. aastal 
Norras Bergenis üliõpilaste häälekandja 
Minervaga tutvumisel. O. Kallas tegi
10. märtsil 1913 ettepaneku häälekandja 
väljaandmiseks EÜSilc kui vanimale 
eestlaste organisatsioonile. Tol ajal ula
tus üliõpilaste arv 1000-ni.

EÜS moodustas selleks erikomisjoni 
ning koos teiste üliõpilasorganisat
sioonidega koostati lehe programm. 19. 
augustil 1913 peeti Tartus esimene 
kõikide tolleaegsete üliõpilasorganisat
sioonide (neid oli Tartus, Riias, Peter
buris ja Moskvas) ametlike esindajate 
koosolek, Toimetus otsustati teha 3-liik- 
meiine ning lehe pealkirjaks sai 
Üliõpilaste Leht, alapealkirjaga Eesti 
Edumcelistc Üliõpilaste Häälekandja. 
Üliõpilaste Lehe Asemikkude Kogu ku
junes üliõpilaskonna keskorganisat

siooniks, milles ühinesid koostöö nimel 
kolm eri suunda -  korporatsioonid, tsent
rum ja  vasakpoolsed. Lehe esimene 
number ilmus jaanuaris 1914. 
Toimetaja oli mag Villem Grünthal (Ri
dala). Kevadsemestril ilmus lehte veel 
kolm, sügisel neli numbrit.

Alanud maailmasõda ning hilisem 
revolutsioon ci mõjunud hästi ülikooli 
tegevusele ega ka lehele. Raskendav oli 
ka toimetajate pidev vahetus. Viimane 
number ilmus 1917. aasta mais.

Pärast üliõpilaste Ajutise Keskesituse 
moodustamist 1920. aastal ning sellest 
välja kasvanud Üliõpilaskonna Edus
tuse tööle asumist sama aasta lõpul 
pandi uuesti käima ka Üliõpilasleht -

Ü liõpilaslehekülje koostasid  ja kirjutasid Katrim Fisch ja Fred Puss, 
to im eta s  ja kujundas UT to im etu s.

E ttepanekud, küsim used ja k aastööd  saata  aadressil: katri- 
in f@ u t.ee või fp u ss@ u t.ee .

Ü liõpilaslehekülg ilmub kord kuus.
NB! A ktuaalsed  ja k iiret ilm um ist vajavad artiklid püüab UT  

to im etu s avaldada kohe. H ead koostööd!

Tartu üliõpilaskonna häälekandja.
Pärast viiendat numbrit 1922. aastal jäi 
see võlgade tõttu seisma. Uue pea
toimetaja Richard Janno (EÜS) agara

□ R ichard Janno.

töö tulemusena 1923. aastal omandas 
leht ligi 20 järgnevat aastat püsinud kuju.

Leht ilmus 13 korda aastas umbes 
1500 eksemplaris. Aastakäigu maht ula
tus kohati 500 lehekülje ligi. Organisat
sioonide juubelite puhul ning mõnikord 
ka muudel tähtpäevadel ilmusid nende 
erinumbrid, mis on praeguseks oman
danud eriti suure väärtuse, sest kõik or
ganisatsioonid ei jõudnud enne 1940. 
aastat oma kogumikku välja anda.

Ajalehes ilmusid teated nii üliõpilaste 
kui ka õppejõudude, Üliõpilaskonna 
Edustuse (hiljem ÜHõpilasesinduse),

Järg  4. lk

Üliõpilaste eri
Jätkub  4. lk

mailto:inf@ut.ee
mailto:fpuss@ut.ee
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Paharettidest
Ülikooli arvutivõrgu ad m in ist

raatoritel on kurb k ogem u s, e t  
vähem alt korra aastas tu leb  
püüda võrgus teg u tsev a id  kuri
kaelu. K äesoleva aasta  a lguseks  
oligi vah eaeg  pikaks ven inud  ning  
adm inistraatoritel tek k is juba  
kahtlus, e t  seek ord  on  neid  üle 
kavaldatud nif, e t  nad ei m ärkagi. 
N iisuguseks asjaolud siiski ei ku
junenud.

Aasta algul tekkisid kaebused, et osa 
avalikult kasutatavaid võrguterm i
naale käitusid aeg-ajalt imelikult: 
pärast “ login” viidale vastam ist ja  
parooli küsimist lõpetasid seansi, 
nagu oleks midagi kogem ata valesti 
läinud, ning tuli alustada otsast peale.

Ei läinudki kaua, kuni selgus, et sel
listel juhtudel oli vahetult enne sama 
terminaali taga istunud keegi kasuta
janim ega “ lex” , kes ei lõpetanud oma 
seanssi nii, nagu peab, vaid jättis tööle 
programmi kese, mis kujundas ek
raani täpselt sam asuguseks, nagu 
oleks seda teinud süsteem pärast iga 
kasutaja lõpetamist. Järjekordne ek
raani taha istuja toksis midagi kaht
lustamata oma kasutajatunnuse ja  
parooli ja  jä i ootam a arvuti reageerin
gut. Samal ajal salvestas eelmise 
kasutaja (“ lex”) poolt käim a jäetud 
programm need andmed ning alles 
seejärel lõpetas nii om a töö kui ka 
eelmise kasutaja seansi. Kui palju ja  
kelle paroole sedasi välja on peilitud, 
ei oska meie kahjuks öelda. Seda on 
sisuliselt võim atu selgitada, samuti 
seda, kui palju pärast võõra nim e all 
tegutseti.

K asutajatunnuse “ lex” all tegutses 
m atem aatikateaduskonna üliõpilane 
Aleksei Jegorov, kelle juurdepääsu 
arvutivõrgule sulgesim e 20. jaanuaril 
asjaolude selgumiseni.

Viimaseid ei tulnudki väga kaua 
oodata.

Sotsiaalteaduskonna sem iootika 
vene osakonna vabakuulaja Dmitri 
Jegorovi juurdepääsu arvutivõrku sul
gesime 14. märtsil seetõttu, et tem a 
kodukataloogis asusid paroolide ja  
kasutajatunnuste nim ekirjad, lisaks 
sellele tuvastati seal skriptid (pro
grammid), mis võim aldavad võõraste 
nimede all tegutsem ist ka pärast

omanike paroolide muutmist. Kuidas 
see kõik täpsemalt toimis, jätam e 
esialgu enda teada.

Hoolim ata kasutajatunnuste kinni
panekust märgati 16. märtsil eelni
metatud kahte üliõpilast tegutsem as 
arvutuskeskuses terminaalide taga. 
Üritasime selgust saada, kuidas see oli 
võimalik, ja  ilmnes, et nende sõber, 
matem aatikateaduskonna üliõpilane 
Pavel Balashov oli neid oma kasuta
jatunnuse ja  parooli abil arvutivõrku 
lubanud. A rvutivõrgu kasutuseeskir- 
jade järgi (vt näiteks http://w w w .ut. 
ee/dokum endid/ reeglid.htm l ptk. VI, 
р. 1) on oma nime all võõrastele võrku 
juurdepääsu võim aldam ine lubamatu.

M uidugi sulgesim e samal hetkel ka 
viimati nim etatud üliõpilase kasuta
jatunnuse ja  nii nagu kord ette näeb, 
asus arvutivõrgu halduskomSsjon aru
tam a asjaosaliste karistam ist. Enne ot
suse vastuvõtm ist avastasim e, et üli
kooli www  keskserveri kata
loogidesse olid tekkinud otseviited 
Pavel Balashovi veebi lehekülgedele, 
mida saab käsitleda kui asjaosalise ot
sest häkkerlust või selle või
maldamist.

Arvutivõrgu halduskomisjoni 
pädevuses on (vt eespool viidatud 
reegleid, ptk IX) kasutuskeeldude 
määramine. Seekord otsustasim e 
keelata kõigil kolmel arvutivõrgu 
kasutamise kahe semestri jooksul, 
kuni 1. veebruarini 1999, teavitades 
sellest ka nende teaduskondade 
dekaane.

Eespool kirjeldatud programmi kir
jutam ine tekstipõhise terminaaliek- 
raani tarbeks pole mitte midagi uut ja  
keerulist, sellega saab hakkam a iga 
program m eerim ist õppinud infor- 
maatikaüliõpilane, ja  pole kindel, et 
seda võtet ikka ja  jälle  ci kasutata.

Siit soovitus avalike terminaalide 
kasutajatele: enne kui asute toksima 
oma kasutajatunnust, et sisse logida, 
vajutage paar korda enter  (return 
vm s) klahvile, et olla kindlad, kas 
Teie vestlusparneriks ekraani taga on 
arvutivõrk või mõni kurikael.

Head ja  turvalist võrgu kasutamist 
soovides

Peep Uba, 
arvutuskeskuse juhataja

A lgus 3. lk

mängis siin kaasa ka tegelik olukord 
ülikoolis, eriti just üliõpilaste osas, mille 
parandamise võimalusi ma nägin. Muid 
võimalusi peale esinduse ei paistnud 
üldse o levat-ku i kuskil parandada, siis 
esinduse kaudu ja  seegi on üsna 
keeruline.

Kas huvi oli endapoolne või kutsus 
keegi, kes juba varem sellega tegeles?

Kutsuti ka, aga suhteliselt natuke, 
pigem oli ikka enda algatus. See aasta 
oli üldse aktiivne uute tegelaste ilmu
mise aasta.

Mida esindus annab üliõpilasele, 
kes on selle liige, ja mida 
tavaüliõpilaselc?

Liikmele annab ta kindlasti eneseteos
tamise võimaluse, võimaluse mõjutada 
ülikoolis toimuvaid protsesse mingi] 
määral ja  võimaluse sidemeteks eri
nevate inimestega. Juba kandideerimine 
iseenesest tekitab mõnevõrra uue

tasandi kasvõi valijatega suheldes. Li
saks tulevad juurde veel teised esinduse 
liikmed, nii et suhtluskeskkond kind
lasti suureneb.

Mida ta kindlasti annab 
tavaiiliõpilasele, on teatavgi institut
sioon, mis tegutseb üliõpilaslikult 
vaatekohalt lähtudes, see tähendab on 
mingisugunegi koht, kuhu võib pöör
duda kartuseta, et asi jõuab otseseid või 
kõveraid teid pidi just selle isiku või 
institutsioonini, kellega probleem on 
tekkinud. Samuti on ta mingisugune 
lootus, et asja ei üritata lihtsalt ära sum
mutada. Neid küsimusi, millega on 
esinduse poole pöördutud ja  mis õppe
korraldusega seonduvad, oleme küll 
üles tõstnud. Selles näen ma esinduse 
põhilist rolli meie olemasolevate või
maluste juures.

Lisaks pakub esindus kindlasti 
teataval määral informatsiooni, meil on 
oma list ja  me edastame infot ka muul 
viisil ja  kui esindus saab veidi kindla

mad jalad alla, siis, ma usun, hakkab ta 
üha rohkem üliõpilastele pakkuma ka 
osalusvõimalusi niihästi üliõpilaspolii- 
tilisel kui ka teaduskondlikul tasandil, 
aga miks mitte ka mingisuguste institut
sioonide kaudu.

Kas Sinu arvates on üliõpilasel 
praegu Tartu Ülikoolis hea olla või 
mitte?

Minu arvates ei ole üliõpilasel Tartu 
Ülikoolis väga hea olla. Väga suur osa 
on siin lihtsalt selleks, ct saada diplom, 
teatud osa on siin lihtsalt kuidagi -  elab 
ära, võiks ka hullem olla, ja  teatud osa 
on ka rahulolematuid. Kui me võtame 
Eesti kontekstis, siis Tartu Ülikoolis 
olemine on üks kõige paremaid olemisi 
üldse üliõpilase jaoks, aga siin on väga 
palju asju, mida peab parandama ja 
veidi läänelikumaks muutma.

Küsitles Fred Puss

Üliõpilaste häälekandjad Tartus
A lgus 3. lk

naaberriikide üliõpilaskondade, üliopi- 
lasorganistatsioonidc tegevusest, üli
õpilasspordist, kirjanduse arvustusi, 
karikatuure, vähemal määral ilukirjan
duslikke palasid ja  luuletusi, nek
rolooge. Esimestel aastatel ilmusid 
teated ka Tallinna üliõpilaskonnast, va
hepeal see ununes. Tallinna Tehnika
instituudi (hiljem -ülikooli) loomisega 
1936. aastal see traditsioon taastus. Kor
duvalt oli lehe ümber lahkhelisid, kord 
olid väljaandmisest eemal korporat

sioonid (1920. aastate lopp), kord seltsid 
(1930. aastate lõpp), kuid leht ilmus 
ning pakkus lugemist nii üliõpilastele, 
õppejõududele kui vilistlastclc. Paljud 
organisatsioonid tegid lehe tellimise 
oma liikmetele kohustuslikuks, kuid 
need otsused tehti alati suure häälteena
musega ning seega pakkus lelu 
üliõpilastele vajalikke teateid ja  huvi
tavat lugemist.

Viimane number ilmus 16. mail 1940. 
Selles on aga hoopis vastupidiselt nega
tiivsetele emotsioonidele ulatuslik kava

Üliõpilaslehe reorganiseerimiseks. 
Kavatseti “panna rõhku täielikule 
üliõpilaskonna ja ülikooli informat
sioonile, mis kannab aga ikkagi üle
vaatlikku ilmet, kuna kiiret informat
siooni tuleb üliõpilasel siiski ajalehtede 
kaudu jälgida.” Ilmunud number saadeti 
tasuta kõikidele üliõpilastele, kelle 
aadress oli ülikoolil olemas, seda kavat
seti j ätk ata kajärgm  i ste nu mbri tc puhul.

(Järgneb) 

Fred Puss

organisatsioonide teated
* ÜS Raimla lauatenniseturniirist

22. märtsil võtsid osa võistlejad kuuest 
organisatsioonist. Esikoha võitis ksv! 
Rasmus Mägi (Sakala), teiseks jäi ksv! 
Luigi Päri (Liivika) ja  kolmandaks ksv! 
Jaanus Vahesalu (Liivika). Traditsiooni 
kohaselt jääb ennesõjaaegne rändkari-

kas aastaks parima raimlalasc kätte, 
kelleks oli ksv! Kaur Parve.

* ENÜS

avas oma uued konvendiruumid Riia 
tänaval vilistlaspäeva ajal 21. märtsil. 
Lindi lõikas läbi prof Jüri Kärner, kes 
oli ENÜSi taastamise ajal TÜ rektor.

Tartu Linnamuuseumist saadi tagasi 
endisaegne nimesilt. Üritusest võttis osa 
sadakond inimest.

* Korp! India

pidas 6.— 8. märtsini kevadkom-

väitekiri
Reedel, 3. aprillil kl 15.15 Lossi 3-223 

kaitseb Jüri Tammaru magistritööd 
“Sümmeetria ja ratsionaalsus”.

Reedel, 3. aprillil kell 12.15 Vanemuise 
46 aud 327: Raivo Aunap kaitseb magist
ritööd “Kevadise künnimaa mõõtmine 
satelliitpiltidel. Metoodika ja muutused
1990-ndate aastate alguses”. Oponent: 
PhD Kiira Aaviksoo; Leida Lepiku ma
gistritööd “Eesti haldusüksuste muutused 
kaartidel 1919-1997". Oponent: geogr- 
kand Heino Mardiste; Dago Anlov ma
gistritööd “Korrespondentsmaatriksi 
koostamisest transpordi-mudeli välja
töötamisel (Eestis teostatud rakenduste 
baasil)”. Oponent: MSe Urmas Kase ja 
Urmas Visse magistritööd “Maakondliku 
geoinfosüsteemi loomise põhimõtted”. 
Oponent: geogr-kand Andrus Meiner.

Esmaspäeval, 6. aprillil kl 14 kaitseb ph 
aud 102 Henn Saari doktoriväitekirja 
“Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel 
des Estnisehen”, oponent on tllo- 
loogiadoktor Paul Alvre. Kl 16 kaitseb 
samas Annika Hussar magist
riväitekirja “Eestlaste eesnimedest aas
tatel 1930-1990”, oponent on magister 
Peeter Päll.

Kolmapäeval, 8. aprillil kell 14 kaitseb 
nõukogu saalis Sergei Pakrijev dokto
ritööd “Depressiooni, alkoholi kuritarvi
tamise ja alkohölsõltuvuse levimus Ud
murtia maaelanikkonnas” meditsiinidok
tori kraadi saamiseks, oponeerivad prof 
Raimo K. R. Salokangas (Turu Ülikool) ja 
prof Lembit Rägo (TÜ farmakoloogia in
stituut); ja Oleg Milenin doktoritööd 
“Koera söögitoru kaelaosa rekonst
ruktsioon revaskulariseeritud iileumi 
autotransplantaadiga (uudne mit
meetapilise transplantatsiooni meetod)” 
meditsiinidoktori kraadi saamiseks, opo
neerivad prof. Lembit Roostar (TÜ kardi
oloogia kliinik) ja dots Toivo Suuroja (TÜ 
anatoomia instituut).

Neljapäeval, 9. aprillil kell 10 Vanemuise 
tn 46 aud 327: Jaak Kliimask kaitseb 
magistritööd “Eesti maapiirkondade 
arenguerisused”. Oponent: geogr-kand 
Jüri Kõre; ja Priidu Ristkok magistritööd 
“Regionaalpoliitika areng Eestis”. Opo
nent: MSe Garri Raagmaa.

loeng
Demokraatia ja õiglus

Alates esmaspäevast 6. aprillist esineb 
loengutega demokraatia ja õigluse tee

madel International Hobbes Assoeia- 
tioni president Martin A. Beriman 
(Ohio, USA). Esimene loeng 6. aprillil kl
14.15 Lossi 3-223.

“Väliseestlased”
Välis-Eesti uuringute keskuse poolt 

korraldatava loengukursuse “Väliseest
lased” avaloengud toimuvad esmaspäeval,
6. aprillil kell 14-16 ja teisipäeval, 7. april
lil kell 16-18 geograafia instituudis Vane
muise 46. Lektor prof Tiit Rosenberg.

varia
Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsis

Reedel, 3. aprillil kl 16 on Lossi 3 aud 
406 Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsi 
üldkoosolek. Kavas Märt Läänemetsa 
ettekanne “Hiina oma silmaga”.

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Teisipäeval, 7. aprillil kell 18.15 on Lossi
3-217 prof Jaak Kangilaski 3. loeng 
“ Prantsuse kunstist eelmise sajandi 
lõpust tänapäevani”.

Peremajutus
Seoses 6.-10. maini toimuvate rahvus

vaheliste üliõpilasmängudega vajab 
mängude majutustoimkond

vabatahtlike abi külaliste majutamisel.
Enamik SELLi mängude) osalevatest 
sportlastest paigutatakse elama Tartu 
hotellidesse, koolidesse ja ka ühisela
mutesse. Osa sportlastest on aga 
avaldanud soovi võimaluse korral ööbida 
kohalikes peredes. Kõigil, kes sooviksid 
pakkuda oma abi peremajutuse kor
raldamisel, palume ühendust võtta SELLi 
mängude majutustoimkonnaga aadressil 
Pepleri 14 või telefonil 430 833.

Lisainfo K. Kuningas, tel 430 833, e- 
post: mty-tyk@ut.ee.

Psühholoogiaserver
Teatame psühholoogiahuvilistele uuest 

www-leheküljest “Psühholoogiaserver” 
(http://www.ut.ee/PS). See pakub eri
nevaid suhtlemisvõimalusi Interneti va
hendusel. Elektroonilises jututoas toimub
2., 9. ja 16. aprillil kell 18-20 kursus 
stressist, seda viib läbi arst-intem Katrin 
Taruste. Info ja registreerimine 
http://www.ut.ee/PS/stress. html, e-post: 
kylli@tnk.tartu.ee, tel. 432 500.

- *# «# too
Õpetajaks

Kabala Põhikool Raplamaal pakub alates 
1998/99. õppeaastast tööd eesti keele ja

kirjanduse Õpetajale (täiskoormus). 
Tööleasuja soove arvestades on võimalik 
saada ka kas 0,5 raamatukoguhoidja koor
must või inglise keele (või ajaloo) osalist 
tunnikoormust. Ühe- või kahetoaline 
ametipind.

Täpsem info: Kabala Põhikool, Tamme, 
EE3520 Raplamaa; tel (248) 65 691, 65 
640.

kontsert
Heategevuskontsert Soome ja 

Eesti 80
Meeskoor LAULAJAT (Tampere, 

Soome) annab kontserdi aulas pühapäeval,
19. aprillil kell 18.

Kava koosneb soome meeskoorilau
ludest (Sibclius, Madctoja, Palmgrcn, 
Rautavaara jt), esineb ka Tartu meeskoor 
GAUDEAMUS.

Kontserdi sissetulek läheb LC Tartu- 
Tamme vahendusel soomepoiste 
toetamiseks.

Piletid täiskasvanuile 25 ja õpilastele 10 
krooni, eelmüük Tampere Majas, Jaani 4, 
Tartu (T-R 10-16, P 12-17, E, L suletud, 
tel 27 390 911).

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Tartu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 423  
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

http://www.ut
mailto:mty-tyk@ut.ee
http://www.ut.ee/PS
http://www.ut.ee/PS/stress
mailto:kylli@tnk.tartu.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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2. lk
I TÜ nõukogus:

■ 13. märtsil,
■ 27. märtsil

I Õnnitleme:
■ Livia Kirsch,
■ Elmut Laane

I Sfipendiumi- 
konkursid

Skytte
päeval
jagati

autasusid

25. märtsi] neljandat korda toimunud 
Joban Skytte päeva esimesel poolel 
tutvustas professor Helmut Piirimäe 
Poola-aja haridust Tartus. 1585. aastal 
asutati Tartusse Poola kuninga ediktiga 
Jesuiitide Kolleegium, 1582. aastal oli 
juba asutatud jesuiitide residents ja  
gümnaasium. Rootsi ajal alustas tööd 
Jesuiitide Kolleegiumis aga ülikool 
Academia Gustaviana, Professor Pii
rimäe arvates peaksime hindama ha
riduse andmist, mitte eelistama üht või 
teist andjat.

Pärast ettekannet arutati filosoofiama
gister TÕnis Lukase juhatusel Tartu 
nende koolide kui kõrghariduse alguse

toimetus
teatab,

et seoses Suure 
Reedega ilm ub 
järgm ine ajaleht 
neljapäeval, 9. aprillil. 
Seepärast palum e 
kõ ik  m aterjalid  hilje
m alt esmaspäevaks 
ära tuua/saata või 
selles suhtes 
toim etusega k o k k u  
leppida.

3. lk
I Üliõpilaste eri nr 1:

ш Persoon - 
Leif Kalev 

■ Vastab üiiõpiias- 
nõustaja 
Ülle Kapsi 

■ Üliõpilaste 
häälekandjad

4. lk
I Arvutihakkeritest: 

Peep Uba 

I Üliõpilaste eri jät
kub

I Info

□ Prantsuse suursaadik Jacques Faure ja Taani suursaadik Svend Roed 
Nielsen vestlem as linnapea Roman M uguriga. Jaak N ilsoni foto

andmise paiga tähistamist. Kunstnik 
Silver Vahtre tutvustas ideekavandit, 
mis võiks seda paika Toome jalamil pea
hoone taga majandusmaja kõrval tähis
tada. Ideed toetasid ka Poola suursaadik 
Jakub W olasiewieczja Lublini Ülikooli 
professor Jan Lewandovski.

Skytte päeva teisel poolel anti mitmele 
suursaadikule kätte Skytte medalid. 
Ülikooli nõukogu otsustas tänavu anda 
Skytte medalid Prantsuse suursaadikule 
Jacques Faure'iie, Taani suursaadikule 
Svend Roed Nielsen iie, Rootsi suur
saadikule Katarina Brodinile ja  Norra 
suursaadikule Kai O laf Lielc abi eest 
Ülikooli 17/19 asuva hoone ümberehi

tamisel uueks keeltemajaks. Kaks 
esimesenamainitud suursaadikut oli ko
hal. Norra välisministeerium eraldas 2 
miljonit Eesti krooni. Taani riik toetab 
energiasäästu programmi raames aken
de, radiaatorite ja  soojasõlmega, Prant
susmaa ja Rootsi ligi ühe miljoni 
krooniga.

Seejärel andsid haridusminister Mait 
Klaassen ja maavanem Jaan Õunapuu 
EV 80. aastapäeva autasud rektor pro- 
lesssor Peeter Tulvistele ja emeriitpro- 
fessorHans-Voldemar Trassile. Esimest 
autasustati III klassi Riigivapi ordeniga 
ja teist III klassi Valgetähc ordeniga.

Täna avatakse 
vastrenoveeritud 

ülikooli spordihoone
Täna avatakse pidulikult vast

renoveeritud spordihoone Ujula 
tänavas. Avamise puhul võistlevad 
korvpallis ja  võrkpallis nii harrastus- 
kui võistlussportlased.

R enoveerim istööde käigus sai spor
dihalli pallim ängude saal uue vastupi
dava ja  kaasaegse põranda, mis läks 
m aksma üle 3 miljoni krooni. Suve 
jooksul uuendatakse 2,7 miljoni 
krooni eest spordihalli sanitaarsõl
med. Sügiseks on kavas veel pai
galdada nn sahteltribüünid, kuhu m a
hub spordivõistlusi jälgim a ligi 2000 
vaatajat.

Kell 15.30 algab teater Vanemuise 
ja  Tartu Raadio korvpallimats, see
järel kohtuvad võrkpallis ülikooli õp
pejõud ning Tartu maavalitsuse ja  lin
navalitsuse ühendvõistkond. Kell 17 
esitletakse kirjastuse Ilmamaa raam a
tut Georg Hackenschmidtist “V alit
seda edu” . Kell 17.15 toimub spordi
halli pidulik avamine ning ürituse 
lõpetab kell 17.30 algav korvpal
livõistlus, kus kohtuvad Tartu Polari
se ja Tallinna Baltika võistkonnad.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

VI teaduse ja 
innovatsiooni mess 
IN N O V A A TIK A  '98

T artu  N äituste m essikeskuses, 
K reutzw aldi 60
3. aprill 10-18
4. aprill 10-16

Messil tehakse teatavaks Eesti Inno
vatsioonifondi 1997. aasta parim inno- 
vaatiline projekt.

4. aprillil kell 11 kuulutatakse messil 
esimest korda välja Tartu Ülikooli in- 
novatsiooniprcemiad.

Messil INNOVAATIKA '98 tutvus- 
tatakse:
teadustöid ja leiutisi, andmebaase ja 
teste, õppimis-, täiendõppe- ja  koolitus
võimalusi, raamatuid, arvuti turva
süsteeme ja võrguteenuseid, aparaate ja  
seadmeid, maakondi.

Konverents “INNOVATSIOON ja 
ARENG - ülikoolide, tööstuse ja riigi 
koostöö” on 2. ja 3. aprillil.

VI teaduse ja innovatsiooni messi IN
NOVAATIKA '98 toetab Eesti Inno
vatsioonifond.

Majandusminister Jaak Leimann
osales messi avamisel teist korda. Tema 
arvates on sel korral rohkem nii osavõt

jaid kui külastajaid. Ta nentis eile messi 
avamisel Eesti majanduse tõusu ning 
ütles, et ka ülikool teenindab majandust 
ja  ühiskonda, Minister tänas korralda
jaid ja  osalejaid. Maavanema Jaan 
Õunapuu arvates pole nii kõrgetase
melist innovaatikamessi ülikoolil olnud. 
Ta soovis traditsiooni jätkumist. Rektor 
prof Peeter Tulviste lausus, et ideest 
üksi on vähe kasu, see tuleb ka raken
dusse viia. Rektor soovis messi külal
istele head vaatamist ja  mõtlemist. 
Prorektor professor Toivo Maimets 
tänas oma avasõnades osalejaid ja kor
raldajaid.

Otseülekanne internetis;
http://www.ut.ee/innovaatika.

Uliõpilasesinduse
koosolekult

Kahe viimase nädala jooksul on 
toimunud kaks esinduse koosolekut, 
mille järjestikuse kokkukutsumise 
tingis kogunenud probleemide hulk ja  
mahukus.

Esimesel koosolekul 25. märtsil 
tegeldi uliõpilasesinduse valim is- 
juhendi parandam ise ja täien
damisega. Laekus hulk paranduset
tepanekuid, mille arutelu kandus 
edasi kajärgm isele koosolekule. R oh
kem elevust tekitasid eelhääletuse, 
eetikakokkuleppe ja  nim ekirjadele 
kautsjoni kehtestam ise ettepanekud, 
m illest küll ükski hääletamisel 
valimisjuhendisse ei pääsenud. 
V alim isjuhendisse viidi sisse 
muudatused, mille alusel on valim is- 
toimkonnal volitused valim isjuhen- 
diga vastuollu sattunud isik või ni
mekiri valimistelt eemaldada. Varem 
võis valim istoim kond teha vaid 
valimiste kehtetuks tunnistam ise et
tepaneku. Uue valim isjuhendi kinni
tamisega on selgem aks saanud 
vaidlustamise kord, m ääratletud rik
kumised ja  sanktsioonid.

25. märtsi koosolekul viibis külali
sena pr S. M uru, kelle soovil oli arut
luse all Eesti Vabariigi 80. aas
tapäevale pühendatud esseekon
kursi tulem uste avalikustam ine. 
Teabetoimkonna esim ees U. Arold, 
kes oli selle ürituse eest vastutav, an
dis aru tulemuste avalikustam ise v ii
vituse põhjustest.

Kinnitati eestseisuse töökorra eel
nõu, mille arutelud olid toimunud 
varasematel koosolekutel.

30. märtsi koosolekut alustati 
esindaja valim isega haridusm i
nisteerium i juurde m oodustatud  
Õppurite Nõukotta. Esitati kaks 
kandidaati: Katriin Fisch ja  Arne Ot- 
ter, hääled jagunesid 12:6, valituks 
osutus Katriin Fisch.

Päevakorras oli ka umbusalduse 
avaldam ine sotsiaaltoim konna  
esim ehele A. Otterile. Umbusalduse 
algatajaks oli K. Parve, põhjuseks A. 
Otteri töö korraldam atus ja  ebaõige 
käitumine seoses rektori valimistega 
(sotsiaaltoim kond langetas otsuseid 
tem a pädevusse m ittekuuluvas 
küsimuses). Toim konna esimehe võib 
am etikohustustest vabastada üliõpi- 
lasesinduse kahekolm andikulise 
koosseisu häälteenamusega. Sellist 
häälteenam ust ei saavutatud ning A. 
O tter jääb  edasi sotsiaaltoimkonna 
esimeheks.

M äärati kindlaks valim ispäevad -
28., 29. ja  30. aprill ning esitati hääle
tam iseks valim istoim konna kandi
daadid. Valituks osutusid M ihkel A l
lik, K aim o Käärmann, Juhan Nöps ja  
Lauri Pühvel.

ÜliÕpilasesinduse põhim äärus esi
tati teisele lugemisele.

Katriin Fisch

NB! Järgmises UTs ilmub ÜliÕpi
lasesinduse valimisjuhend.

http://www.ut.ee/innovaatika
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13. märtsil
A S U TA TI SIHTASUTUS 
T A R TU  ÜLIKOOLI KLII

N IKUM
Arstiteaduskonna dekaan prof Ants 

Peetsalu andis ülevaate 1993. aastal 
asutatud TÜ kliinikumi viieaastasest 
tegevusest, mida ta pidas igati tule
muslikuks, Positiivsete tendentsidena 
märkis dekaan patsientide arvu tunduvat 
tõusu ja  ravivoodikohtade arvu 
vähenemist. Vähenenud on ka arstide 
arv. Meditsiiniõdede arv on enam
vähem samaks jäänud, vähenenud on 
noorem meditsiinipcrsonal.

Arstiteaduskonna õppejõududest on 
kliinilise tööga hõivatud ainult 8%, 
Probleem tekkis 1992. aastal, kui muu
tus finantseerimine. Õppejõudude 
töötamine haiglates vajab lahendamist. 
Dekaan tõi näiteid Turu Ülikooli kesk
haigla finantseerimisest. Soomes 
saavad näiteks kõik õppetööd tegevad 
haiglad riigieelai^est 12% lisaks.

Ülikooli nõukogu kiitis heaks sihtasu
tuse TÜ kliinikum põhikiija eelnõu ja 
volitas rektorit sihtasutuse asutamisot
susele alla kirjutama. Põhikirja järgi on 
kliinikum tervishoiuasutus, mis on 
baasiks õppe-ja teadustööle.

Asutamisotsuses määratakse sihtasu
tuse juhatuse ja nõukogu liikmed. Nõu
kogusse kuulub kolm esindajat ülikoolist, 
kolm riigi poolt ning kaks linna poolt. 
Ülikooli kaks esindajat määrab rektor

Helga ja  Helmut Einpauli Mälestus
fondist on võimalik taotleda õppe- ja  
uurimisstipendiume.

Fondi juhatus jagab iga aasta 1. ok
toobril stipendiume edukatele eesti 
üliõpilastele ja  noortele teadlastele ars
titeaduse ja eesti keele alal.

arstiteaduskonna nõukogu ettepanekul. 
Nõukogu on esitanud dekaani prof Ants 
Peetsalu ja  prof Lembit Allikmetsa.

A R U TA TI EUROOPA 
KOLLEDŽI A SUTA M IST

TÜ Euroopa Kolledži põhikiri oli 
esimesel lugemisel. Kolledž asutataks 
praeguse euroteaduskonna baasil ning 
see oleks integreeritud õppe- ja  
teadusasutus, mille eesmärk on koostöö 
teaduskondadega Euroopa Liidu alase 
akadeemilise hariduse, täiendkoolituse 
ja  teaduse ühildamisel.

N IM ETA TI SKYTTE 
MEDALI SAAJAD

Nõukogu otsustas anda Skytte 
medalid Prantsuse suursaadikule Jac- 
ques Faure’ile, Taani suursaadikule 
Svend Roed Nielsenile, Rootsi suur
saadikule Katarina Brodinile ja 
Norra suursaadikule Kai Liele 
võõrkeelte õpetamise toetamise eest 
Tartu Ülikoolis.

PROFESSORI VALIMINE
Läänemeresoome keelte korrali

seks professoriks valiti läänemere
soome keelte korraline prof filoloogiadr 
Tiit-Rein Viitso.

A R U TA TI PANG A
LAENUST TE H TA V A TE  IN 

VESTEERINGUTE 
NIMEKIRJA,

mille nõukogu kinnitas (vt 27. märtsi 
nõukogu ülevaadet).

Sooviavaldused koos lühikese eluloo
kirjelduse ja  seniste õppetulemustega 
palume saata kirjalikult hiljemalt 31. 
maiks aadressil Helga ja  Helmut Ein
pauli Mälestusfond. Box 306 101 26 
Stockholm.

A U D O KTO R ID
Nõukogu otsustas valida käesoleval 

aastal mitte üle 10 audoktori.

ÕPPEKAVAD
Nõukogu otsustas anda germaani-ro- 

maani filoloogia osakonna nõukogule 
õiguse anda doktorikraade germaani- 
romaani filoloogia õppekava alusel 
ning pedagoogika osakonna nõukogule 
õiguse anda doktorikraade peda
googika õppekava alusel.

27. märtsil
VÕETI VASTU NÕUDED 

T Ü  ÕPPEjÕU VÕI 
TEAD U STÖ Ö TAJA  

A M ETIK O H A  TAO TLEJATE 
HINDAMISEL

Rektor prof Peeter Tulviste ütles 
nõudeid kommenteerides, ct akadeemi
line komisjon on nõuete väljatöötami
sega tegelnud ligi aasta. Nõuete 
koostamisel tuli arvestada, et profes
sorite palku peetakse ülikoolis teistega 
võrreldes liiga kõrgeks ning ct 
akadeemiline karjäär ei haara väikese 
palga juures enam võimekaid noori.

Arutelul soovitati dotsendi puhul roh
kem arvestada õppetöö kogemust 
(hääletamisel oligi enamik kaheaastase 
õppetÖÖkogemuse poolt) ning leiti, et 
nõuded peaksid rohkem stimuleerima 
kõrgkooliõpikute koostamist. Nõuded 
ilmuvad mõnes UT lähinumbris.

ÕPPERUUMIDE
OLUKORRAST

Prorektor prof Teet Seene ütles 
olukorrast ülevaadet tehes, et kahe vii
mase aasta jooksul ei ole eriti ruume 
juurde tulnud (128st 143ni). Umbes 
pooli õpperuume pidas ka kaasaegselt 
sisustatuks, mille eest on väga suurt 
hoolt kandnud teaduskonnad (remont, 
sisustus). Palju abi on olnud saatkon
dadest, kes on aidanud keelteklasside 
rajamisel ja  Paabeli renoveerimisel. 
Probleemid: väga vajab remonti Vane

muise 46 suur auditoorium, puudus on 
auditooriumikoipusest. Rohkem tuleb 
jälgida TÜ valitsuse otsusest kinnipi
damist, mille järgi ei anta ruume polii
tiliste jm t ürituste korraldamiseks.

UUED EMER1IT- 
PROFESSORID

Emeriitprofcssoriks valiti psühhiaat
ria erakorraline prof meditsiinidr Märt 
Saarma ja  spordimeditsiini erakor
raline prof meditsiinidr Toomas Karu. 
Päevakorrast võeti maha emeriitprofes- 
sori nimetuse andmine akadeemik Karl 
Siilivasele, kes töötas ülikoolis 1954. 
aastast. 1974. aastast suundus ta TA 
Ajaloo Instituuti. Ülikooliseaduse ja  TÜ 
põhikirja järgi võib nõukogu anda 
cmcriitprofcssori nimetuse korralise 
professori kohalt pensionile siirduvale 
TÜ õppejõule.

VALITI T Ü  AULIIGE
TÜ auliikmeks valiti Aare-Ruth 

MÖrner (Puhk), kes on asutanud Pulik- 
Mörneri-nimelise stipendiumi. Sti
pendiumi asutamine on nii materiaalses 
kui ka moraalses mõttes ülikoolile 
märkimisväärne toetus.

ÜLIKOOL OTSUSTAS 
V Õ T T A  LAENU

Nõukogu otsustas volitada rektorit 
sõlmima laenuleping 75 miljoni 
kroonise pangalaenu võtmiseks. 
Laenuandja selgub konkursiga. 
Suurem osa laenust läheb õppe
hoonete ehitamiseks ja  reno
veerimiseks (Paabel, arvutuskeskuse 
arvutisaali ümberehitus, Lai 36 ja  T i
igi 78, Pcplcri 14 ühiselamu rekonst
rueerimine, õppehoonete akende 
väljavahetamine ja  keskkütte
süsteemide uuendamine, peahoone 
vundamendi kindlustamine ja  fassaadi 
remont).

Lacnuliikide prioriteedid ja  proport
siooni kinnitab rektor igaks eelarveaas
taks teadus- ja  arenduskomisjoni et
tepanekute alusel ning ülikooli aren
gukava arengusuundade põhjal.

Livia Kirsch 
75

19. märtsil oli sünnipäev endisel far- 
maatsiaõppcjõul Livia Kirschil.

Õnnitleme ja soovime head tervist 
ning elurõõmu edaspidiseks!

K olleegid farm aatsia instituudist

Elmut 
Laane 70

31. märtsil sai 70-aastaseks arsti
teaduskonna emeriitprofessor Elmut 
Laane. Elmut Laane on õpetanud sise
haiguste propedeutikat ja  kardioloogiat 
paljudele arstidele, sealhulgas ka ham
baarstidele. Tema juhendamisel on 
valminud kolm kandidaadiväitekirja. Ta 
on jätkuvalt aktiivne inimese bioener
geetika häirete uurimisel ja  nende 
häirete korrigeerimiseks mõeldud füüsi
kaliste ravivahendite propageerimisel. 
Suure osa oma elust on Elmut Laane 
pühendanud Eesti vabaduse eest 
võitlemiseks, mille eest oli mõistetud 
kümneks aastaks Vorkuta vangilaag
risse. Praegu on Elmut Laane värske 
Teeneteristi omanik.

Soovime edu, õnne ja head tervist 
kolleegide poolt kardioloogiakliinikust!

Tänu
Autasustamisi
Tänukirjaga autasustati 85. sün

nipäeval ülikooli kauaaegset töötajat 
Marta Valku.

70. sünnipäeval pälvisid tänukirja pi
kaajalise ja kohusetundliku töö eest 
ülikoolis emeriitprofessorid Vello Past 
ja  Elmut Laane.

60. sünnipäeva puhul autasustati 
kauaaegse kohusetundliku ja  eduka töö 
eest ülikooli väikese medaliga raama
tukogu teadusosakonna juhatajat Urve 
Tõnnovit.

Väikese medali pälvis ka raamatu
kogu köitja Veera Sillasoo.

50. sünnipäeval autasustati tänukirja
ga graafikarestauraatorit Maie Austat.

Pikaajalise ja  kohusetundliku töö eest 
avaldati tänu arvutuskeskuse 
abitöölisele Jüri Alekannule.

Puhk-Mörneri 
stipendiumi konkurss

Puhk -  Mörneri stipendium on TÜ SIHTASUTUSE juurde asutanud Aare Ruth 
(Puhk) Mömer ja Magnus Mörner eesmärgiga toetada ajaloo-, õigusteaduse- ning 
eriti õigusajaloo-alast uurimistööd TÜs. Stipendium määratakse üks kord aastas 
TÜ ühele ajaloo ja  ühele õigusteaduse, iseäranis Õigusajaloo magistrandile või 
doktorandile, kes on Eesti Vabariigi kodanik.

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks üliõpilase õppeedukus, erialane ja 
ühiskondlik tegevus.

Kandideerijatel palume esitada TÜ kantseleisse (ph 207) 1. maiks järgmised 
dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis) koos ülevaatega eri
alasest ja  ühiskondlikust tegevusest,

• ülevaade kavandatavast uurimistööst,

• juhendava õppejõu soovitus,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.
Stipendiumi saaja selgub 1998. aasta sügissemestri alguseks.
Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, telefon: 375 852, e-post: sihtasu- 

tus@ut.ee

T a r t u  Ü l ik o o l i  s i h t a s u t u s
TARTU UNIVERS1TY FOUNDATION

Eesti Rahvuskomitee 
Ühendriikides 

stipendiumi konkurss
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides stipendium on moodustatud EESTI RAH

VUSKOMITEE poolt TÜ-le eesti ülikoolina töötamise 75. aastapäeva puhul 
üleantud rahalistest vahenditest. Stipendium antakse igal aastal ühele üliõpilasele 
ja  ühele magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või 
välisccstlust käsitleva õppe-ja teadustöö ning ühiskondliku tegevuse eest.

Stipendiumile kandideerijatel palume esitada TÜ kantseleisse (ph 207) 1. 
maiks järgmised dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis),

• ülevaade õppe-, teadus- ning ühiskondlikust tegevusest nimetatud valdkon
dades,

• soovitus instituudilt/osakonnalt,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.
Stipendiumid antakse üle 1998. aasta sügissemestri alguses.
Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, tel: 375 852, e-post: sihtasutus@ut.ee

TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS
TARTU UNIVERSITY FOUNDATION
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Stipendiumid
Einpaulide

Mälestusfondist

Concordia Ülikooli infopäev 

Tartus
7 . aprillil 

Tartu Ülikooli raam atuk ogus  
(ruum 2 0 2 ), kell 11 - 1 6

* Kl 12 Ärijuhtimise magistriprogrammi 
(MBA) infotund
* Kl 13.30 Tehnoloogiaarenduse- ja kor
ralduse eriala tutvustamine
* Kl И Bakalaureuseprgrammide infotund 
1998/1999. õppeaastal on bakalaureuse
õppes võimalik alustada järgmistel erialadel:
* ärijuhtimine

* tehnoloogiaarendus ja -korraldus

* õigusteadus
* meedia
magistriõppes ärijuhtimise erialal 
(Magister of Business Administra- 
tion).
Dokumentide vastuvõtt ja sisseastumis
katsed 1998/99. õppeaastaks on alanud. 
Vastuvõtt kestab bakalaureuseõppes 19. 
juunini, magistriõppes 2 1. augustini. 
Täpsema informatsiooni saamiseks 
palume pöörduda: Concordia Ülikooli 
vastuvõtuosakonda Lühike jalg 7, tel (2) 
6464 045 ja (22) 444 290.

mailto:tus@ut.ee
mailto:sihtasutus@ut.ee
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Kallis lugeja!
Tartu Ülikooli ajaleht Universitas 

Tartuensis ilmub .juba 50. aastat. 
Poole sajandi jooksul on ta pidanud 
täitma oma kohustusi terve 
akadeemilise pere -  nii ülikooli teenis
tujate kui ka üliõpilaste ees. Viimastel 
on siiani puudu oma häälekandja. 
Kas selle põhjus on huvi puudus, ma
janduslik olukord, tegijate vähesus 
või muu, see on probleem, mille üle ei 
tasu juurelda. Tähtis on, et me saak
sime endale uue perioodiliselt ilmuva 
teataja.

Vähemalt esialgu ilmub see UT crile- 
heküljena kord kuus. Loodetavasti jä t
kub tulevikus kaastöölisi, raha ning mis 
kõige tähtsam -  huvilisi lugejaid, et 
saaks taastada Üliõpilaslehe. See ci pea 
olema nii mahukas, kui enne 1940. aas
tat ilmunu, kuid kindlasti ei mahu ühele 
UT leheküljele kuus ära kõik, mis 
üliõpilastel öelda. Meid on ju  tervelt 
8692 üliõpilast (põhiõppes 6837) -  see 
on Eesti ulatuses kenakese linna 
elanikkond! Ligikaudu niisama suur 
elanikkond on näiteks Keila ja  Türi lin
nal. Igas linnas on peale tööjõuliste 
elanike päris noori ja väga vanu, meie 
oleme aga ainult noored ja  elujõulised. 
Seda enam peaks meil jätkuma energiat 
sellise töö ettevõtmiseks.

Üliõpilasleheküljel hakkame tutvus
tama eri veergudena üliõpilasorgani
satsioonide (mitte ainult intiimorgani
satsioonide) tegevust ja üritusi, 
üliõpilaskonna juhte ning teisi ärk

said üliõpilasi, üliõpilaste muresid 
ja rõõme seoses ülikooli tööga, 
üliõpilaskonna ajaloo küsimusi. 
Enamik neist teemadest on tuttavad 
vaid vähestele meist, kuid et olla täis
väärtuslik aima m ater'i kasvandik, 
peab iga üliõpilane olema kursis ka 
enda ümber toimuvaga. Kui ei oleks 
üliõpilasi, siis poleks ka ülikooli. 
Seega on üliõpilaste tegevus üks 
olulisemaid asju ning kes veel peaks 
selle vastu huvi tundma kui mitte 
meie ise?

On selge, et igaühe primaarne ees
märk on omandada ülikoolis õp
pimise ajal maksimaalselt hea kõrg
haridus, mitte tegelda kõige muuga 
selle kõrval. Kindlasti annaks 
kõikidele üliõpilaskoondumistele 
ning -ettevõtmistele tugeva ta
gasilöögi üleaja õppimise eest õppe
maksu tasumine -  siis süveneks 
veelgi omaette nokitsemine ning 
üksinda ci käiks jõud üle ühestki 
mõttetusest või koguni tegijale ning 
suunatavale mõlemale kahjulikust 
otsusest. Et mitte laskuda selleni, tu
leb meil häälekalt mõelda, mis on 
meile kasulikum, samaV ajal mitte 
unustades ka teise poole huve. 
Üliõpilaslehekülje toimetus ootab 
kõikide arvamusi ja ettepanekuid 
tulevikuks ning kaastöid!

Frcd Puss, 
üliõpilasesinduse 

teabetoimkond

Kolmele küsimusele
vastab õppe- ja üliõpilasosakonna 

üliõpilasnõustaja Ülle Kapsi
Hiljuti võis Universitas Tartuensi- 

sest lugeda, et järgmiseks õppeaastaks 
otsitakse üliõpilasnõustamisest huvi
tatud üliõpilasi. Nüüdseks on nõusta- 
jakandidaatide registreerimine lõppe
nud. Kuidas hindate tulemusi?

Rcgistrccrimisankcctc sirvides jääb 
silma, ct enamik neist on filosoofia- ja 
sotsiaalteaduskonna üliõpilastelt (43-st 
35 ankeeti). Arvestades seda, et 
filosoofia- ning sotsiaalteaduskonnas 
õpetatavad erialad seonduvad olulisel 
määral inimestega töötamisel, ci ole 
nende teaduskondade üliõpilaste huvi 
nõustamise vastu üllatav. Üliõpilas
nõustaja töö on heaks praktikaks ning 
annab võimaluse oma suhtlemisoskusi, 
välistudengite nõustajal ka võõrkeelte
oskusi proovile panna. Välisüliõpi- 
lastega tegelemisest on huvitatud 27 
üliõpilasi, suur osa nendest (16) aga on 
valmis tegelema ka endaga sama eriala 
õppivate noortega. Sama eriala õppi
vate esmakursuslasega soovib tegelda 
16 üliõpilast. Võimalik, et soov 
üliõpilasnõustajana tegutseda on seotud 
konkreetse eriala õppekava iseära
sustega. On ju filosoofia- ja sotsiaal
teaduskonna erialade õppekavades an
tud üliõpilasele teiste teaduskondadega 
võrreldes suuremaid valikuvabadusi.

Valiku langetamiseks on aga hädasti 
vaja informatsiooni alternatiivide kohta 
ning võimalust kellegagi alternatiive 
arutada. Praegu aga ci ole nõustajate 
käest uuritud olulisemaid tegureid, mis 
ajendavad neid nõustamisega 
tegelema.

Kas 43 üliõpilasnõustajat on palju 
või vähe?

Reaalselt oleks eelkõige septembris 
tööd kindlasti rohkem kui 43-le nõusta
jale. Isegi juhul, kui mitte arvestada 
nõustajate ja  esmakursuslaste erialade 
vastavusega, jääks iga nõustaja kohta 
üle kolmekümne tudengi. Praegu on aga 
erialasid, kust ei registreerunud ühtki 
nõustamishuvilist. Sotsiaalteaduskon
nas ci registreerunud oma eriala tu
dengite nõustajaks ühtki tudengit 
avaliku halduse, sotsiaaltöö, eripeda
googika ja politoloogia erialalt (sooviti 
tegelda välistudengitega). Filosoofia
teaduskonnas on ilma nõustajata skandi- 
navistika, filosoofia ning kas
vatusteaduste erialad. Lähema ajajook
sul võib nõustamishuviline nendelt 
erialadelt endast märku anda, sest et
tevalmistus ci ole veel alanud.

Kõige parem on olukord välistu
dengite nõustajatega, järgmisele õp

peaastale võib vastu minna teadmisega, 
et iga välistudeng, kes soovib, saab 
kasutada nõustaja abi. On meeldiv, et 
välistudengite nõustajate hulgas on mitu 
välistudengit, kusjuures mõni neist 
osaleb nõustamistöös juba mitmendat 
semestrit.

Milliste probleemidega tudengid 
õppeosakonna nõustaja poole pöör
duvad?

Kevadsemestri kõige pingelisem päev 
on olnud 9. veebruar, mil suurema või 
väiksema mure pärast tuli nõustaja 
juurde üle 40 tudengi. Lisaks neile 
sooviti nõu ja  abi saada telefoni ning 
e-posti vahendusel. Enamik küsimusi 
iga semestri alguses on muidugi seotud 
Õpingukava koostamise ning tun
niplaanidega: mis on kõrvalaine ning 
millal hakata kõrvalainega tegelema, 
kuidas leida sobivaid vabaaineid, kas ja  
kus on võimalik külalisüliõpilasena õp
pida jne. Mitmesugust infot käivad küsi
mas ka need, kes soovivad Tartu Üli
kooli külalisüliõpilasena õppima asuda 
või suvel sisse astuda. Paari viimase 
nädala jooksul on palju küsitud 
akadeemilise puhkuse ning eri
ala/peaaine vahetamise kohta.

persoon Üliõpilaste häälekandjad Tartus
Leif Kalev

Leif Kalev (21) on 1997/98. õppe
aastal Tartu Ülikooli Üliõpilasesin
duse esimees ja Ülikooli Üliõpilas
konna Edustuse eesistuja.

Enda tutvustuseks rääkis ta järg
mist:

Pärit olen Nõmmelt, koolis olen 
käinud 34. 9-klassilises koolis, nüüd on 
see Tallinna Nõmme Põhikool. 
Keskkooliosa käisin 32. Keskkoolis, 
kus oli ajalookallakuga klass. Osalesin 
mitmel olümpiaadil, olin Tallinna 
Keskkooli- ja  Gümnaasiumiõpilastc 
Liidu esimees ja teatud aja ka Eesti 
Gümnasistide Liidu aseesimees.

Kas õigusteadust soovisid tulla õp
pima juba ammu enne ülikooli?

Ega scc mul mingi pikaajaline unistus 
olnud. Lihtsalt need küsimused tun
dusid sellel ajal huvitavad olevat. 
Üldiselt see tegevus päris ootustele ei 
ole vastanud, eks sellest on tulenenud ka 
see, et ma tegutsen paralleelselt nii 
Õigus- kui ka sotsiaalteaduskonnas. 
Ülikooli astusin 1994. aastal.

On Sul huvialasid, mis ei seostu 
ülikoolis õpitavate erialadega?

Kindlasti on, aga nendega tegelemise 
intensiivsus on praegu üsna väike. Mille 
vastu ma olen suuremat huvi tundnud, 
on näiteks igasugused loodushoiu- 
küsimuscd ja  regionaalpoliitika. Olen 
suhteliselt rohelise maailmavaatega. 
Kui ma pisike olin, siis kogusin 
põhiliselt marke, aga ka münte. Kui 
nüüd mingi mark kätte satub, viskan 
selle albumi vahele, aga scc on ka kõik.

Oled Sa palju reisinud?

Olen suhteliselt mõõdukalt reisinud, 
aga ma ei ole seda kunagi eriti tähtsaks 
pidanud. See on olnud paratamatus või 
siis lihtsalt süllekukkunud juhus, ma ci

ole ise aktiivselt selle nimel tegutsenud. 
Põhimõtteliselt on reisimine pigem 
meelelahutus, mitte, nagu mõned väi
davad, tohutu enesetäiendamine.

Huvitavamad kohad... Ma olen 
Euroopas ringi liikunud ja siin ei ole nii 
hirmus huvitavaid kohti. Mingil määral 
endise NL aladel. Otsapunktid oleks 
Baikali järv ja Inglismaa läänerannik.

Aga minu jaoks on küllaltki tore ela
mus ühiskonnamudeli või inimeste mõt
tes alati Soome külastamine. Kuigi see 
koht on väga proosaline, siis ühiskonna 
toimimise mõttes on seda riiki päris hu
vitav jälgida.

Millal Sa esimest korda üliõpilas
konna juhatusse kandideerisid?

1995, tollel ajal oli see veel edustus.

Kas selline mõte oli Sul juba kohe 
ülikooli tulles?

Mingil kujul oli ta olemas, aga kas ta 
nii aktiivseks oleks muutunud, et kan
dideerida, seda ma ei tea. Mingil määral

Järg 4. Ik

Peaaegu igal vanal üliõpilaskonnal 
on oma häälekandja. Üliõpilaskond 
on ju ülikooli üks tähtsamaid osi ning 
peab saama võimaluse oma mõtete 
teatavaks tegemiseks. Üliõpilasleh
tede suuremad edusammud on olnud 
märgatavad iga maa rahvustunde 
kasvamisel ja on eriti tugevas seoses 
rahvusülikoolide tekkimisega. Eesti 
üliõpilaskond ennetas oma hääle
kandjaga rahvusülikooli teket.

Oma häälekandja vajadusest rääkis 
esimesena Villem Ernits Soome Yliop- 
pilaislehti ilmuma hakkamise puhul. 
Mõte ci olnud aga originaalne, sama 
idee tuli dr Oskar Kallasele 1912. aastal 
Norras Bergenis üliõpilaste häälekandja 
Minervaga tutvumisel. O. Kallas tegi
10. märtsil 1913 ettepaneku häälekandja 
väljaandmiseks EÜSilc kui vanimale 
eestlaste organisatsioonile. Tol ajal ula
tus üliõpilaste arv 1000-ni.

EÜS moodustas selleks erikomisjoni 
ning koos teiste üliõpilasorganisat
sioonidega koostati lehe programm. 19. 
augustil 1913 peeti Tartus esimene 
kõikide tolleaegsete üliõpilasorganisat
sioonide (neid oli Tartus, Riias, Peter
buris ja  Moskvas) ametlike esindajate 
koosolek. Toimetus otsustati teha 3-liik- 
meline ning lehe pealkirjaks sai 
Üliõpilaste Leht, alapealkirjaga Eesti 
Edumcelistc Üliõpilaste Häälekandja. 
Üliõpilaste Lehe Asemikkude Kogu ku
junes üliõpilaskonna keskorganisat

siooniks, milles ühinesid koostöö nimel 
kolm eri suunda-korporatsioonid, tsent
rum ja  vasakpoolsed. Lehe esimene 
number ilmus jaanuaris 1914. 
Toimetaja oli mag Villem Grünthal (Ri
dala). Kevadsemestril ilmus lehte veel 
kolm, sügisel neli numbrit.

Alanud maailmasõda ning hilisem 
revolutsioon ci mõjunud hästi ülikooli 
tegevusele ega ka lehele. Raskendav oli 
ka toimetajate pidev vahetus. Viimane 
number ilmus 1917. aasta mais.

ÜLIÕPILASLEHT
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Pärast üliõpilaste Ajutise Keskesituse 
moodustamist 1920. aastal ning sellest 
välja kasvanud Üliõpilaskonna Edus
tuse tööle asumist sama aasta lõpul 
pandi uuesti käima ka Üliõpilasleht -

Üliõpilaslehekülje koostasid ja kirjutasid Katriin Fisch ja Fred Puss, 
toimetas ja kujundas U T  toimetus.

Ettepanekud, küsimused ja kaastööd saata aadressil: katri- 
inf(a>ut.ee või fpuss@ut.ee.

Üliõpilaslehekülg ilmub kord kuus.

N B ! Aktuaalsed ja kiiret ilmumist vajavad artiklid püüab U T  
toimetus avaldada kohe. Head koostööd!

Tartu üliõpilaskonna häälekandja.
Pärast viiendat numbrit 1922. aastal jäi 
scc võlgade tõttu seisma. Uue pea
toimetaja Richard Janno (EÜS) agara

□ Richard Janno.

töö tulemusena 1923. aastal omandas 
leht ligi 20 järgnevat aastat püsinud kuju.

Leht ilmus 13 korda aastas umbes 
1500 eksemplaris. Aastakäigu maht ula
tus kohati 500 lehekülje ligi. Organisat
sioonide juubelite puhul ning mõnikord 
ka muudel tähtpäevadel ilmusid nende 
erinumbrid, mis on praeguseks oman
danud eriti suure väärtuse, sest kõik or
ganisatsioonid ei jõudnud enne 1940. 
aastat oma kogumikku välja anda.

Ajalehes ilmusid teated nii üliõpilaste 
kui ka õppejõudude, Üliõpilaskonna 
Edustuse (hiljem Üliõpilasesinduse),

Järg  4. Ik

Üliõpilaste eri
Jätkub 4. Ik
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arvuti teave
Paharettidest

Ülikooli arvutivõrgu administ
raatoritel on kurb kogemus, et 
vähemalt korra aastas tuleb 
püüda võrgus tegutsevaid kuri
kaelu. Käesoleva aasta alguseks 
oligi vaheaeg pikaks veninud ning 
administraatoritel tekkis juba 
kahtlus, et seekord on neid üle 
kavaldatud nif, et nad ei märkagi. 
Niisuguseks asjaolud siiski ei ku
junenud.

Aasta algu! tekkisid kaebused, et osa 
avalikult kasutatavaid võrguterm i
naale käitusid aeg-ajalt imelikult: 
pärast “ login” viidale vastam ist ja  
parooli küsimist lõpetasid seansi, 
nagu oleks midagi kogem ata valesti 
läinud, ning tuli alustada otsast peale.

Ei läinudki kaua, kuni selgus, et sel
listel juhtudel oli vahetult enne sam a 
terminaali taga istunud keegi kasuta
janim ega “ lex” , kes ei lõpetanud oma 
seanssi nii, nagu peab, va id jättis tööle 
programmikese, mis kujundas ek
raani täpselt sam asuguseks, nagu 
oleks seda teinud süsteem pärast iga 
kasutaja lõpetamist. Järjekordne ek
raani taha istuja toksis midagi kaht
lustamata oma kasutajatunnuse ja  
parooli ja  jäi ootam a arvuti reageerin
gut. Samal ajal salvestas eelmise 
kasutaja (“ lex”) poolt käim a jäetud 
programm need andm ed ning ailes 
seejärel lõpetas nii om a töö kui ka 
eelm ise kasutaja seansi. Kui palju ja  
kelle paroole sedasi välja on peilitud, 
ei oska meie kahjuks öelda. Seda on 
sisuliselt võim atu selgitada, samuti 
seda, kui palju pärast võõra nime all 
tegutseti.

K asutajatunnuse “ lex” all tegutses 
m atem aatikateaduskonna üliõpilane 
Aleksei Jegorov, kelle juurdepääsu 
arvutivõrgule sulgesim e 20. jaanuaril 
asjaolude selgumiseni.

V iim aseid ei tulnudki väga kaua 
oodata.

Sotsiaalteaduskonna sem iootika 
vene osakonna vabakuulaja Dmitri 
Jegorovi juurdepääsu arvutivõrku sul
gesime 14. märtsil seetõttu, et tem a 
kodukataloogis asusid paroolide ja  
kasutajatunnuste nim ekirjad, lisaks 
sellele tuvastati seal skriptid (pro
grammid), mis võim aldavad võõraste 
nimede all tegutsem ist ka pärast

omanike paroolide muutmist. Kuidas 
see kõik täpsem alt toimis, jätam e 
esialgu enda teada.

H oolim ata kasutajatunnuste kinni
panekust märgati 16. märtsil eelni
m etatud kahte üliõpilast tegutsemas 
arvutuskeskuses terminaalide taga. 
Ü ritasim e selgust saada, kuidas see oli 
võimalik, ja  ilmnes, et nende sõber, 
matemaatikateaduskonna üliõpilane 
Pavel Balashov oli neid oma kasuta
jatunnuse ja  parooli abil arvutivõrku 
lubanud. Arvutivõrgu kasutuseeskir- 
jade järgi (vt näiteks http://w w w .ut. 
ee/dokum endid/ reeglid.html ptk. VI, 
р. 1) on oma nime all võõrastele võrku 
juurdepääsu võim aldam ine lubamatu.

M uidugi sulgesim e samal hetkel ka 
viimati nim etatud üliõpilase kasuta
jatunnuse ja  nii nagu kord ette näeb, 
asus arvutivõrgu halduskomisjon aai- 
tama asjaosaliste karistamist. Enne ot
suse vastuvõtm ist avastasim e, et üli
kooli www keskserveri kata
loogidesse olid tekkinud otseviited 
Pavel Balashovi veebi lehekülgedele, 
mida saab käsitleda kui asjaosalise ot
sest häkkerlust või selle või
maldamist.

Arvutivõrgu ha I duskom isj on i 
pädevuses on (vt eespool viidatud 
reegleid, ptk IX) kasutuskeeldude 
määramine. Seekord otsustasim e 
keelata kõigil kolmel arvutivõrgu 
kasutamise kahe semestri jooksul, 
kuni 1. veebruarini 1999, teavitades 
sellest ka nende teaduskondade 
dekaane.

Eespool kirjeldatud programmi kir
jutam ine tekstipõhise terminaaliek- 
raani tarbeks pole mitte midagi uut ja  
keerulist, sellega saab hakkam a iga 
program m eerim ist õppinud infor- 
m aatikaüliõpilane, ja  pole kindel, et 
seda võtet ikka ja  jälle ei kasutata.

Siit soovitus avalike- terminaalide 
kasutajatele: enne kui asute toksima 
oma kasutajatunnust, ct sisse logida, 
vajutage paar korda enter (return 
vms) klahvile, ct olla kindlad, kas 
Teie vestluspam eriks ekraani taga on 
arvutivõrk või mõni kurikael.

Head ja  turvalist võrgu kasutamist 
soovides

Peep Uba, 
arvutuskeskuse juhataja

A lgus 3. lk

mängis siin kaasa ka tegelik olukord 
ülikoolis, eriti just üliõpilaste osas, mille 
parandamise võimalusi ma nägin. Muid 
võimalusi peale esinduse ei paistnud 
üldse olevat -  kui kuskil parandada, siis 
esinduse kaudu ja  seegi on üsna 
keeruline.

Kas huvi oli endapoolne või kutsus 
keegi, kes juba varem sellega tegeles?

Kutsuti ka, aga suhteliselt natuke, 
pigem oli ikka enda algatus. See aasta 
oli üldse aktiivne uute tegelaste ilmu
mise aasta.

Mida esindus annab üliõpilasele, 
kes on selle liige, ja mida 
tavaüliõpilasele?

Liikmele annab ta kindlasti eneseteos
tamise võimaluse, võimaluse mõjutada 
ülikoolis toimuvaid protsesse mingil 
määral ja  võimaluse sidemeteks eri
nevate inimestega. Juba kandideerimine 
iseenesest tekitab mõnevõrra uue

A lgus 3. lk
naaberriikide üliõpilaskondade, üliõpi- 
lasorganistatsioonidc tegevusest, üli
õpilasspordist, kirjanduse arvustusi, 
karikatuure, vähemal määral ilukirjan
duslikke palasid ja luuletusi, nek
rolooge. Esimestel aastatel ilmusid 
teated ka Tallinna üliõpilaskonnast, va
hepeal scc ununes. Tallinna Tehnika
instituudi (hiljem -ülikooli) loomisega 
1936. aastal see traditsioon taastus. Kor
duvalt oli lehe ümber lahkhelisid, kord 
olid väljaandmisest eemal korporat-

* ÜS Raimla lauatenniseturniirist

22. märtsil võtsid osa võistlejad kuuest 
organisatsioonist. Esikoha võitis ksv! 
Rasmus Mägi (Sakala), teiseks jäi ksv! 
Luigi Päri (Liivika) ja  kolmandaks ksv! 
Jaanus Vahesalu (Liivika). Traditsiooni 
kohaselt jääb ennesõjaaegne rändkari-

Leif Kalev
tasandi kasvõi valijatega suheldes. Li
saks tulevad juurde veel teised esinduse 
liikmed, nii et suhtluskeskkond kind
lasti suureneb.

Mida ta kindlasti annab 
tavaüliõpilasele, on teatavgi institut
sioon, mis tegutseb üliõpilaslikult 
vaatekohalt lähtudes, see tähendab -  on 
mingisugunegi koht, kuhu võib pöör
duda kartuseta, et asi jõuab otseseid või 
kõveraid teid pidi just selle isiku või 
institutsioonini, kellega probleem on 
tekkinud. Samuti on ta mingisugune 
lootus, et asja ei üritata lihtsalt ära sum
mutada. Neid küsimusi, millega on 
esinduse poole pöördutud ja  mis õppe
korraldusega seonduvad, oleme küll 
üles tõstnud. Selles näen ma esinduse 
põhilist rolli meie olemasolevate või
maluste juures.

Lisaks pakub esindus kindlasti 
teataval määral informatsiooni, meil on 
oma list ja  me edastame infot ka muul 
viisil ja  kui esindus saab veidi kindla-

sioonid (1920. aastate lõpp), kord seltsid 
(1930. aastate lõpp), kuid leht ilmus 
ning pakkus lugemist nii üliõpilastele, 
õppejõududele kui vilistlaside. Paljud 
organisatsioonid tegid lehe tellimise 
oma liikmetele kohustuslikuks, kuid 
need otsused tehti alati suure häälteena
musega ning seega pakkus leht 
üliõpilastele vajalikke teateid ja  huvi
tavat lugemist.

Viimane number ilmus 16. mail 1940. 
Selles on aga hoopis vastupidiselt nega
tiivsetele emotsioonidele ulatuslik kava

kas aastaks parima raimlalasc kätte, 
kelleks oli ksv! Kaur Parve.

* ENÜS

avas oma uued konvendiruumid Riia 
tänaval vilistlaspäeva ajal 21. märtsil. 
Lindi lõikas läbi prof Jüri Kärner, kes 
oli ENÜSi taastamise ajal TÜ rektor.

mad jalad alla, siis, ma usun, hakkab ta 
üha rohkem üliõpilastele pakkuma ka 
osalusvõimalusi niihästi üliõpilaspolii- 
tilisel kui ka teaduskondlikul tasandil, 
aga miks mitte ka mingisuguste institut
sioonide kaudu.

Kas Sinu arvates on üliõpilasel 
praegu Tartu Ülikoolis hea olla või 
mitte?

Minu arvates ei ole üliõpilasel Tartu 
Ülikoolis väga hea olla. Väga suur osa 
on siin lihtsalt selleks, ct saada diplom, 
teatud osa on siin lihtsalt kuidagi -  elab 
ära, võiks ka hullem olla, ja  teatud osa 
on ka rahulolematuid. Kui me võtame 
Eesti kontekstis, siis Tartu Ülikoolis 
olemine on üks kõige paremaid olemisi 
üldse üliõpilase jaoks, aga siin on väga 
palju asju, mida peab parandama ja 
veidi läänelikumaks muutma.

Küsitles Fred Puss

Üliõpilaslehe reorganiseerimiseks. 
Kavatseti “panna rõhku täielikule 
üliõpilaskonna ja  ülikooli informat
sioonile, mis kannab aga ikkagi üle
vaatlikku ilmet, kuna kiiret informat
siooni tuleb üliõpilasel siiski ajalehtede 
kaudu jälgida.” Ilmunud number saadeti 
tasuta kõikidele üliõpilastele, kelle 
aadress oli ülikoolil olemas, seda kavat
seti jätkata ka järgmiste numbrite puhul.

(Järgneb)

Fred Puss

Tartu Linnamuuseumist saadi tagasi 
endisaegne nimesilt. Üritusest võttis osa 
sadakond inimest.

* Korp! India

pidas 6.— 8. märtsini kevadkom- 
merssi.

Üliõpilaste häälekandjad Tartus

organisatsioonide teated

шштк

väitekiri
Reedel, 3. aprillil kl 15.15 Lossi 3-223 

kaitseb Jüri Tammaru magistritööd 
“Sümmeetria ja ratsionaalsus”.

Reedel, 3. aprillil kell 12.15 Vanemuise 
46aud 327: Raivo Aunap kaitsel) magist
ritööd “Kevadise künnimaa mõõtmine 
satelliitpiltidel. Metoodika ja muutused 
1990-ndate aastate alguses”. Oponent: 
PhD Kiira Aaviksoo; Leida Lepiku ma
gistritööd “Eesti haldusüksuste muutused 
kaartidel 1919-1997". Oponent: geogr- 
kand Heino Mardiste; Dago Antov ma
gistritööd “Korrespondentsmaatriksi 
koostamisest transpordi-mudeli välja
töötamisel (Eeslis teostatud rakenduste 
baasil)”. Oponent: MSe Urmas Kase ja 
Urmas Visse magistritööd “Maakondliku 
geoinfosüsteemi loomise põhimõtted”. 
Oponent: geogr-kand Andrus Meiner.

Esmaspäeval, 6. aprillil kl 14 kaitseb ph 
aud 102 Henn Saari doktoriväitekirja 
“Ein Weg zur Wortgrammatik am Beispiel 
des Estnisehen”, oponent on filo- 
loogiadoktor Paul Alvre. Kl 16 kaitseb 
samas Annika Hussar magist
riväitekirja “Eestlaste eesnimedest aas
tatel 1930-1990”, oponent on magister 
Peeter Päll.

Kolmapäeval, 8. aprillil kell 14 kaitseb 
nõukogu saalis Sergei Pakrijev dokto
ritööd “Depressiooni, alkoholi kuritarvi
tamise ja alkoholsõltuvuse levimus Ud
murtia maaelanikkonnas” meditsiinidok
tori kraadi saamiseks, oponeerivad prof 
Raimo K. R. Salokangas (Turu Ülikool) ja 
prof Lembit Rägo (TÜ farmakoloogia in
stituut); ja Oleg Milenin doktoritööd 
“Koera söögitoru kaelaosa rekonst
ruktsioon revaskulariseeritud iileumi 
autotransplantaadiga (uudne mit
meetapilise transplantatsiooni meetod)” 
meditsiinidoktori kraadi saamiseks, opo
neerivad prof. Lembit Roostar (TÜ kardi
oloogia kliinik) ja dots Toivo Suuroja (TÜ 
anatoomia instituut).

Neljapäeval, 9. aprillil kell 10 Vanemuise 
tn 46 aud 327: Jaak  Kliimask kaitseb 
magistritööd “Eesti maapiirkondade 
arenguerisused”. Oponent: geogr-kand 
Jüri Kõre; jaPriidu Ristkok magistritööd 
“Regionaalpoliitika areng Eestis”. Opo
nent: MSe Garri Raagmaa.

loeng
Demokraatia ja õiglus

Alates esmaspäevast 6. aprillist esineb 
loengutega demokraatia ja õigluse tee

madel International Hobbes Associa- 
tioni president Martin A. Bertman 
(Ohio, USA). Esimene loeng 6. aprillil kl 
14.15 Lossi 3-223.

“Väliseestlased” 
Välis-Eesti uuringute keskuse poolt 

korraldatava loengukursuse “Väliseest
lased” avaloengud toimuvad esmaspäeval, 
6. aprillil kell 14-16 ja teisipäeval, 7. april
lil kell 16-18 geograafia instituudis Vane
muise 46. Lektor prof Tiit Rosenberg.

varia
Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsis

Reedel, 3. aprillil kl 16 on Lossi 3 aud 
406 Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsi 
üldkoosolek. Kavas Märt Läänemetsa 
ettekanne “Hiina oma silmaga”.

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Teisipäeval, 7. aprillil kell 18.15 on Lossi 
3-217 prof Jaak Kangilaski 3. loeng 
“Prantsuse kunstist eelmise sajandi 
lõpust tänapäevani”.

Peremajutus
Seoses 6. - 10. maini toimuvate rahvus

vaheliste üliõpilasmängudega vajab 
mängude majutustoimkond

vabatahtlike abi külaliste majutamisel.
Enamik SELLi mängudel osalevatest 
sportlastest paigutatakse elama Tartu 
hotellidesse, koolidesse ja ka ühisela
mutesse. Osa sportlastest on aga 
avaldanud soovi võimaluse korral ööbida 
kohalikes peredes. Kõigil, kes sooviksid 
pakkuda oma abi peremajutuse kor
raldamisel, palume ühendust võtta SELLi 
mängude majutustoimkonnaga aadressil 
Pepleri 14 või telefonil 430 833.

Lisainfo K. Kuningas, tel 430 833, e- 
post: mty-tyk@ut.ee.

Psühholoogiaserver
Teatame psühholoogiahuvilistele uuest 

www-leheküljest “Psühholoogiaserver” 
(http://www.ut.ee/PS). See pakub eri
nevaid suhtlemisvõimalusi Interneti va
hendusel. Elektroonilises jututoas toimub 
2., 9. ja 16. aprillil kell 18-20 kursus 
stressist, seda viib läbi arst-intcm Katrin 
Taruste. Info ja registreerimine 
http://www.ut.ee/PS/stress. html, e-post: 
kylli@tnk.tartu.ee, tel. 432 500.л «• • • too

Õpetajaks
Kabala Põhikool Raplamaal pakub alates 

1998/99. õppeaastast tööd eesti keele ja

kirjanduse õpetajale (täiskoormus). 
Tööleasuja soove arvestades on võimalik 
saada ka kas 0,5 raamatukoguhoidja koor
must või inglise keele (või ajaloo) osalist 
tunnikoormust. Ühe- või kahetoaline 
ametipind.

Täpsem info: Kabala Põhikool, Tamme, 
EE3520 Raplamaa; tel (248) 65 691, 65 
640.

kontsert
Heategevuskontsert Soome ja 

Eesti 80
Meeskoor LAULAJAT (Tampere, 

Soome) annab kontserdi aulas pühapäeval, 
19. aprillil kell 18.
Kava koosneb soome meeskoorilau

ludest (Sibelius, Madctoja, Palmgrcn, 
Rautavaara jt), esineb ka Tartu meeskoor 
GAUDEAMUS.

Kontserdi sissetulek läheb LC Tartu- 
Tamme vahendusel soomepoiste 
toetamiseks.

Piletid täiskasvanuile 25 ja õpilastele 10 
krooni, eelmüük Tampere Majas, Jaani 4, 
Tartu (T-R 10-16, P 12-17, E, L suletud, 
tel 27 390 911).

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680

Tartu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee

Tellim ise nr. 423  
Tiraaž 700

Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

Nr l Ideede. 3. am ili l Ш

http://www.ut
mailto:mty-tyk@ut.ee
http://www.ut.ee/PS
http://www.ut.ee/PS/stress
mailto:kylli@tnk.tartu.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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Innovaatikamessi tasus vaadata
messireportaaž

Innovatsioonipreemiad
Innovatsioonipreemia komisjon: 

esimees I prorektor prof Toivo 
Maimets, liikmed professorid Jaak 
Aaviksoo, Jüri Tamm, Enn Seppet ja 
dots Mati Pääsuke otsustas anda välja 4 
innovatsioonipreemiat suurusega 37 
500 krooni järgmistele projektidele:

füüsika-keemiateaduskonna eksperi
mentaalfüüsika ja tehnoloogia insti
tuudi projekt: “Müomeeter -  seade 
bioloogiliste kudede funktsionaalse 
seisundi diagnostikas” - vanemteadur 
Arved Vaini juhtimisel, töörühma liik
med Leo-Henn Humal, Violetta Vain, 
Aadi Kaljuvee, Leevi Sellior;

tehnoloogiakeskuse ja  füüsika- 
keemiateaduskonna keemilise ffiüsika 
instituudi ühisprojekt: ‘‘Automaatne 
dosimeetriline kompleks koos ter- 
moluminestsentsdctcktoritega” 
keemik Mihkel Keri к mäe juhtimisel, 
töörühma liikmed Mihhail Danilkin, 
Jaan Kaasik, Aime Lust;

füüsika instituudi, firma Estla ja  ars
titeaduskonna nahahaiguste kliiniku 
ühisprojekt: “Meditsiiniline CuBr la- 
sersüsteem. Aparatuuri väljatööta
mine, intensiivse kvaasipideva laser
kiirguse ravitoime uurimine nahahai
guste teraapias ja kirurgias” - 
laborijuhataja Rein Kingu juhtimisel, 
töörühma liikmed Jevgeni Bernik, Helgi 
Silm, Ants Lõhmus, Anne Rüütel, Tea 
Avarmaa, Juri Maksimov, Jevgeni Sli- 
vinski, Mihkel Raamets, Tõnu Tamm, 
Meelis Reidla;

füüsika-keemiateaduskonna kesk- 
konnafüüsika instituudi projekt: 
“Elektrooniline aerosoolispekt- 
romeeter (EAS)” - teadur Aadu 
Mirmc juhtimisel, töörühma liikmed 
Hannes Tammct, Eduard Tamm.

Komisjon otsustas välja anda ka 4 
ergutusauhinda suurusega 12 500 
kr:

arstitcaduskonna spordimcditsiini 
ja  taastusravi kliiniku projekt: “ Pro
grammipakett LACTOR vastupi- 
davusliku iseloomuga kehaliste 
koormuste funktsionaalsete para
meetrite hindamiseks” - prof 
Toomas Karu juhtimisel, töörühma 
liikmed Georgi Slavin, Harry Lem- 
berg, Jelena Vider;

bioloogia-geograafiateaduskonna 
molekulaar- ja rakubioloogia insti
tuudi projekt: “Vahend ja meetod 
DNA nukleotiidide järjestuse 
määramiseks laserspektroskoopia 
abil” - emeriitprof Karl Rebase 
juhtimisel;

bioloogia-geograafiateaduskonna 
botaanika ja  ökoloogiainstituudi 
projekt: “Ehitusmälestiste dendro- 
kronoloogiline dateerimine” - Alar 
Läänelaiu juhtimisel;

arvutuskeskuse projekt: “Mess in
ternetis” - peaspetsialist Otto Telleri 
juhtimisel.

Koolipoisid vahivad põnevil silmi 
magnetvurri, mis Õhus hõljuma hakkab. 
Kahte sorti põnevaid helendusi saab 
näha väikeses kinnises ruumis.

Huvikeskus on alles uus asi, oma ni- 
megagi väljas esimest korda. Projekti
juht Tiiu Sild:

Nimekonkursile laekus 140 pakku
mist, seinal on need kirjas. MÕned on 
üsna naljakad, nagu näiteks Jurjev Uni
versum või Dünamo, Fookus-Pookus 

jne. Lõpuks valisime AHHAA.
Palju huvikeskuses inimesi töötab?
Palgal olen ainult mina. Aga kui 

vaatate praegu Helle Jaanistet, kes 
keerutab innukalt planissööri, või 
mõnda teist, siis näete, et nad on siin 
missiooni pärast. Ülikoolis on palju 
neid, kes on teadust populariseerinud 
või huviõpet teinud. Sellele ma loodangi 
ja  seepärast ma nii väga ei kardagi.

Et näidata, mida me üldse pakkuma 
hakkame, korraldame 
mais koos Soome hu
vikeskuse Heurekaga 
näituse ülikooli kerge- 
jõustikusaalis. Tähe
torni rahvas toob välja 
planetaariumi.

Maailmapraktikas 
selliseid ülikoolide 
juurde loodud huvi- 
keskusi praktiliselt ei 
olevatki, enamasti on 
need teadustehniliste 
muuseumide juures.
Meie keskus on uni
kaalne selles mõttes, et 
kui vaadata Raekoja

platsi poolt Tähetorni suunas, on tal 
eriti soodne asukoht. Tähetornile peaks 
lisanduma ka vana anatoomikumi 
hoone. Oleme oma projekti tutvustanud 
Põhjamaade teaduskeskuste liidu 
juhatajale, kelle meelest sellise asu
paiga ja  ülikooli juures võib sellest üks 
Euroopa huvitavamaid huvikeskusi 
tulla.

Esimeses näitusehallis tutvustavad en
nast mitmed koolid, kcskeriõppcasu- 
tuscdjt. Näha on ka kunstikooli mööblit. 
Väljas on vist ka need Kölnis messil 
käinud ja  Eesti mööblidisainereid üks
teise vastu viinud esemed. Huvitav on 
see mööbel igatahes!

Selles hallis sagib rohkcgi õpilasi. La
val on pidevalt lauljaid, tantsijaid, män
gijaid ... ja  see laulja on ju  Forseliuse 
Gümnaasiumi direktor Paul Lääne 
(fotol).

J ä r g  3. lk

□ Laulavad õpilased ja õpetajad.

Kui toimetus messile jõudis, olid 
preemiad juba jagatud. Innovat- 
sioonipreemiad. Lõpule oli jõudmas 
järgminegi üritus - anekdoodiraamatu 
esitlemine. Autasude jagamisest ja 
muust taolistest ametlikest asjadest on 
nii palju kirjutada tulnud, et mõnikord ei 
oska päeva lõpuks enam alust ja  öeldist 
ära tunda. Ametlik materjal ilmub nii
kuinii. Seepärast otsustasime messil 
veidi omapead ringi käia.

Raamatu ""Vivat Academia!” 
Tartu Ülikool anekdootides" esitle
mise lõpetasid anekdootidest väga 
lugu pidav rektor Peeter Tulviste ja 
koostaja humorist Erkki Kõlu.

viib meid avaliku halduse tudengi esindaja Järvamaal Ene Voolaid 
Siim Telleri (fotol) juurde, kes seletab, nendib sama - huvi tuntakse ja tal on 
kuidas protsess käib. messil ka kasulikke kontakte tekkinud.

□ Messi uus infoedastusviis oli Eestis esm akordselt nii 
laialdaselt kasutusel.

□ Autogram m  rektorile.

Kuidas kommenteerid, Sina kui 
ülikooliajal ka ülikoolilehes nalju 
avaldanu ja huuinorirubriiki toime- 
tanu, vastset anekdoodiraamatut?

Selles on Tartu Ülikooliga seotud 
anekdoodid, esimeses osas ajalooga 
seotud (kõige vanem aastast 1638), vii
mases on tänapäevased - Marju Lau
ristinist, rektor Tulvistest jt. On ka tu- 
dengianekdoodid eksamitest, elamisest, 
armastusest.

Kas innovaatika võib ka mingi nalja 
sünnitada?

Võib ikka. Olen küll teise eriala pro
fessor, anekdotismi peal. Aga, miks ka 
mitte.

Kõrgkoolid oma teaduskondade, ins
tituutide ja teiste asutustega on põhiliselt 
teises näitusehallis. Sotsiaalteadus
konna juures jääb pilk messipiltidega 
arvutiekraanile. Teadur Rein Murakas

Fotod tehakse digitaal- 
kaameraga, mis salvestab 
need enda kõvaketta peale. 
Siis ühendatakse see ju h t
mega arvuti külge ja  pildid  
tõmmatakse vastava pro
grammiga arvuti kõvaket
tale. Töötlen natuke, lõi
kan, muudan heledust ning 
värve ja  panen koos teks
tiga lehekülgedele. See
järel pannakse- need 
kes karvu ti kõvaketta peale. 
Nii lihtne see ongi!

Siin on võimalik vaadata 
läbi interneti ka konverent
sisaalist tulevat videopilti. 
Neljapäeval, kui ministril
oli ringkäik tehtud, võis 
kohe avamispilte näha.

See ju  lausa tulevikuaja- 
leht!

Mida teised kõrgkoolid 
pakuvad? Põllumajandus
ülikooli laual käib ringi 
mingi tuuliku moodi asi, tii
badel reklaamlehekesed.

Tuule abil pöörlema hak
kav tuuleveski tekitab mehaanilist ener
giat, mida saab kasutada veskikivi 
ringiajamiseks ja  jahu  tegemiseks nagu 
vanasti. Tänapäeval oleks vaja sellega 
ühendada elektrigeneraator, siis saame 
sellest elektrivoolu. Teine võimalus on 
risti vastupidi - ajada seda väikese elekt
rimootoriga ringi ja  panna neljale pur
jetabale kaheksa reklaami. Sel kujul 
saaksime kompaktse reklaamiratta, 
mida inimesed oma pöörlemise pärast 
meelsasti vaataksid.

Nii tutvustas leiutist EPMÜ keskkon- 
naaparatuuri labori juhataja Valdur 
Tiit.

Pressiesindaja Katrin Uindi sõnul 
tuntakse põllumajandusülikooli vastu 
päris suurt huvi, ka tehnikaülikooli esin
dajad ci saanud huvipuuduse üle kurta.

Õppimisvõimalusi tutvustasid ka 
meie Pärnu ja Türi kolledž. Ülikooli

Füüsika-keemiateaduskonna boksi 
juures hoiab Eeva Kumberg teabe- 
talitsusest vastu nägu mingit juhtmega 
otsikut. TÜ füüsika instituut, naha
haiguste kliinik ja  laserfirma Estla on 
teinud vaskaurude laseri, millega saab 
ravida mitmesuguseid nahahaigusi ja  
teha nahakirurgiat (ekseemid, akne jt). 
See uut tüüpi väga väikeste mõõtudega 
ühefaasiline seade mahub arvutikasti, 
on kerge ja seda võib koduski kasutada, 
ka näiteks tätoveeringute mahavõt
misel. Eeva märgib, et see on hea näide, 
kuidas meditsiin ja  füüsika on tei
neteisele käe ulatanud. Füüsika-mate- 
maatikadoktor Rein Kink: füüsikute 
osa peaks arstiteaduses palju suurem 
olema. Kolm aastat, mil ma sellega 
tegelnud olen, on näidanud, et oleks 
vaja spetsiaalset ettevalmistust - valmis
tada ette füüsikuid koos arstidega, siis 
saaks ka Tartus palju maailmatasemel 
asju teha.

□ Patsient Eeva talus laserravi 
hästi.

AHHAA! Ei, see pole hüüatus eelmi
se seletuse peale, vaid niisugused tähed 
seisavad ülikooli huvikeskuse nimetuse 
taga.
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Ta rtu  Ülikooli Üliõpilasesinduse
Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse 

O TS U S  

30.03.1998  
üliõpilasesinduse valimisjuhendi 

vastuvõtmisest

Üliõpilasesindus otsustab: 
üliõpilasesinduse valimisjuhend 
alljärgnevas sõnastuses vastu 
võtta ning esitada kinnitamiseks 
rektorile.

Leif Kalev, 
üliõpilasesinduse esimees

I. VALIJAD
1. Üldalused
Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse 

(edaspidi üliõpilasesinduse) liikmed vali
takse vabadel, otsestel, üldistel, vördelistel 
ja ühetaolistel valimistel. Kogu ülikool 
moodustab ühe hääletuspiirkonna. Hääle
tamine on salajane.
2. Valijad, nende õigused ja kohus

tused
Üliõpilasesinduse valimise õigus on 

kõigil Tartu Ülikooli üliõpilastel (edaspidi 
üliõpilastel).
Valijatel on õigus saada valimistoimkon- 

nali valimistesse puutuvat teavet ning sel
gitusi valimiskorra kohta.
Valija võib kontrollida enda ja  teiste vali

jate nimekirja kandmise õigsust pärast 
valijate nimekirja üldiseks tutvumiseks 
väljapanemist ning nõuda eksimuste puhul 
valimistoimkonnalt nende parandamist. 
Rikkumiste tuvastamisel tuleb teha paran
dused.
Valijal on õigus esitada kaebusi käesole

vas juhendis kehtestatud korras.
Valija peab sedeli täitma hääletuskohas 

valimistoimkonna poolt selleks märgitud 
piirkonnas. Vastasel juhul loetakse 
hääletussedel rikutuks ega lubata seda 
valimiskasti lasta.
3. Hääletamine
Hääletamiseks tuleb minna hääletuskohta 

ning esitada oma üliõpilaspilet või õpingu
raamat. Selle põhjal annab valimistoim
konna liige valijale valijate nimekirja 
alusel hääletamissedeli. Hääletamissedeli 
saamise kohta annab valija allkirja vas
tavasse nimekirja.
Valija täidab hääletamissedeli, kirjutades 

sellele enda toetatava nimekirja ning soovi 
korral ühe selle kandidaadi numbri vas
tavalt hääletuskohas olevale kandidaatide 
üldnimekirjale. Seejärel laseb valija sedeli 
valimiskasti.
Kui valija avastas hääletamisscdclil vigu 

või rikkus hääletamissedeli, on tal sedeli 
valimistoimkonna liikmele tagastamisel 
õigus saada uus hääletamissedel. Kui 
valija oli rikutud sedelile juba märkinud 
oma otsustuse, kriipsutab ta selle enne 
sedeli tagastamist läbi nii, et otsustus ei ule 
loetav.
Hääletusajad määrab valimistoimkond. 

Hääletada peab saama vähemalt kaheksa 
tundi igal valimispäeval. Hääletusaja lõp
pemisel võivad veel hääletada ainult juba 
valimisruumis viibivad valijad. 
Hääletusaegadest ja hääletuskohast annab 
valimistoimkond teada hiljemalt kandi
daatide registreerimise alguseks.

II. K A N D ID A A D ID
4. Kandideerimise õigus
Üliõpilasesindusse võib kandideerida iga 

üliõpilane, kes on nõuetekohaselt üles sea
tud ja 6. punktis märgitud andmed valimis- 
toimkonnale teatanud.
5. Ülesseadmine
Nimekirja seab üles vähemalt viisteist 

üliõpilast, andes sellele oma toetusallkirja. 
Kandidaat ise ei või enda nimekirja 
ülesseadjate hulgas olla.

Kandidaatide arv nimekirjas pole piira
tud, kuid iga isik saab kandideerida ainult 
ühes nimekirjas. Nimekirjad võivad en
dale nime võtta.

Kandidaate saab üles seada kaksteist kuni 
kümme ööpäeva enne valimiste algust. Ni
mekirjad esitatakse valimistoimkonnas 
üliõpilasomavalitsuse ruumi Ülikooli 20- 
305. Lõpptähtajast hiljem esitatud 
avaldusi ei võeta arvesse, nende 
koostamisajast sõltumata.

Ülesseadmiseks vajalikud materjalid 
peavad olema üliõpilasomavalitsuse ruu
mist kättesaadavad hiljemalt viis tööpäeva 
enne kandidaatide ülesseadmise algust.
6. Nõutavad andmed
Valimistoimkonda tuleb kirjalikult teavi

tada iga kandidaadi täisnimest, elukohast 
ja üliõpilaspileti või õpinguraamatu numb
rist. Samuti peab iga kandidaat oma 
nõusolekut väljendama sellekohase allkir
jaga. Esitamisel tuleb valimistoimkonnale 
teatada nimekirja esindaja isik ja ühen- 
dusandmed, sealhulgas vähemalt clektron- 
postiaadress või telefon.
7. Registreerimine ja puuduste kõr

valdamine
Valimistoimkond registreerib valimis- 

juhendi nõuetele vastavad nimekirjad ja 
kandidaadid nimekirjade esitamise tähtaja 
lõppedes. Valimistoimkonna liiget kandi
daadiks ei registreerita.
Õigeks ajaks esitatud, kuid nõuetele mit

tevastavate nimekirjade esindajatele tagas
tab valimistoimkond ülesseadmisse puutu
vad dokumendid puudusi ära näidates 
parandusteks, mis tuleb teha kahekümne 
nelja tunni jooksul. Dokumentide ja se
letuste saamise kohta annab nimekirja es
indaja allkirja. Tähtajaks puuduste kõr
valdamise! nimekiri või kandidaat regist
reeritakse, vastasel juhul ei saa ta 
kandideerida.
Kui ülesseadmise ja muudatuste tegemise 

viimane päev on puhkepäev, loetakse 
lõpptähtajaks sellele järgnev esimene 
tööpäev.
8. Registreerimisjärgsed muutused 

kandidaatide nimekirjas
Pärast kandidaatide registreerimise lõppu 

ei ole lubatud kandidaatide nimekirjades 
muudatusi teha, välja arvatud, kui tõen
datakse, et kandidaat ci ole üliõpilane või 
ei ole esitanud valiniisjuhendis nõutud 
andmeid.

Kui kandidaatide nimekirjas olev kandi
daat kustutatakse nimekirjast valimiste 
päevadel, arvestatakse temale antud hääli 
ainult esindajakohtadejaotamisel nimekir
jade vahel.

9. Kandidaadiks olemisest tekkivad 
õigused
Kandidaadid võivad viibida valimis

toimkonna koosolekul, millel loetakse 
hääli.
Kandidaadil on õigus saada valimistoim- 

konnalt tõend, millel on märgitud tema 
nimi, teaduskond ja kandidaadiksolek,

10. Kandidaatide tutvustamine 
Hiljemalt kaks tööpäeva enne hääletuse

algust pannakse kandidaatide üldnimekiri 
valimiskohas nähtavalt välja ning saade
takse üliõpilasomavalitsuse elektronpos- 
tilisti.
Valimistoimkond võib korraldada kõiki 

nimekirju võrdselt tutvustavaid üritusi.

III. KORRALDAJAD
11. Valimiste aeg ja valimistoimkonna 

moodustamine
Valimised peavad toimuma Õp- 

pctööpäcvadcl, soovitavalt teisi-, kolma- 
või neljapäeval. Täpsed valimispäevad, 
vähemalt kaks, määrab kindlaks 
üliõpilasesindus vähemalt kakskümmend 
viis päeva enne valimiste algust, valides 
ühtlasi neli esindajat valimistoimkonda. 
Valimiste väljakuulutamise otsus tuleb 
avalikult teatavaks teha hiljemalt kaks

kümmend kaks päeva enne valimiste al- 
guspäeva.
Üliõpilasesindus teavitab valimispäeva

dest ühe tööpäeva jooksul nende kind
laksmääramisest Tartu Ülikooli rektorit 
(edaspidi rektorit), kes nelja tööpäeva 
jooksul teabe saamisest nimetab ülikooli 
esindaja valimistoimkonnas.
12. Korralised ja erakorralised 

valimised
Korralised valimised toimuvad üks kord 

aastas, aprillikuus.
Kui üliõpilasesindus koosseisu kolmc- 

neljandikulise häälteenamusega nii otsus
tab või kui kuue nädala jooksul, välja ar
vatud kodukorras määratud koosoleku- 
vabad ajad (vaheajad), pole koosolekut 
toimunud, toimuvad üliõpilasesinduse 
erakorralised valimised. Kuuenädalast 
tähtaega arvestatakse alates vaheaja lõpust 
või kuni vaheaja alguseni.
Erakorraliste valimiste puhul järgitakse 

üliõpilasesinduse valimiste üldist korda. 
Erinevused tähtaegades kehtestab valimis
toimkond neljaviiendikulise koosseisu 
häälteenamusega langetatud otsusega. 
Erandina moodustab üliõpilasesinduse 
kogunemisvõimetuse puhul valimistoim
konna täies koosseisus Tartu Ülikooli 
Nõukogu, järgides käesoleva juhendiga 
kehtestatud esindajate mahusuhteid.
Erakorraliselt valitud üliõpilasesinduse 

koosseisu volitusaeg hõlmab nii eelmise 
koosseisu katmata jäänud aega kui sellele 
järgnevat tegevusaastat.

13. Valimistoimkonna tegevuse alused
Valimiste läbiviimise eest vastutab

käesoleva juhendi järgi moodustatud 
valimistoimkond, mille liikmed ei või ise 
valimistel kandideerida.
Valimistoimkond peab oma tegevuses 

lähtuma rangest erapooletusest ja vali jas
konna tegeliku tahte võimalikult täpse ka
jastamise saavutamisest. Valimistoim- 
kond kontrollib valimisjuhendi täitmist ja 
tagab selle ühetaolise kohaldamise.
Valimistoimkonna koosolek on otsustus

võimeline, kui selle! osaleb vähemalt pool

liikmetest. Otsused valimistoimkonnas 
langetatakse konsensuslikult, välja ar
vatud valimisjuhendis kehtestatud eran
did. Valimistoimkond valib endale 
esimehe, soovi korral ka aseesimehe.
Ülikooli ja üliõpilasomavalitsuse organid 

on kohustatud abistama valimistoimkonda 
tema töös ning andma selleks vajalikke 
andmeid ja materjale. Valimistoimkonna 
sellekohase pöördumise korral peavad nad 
vastama hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, 
arvates pöördumise saamisest.
Oma tegevusest peab valimistoimkond 

aru andma ü 1 iõpi 1 asesindusele, üliõpilas
esinduse eestseisusele ja rektorile.
Valimistoimkond teavitab valijaid oma 

tähtsamatest otsustest ja üritustest.
14. Valimistoimkonna pädevus
Lisaks käesoleva juhendi muudes punk

tides sisalduvale on valimistoimkonna 
ülesanneteks:

1) valimisettevalmistuste ajakava 
koostamine, nende juhtimine ja kooskõlas
tamine;
2) järelevalve valimiste käigu üle;
3) valimiste korra tutvustamine ning 

käesoleva juhendi avalikult kätte
saadavaks tegemine;

4) valimissedelite valmistamise ja vali
jateni jõudmise korraldamine;

5) valimistulemuste protokollimine ja 
avalikustamine;
6) valimisürikutc hoidmise ja hävitamise 

ettekirjutiste täitmine;
7) kandidaatide registreerimine;
8) sellekohaste juhiste puudumisel 

valimistega seonduvate küsimuste otsus
tamine;
9) valijatele hääletamise aja ja koha 

teatavakstegemine;
10) hääletamiskoha ja valimiskastide et

tevalmistamise tagamine;
11) hääletamise korraldamine;
12) valijate nimekirjaga tutvumise või

maluse tagamine;
13) hääletuse salajasuse tagamine;
14) valijatele nende soovil valimistega 

seonduvate küsimuste selgitamine.
15. Valimistega seotud kulud
Valimiste eelarve ja valimiskuludcks

raha eraldamise esialgse kava koostab 
valimistoimkond ning kinnitab 
üliõpilasesinduse eestseisus vähemalt viis
teist päeva enne valimisi, lõpliku 
valimiscclarve hiljemalt viis päeva pärast 
valimisi.

16. Valijate nimekiri
Valijate nimekirja koostab ja selle õig

suse eest vastutab õppe- ja üliõpilasosa
kond. Hiljemalt kakskümmend üks päeva 
enne valimisi annab ta valimistoimkonnale 
üle valijate esialgse ning hiljemalt kaks 
päeva enne valimiste algust lõpliku üldni
mekirja. Valijate nimekirjas peavad si
salduma valija ees- ja perekonnanimi, 
õpinguraamatu ja üliõpilaspileti number 
ning teaduskond.
Valijate nimekirjast väljajäänud 

üliõpilased võetakse sinna valimiste ajal 
üliõpilaspileti või õpinguraamatu alusel.

17. Hääletamissedelid ja valimiskast
Hääletamissedelid on ühesuguse

välimusega ning valimistoimkonna poolt 
pitsatiga märgistatud. Sedelil peavad sis
alduma valimiste aeg ning kohad eelistuste 
kirjutamiseks.
Enne hääletamise algust kontrollib 

valimistoimkond valimiskastide tühjust. 
Seejuures peab kohal viibima enamik 
valimistoimkonna liikmetest. Hääletamise 
vaheaegadel valimiskast plommitakse või 
pitseeritakse.

18. Hääletuskoht
Hääletuskoht peab olema kergesti 

ligipääsetav. Üldjuhul määratakse 
hääletuskohaks ruum, mida võimalikult 
suur arv üliõpilasi võimalikult tihedalt 
külastab. Valimistoimkonna otsusel võib 
hääletuskohti olla mitu.
Hääletuskohas peavad olema hääletamis- 

sedelite väljaandmise koht ja valimiskast. 
Hääletuskohas peab olema välja pandud 
kandidaatide üldnimekiri.
Hääletamise ajal viibib hääletuskohas 

vähemalt kaks valimistoimkonna liiget. 
Nende pädevuse piires korra tagamiseks 
antud korraldused on täitmiseks kohus
tuslikud kõigile ruumis viibivatele 
isikutele. Kui valimistoimkonna liikmel 
tekkib kahtlus, et valija on juba varem 
hääletanud, tuleb see selgitada enne hääle
tamissedeli valimiskasti laskmist.
Valimistoimkonna liikmete juhised olu

korra parandamiseks tuleb täita, kui need 
pole vastuolus käesoleva juhendi 
põhimõtetega.

IV. RIKKUMISED JA  VAS
TU V Ä ITE D

19. Lubamatu kihutus
Kihutustöö üliõpilasesinduse valimistel 

on lubatud. Keelatud on valijate otsene 
äraostmine ja hääletuskohas propaganda 
tegemine hääletuspäevadel.
Hääletuskohas ci või olla nimekirjade 

propagandamaterjale. Valijate abistamise 
eesmärgil paneb valimistoimkond üles 
kandidaatide üldnimekirja ning võib üles 
panna nimekirjade eeskavad enda poolt 
kehtestatavas ühesuguses formaadis.
20. Karistused
Valimisjuhendi rikkumise eest võib 

valimistoimkond kohaldada järgmisi 
karistusi;

1) kirjalik noomitus,

Tartu Ülikooli üliõpilasomavalitsus

2) kandidaadi kustutamine,
3) nimekirja kustutamine.
Noomituste tegemise otsustab valimis

toimkond oma koosolekul sellekohase et
tepaneku alusel. Kolmekordne noomitus 
loetakse võrdseks kandidaadi kustu
tamisega.
Kustutatud kandidaadi poolt antud hääli 

ci arvestata kohtade jagamisel nimekirjade 
vahel. Kustutatud kandidaat ei või saada 
üliõpilasesinduse liikmeks.

Kustutatud nimekirja hääli ei arvestata 
kohtade jagamisel nimekirjade vahel.
Kustutamise alused on valimisjuhendis 

ammendavalt loetletud. Kui pole märgitud 
otsustamismenetluse erikorda, piisab kus
tutamiseks eksimuse tuvastamisest 
valimistoimkonna poolt.
21. Häälte mittearvestamise alused
Valimispäevadel hääletuskohta ni

mekirja propagandamaterjalide pai
galdamise eest kandidaat kustutatakse. Tu
vastamiseks on vajalik vähemalt ühe 
valimistoimkonna liikme juuresolek, kuid 
otsuse langetab valimistoimkond 
täishäälteenamusega.
Kui kandidaat teatab valimistoimkon

nas, ct ci andnud nõusolekut kan
dideerimiseks, kandidaat kustutatakse.
Kui hääletuskohas on valimispäevadel 

propagandat teinud vähemalt viiendik ni
mekirja kandidaatidest, kustutatakse kogu 
nimekiri.
22. Vastuväidete esitamise üldalused
Vastuväiteid võib esitada käesoleva 

juhendiga ettenähtud piirides ja korras.
Avalduse või kaebuse esitajat tuleb ot

susest teavitada hiljemalt kahe tööpäeva 
jooksul alates selle langetamisest, kui taon 
väljendanud soovi otsusest teada saada 
ning jätnud oma ühendusandmed,
23. Avaldused valijate nimekirja kohta
Avaldused valijate nimekirja ebaõigsuse

kohta esitatakse valimistoimkonnale, mis 
vaatab need läbi kolme tööpäeva jooksul 
avalduse esitamisest.
24. Kaebused kandidaatide ülessead

mise kohta
Kaebusi kandidaatide registreerimise 

kohta esitatakse kolme päeva jooksul 
pärast sellekohase otsuse tegemist 
valimistoim-konnale, mis vaatab kaebuse 
läbi kolme tööpäeva jooksul.
25. Kaebused valimisjuhendi rikku

mise kohta
Valimisjuhendi rikkumisest kandidaatide 

või teiste isikute poolt tuleb teatada 
valimistoimkonnale. Kaebuse võib esitada 
iga rikkumisest teadlik isik. Valimistoim
kond vaatab kaebused läbi kolme tööpäeva 
jooksul esitamisest.

Vastuväiteid valimismenetluse rikku
mise kohta saab esitada häältelugemise al
guseni.
Hilisemaid vastuväiteid võib valimis

toimkond arutada üksnes juhul, kui nende 
varasem teadasaamine oli võimatu ning 
vastuväide esitati teadasaamisest nii ruttu, 
kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 
valimisprotokolli kinnitamiseni. Hilise
mad vastuväited ei saa kaasa tuua 
valimiste kehtetukstunnistamist.
26. Asjaomaste edasikaebed valimis

toimkonna tegevuse suhtes
Valimisjuhendi 19.-21. punktis märgitud 

valimistoimkonna otsuste peale võib 
puudutatud isik edasi kaevata rektorile. 
Rektor võib saata küsimuse valimistoim
konnale teistkordseks läbivaatamiseks.
Kui valimistoimkond oma otsust ei 

muuda ning selgelt on tuvastatud valimis
juhendi rikkumine valimistoimkonna 
poolt, võib rektor oma otsusega küsimuse 
teisiti lahendada. Rektor muudab valimis
toimkonna otsust vaid rikkumise kõr
valdamiseks vajalikes minimaalseis pii
rides.
Rektori otsustamisaeg on kolm tööpäeva 

vastuväite saamisest.

□ T udengid saavad uut üliõpilasesindust valida 28., 29. ja 30. aprillil.
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valimisjuhend
Aprillikuu juubilare

70 Siiri Veromann 29.04 rakubioloogia grupi vanemteadur
Nadcžda Amossova 05.04 spordihoonete remonditööline 55
Peeter Pettai 11.04 Tiigi 78 remonditööline Ants Otto 01.04 spordihoonete keskküttekütja
Evald Tõnisson 24.04 filosoofiat emeriitprof Helju Luha 06.04 raamatukogu koristaja
Anni Usin 27.04 hoonete hoold leen valvur Aime Vcskemaa 10.04 farmaatsia inst vanemlaborant

65 Tiiu Tomberg 12.04 närvikliiniku vanemteadur
Veera Sillasoo 09.04 raamatukogu köitja Matti Fischer 21.04 materjalitead inst dotsent
Helje Kaarma 15.04 naistekliiniku erakorraline prof Valdeko Müürsepp 30.04 transpordiosak juhataja
Hella Kink 26.04 geoloogia instituudi lektor 50

Tiina Prükk 01.04 nakkushaiguste kliiniku dotsent
60 Maie Austa 12.04 raamatukogu restauraator

Mari Orav 10.04 kirjastuse vanemtoimetaja Rita Mõttus 16.04 biokeemia inst preparaator
Uno Muug 15.04 peainseneriosak keevit lukksepp Tiiu Sade 17.04 raamatukogu sektorijuhataja
Jüri Samarütel 17.04 anestesioloogia kliiniku dotsent Jaan Hclm 21.04 peainseneriosak elektrik
Tiina Talvik 21.04 lastekliiniku prof, kliiniku juh Leevi Sclliov 28.04 eksperimentaalfüüsika inst
Maila Madise 23.04 TÜ Kesklinna apteegi juh programmeerija
Eda Riives 24.04 raamatukogu koristaja Maire Tikk 28.04 Tähe 4 majaj piirk koristaja

27. Muud kaebused valimistoimkonna 
tegevuse suhtes
Valimisjuhcndi 10. punkti 1., 3.,4., 6., 9.,

10., 12. ja 14. alapunktis märgitud 
küsimustes võib valimistoimkonna vas
tusega mittcrahuldumisel kaebusega pöör
duda üHõpilasesinduse eestseisuse ning 5. 
ja 7. alapunkti küsimustes rektori poole. 
Eestseisus ja rektor langetavad neis 
küsimustes valimistoimkonnale siduva ot
suse.

Valimisjuhendi 23. ja  24. punktis ette 
nähtud vastuväidete esitaja võib valimis
toimkonna otsustega mittenõustumisel 
nelja päeva jooksul avalduse või kaebuse 
rahuldamata jätmise otsuse teatavaks
tegemisest kaevata rektorile. Rektor võib 
nõuda valimistoimkonnalt otsuse läbi
vaatamist.

Käesolevas punktis esitatud kaebuste 
kohta otsuste langetamise aeg on kaks 
tööpäeva vastuväite saamisest.

V. TULEMUSTE SELGITA
MINE JA VÄLJAKUULU

TAM INE
28. Põhimõtted
Üliõpilasesindusse valitakse kolmküm

mend üks liiget. Esindajakohad jagatakse 
vastavalt hääletamas käinute arvule ni
mekirjade vahel, kus valituks osutuvad 
enim hääli saanud.

29. Häältelugemise korraldamine 
Hääli loeb valimistoimkond võimalikult

kohe hääletuse lõppemise järel. 
Valimistoimkond avab valimiskasti 

pärast hääletuse lõppemist. Valimiskasti 
varasem avamine on keelatud. Enne 
valimiskasti avamist peab valimistoim
kond selgitama ja  kustutama kasutamata 
jäänud hääletamissedelid.

Häälte lugemise juures peab viibima 
enamik valimistoimkonna liikmetest. Li
saks kandidaatidele võivad kohal viibida 
ainult valimistoimkonna poolt lubatud 
isikud.
30. ÜHõpilasesinduse liikmete selgi

tamine
Pärast kehtivate hääletussedelite üldarvu 

kindlakstegemist loetakse kokku igale ni
mekirjale ning seejärel igale kandidaadile 
antud häälte arv.

Nimekirjadele antud hääled teisendatakse 
kohtadeks, kasutades Saint-Lague reeglit 
{jagajad 1, 3, 5, 7 jne). Kui mõnele ni
mekirjale langeb rohkem kohti, kui seal on 
kandidaate, jaotatakse ülejäävad kohad 
teiste nimekirjade vahel üldistel alustel. 
Võrdsete jagatiste korra! saab esindaja- 

koha nimekiri, mille poolt on antud kokku 
rohkem hääli. Nimekirjade toetuse võrd
suse korral eelistatakse nimekirja, mille 
vastava kandidaadi poolt on antud enam 
hääli. Kui ka see näitaja on võrdne, eelis
tatakse varem registreeritud nimekirja. 

Nimekirjade sees paigutatakse kandi
daadid vastavalt kogutud häälte arvule pin
geritta. Valituks osutuvad rohkem hääli 
saanud kandidaadid vastavalt nimekirja 
saavutatud esindajakohtade arvule. Häälte 
võrdsuse korral eelistatakse kandidaati, 
kes asetses algses nimekirjas eespool.

31. Valimiste kehtetuks tunnistamine 
Valimistoimkond võib algatada valimise

kehtetuks tunnistamise, kui valimisjuhen- 
dit on oluliselt rikutud. Valimisjuhendi 
rikkumine loetakse oluliseks, kui on tõen
datud, et selle tulemusena jaotus teisiti üle

A lg u s  1. Ik

Kuidas olete messiga seotud?
Nii nagu kõik siin, oma kooliga. Ta

hame tutvustada oma kooli häid külgi 
just nendele, kellele midagi pakkuda 
suudame.

Ja mida pakute?
Humanitaarharidust, aga ka reaalha

ridust, sest koolil on oma ajakohane 
arvutiklass ja  hea arvutiõpetaja. Meil 
on kirjandus klass, kirjanduskonverent- 
sid, almanahh, ajaleht, mida kõik 
teavad. Laval tahtsime pakkuda muusi
kat ja  liikumist, sest ka need on meie 
koolis väga tähtsal kohal.

Varje Sootaki tekst, 
Reno H ckkoncnsi fotod

kahe viiendiku esindajakohtadest 
üliõpilasesinduses ning et rikkumine oli 
tahtlik.

Valimiste kehtetuks tunnistamise algatab 
valimistoimkond konsensuse alusel 
üHõpilasesinduse senisele koosseisule 
saadetava esildisega teha rektorile et
tepanek valimiste kehtetuks tunnis
tamiseks. Erakorraliste valimiste puhul 
teeb valimistoimkond kehtetuks tunnis
tamise ettepaneku rektorile ise, konsen
suse alusel. Valimistoimkonna esildise või 
ettepaneku esitamisest peatub kõigi täht
aegade kulgemine.

Valimiste kehtetuks tunnistamist saab al
gatada üksnes enne häältelugemise algust,

Valimistoimkonna esildise saamisel võib 
üliõpilascsindus koosseisu häälteena
musega teha rektorile ettepaneku valimiste 
kehtetuks tunnistamiseks. Sellisel juhul on 
lõplik otsustusõigus rektoril. Otsuse lange
tab rektor kolme tööpäeva jooksul valimis
toimkonna sellekohase aruande kätte
saamisest.

Kui rektor loeb valimised kehtivaks, jät
kub valimistulemuste selgitamine ja 
väljakuulutamine üldistel alustel. 
Valimiste kehtetuks tunnistamisel toimu
vad nelja nädala jooksul üHõpilasesinduse 
erakorralised valimised.

32. Valimistulemuste väljakuulu
tamine ja avaldamine
Valimisprotokolli koostab ja allkirjastab 

valimistoimkond kahe päeva jooksul 
hääletamise lõppemisest. Valimisproto- 
kolli kinnitavad oma allkirjadega valimis
toimkonna liikmed. Protokolli allkirjas
tamisega loetakse valimistulemused kinni
tatuks. Välja arvatud 31. punktis ette 
nähtud juhtudel, on valimistoimkond ko
hustatud protokolli tähtaegselt koostama ja 
allkirjastama.

Protokollile lisatakse valimistoimkonna 
liikmete eriarvamused ning vali mis toim
konnale esitatud avaldused ja kaebused 
valimisjuhendi rikkumiste kohta ning 
valimistoimkonna otsused neis 
küsimustes.

Valimistulemused avaldatakse vaiimistu- 
Icmustc kinnitamise järel ülikooli 
häälekandjas või selle puudumisel 
üliõpilaskonda kõige paremini katvas 
väljaandes. Lisaks sellele saadetakse nad 
üliõpilasomavalitsuse elektronpostilisti 
ning pannakse välja üliõpilasomavalitsuse 
ruumi.

33. ÜHõpilasesinduse liikmete ametis
seasumine

Uute üHõpilasesinduse liikmete volitused 
algavad valimistulemuste kinnitamisest.

Valitud üHõpilasesinduse esimene 
koosolek peab toimuma hiljemalt mai 
esimesel täisnädalal.

Asendusliikmete tuleku korra määrab 
üHõpilasesinduse kodukord.
34. Rakendusjuhised
ÜHõpilasesinduse valimisjuhendi võtab

vastu üliõpilasesindus ja  kinnitab rektor.

Pärnu ja Türi kolledži üliõpilaste ko
haliku esindamise kord kehtestatakse 
sellekohaste üHõpilasesinduse otsustega.

• Vastu võetud üHõpilasesinduse 
koosolekul 30.03.1998.

• Rektor kinnitas eeskirja 3. aprillil.

• 24. aprillil on võimalik kõiki ni
mekirju UTs tutvustada.

Ta r tu  Ü likooli valitsus
'■f i щт

IO. märtsil
* SELLE AASTA VASTUVÕTU

ARVUD. Valitsus tutvus haridusministri 
kinnitatud selle aasta bakalaureuse-, arsti- 
ja  diplomiõppe vastuvõtuarvudega. 
Kokku võetakse tänavu ülikooli 1478 uut 
üliõpilast, mis on 96 võrra rohkem kui 
möödunud aastal. Ülikoolipoolne soov oli 
vastu võtta 1648 üliõpilast, ülikoolisiseselt 
on vajaduse korral võimalik ka mõningal 
määral arve ümber jagada.

Magistriõppes saab tänavu riikliku tel
limuse alusel alustada 238 õppijat, dok
toriõppes 129, interniõppes 160 ja resi- 
dendiõppes 72.
* LEPINGULISTE ÕPPEKOHTADE 

TEENUSTASUDEST. Arutati majan
dusteaduskonna dekaani prof Jüri Sepa et
tepanekut kinnitada järgmiseks õppeaas
taks majandusteaduskonna lepinguliste 
õppekohtade uued hinnad. Valitsus otsus
tas kehtestada alates 1998/99. Õppeaas
tast riigieelarveväliste üliõpilaste õppe
koha maksumuse alampiiriks 20 000 
krooni õppeaastas.
* ÜLIKOOLI KESKSE ÜLDKULU

DE LÕIVU MINIMAALMAÄRAD.
Viimati määrati rektori käskkirjaga üldku- 
lulõiv 1996. aastal. Seoses Füüsika Insti
tuudi ülikooliga liitumisel tekkis vajadus 
need uuesti üle vaadata. Ülikooli keskseks 
üldkulude lõivu minimaalmääraks kin
nitas valitsus alates 1998. aasta 1. 
jaanuarist 8% ning Füüsika Insti
tuudile 1%. Instituut on ise oluliselt õp
petööd finantseerida aidanud.

* ÕPPEINFOSÜSTEEMI PROJEK
TI tutvustas õppeinfosüsteemide projek
tijuht Peep Moorlat. Õppetöö kor
ralduses on viimastel aastatel toimunud

1. aprilli] kohtusid Tallinnas esma
kordselt kõigi kuue ülikooli ametiühin- 
guesimehed ja rektorid (suurematest 
ülikoolidest prorektorid). Kohtumise 
algatajaks oli Eesti Kõrgkoolide Ameti
liitude Ühendus “Universitas”, kes oli 
ka ette valmistanud kokkuleppeprojek- 
ti töösuhete reguleerimiseks ülikoolides.
Kokkuleppe üks eesmärke oleks senisest 

enam koordineerida rektorite ja ametiühin
gute pingutusi, taotlemaks riigieelarveliste 
vahendite suurendamist ülikoolidele. 
Amctiühingucsimcestc arvates tuleks 
ühiselt kujundada ka haridussüsteemile 
soodsamat avalikku arvamust.

“Universitas” tegi ettepaneku, et perso
nalikulud moodustaksid vähemalt 
kuuskümmend protsenti ülikoolidele rii
gieelarvest õppekulude katteks eraldatud 
vahenditest (artikkel 53-st). Pärast lühikest 
diskussiooni olid läbirääkivad pooled 
sellega põhimõtteliselt nõus.

Samuti olid kohalolijad põhimõtteliselt 
nõus sellega, et edaspidi EV Valitsuse ja 
TALO vaheliste läbirääkimiste tulemusel 
ülikoolidele eraldatud täiendavad rahali-

suured muudatused ning teaduskon- 
nakesksed infosüsteemid ei rahulda enam. 
Seepärast on vaja välja töötada kvalitatiiv
selt uus õppeinfosüstccm, mis haaraks 
kogu ülikooli õppetöö ja  oleks kasutatav 
kogu ülikooli ulatuses. Kõige mahukamad 
on eksamiprotokollide ja  õppeainete re
gistrid, mis on juba kasutamiseks avatud. 
Selleks on vaja alates käesolevast õppe
aastast sisestada kõik eksamiprotokollid 
uude süsteemi.
* Veel oli arutusel teadustöötaja 

staatus, arenduskoda jmt küsimused.

7. aprillil
* ÕPPEKORRALDUSEESKIRJAST.

Praegu kehtiva õppekorralduseeskirja jä r
gi ei saa magistriõppesse astuda bakalau
reusekraadita kõrghariduse omandanud. 
Arutati ja  täpsustati võimalusi, mille põh
jal 'seda lubada võib. Õppekorraldusees
kirja täiendused suunati TÜ nõukogusse.

* Esimesel lugemisel oli riiklike sti
pendiumide määramise projekt.
* Valitsus otsustas avada vastavalt TÜ 

nõukogu 13. märtsi otsusele pangalaenu 
kaasabil tehtavate investeeringute ar
velt kahe objekti (Ülikooli 17/19 hoone 
rekonstrueerimine - 10 078 000 ja Ujula
4 spordihalli renoveerimine - 5 700 000 
kr) finantseerimise, kiideti heaks 
vabakuulajate ja riigieelarvevälistel õp
pekohtadel õppivate üliõpilastega 
sõlmitavad tüüplepingud, arutati raama
tupoe overhead1 i arvestamist (pärast 
arutelu eelarvekomisjonis tuleb valitsus 
selle küsimuse uuesti tagasi) jm  küsimusi, 
millest mõnes UT lähinumbris täpsemalt.

* Prorektor Riho Ulak tutvustas 
SELL-i mängude ettevalmistust ja pea
hoone fassaadi remonti. Fassaadi reno
veerimise konkursi võitis Tallinnas asuv 
AS Lindrcm. 15. juuniks tehakse korda 
sambad, nende tagune, uks ja  aknad, 25. 
augustiks peab valmis olema kogu fassaad. 
Fassaadi renoveerimise tõttu suletakse 14. 
aprillist peauks.

scd vahendid liidetaks ülikoolide töötasu- 
vahenditele.

Ühel meelel oldi ka selles, et TALO ja 
Valitsuse kokkuleppel saadud töötasude 
lisavahendite jaotus ülikoolide vahel 
toimuks ülikoolide rektorite ja ametiühin
gute esindajate ühisotsuse alusel.

Enim vaidlust põhjustas “Univcrsitasc” 
ettepanek, et TALO läbirääkimiste tule
musena saadud täiendavatest palgavahen- 
ditest tulenev palgatõus oleks ametiühin- 
guliikmetel kahe protsendi võtta suurem 
kui mittcliikmetcl. Rektorid olid üksmeel
selt selle vastu. Lepiti kokku, et ametiühin
gud esitavad järgmiseks korraks sellele et
tepanekule uue sõnastuse.

Mõlemad pooled olid põhimõtteliselt 
nõus, ct “Univcrsitasc” ja  rektorite vahel 
tuleks kokku leppida ülikoolide töötajate 
ühtsed põhipalga alammäärad; kuna 
käesolevaks aastaks ülikoolidele rii
gieelarvest eraldatud raha on ülikoolides 
struktuuriüksuste vahel ära jaotatud, siis 
otsustati selle küsimuse lahendamine 
lükata edasi. Küll aga otsustati, millistest 
põhipalga alammääradest peaks kumbki

TÜ  Sihtasutuse 
juurde asutati Lääne 

Maakonna stipendium
Teisipäeval, 2. aprillil asutati Haapsalus 

Lääne Maakonna stipendium TÜs. Sti
pendium on mõeldud Läänemaalt pärit 
üliõpilaste toetamiseks, samuti Läänemaa 
huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- 
ja  arendustöö premeerimiseks. Fondi alg
kapital on 75 tuhat krooni, mille panid 
välja Lääne Maavalitsus, Haapsalu Lin
navalitsus ja  Läänemaa Omavalitsuste 
Liit. Juurde oodatakse ka panuseid Lääne
maa inimestelt ja  ettevõtetelt. Läänemaa 
stipendiume hakatakse välja maksma iga 
aasta kevadsemestri alguses. Statuudile 
kirjutasid alla Lääne maavanem Hannes 
Danilov, Haapsalu linnapea Urmas Suk- 
les, Läänemaa Omavalitsuste Liidu 
esimees Arno Peksar ja  TÜ Sihtasutuse 
juhatuse liige Margus Ots.

Esimene Hermanni 
reisistipendium kätte 

antud
Esmaspäeval, 6. märtsil andis TÜ 

Sihtasutus välja esimese Hermanni reisi- 
stipendiumi. Stipendiumi asutas AS Her
mann Reisid TÜ magistrantide ja  dok
torantide õppereiside toetamiseks. 1997. 
aasta novembris asutatud stipendiumi on 
kavas hakata välja andma kaks korda aas
tas, kevad-ja sügissemestril. Esimese rei- 
sistipendiumi suurusega 10 000 krooni 
pälvis arstiteaduskonna doktorant Tancl 
Laisaar sõiduks Jaapanis toimuvale 
videotorakoskoopilise kirurgia kongres
sile 29. aprillist I . maini.

Aado Altmets, 
TÜ Sihtasutuse projektijuht
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pool lähtuma edasistel läbirääkimistel Ha
ridusministeeriumi, Valitsuse ja  Riigi
koguga.

Pooled olid nõus sellega, et põhipalga 
alammäärasid reguleeritakse ülikoolides 
iga kord vastavalt riigieelarveliste vahen
dite suurenemisele.

Peeti ka vajalikuks ühtlustada õppe
jõudude auditoorse koormuse normid, võt
tes aluseks välisülikoolide vastavad näita
jad ning arvestades ülikoolide eripära.

Kokkuvõtteks võib öelda, et oli kasulik 
kohtumine; edaspidiseks võib siiski prog
noosida suuremaid vaidlusi, kui 
ametiühingud esitavad esimesel korral 
rektorite vastuseisu leidnud ettepanekutele 
uue sõnastuse.
Palju sõltub ka sellest, kuivõrd oluliseks 

rektorid dialoogi jätkamist peavad, kas nad 
võtavad ka endile kohustusi, kas rektorite 
nõukogu on jätkuvalt rektorite klubiline 
ühendus või saab sellest kord kõrgha- 
ridussüstecmi tööandjate huve esindav ju 
riidiline isik.

A leksander Jakobson

Innovatsioonimessi tasub vaadata

Rektorid ja ametiühingute 
esimehed üheskoos nõu pidamas

□ Innovatsioonitalitusc vanemrefe
rent Leeni Uba: "Rõõmustasid 
rolikc osavõtt, innovaatilistc pro
jektide hulk, auhinnad ning koos
töö- ja finantseerimisettepanekud".

i



4 UNIVERSITAS TARTUENSIS

Fulbrighti stipendiumid 
1999/2000. õppeaastaks

Ameerika Saatkonna Infoteenistus 
(USIS) kuulutab välja Fulbrighti pro
grammi stipendiumide iga-aastase 
konkursi. Stipendiumid on mõeldud 
magistrantuuri- ja doktorantuuriõpin- 
guteks USA ülikoolides 1999/2000. õp
peaastal.

Stipendiumi on võimalik taotleda 
kõikidel erialadel, välja arvatud meditsiin 
ja põllumajandus. Esmakordselt antakse 
Fulbrighti programmi raames välja Robert 
Frasure mälestusstipendium, millega 
seoses on eriti oodatud avaldused 
järgmistelt erialadelt: diplomaatia, rahvus
vahelised suhted, politoloogia ja  rahvusva
heline õigus.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
* Eesti kodakondsus või Eestis alalise 

elamisloa omamine;

* vanus kuni 35 aastat kandideerimise 
a ja l ;

* bakalaureuse kraad ( võivad kan
dideerida ka kolmanda kursuse 
üliõpilased, kes lõpetavad ülikooli 1999. 
aastal);

* selge ja  kindel ettekujutus Õppetöö ees
märkidest ja  edasistest kavatsustest;

* kandidaadid peavad jätkama õpinguid 
samal erilalal, mida õpitakse Eestis;

* head tulemused õppetöös ja  väga hea 
inglise keele oskus ( nõutav TOEFL-testi 
tulemus);

* eelistatakse kandidaate, kel on 
avalduste esitamise tähtajaks vajalikud 
USA ülikoolide sisseastumistestid tehtud 
(lisaks TOEFL-testile GRE või GMAT 
vastavalt erialale);

* kandideerida ci saa üliõpilased, kes juba 
õpivad USA ülikoolis või on sinna vastu 
võetud 1998/99. õppeaastaks;

* eelistatakse kandidaate, kes ei ole USAs 
õppinud või elanud rohkem kui kuus kuud.

Harald Luningi nimeline 
stipendium

Harald Luningi nimeline stipendium on 
materiaalne toetus õppe- ja  teadustöös 
edukatele TÜ arstiteaduskonna 
üliõpilastele. Taotluste esitamise tähtaeg 
on 30 aprill. 1. juunil antakse välja kaks

stipendiumi üheks õppeaastaks. Taotleda 
võivad kõik arstiteaduskonna üliõpilased. 
Igal üliõpilasel on võimalus taotleda sti
pendiumi ka korduvalt. Taotlemiseks on 
vaja esitada:

Konstanzi Ülikooli
Konstanzi Ülikool ( Saksamaa) pakub 

Tartu Ülikooli filosoofia-, õigus-, ma
jandus- ja sotsiaalteaduskonna 
üliõpilastele, magistrantidele ja dok
torantidele 1998/99. õppeaastaks ühte 
kuni kahte stipendiumi. Üks stipendium on 
mõeldud magistrantidele või üliõpilastele 
(alates kolmandast kursusest), teine dok
torantidele.

* Üliõpilasele või magistrandile paku
takse õppimisvõimalust terveks õppeaas
taks (oktoober 1998 - juuli lõpp 1999). 
Stipendiumi suurus on 1000 DEM kuus.

Sellest summast tuleb ise tasuda semestri- 
maks (169 DEM semestris), ter- 
visekindlustus (100 DEM kuus) ja  ühise
lamu (310 - 335 DEM kuus). Nõutav hea 
saksa keele oskus.

* Doktorandid võivad taotleda stipendi
umi üheks semestriks (oktoober 1998- 
veebruari lõpp 1999), erandjuhul ka aas
taks. Doktorandi stipendiumi suurus on 
1300 DEM. Kulud on samad mis üliõpilas
tel.
Nõutavad dokumendid (saksa keeles):

Avalduste esitamise viimane kuupäev on
8. september 1998. Avaldused esitada 
aadressil:

USIS

Ameerika Saatkond 

Kentmanni 20 

EE0001 Tallinn

Täiendav info ja avalduse vormid
Põhja-Ameerika Ülikoolide Tea
bekeskusest Tartus: Ülikooli raamatu
kogu, Struve 1-318. Tel. (27) 427-243, 
e-mail: marvi@utlib.ee või USIS Tallin
nast, tel. (2) 6312-210.

TÄHELEPANU! Selle aasta suvest 
muutuvad testide tegemise korraldus ja 
hind. Vana korralduse ja  hinna järgi on 
TOEFL-testi veel võimalik sooritada 5. 
juunil Tallinnas (registreerimine Hol
landi TOEFL-i keskuses lõpeb 20. aprillil 
1998). Registrccrimisinfo , näidistestid ja 
õppematerjalid on saadaval teabekeskuses 
Tartus (Ülikooli raamatukogu, Struve 1- 
318, tel. 27-427-243) ning Põhja- 
Ameerika ülikoolide teabekeskuses 
Tallinnas: Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 
IV -101, tel. (2) 6203 543.

1. Curriculum Vilae koos põhjendusega 
(mitte üle ühe lehekülje);

2. Teaduskonna poolt kinnitatud hin
neteleht ning keskmine hinne;

3. Publikatsioonide loetelu.
Taotlused esitada arstiteaduskonna

dekanaati aadressil Veski tn. 63 või prof. 
T. Asserile (Närvikliinik, L. Puusepa 2, tel 
448 502,448 500).

1. CV;

2. Hinneteleht (inglise või saksa keeles) 
või diplomi tõlge (notariaalselt kinnitatud);

3. Saksa keele oskuse tõend (doktorandid 
võivad esitada ka inglise keeie oskuse 
tõendi);
4. Üksikasjalik uurimistöö plaan;
5. Ankeet ja  ühiselamukoha taotlemise

vorm (saadaval välisüliõpilastalituses).

Doktorandid võivad dokumendid esitada 
ka inglise keeles.
Tähtaeg: 10. mai 1998.
Lähem informatsioon välisüliõpilastali

tusest ph 104, tel 465 151 või välissuhete 
talitusest ph 304, tel 465 615.

Endised ja praegused üliõpilassportlased, treenerid, 
kehakultuuriõppejõud ning spordi organisaatorid!

Käesoleva aasta mais toimuvad Tartus 
rahvusvahelised üliõpilasmängud, millega 
tähistatakse SELL-i olümpiaadide 75. aas
tapäeva. Mängude raames avatakse 30. 
aprillil Eesti Spordimuuseumis näitus 
“Üliõpilassport muutuvas ajas".

Seoses sellega pöördub Eesti Spor- 
dimuuseum kõigi üliõpilasspordiga seotud

inimeste (õppejõud, sportlased, kehakul- 
tuuriorganisaatorid, treenerid jne) poole 
üleskutsega kaasa aidata näituse 
valmimisele. Oodatud on kõik üliõpilaste 
sportliku tegevusega seotud materjalid - 
fotod, auhinnad, medalid, diplomid, su
veniirid jne. Teretulnud on ka kirjapandud 
mälestused, ülevaated erinevate alade 
arengust, väljapaistvamatest sportlastest,

õnnestunud üritustest, spordibaaside ra
jamisest, kehakultuurialase teadustöö 
arengust.

Huvilistel palume pöörduda:

Eesti Spordimuuseum (Tartu, Riia 27a), 
tel 434 602, laks 433 290 või 

Eesti Akadeemiline Spordiliit (Tartu, 
Jakobi 5), tel 434 790 Valter Lenk või 
kodusel tel 437 742.
See on hea võimalus enda jäädvus

tamiseks Eesti spordiajalukku!

Tartu Ülikool ja Valga 
Maavalitsus korraldavad 

22. aprillil ajaloomuuseumis

Valgamaa päeva
Valgamaa päeva eesmärk on tutvustada üliõpilastele ning 

teistele huvilistele Valga maakonda, sealseid tegemisi ja 
kutsuda kõrgkooli lõpetajaid Valgamaale.
Kavas:

14.15 Avasõnad rektor prof Peeter Tulvistelt ja  Valga 
maavanemalt Rein Randverilt,

14.30 Valgamaad ja  tema arengut tutvustav konverents,
16.15 Valgamaa läbi slaidide,

17.00 Kultuuriprogramm. Esinevad tantsustuudiod “JOY” 
j a “HlKARO”,

17.15 Maavanem Rein Randveri vastuvõtt. Kohtumine 
maakonnast pärit lõpukursuslaste ja  õppejõududega. Valga
maa ettevõtjate ja  asutuste esindajate kohtumine 
üliõpilastega ja  tööpakkumised.

Vaadata saab Valga linna kunstnike Kaiii Kase ja  Raul 
Oreškini näitust.

Info: TÜ kontaktisik Valga Maavalitsuses Valeri Talu, tel 
(276) 66 120, TÜ teabetalituse spetsialist Aire Vähejaus, te! 
(27) 465 603.

16. aprillil kell 19 
esineb aulas 

Kiigelaulukuuikut
Kiigelaulukuuiku kuus vastust küsimusele: Miks me teeme 

Olav Ehala autoriõhtu?
* Meile meeldib Olav Ehala moevooludest sõltumatu muusika, 

tema laulude imeilus meloodika, ootamatute rütm -ja harmooniala- 
hendustega ja  tema julgus olla romantiline.

* Meile meeldib poeesia, mille ümber Olav Ehala oma viisid loob, 
tema austav suhe teksti.

* Olav Ehala on muusikat kirjutanud kümnetele filmidele ja  tea
trietendustele, peale selle loonud palju laule, millest tuntumad on 
juba kullafondi kuuluvad “Nukitsamehe” laulud ja  “Võta mind 
lehtede varju". Suur hulk tema muusikat on tänamatult salvestamata- 
esitamata.

* Kooslaulmine “Kiigelaulukuuikus” pakub mcilc endile suurt 
muusikalist naudingut, miks mitte seda teistega jagada.

* Kui Olav Ehalat teatakse “kuulsana ja  kummalisena" televisiooni 
vahendusel, siis meie arvates on ta seda pigem heliloojaja pianistina.

* Ainult juubelite puhul ei pea tegema plaate ja  autorikontserte. 
Hea muusika võiks salvestatud ja esitatud saada oma olemasolu 
tõttu.
Info telefonil 465 206 (Taimi Sild) ja  piletite müük ph ruumis 217 

kell 11-13.

Tudeng!
TUDENGILAUL *98

te isipäeval, 28. aprillil kell 20.00  
K aitseliidu  m ajas

• Leia või kirjuta hea laul, õpi see ära.

• Saateks kasuta ainult akustilisi pille.

• Registreerim ine 27. aprillil Tähe 4 
aud 057 kl 16-18.

TUDENGIRALLI 
"BAMBUS *98” 

OMAVALMISTATUD  
LIIKURITEL

reedel, 1. m ail kell 17.00  
P ostim aja kõrval

See on:

• hüppelaud m ootoriteta m aailm a, kus 
suured kiirused ja  kaunid sõiduriis
tad, kuid puhas ja  kaitstud keskkond;

• võim alus ju st sinu jaoks, loom in
guline osavnäpp, kel piisavalt 
insinööri taipu.

Selleks on v a ja :

• om avalmistatud vabaveerem iskii- 
rendusega liikum isvahendit;

• juh itavat kolm e- või cnam arattalist 
m ootorita ja  hädapiduriga sõidukit;

• jätta  m ängust välja lennuki, teerulli 
j t  m ootorsõidukite vrakid;

• pealtvaatajate ning piloodi elule ja  
tervisele ohutut liikurit;

• vedada liikur 1. mail hiljem alt kl 16 
Postimaja kõrvale registreerim iseks 
ja  tehno-ülevaatus-k oh tusse.

TUDENGITE AASTALAAT
lau p äeva l, 2. m ail kell 13.00  

R aekoja p latsil
• Ostke, m üüge, vahetage, kerjake ja  

korjake kõike, m ida süda ihkab. Pole 
tähtis, kas silm seletab, kõrv kuuleb 
või ham m as näksib.

• Ootam e laadalavale pilgupüüdjaid ja  
m eeleoluloojaid!

TEATEJOOKS 
KOSTÜMEERITUD  

VÕISTKONDADELE
lau p äeva l, 2. m ail kell 14.00 

R aek oja  p latsil
• V õistkonnas on kuus kostüüm is 

hinge.

• Vali teatepulgaks võistkonda kõige 
iseloom ustavam  asi, olend ...

• Registreeri tund enne algust koha
peal.

KUMMIPAADI RALLI 
EMAJÕEL

lau p äeva l, 2. m ail 
A tlan tise  ees

• Võta paat ja  osale!

• Kõikide kum m ist ujuvvahendite üle
vaatus ja  võistkondade registreeri
mine tund enne algust kohapeal.

• Ilma PÄ Ä STEVESTITA starti ci 
lubata!

INFO ÜLIKOOLI KLUBIST TEL: 
(27) 473 838.
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loeng varia
13. aprillil kell 14-16 V anem uise 46- 

335 “Väljaränne pärast Esim est m aail
masõda. Rahvastikum uutused välis
eestlaste seas” . Lektor Hill Kulu.

14. aprillil kell 16-18 Vanem uise 46- 
327 “Eestlaste tagasiränne 1945-1989” . 
Lektor Hill Kulu.

15. aprillil kell 16-18 Vanem uise 46- 
327 “Eestlaste tagasiränne 1990. aas
tatel”. Lektor Tiit Tam m aru.

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Teisipäeval, 14. aprillil kell 18,15 ph 
aud 102 prof Helmut Piirimäe loeng 
“Prantsusmaa teise keisririigi ajal”.

professorite klubi
14. aprillil kell 17.15 toim ub raam a

tukogus arutluskoosolek “Bibliofiilia 
tänane päev”. A rutluse viib läbi Peeter 
Olesk.

muuseum
näitus

Ajaloom uuseum
T o o m e m ä g i

http://\vww.ut.ee/R E А М/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671.

Ruum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast lau
päevani kell 11-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Ü likooli
le” . Jaapani kalendrite näitus, “Tartu 
Ülikool ja  V abadussõda”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli a ja loostja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “ Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
muinasteaduse m uuseum  

P e a h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid. 

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “A rm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogi amuuseum  
V a n e m u i s e  46 

http://w w w .ut.ee/BG ZM  

K-L 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

G eoloogiam uuseum  
V a n e m u i s e  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inim ese evolutsioo
nist.

Botaanikaaed 
L a i 40

E-P 10-17.

Info tel: 432 643.

raamatukogus
Raamatunäitus: Tartu üliõpilaste 

looduskaitsed ng 40, “A lbert Kivikas - 
100", “ Astrid Saava - 60"

N äitused : “ Edzard Sehaper - 90" 
(avatakse 14, aprillil), Rootsi kunstnike 
näitus (Hans Tjörncryd, Riitta 
Tjörneryd, K richter Linde).

R a a m a t u m u u s e u m
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Ta rtu  EE24Q0  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 437 
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

mailto:marvi@utlib.ee
http:///vww.ut.ee/R
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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2. ja 3. Ik
1 Regionaaltegevus

■ Regionaalprojekti uudiseid 
ш Türi Kolledžis saab õppida

keskkonrtanõunikuks
■ Oli Võro- ja Setomaa päev
л  Tulev Valgam aa päev
■ Saarlased pidasid vilistlasõhtuf

4. Ik
I Mälestati vabadus

võitlejat Jüri Kukke

I Stipendiumid

1 Jüriöö jooks

I Info

Eesti Rahva Muuseum teatab

Uliõpilasesinduse valimised on 
28.-30. aprillini!

Järjekordsed Tartu Ülikooli Ü liõpilasesinduse valim ised 
toim uvad 28.-30. aprillini, ilm selt taas raam atukogu ruu
mides. K andidaatide esitam ise tähtaeg on 17. aprill kell 15. 
N im ekirjablankette saab esindusest ja  neid saab ka sinna

esitada Ülikooli 20-305 ig ap äev  (17. aprillini) kell 10 - 15. 
Igal nimekirjal peab olem a ka vähem alt 15 nim ekirjalist 
toetajaallkirja.

Valim istoim konna liige Juhan Nöps

Hei, tudeng!
Kõikidel valim isnim ekirjadel on end võim alik tutvustada 

reedel, 24. aprillil ilmuvas Universitas Tartuensises:
* nim ekiri,

* fotod,

* program m  või tutvustus (kuni 1 A4 lk).

Tekstid saata e-postiga (ajaleht@  ut.ee) või tuua disketil 
MS W ord 6 või 7. Fotod tuua toim etusse (peahoone 241). 
Kõik kohale toim etada esm aspäevaks, 20. aprilliks. 
Soovitav on eelnevalt toim etusega kokku leppida tel 465 
680.

17. aprillil möödub 10 aastat sini- 
inust-valge lipu avalikust taasvälja- 
toomisest Tartu muinsuskaitse
päevadel.

Sel puhul toim ub V anem uise suures 
m ajas kell 18 pidulik kõnekoosolek. 
K õnekoosolekul astuvad üles M art 
Laar, Tõnis Lukas, Sulev Vahtre, Eerik- 
Niilcs Kross jt. Järgneb balletietendus 
“Exitus” K alevipoja ainetel. Pileteid 
etendusele (10.-) saab osta tund enne 
ürituse algust teatrisaali kassast. Õhtu 
lõpetab seltsiõhtu Tartu Tervishoiu
töötajate Majas, kus tollastest sünd
m ustest osavõtjad isekeskis m eenutavad

toim unut ja  veedavad seltskondlikult 
aega.

1988. aasta aprillis toim us Tartu m uin
suskaitsepäevadel nelja päeva jooksul 
üle 60 ürituse. Tipphetkedeks kujunesid 
rongkäik ja  nõukogude sõjaväe terri
toorium il asunud Raadi m õisa külas
tam ine. Eesti Ü liõpilaste Seltsi maja ees 
toim unud kõnekoosolekul lehvisid taas 
üle aastate rahvusvärvid sinise, m usta ja  
valge lipu kujul.

Sini-m ust-valge lipp oli esm akordselt 
avalikkuse ees 17. aprillil 1988 de
m onstratsioonil Raadi mõisa juurde.

Jaanus Rankla, 
ERM i avalike suhete sekretär

Spordihoone renoveerimine 
jätkub

Kolmapäeval kirjutasid rektor prof 
Peeter Tulviste ja Tartu linnapea Ro
man Mugur alla ülikooli ja linna 
koostöölepingule, et ühiselt jätkata 
Ujula tänava spordihoone reno
veerimist rahvusvahelistele standar
ditele vastavaks spordihalliks.

Ülikool kohustub rem ontim a ja  sisus
tam a spordihoone rahvusvahelistele 
standarditele ja  kehtestatud nõuetele 
vastavaks spordihalliks, korraldam a

rahvusvahelise tasem ega tippspordi- ja 
kultuuriüritusi ning võim aldam a linnal 
kasutada spordihoone ruume linnavalit
suse korraldatud sp o rd i-ja  kultuuriüri
tusteks.

Linn kohustub osalem a spordihoone 
rem onditööde projektide, hanke-, 
laenulepingute ettevalm istam isel ning 
vähem pakkum iskonkursside korralda
m isel, tööde tellim isel ning valm inud 
ehitustööde ettevalm istam isel.

Eesti ülikoolide koostööprojekt IMAGE II

□ Kolleegid Kirsi-M arja M arnela Tam pere, Rafael G uzm an Tirado 
Granada ja Sirje Üprus meie ülikoolist ühel sem inarihetkel.

IMAGE - Internationalisation, 
M anagement, A dm inistration, 
General Information and Evalua- 
tion, aga võib ka nii - imidži 
loomine, mobiilsuse arendam ine, 
asjaajamise korraldus, gen era t
sioonide vahendam ine Eesti üli
koolides.

Öeldakse, e t heal lapsel mitu 
nime.

TEMPUSE projekti IMAGE II 
au to r ja koordinaator on Sirje 
Üprus kolleegidega T artu  Üli
koolist, osavõtjad veel 5 Eesti üli
kooli, G ranada ja M anchesteri 
ning Tam pere ülikool ja CIMO 
välissuhete spetsialistid.

5-päevane seminar 
Tallinnas ja Tartus

Euroopa Liitu pürgides ja  Eestit aren
dades on kõige tähtsam aks igaühe töö 
kvaliteet, Räägim e ju  praegu palju rah
vusvahelistel “ m oeteem adel” : (ja sõna 
quality - nii eestipäraselt tavaline 
kvaliteet, tundub hoopis rahulikum ana 
ja  trafaretsena), aga mujal on tava
pärased väljendid;

■ quality management;
■ quality in curriculum;
■ quality o f  everyday work.

V älissuhete sem inaril räägiti aga väga 
lihtsatel ja  argistel teemadel:

■ suh tek o rra ld u s ü liõ p ilases t p ro fes
sori ja rek torin i välja ;

a  in fo liikum inc  m õlem as suunas; 
a  bü rokraa tia  väh en d am in e  m ii

n im um in i;
■ m ak sim aaln e  in fovahetus;
■ nn n e tw ork ide  loom ine  ü lik o o lid e  

vahel nii rah v u slik u l, reg ionaalse l 
kui rah v u sv ah e lis te l tasanditel;

■ in fo tehno loog ia  kasu tam ine  iga
p äev ases töös;

■ E uroopa L iidu p rogram m ides 
S O K R A T E S  ja  L E O N A R D O  da 
V IN C I o sa lem iseks e ttevalm istu - 
m ine.

T E M P U S  IM A G E  II v iiepäevase  
sem inari avasid  28. m ärtsil haridus
m in iste r M ait K laassen  ja  T TÜ  
p ro rek to r R ein  K üttner. O salesid  veel 
M uu sik aak ad eem ia  rek to r Peep Lass- 
m an, T T Ü  pro rek to r T iit K aps ning 
kõik  vä lissu h ete  töö ta jad  kuuest Eesti 
ü likoo list ja  partn e rü lik o o lid e  esin d a
ja d  M anchesteris t, G ranadast, T am - 
p e resl ja  Soom e C IM O st n ing E A IE  
(E uropean  A ssoeia tion  o f  In tern a 
tional E ducation ) v iitsep residen t Iris 
Schw anck .

Soom e suursaad ik  Eesti V abariig is 
Pekka  O inonen  ab ik aasag a  korraldas 
saa tk o n n as vastu v õ tu  osavõ tja te le  ja  
aukü la lis te le , rek to rite le  ja  p ro rek to 
rite le , tun n u stam ak s Eesti j a  Soom e 
ü lik o o lid e  aas ta tep ikkust koostööd. 
K o o sv iib im ise l oli ka Eesti T E M 
P U S E  K eskuse  d irek to r K ersti L ep a
jõ e , S ih tasu tuse  A rch im edes d irek to r 
R en ald o  M än d m ets  n ing  S ocratese  
büroo  ju h a ta ja  R ait T oom pere.

P õh ja lik e  loengu tega  esinesid  
G ran ad a  ja  M ancheste ri ü likoo lide  
esindajad , kes tu tvustasid  om a ü li
koole n ing  an alü ü sisid  tegevust, m is 
on seotud E u roopa  L iidu  p ro g ram 
m ide, aga ka reg ionaalse te  p ro g ram 
m ide kä iv itam ise  ja  läb iv iim isega. 
V äsim atu  K irsi-M arja  M arnela  T am 
pere Ü lik o o lis t esines ü lih uv itava te  
m aterja lidega  vä lissuh tle ja te  k o o li
tu sp ro g ram m id est, m is on uudsed 
S oom es ja  kogu m aailm as.

Paljuski on Eesti ü likoo lidel vaja  
veel kogem usi, ju lg u st ja  p ealeh ak 
kam ist, aga seda saigi ko lleeg idega 
aru tada. K õige suurem aks vajaduseks 
on m eie inim este puhul suh tlem ise  
ehk nn communication skills a ren 
dam ine eri tasand itel, oskus om a 
ideesid  tu tvustada  ja  toetus ü li
koolisiseselt.

K õik  Eesti ü likoolid  on om a
näo lised  ja  ko rdum atud  om a 
funktsioon ide  ja  suunitlusega. 
S am alaadsed  on aga m ured ja  
raskused , m ida püüti lahti rääkida.

T ahaks esile  tõsta  eelkõ ige seda, et 
ka välissuh ted  on lõpuks vah en d a ja  
ro llist jõ u d n u d  vä lja  kasvada. O sale
takse m itm es pro jek tis  ja  see kogem us 
ku lub m arjaks ära lugem atu te  
ü liõ p ila s te ' lek torite  ja  kaastöö taja te  
nõustam isel.

O n ju  välissuh ted  eesliiniks ja  riski 
ületajaks, uute ideede propageeri
jaks ning elluviijaks ülikoolis.

K iire  tegu tsem ine , oskuslik  in fo r
m atsiooni “ lu g em in e” , võõrkeelte  
oskus, õige rünnak , p idev  areng  ning 
kootöö paljude teiste  riik ide  ü li
koo lidega  nõuab  palju  tööd eelkõige 
enese  kallal. See ongi iga vä lissuhete  
spetsialisti töö kvaliteed is m äärava  
täh tsusega.

G ranada  Ü likooli esindajad  
rõõm ustasid  E estis lund nähes. M eie 
om ad jä lle  said jõ u d u  G ranada  ja  
M anchesteri ko lleeg ide päev itunud  
ju m e s t n ing  k ind lustundest om a 
igapäevases töös.

Eesti ü likoolide  välissuhete  esin d a
ja te l oli kogem usi, m ida teistega ja
gada, nagu  T artu  Ü likooli kogem used  
ja  edusam m ud kiirel m uutum iste  ajal

om a arengukavade  ja  s tra teeg ia te  
p laneerim isel, töös v ä lisü liõp ilastega , 
in tem atsio n aliseerim ise  ja  om a 
tegevuse  h ind am ise l rahvusvahelise l 
tasand il; P ed ag oog ikaü likoo li k o g e
m used  ü liõp ilaste  p rak tik a  ja  õ p e ta 
ja te  täiendõppe k o rra ldam ise l; 
M u u sik aak ad eem ia  ja  K unstiü likoo li 
eesti ku ltuuri alased  a ren d u spro jek tid  
ja  õppekavade  u u endus n in g  sidem ed 
paljude riik idega; T eh n ik aü lik o o li 
teaduspo ten tsiaal ja  a rvukad  u u rim is
p ro jek tid  n ing  k o nsortsium ides 
osalem ise  kogem used  - kõik  need il
lustreerivad  igapäevast tööd ja  a ren 
d ustegevuse  erinevaid  külgi.

P ro jek t Im age II jä tk u b  terve  selle 
aasta  jo o k su l. T o im u v ad  k o o li
tussem inarid  Soom es, vastas tik u sed  
v isiid id  n ing  workshop’id. M õ e ld u d  
on ka tu lev iku le  - a lgam as on B a lti
m aade ja  R ootsi v ä lissuhete  
koostööpro jek t V IS B Y  program m ist

fin an tseeritav  IR O B A L T  n ing  sam uti 
oo tab  T E M P U S  Im age IT jä rg  B alti
m aade, Soom e, R ootsi j a  Ing lism aa 
k o o stö ö n a  T E M P U S e raam es finan t
seerim ist.

A ren g  on n äh tav  ja  tun tav , o leks 
a inu lt ro hkem  aega  n ing  toetust E esti
siseselt.

Ü he  ra sk u sen a  võ iks lõpuks 
m ain id a  siingi E estis hariduse ja  
E u roopa  L iid u g a  ü h in em iseg a  seotud 
teg ev u se  väga eb am u g av a t rahas- 
tam isp o liitik a t.

A g a  eks aeg  teeb  om a korrek tiiv id !

M adli G anihhina, 
Tallinna Tehnikaülikooli 

välissuhete talituse juhataja
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“ Oleme osake T a rtu  Ü lik o o list"

Ü likool on Eesti e rin ev a te  p iirk o n 
dadega om a ü liõ p ilas te  ja  v ilis tlas te  
läbi seo tud  o ln u d  nii kaua, kui ta  011 
eksisteerinud . R cg io n aalp ro jek t, 
m ille  ü lesan d ek s ne id  sid em eid  tead 
likult tugevdada, on tö ö tan u d  kaks 
aastat. M ööd u n u d  sügisel võeti vastu  
ülikooli reg io n aalp ro g ram m , hilju ti 
käis esim est korda koos ü likoo li re- 
g io n aa lnõukogu . See kogu  on ülikooli 
reg ionaaltöö  suunajaks.

K ahe aas ta  töö , m ille p õ h ilisek s 
s isuks lüh idalt ö e ld u d  sid em ete  
loom ine ja  in fo v ah e tu s , loeti re- 
g ionaa ln õ u k o g u  p o o lt õ n nestunuks.

E dasise  p rio riteed i m ääram iseks 
pakkus reg io n aa ln õ u k o g u  v ä lja  
jä rg m isi tegevusi: R eg io n aa lu u rin 
gu te  K eskuse  loom ine, av aliku  
ha lduse  ja  eu roõppe  tä ien d k o o litu se  
a rendam ine  n ing  tead u ste llim u ste  v a 
hendam ise  k o rraldam ine . M ida  m aa
konnad  ü likoo lilt kõige en am  oo ta 
vad , se lgub  peagi läb irääk im iste l 
m aavanem atega . E dasiste  p laan idega  
seoses on ju ttu  o ln u d  ka ü likooli 
k o llcdž is t Ida-V irum aal, aga  se llest 
on veel vara  k o nkreetse lt rääk ida.

M u idug i ei kao  kuhug i ju b a  trad it
sio o n ilised  ü likoo li in fo p äev ad  
m aak o n d ad es. L o o d etav asti lisan d u b  
rohkem  ü k s ik u te  tead u sk o n d ad e  ja  
e ria lad e  in fopäev i. Jä tk u v a lt tu leb  
erald i täh e lep an u  p ö ö ra ta  v e n ek e e l
sete k o o lid e  lõ p e ta ja te le . P iir
k o n d lik u  a jak irjan d u seg a  on lo odud  
head  tö ised  su h ted , need  v a jav ad  
h o id m ist j a  ed as ia ren d am is t. Ü li
koo lid e  K esk u s S aarem aal on a lles 
o m a  teg ev u st a lu s tam as. V ilis tla s 
kogu  m aak o n d lik u d  k o o n d ised  on sa 
m uti lõ p e tam as o m a  esim est teg u t
sem isaasta t. Ü lik o o li k o lled ž id  
p eavad  o lem a  id eaa lis  ü lik o o lig aT a r-  
tus tih ed a lt seo tud . O lem e te in u d  
esim esi sam m e töö - ja  p ra k tik a 
koh tade  v a h en d am isek s . K a see 
nõuab  ü likoo li tea b e ta litu se  jõ u p in 
gu tusi. R eg io n aa lp ro jek t k u u lu b  tän a  
koos se itsm e  e s in d a jag a  m aak o n d a 
des te a b e ta litu se  k o o sse isu .

Ü htlasi kasu tan  v õ im a lu st ja  tän an  
reg ionaalp ro jek ti p o o lt kõ ik i, kes 
ü likoo li ja  m aak o n d ad e  sid em ete  kor
ra ldam isel kaasa  lö önud  j a  soov in  
kena kevadet!

□ Seda maja Tolli 62 jagavad sõbralikult nii Türi M ajandusgüm naasium  
kui TÜ Türi K olledž.

Eestimaa geograafiline keskpunkt 
Türi just ei ole, aga keset Eestimaad 
paikneb ta küll. Ääremaa tiitlit ta 
seega ei kanna, kuid vahel võib sealgi 
elu soikuda, kui ettevõtlikke inimesi 
pole. Ettevõtluse all ei mõtle ma ainult 
majanduse arendamist, vaid ka ha
riduse edendamist. Üks osa Türi ha
riduselust on seotud Tartu Üli
kooliga. 1924. aastal asutati Türi 
Alevi Aiamajandusgümnaasium, mis 
1932. aastal majandusgümnaasiu
miks nimetati. Sama nime kannab ka 
1989. aastal loodud õppeasutus. Seda 
Tolli tänav 62 asuvat hoonet jagab 
temaga sõbralikult 1997. aastal asu
tatud TÜ Türi Kolledž.

KOLLEDŽI TEKKELUGU
langeb soodsasse aega. Ü likoolis hakati 
regionaaltööga järjekindlam alt tege
lem a 1995. aastast. Sõlmiti esim esed 
koostöölepped m aakondade ja  linna
dega. Üks esimesi lepinguid oli Järva
maaga, kus koostöövorm ina ka maa- 
konnatöötajatele täienduskoolituse and
mine. Ülikooli ja  m aakonna vahelise 
sidepidam iseks ning koostöö arendam i
seks loodi m itm el pool ülikooli esindus 
või nimetati am etisse ülikooli esindaja.

M ajandusgüm naasium i eesti keele 
õpetajast Ene Voolaidist, kes on ka 
m eie ülikooli vilistlane, sai TÜ esin
daja Järvamaal 1997. aasta sügisel.

□ D irektor Elle R audsepp loodab, 
et osa kolledžilõpetajaid jääb ka 
T ürit edendam a.

Koiledži direktor Elle Raudsepp sel
gitas, et kui viim astel aastakümnetel 
andsid linnale ilmet ja  tööd m itm ed et
tevõtted, nagu EPT, m etsakom binaat, 
Volta tsehh jt, siis taasiseseisvum ise

järe l need lagunesid või muutusid 
aktsiaseltsideks, osaühinguteks jm t. 
Uued väikeettevõtted ei kindlustanud 
aga paljudele tööd. Inimestel oli algul 
raske ka uute tingim ustega kohaneda. 
“ Linnas tekkis vahepeal seisak, mis 
noori ära viis. Edasiarenguks oli vaja, et 
siia rohkem noori jääks, ja  miks mitte, 
et neid ka juurde tuleks. See saab 
juhtuda aga ainult siis, kui siin on, mida 
õppida ja  kuidas aega veeta. Vähem 
tähtis pole ka turvaline ja  inim sõbralik 
keskkond." Üks õppim ist soodustavaid 
tegureid on kindlasti Türi raam atukogu, 
mis kaasaegselt rem onditud hoones 
asub ja  kuhu meeldiv interjöör ning in- 
tem etipunkt kutsuvad.

KESKKONNA- 
NÕUNIKUKS

Ülikooli poolt arendasid koiledži 
m õtet nii juhtkond kui õppejõud. TÜ 
juures tegutsev keskkonnateaduste 
nõukogu koostas keem iaprofessor 
Toom as Tenno juhendam isel keskkon
nateaduste õppekava, mis arutati läbi 
E PM Ü jakeskkonnaspetsialistide-prak- 
tikutega ning mis kinnitati diplom iõppe 
tarvis ülikooli nõukogus. Keskkon
nateaduse õppekava on põhiliselt bio- 
loogia-geograafia- ja  füüsika-keemia- 
teaduskonna kanda. Kolm eaastane õp
petöö annab üliõpilasele 
k esk k o n n an õ u n ik  diplomi. Ühe aasta 
Tartus edasi õppides saab ta baka
laureuse kraadi ning võib jätkata õpin
guid m agistrantuuris ja  doktorantuuris.

Ülikooli keemiaõppejõud Karin 
Hellat ütles, et puudus kogemus, m is
suguseid aineid ja  kui suures mahus 
oleks m õistlik õpetada. M itmeid aineid 
polnud Eestis varem  õpetatudki. 
A luseks oli algul võimalik võtta 
keskkonnanõustajate 1996/97. õppe
aasta täiendkoolituse kava “K eskkon
nakaitse alused” .

Samal ajal jätkub kolledžis keskkon
nanõustajate täiendkoolitus om avalit
suste töötajatele, kelle igapäevatöö 
hulka kuulub keskkonnaprobleem idega 
tegelem ine, ning suurettevõtete spet
sialistidele ja  keskkonnahuvilistele.

Kcskkonnatecma tulenes sellest, ct 
m aavalitsuse keskkonnaosakond asub 
Türil ning on keskkonnaprobleem idega 
kaua aega tulem uslikult tegelnud.

Ene Voolaid ütles koiledži loomise 
aegu m eenutades, ct neil oli võimalus 
jälg ida Pärnu Koiledži teket, mis aasta 
varem  tegevust alustas. 1997. aasta 
aprillis kinnitati Türi Koiledži põhikiri 
ülikooli nõukogus. 1. septembril alustas 
õppetööd 30 statsionaarset üliõpilast, 
kellest saavad keskkonnanõunikud. 
Esimene vastuvõtt kulges hästi, tu
dengeid on tulnud kogu Eestist.

Hele Kuul, kes on pärit Kundast, ütles, 
et ta on enne Türile õppim a tulekut 
tegelnud keskkonnakaitsega. “Käisin 
Tallinnas looduskoolis, tegelesin 
keskkonnasõbraliku eluviisi ja  
uurim istööga." Teda huvitavad vetikad 
ja  sam blikud. Küsim usele, mis on tema 
meelest keskkonnasõbralikkus, vastas 
ta: “Tuleb endale teadvustada, ct ka tu
levastel põlvedel oleks m idagi hoida ja  
kaitsta, et ka neil oleks võimalik elada. 
Meie üks eesmärke ongi selles, et peame 
hakkam a rohkem  keskkonnasõbralik
kusest rääkim a.”

Pärnu noorm ees Robert Kiviselg oli 
pinginaabri ju tuga enam -vähem  nõus. 
“Arm astan väga loodust ja  tulin siia, et 
ise midagi ära teha, et seda kenam aks 
muuta." Üks viis tema m cclcst oleks 
prügim ägede likvideerimine, need väik
sem aks teha, prügi uuesti tootm isse suu
nata,

“ ÜLIKOOLI ESINDAMINE
m aakonnas käibki suuresti läbi koiledži. 
Korraldam e infopäevi ja  loenguid,

osalem e näitustel ja  m essidel, toome 
om a üliõpilasi vahel Tartusse, neil on ka 
ülikoolis praktikum e,” ütles Ene V oo
laid. Tartu Ülikooli ees olevat varem  
noortel m ingi respekt olnud. Arvatud 
ikka, ct sisse ci saa, lähem e parem  
Tallinna koolidesse. Viimasel ajal on 
Jäfvam aalt ülikooli sissesaanute hulk 
suurenenud. Nii üliõpilaste kui türilaste 
silm aringi laiendam iseks on käivitunud 
TÜ Türi loengusari. “ Linnarahvas har
jub  vähehaaval sellega, ct siin saab hu
vitavaid loenguid kuulata ja  näitusi 
vaadata.”

Praegu on Türil elanikke ligikaudu 
7000. Türi güm naasium is ja  m ajandus
güm naasium is õpib kokku ligi 1400 
noort. Lähiaastatel lisandub sellele ligi 
sada kolledžis õppijal. Kui niisugune 
väikelinn pakub noortele õppim is- ja  
arenem isvõim alusi, võib sellest 
om anäoline tulcvikukcskus saada, just 
keskkonnanõunike õpetam ise ja  
täiendõppe keskus. Linn ootab ja  loodab 
selle vastu huvi äratada ka õppe
jõududes, kes sooviksid Kesk-Eestisse

□ Karin Hellat nagu teisedki üli
kooli õppejõud õpetavad koiledži 
tudengeid tsüklite kaupa.

elam a tulla, kolledžis õpetada ja  seda 
edasi arendada.

K olledžihariduse andmisel on väga

oluline veel regionaalpoliitiline ees
m ärk - väikelinn vajab ka ise lõpetanud 
spetsialiste.

Linn on seni kollcdx.it igati toetanud. 
Suurim aks probleem iks on praegu uue 
ühiselam u ehitamine. Toim etuse 
kom andeeringupäeval veel ametis ol
nud linnapea Theo Aasa, kes nüüd on 
Järva maavanem, avaldas lootust, et 
tekliga noortest saaks igati Türi linna 
visiitkaart.

Nii Ene Voolaid kui Elle Raudsepp 
toonitasid, ct väga hea on olnud ka üli- 
koolipoolne Õppetöö korraldus, samuti 
Türil ülikooli m itm e tähtpäeva tähis
tam ine, nagu aima mater'’i aastapäev jt. 
Nii väikeses linnas ja  koolis puudutab 
see igaüht. “Tartus iga tudeng sellise 
tähelepanu osaliseks ci saa,“ lausus Ene 
Voolaid. “O lem e osake ülikoolist, mc 
tunnetam e seda. See annab m eile 
kindlustunde. O m alt poolt püüam e, et 
keskkonnakolledž Eestis igati pres- 
tiižikas oleks,” ütlesid nii ülikooli esin
daja kui direktor.

Varje Sootaki tekst 
Reno H ekkonensi fotod

□ Tulevased keskkonnanõunikud keem ialoengus, esiplaanil Hele K uul ja 
Robert Kiviselg.

□ “Teklid noorendavad linna,” 
ütles Türi linnapeast Järva m aa
vanem aks saanud Theo Aasa.

□ Ene V oolaid, ülikooli esindaja  
Järvam aal: “Koostöö aima ma- 
ter‘iga on igati laabunud”.

“ K oiledži loomisel oli soodne pinnas - 
kui meie m aakonnas avanes kõrgha
riduse andm ise võim alus, läksid linna- 
ja  m aakonnajuhid ideega kiiresti kaasa. 
Sõlmiti koostööleping, tihenesid side
med. N oorte  hulgas viisim e läbi 
küsitluse kodulähedaste õppim isvõi
m aluste ja  soovitavate erialade kohta. 
Kaalusim e Türi võim alusi, mõtlesime, 
m is linnale vajalik oleks.”

I l
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Regionaaltegevus
Mägi ja Muhamed said poolel teel

kokku
(  Toomemäel tekkinud mõtteid)

Sel kevadel sai teist korda teoks 
Võrumaa päev ülikoolis. Sedapuhku 
liitus üritusega ka Setomaa. K okku
saamise eesm ärk oli ühelt poolt taastada 
Võrum aa ja  Setom aa sidem ed sealt õp
pima läinud üliõpilastega, teiselt poolt 
aga kuulata üliõpilaste m õtteid seoses 
om a kodukohaga.

19. märtsi Õhtupoolikul kogunes 
ajaloom uuseum isse ligi sadakond ini
mest, kes tundsid end olevat seotud 
Võru- või Sctom aaga. Peale tervituste ja  
avasõnavõttude said kokkutulnud 
lühikese ülevaate võrokeste ja  setode 
tegem istest Võru M aavalitsuse aren
dusosakonna juhata ja  Ülle Puustusm aa 
ning Setomaa Valdade L iidu esindajate 
Aare HÕrna ja  Vello Lõvi ettekannete 
kaudu. Ühtlasi anti ka m õtlem isainet 
rühm atööks, m ille viis läbi Võru 
M aavalitsuse arendusosakonna pea
spetsialist Lui Niilo.

Üliõpilased jagunesid  viieks grupiks 
ja  pool tundi oli aega om a m õtete for
muleerim iseks. Rühm atöö eesm ärk oli 
pakkuda arenguideid, mis aitaksid kaasa 
elujärje paranem isele kodukohas ning 
seoksid ideed praegu õppivate 
üliõpilastega.

Üliõpilased pakkusid välja järgm isi 
ideid:

1. Ander Ojandu, Anti Alasi, Mika 
Raudvassar, Kadri Kallas, Margit 
Togo, Priit Laanoja, Kauro Anton, 
Ingrid Leinus:

* haridust om andavate noorte kaasa
mine institutsioonide arendustöösse. 
(Toetused, stipendium id, sidum ine et
tevõtte või om avalitsuse tööga);

* V õrum aa-m eelsuse  kasvatam ine 
läbi hariduse (Võru klubide asutam ine 
nii Võrus kui väljaspool);

* turismi arendam ine om avalitsuse 
tasandil;

* loodusressursside töötlemine ko
hapeal algusest lõpuni.

2. Taavi Karu, Varmo Pilt, Heiki 
Kcerberg, Martin Kiilo, Vaito Vaaks:

üliõpilasi, ülikoole, V õrum aa asutusi, 
ettevõtteid ja  om avalitsusi ühendava or
ganisatsiooni loomine, mis on vajalik nii 
inim estevaheliste sidemete tihen
dam iseks kui ka erinevates am etkon
dades ja  institutsioonides liikuva inlo 
vahetam iseks.

3. S idi Lehiste, Ahto Lahe, Tiia 
Tafenau, Janek Siimon, Aigi Kikkas, 
Heli Kamarin, Andres Kõiv, Anti Al
las:

* areng + koostöö.

M ida: stipendium , töökoht.

M illeks: Võrum aale kvaliteetne
tööjõud.

M illal: kohe!

Kus ja  kellega: ettevõtted, organisat
sioonid, om avalitsused, riigiasutused 
jne.

Mille eest: om avahendid, riiklikud 
program m id;

4. Alar Rosentau, Riina Krigul-To- 
bias, Andreas Kalkun, Ahto Raudoja, 
Ülle Kärner, Evelin Lepp, Maris 
Müürsepp.

Tantsuklubi. Tantsuklubi eesmärk on 
tutvustada eesti rahvakultuuri, eelkõige 
traditsioonilist tantsu ja  laulu. Luua ise
seisvalt tegutsevad tantsuklubid Võru- 
ja  Setumaal, finantseerida võiksid 
om avalitsused ja  vastavad fondid, alus
tada võiks selle aasta sügisel;

5. Ideepank. V õrokestesi üliõpilased 
saaksid võim aluse pakkuda om a m õt
teid vastavatele institutsioonidele, kus

ideed kokku kogutakse ja  edasi aren
datakse kuni realiseerum iseni, kaasates 
ka üliõpilasi.

Ideid hindas zürii, mille liikm ed olid 
Võrum aa ja  Setom aa asutuste-om avalit- 
suste liikmed. Ei puudunud ka auhin
nad, mille eest hoolitsesid V õ ru -ja  Se
tom aa ettevõtted.

Kõiki mõtteid, m ida esinejad välja 
päkkusid, on Võru- ja  Setomaal juba  
mitmeid aegu m õeldud ja osa teokski 
saanud. Hea on tõdeda, et tulevased 
tegijad kannavad endas samu eesmärke, 
mida preagused tegijad realiseerida 
püüavad. Ühiste m õtete p innalt on 
edaspidi kergem ka koos tegutsema 
hakata. Soov selleks on nii üliõpilaste 
kui ka kodukoha poolt.

Taas ilmnes, et üliõpilastel on kodu
kohas toim uvatest tegem istest vähe in
fol - ometigi väitis enam ik end koha
likke lehti lugevat. Üliõpilasi huvitavat 
infot võiks hakata levitam a arvutivõrgu 
kaudu -  selline oli tudengite endi et
tepanek, mis ka lähiajal teoks saab. See 
on tõeline väljakutse V õ ru -ja  Setom aa 
asutustele-ettevõtetele: kas ollakse 
valm is infot ka edastama...

Veel kord sai tudengite suu läbi välja 
öeldud ühise organisatsiooni vajadus, 
mille tegutsem isvorm id võiksid olla nii 
akadeem ilist kui klubilist laadi.

Kohtum ine andis nii kontaktandm eid 
kui ideid, aga mis peam ine - teadmise, 
et suur osa meie Õppivaid noori tahaks 
meelsasti kodukoha heaks tegutseda, 
kas valides uurim isteem ad võim alikult 
kodukohaga seotult, sidudes end ko
halike projektidega või pärast õpinguid 
tagasi tulles.

Külli Eichenhauin, 
TÜ esindaja Võrumaal

Tartu  Ülikool ja Valga Maavalitsus korraldavad 
22. aprillil ajaloomuuseumis

Valgamaa päeva
V algam aa päeva eesm ärk on tutvus

tada üliõpilastele ning teistele hu 
vilistele Valga m aakonda, sealseid 
tegemisi ja  kutsuda kõrgkoolilõpetajaid 
Valgamaale.

Kavas:

14.15 A vasõnad rektor p ro f Peeter 
Tulvistelt ja  Valga m aavanem alt Rein 
Randverilt,

14.30 Valgam aad ja  tema arengut 
tutvustav konverents,

16.30 Valgam aa läbi slaidide,

17.00 Kultuuriprogramm . Esinevad 
tantsustuudiod “JO Y ” ja  “H IK A R O ”,

17.45 M aavanem  Rein Randveri vas
tuvõtt. Kohtum ine m aakonnast pärit 
lõpukursuslaste ja  õppejõududega. V al
gamaa ettevõtjate ja  asutuste esindajate

kohtum ine üliõpilastega ja  tööpak
kumised.

Vaadata saab Valga linna kunst
nike Kaili Kase ja  Raul Oreskini näi
tust.

Info: TÜ kontaktisik Valga 
M aavalitsuses Valeri Talu, tel (276) 
66 120, TÜ teabetalituse spetsialist 
Aire Vähejaus, tel (27) 465 603.

Avaldame tänu
Kui detsem bri alguses oli Eesti R ah

vusraam atukogus Tartu Ülikooli kui õp
peasutust tutvustav päev, siis tol korral 
oli tegu eelkõige koolinoortele suunatud 
üritusega. E t aga ülikooli ei tulda ainult 
õppima, vaid ka teadust tegem a, siis ko r
raldas Tartu Ülikooli Tallinna esindus
23. m ärtsist 3. aprillini akadeemilise 
loengusarja, mille eesm ärgiks oli 
tutvustada teadusetegem ist. Iga asja 
uurim ine ja  tundm aõppim ine toim ub ju  
paljuski eesm ärgiga rakendada neid 
teadmisi ühiskonna teenim iseks. Loen
gute eesmärk oli ühelt poolt pakkuda 
Tallinna ja  selle üm bruse inim estele või
malust avardada oma silm aringi (tegu ju  
m ingil m ääral vabatahtliku täiendkooli
tusega), teiselt poolt võiks loengusarja 
pidada ka kontrollm ehhanism iks, sest 
loengute kuulajatel oli võim alus anda 
loengutele ja  selle kaudu ka ühes Eesti 
kõrgkoolis tehtavale-uuri tavale om a 
hinnang. Loodetavasti leidsid need, kes 
loenguid kuulam a tulid, et nad saavad 
edaspidi saadud teadm isi ka mingil 
kom bel rakendada. Siinjuures tahaks 
avaldada tänu kõigile loengusarjas esi

nenud Tartu Ülikooli neile küm ne 
teaduskonna õppejõududele, kes 
leidsid võim aluse tulla Taaralinna 
tarkust pealinna tooma: 

dots A lar Laats usuteaduskonnast, 

dots V illem  Tam m  m ajandus
teaduskonnast, 

p ro f  Peeter Saari füüsika-keem ia- 
teaduskonnast, 

p ro f Eerik K ergandberg õigus
teaduskonnast, 

p ro f  Mati Tom bak m atem aatika
teaduskonnast, 

p ro f  M arju Lauristin sotsiaaltea
duskonnast, 

dr Janika Kõrv arstiteaduskonnast, 

p ro f  V ahur Ö öpik kehakultuuritea
duskonnast, 

hr Ivar Puura bioloogia-geo- 
graafiateaduskonnast, 

p ro f  Jaan Elkcn filosoofiateadus
konnast.

Eili Erg, 
TÜ Tallinna esindaja

Äi paremat pole kuskil 
pool

kui Tartu Ülikoolis. Nii arvasid need 
sadakond saarlasest vilistlast, kes 
kogunesid 27. märtsi õhtul Kuressaare 
raekotta pidulikule vilistlasõhtule, ct 
tunda end kuus tundi jälle  tudengitena. 
Just seda soovis vilistlaskogu Saarem aa 
koondise juhatuse esimees Kalmer Hal- 
liko ülikoolikaaslaste^.

Tänavuse peo valm istasid ette m ate
m aatikateaduskonna ja  m ajandus
teaduskonna lõpetanud. Ühtlasi pandi 
punkt m atem aatika-aasta üritustele 
Saarem aal, kus ülikooli m atem aati
kaõppejõud korraldasid saare õpeta
jate le  täienduskoolitust ning konsultee
risid tublim aid õpilasi. Tänam e veel 
kord kõiki õppejõude, kes koolitust läbi 
viisid ning dekaani professor Toivo 
Leigerit toetuse eest. V ilistlasõhtul toid 
m atem aatikateaduskonnalt tervitusi 
professor emeritus O la f Prinits ja  dot
sent Kalle Velsker, m ajandusteadus
konna nim el Saarem aalt pärit dotsent 
Neem e Roose.

Raekoja kahel korrusel oli igaühele 
midagi. A llkorruse galeriis pakkus 
vaatam islusti näitus ülikoolipäevil teh
tud fotodest ning kasutatud esemetest. 
Välja oli pandud näiteid 1960ndail- 
1980ndail käibinud rahast (koos ajas
tule om ase rahataskuga), tudengile lem- 
m iktoitude ja  jookide etikette ning

•  • •

nostalgiat tekitav 35-kopikaline pasta
pliiats. H oolikas tudeng oli säilitanud 
isegi aastatetaguse sisseastum isek
sam ite lehe ning suutnud alles hoida 
üliõpilaspileti.

Õhtu saavutas haripunkti, kui kohale 
jõudsid  üllatusesincjad kam m erkoorist 
E ysysla - erinevate kõrgkoolide teklites. 
N ende üliõpilaslaulude kava pani kõiki 
kaasa laulm a, eriti võim salt kolas 
endiste TÜ naiskoori lauljate toel 
“ K ram bam buli” . Kohapeal tekkinud 
v ilistlasm eeskoor esitas “Kaunim  linn 
on Eestis T artu” .

Kalm eri show‘s - m älum ängus, mis 
m eenutas kunagisi bio-geoteaduskonna 
m unakilbasid, jagasid  esikohta ajaloo- 
keeleteaduskonna ja  m atem aatikute 
võistkonnad. Auhinnaks oli peahoone 
pildiga tort.

Kõige selle vahele löödi tantsu, aeti 
ju ttu , maitsti Oscalcaneust, Adam 
Smithi või m õnd m uud selle õhtu eri- 
kokteili ning tunti end nagu vanasti Tiigi 
või Päntri ühikas, vanas või uues koh
vikus.

A asta pärast kutsuvad kaasvilistlasi 
peole arstid.

Riia Nelis, 
TÜ Saarem aa esindaja

TARTU ÜUKOOU REGfONAALPRÖJEKT

□ Ü likooli regionaalprojekt tutvustab oma tegevust näitustel ja m essidel. □ “ Kaunim linn on Eestis T artu...” esitab vilistlasm eeskoor.
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Alma mater mälestas vabadusvõitlejat info
27. märts on Eesti ajaloos oluline täht

päev. Sel päeval 1883. aastal sündis 
meie sajandi eesti luule Grand Oid Lady 
M arie U nder. 1981. aastal hukkus sel 
kuupäeval V ologda vanglas pärast pi
kaajalist näljastreiki piinatuna viim aste 
aastakümnete üks vapram aid, ere
damaid ja  rahvusvaheliselt tuntum aid 
Eesti in tm õiguslasija  vabadusvõitlejaid
-  Tartu Ülikooli võim ekas keem iatead- 
lane Jüri K ukk.

Juba aastaid on vabadusvõitlejad ja  
nende aatekaaslased tuntud Eesti pagu- 
lasajakirjaniku V ladim ir-G eorg Karas- 
sev-Qrgussaare algatusel tähistanud 
m itm esuguste avalike üritustega 
langenud vabadusvõitleja päeva. Iga
aastaseks traditsiooniks on saanud 
päevakohase konverentsi korraldam ine 
ülikooli aulas. Seegi kord (28. m ärtsil 
1998) avas Jüri Kuke m älestuskonve- 
rentsi rektor p ro f Peeter T ulv iste . Ü ri
tusele kogunenud sadakond Jüri Kuke 
m älestuse austajat ja  m õttekaaslast 
vaagisid küsim ust: kas, kes ja  kuidas 
peab vastutam a Jüri Kuke surm a ja  
paljude teiste v intsutam ise eest, kelle 
ainsaks süüks oli iseseisev m õtlemine, 
väärikusetunne ja  ustavus om a rahvale.

Konverentsil esinenud teenekad 
vabadusvõitlejad ning m itm e ala as
jatundjad (A leksander Einseln^__Tiit

1997. aasta jaanuarikuus asutas Eesti 
Abistamise Kom itee (USA) stipendium i 
TÜ arstiteaduskonna doktorantidele 
ning sotsiaalteaduskonna poliitilis- 
riiklike erialade magistrantidele ja 
doktorantidele õpinguteks või prak
tiseerimiseks USAs või Euroopa rii
kides.

A. ja  dr E. Traksi nim eline stipendiu- 
mifond m oodustub annetustest. Sti
pendium ideks m akstava sum m a suurus 
on 10 000 USD aastas.

Kandideerim iseks on vaja esitada:

enesetutvustus (ka kontaktandm ed ja  
pangarekvisiidid),

akadeem iline õiend (kinnitatud 
dekanaadis),

К. E. von Baeri
Taas on aeg valida selle aasta Karl 

Ernst von Baeri stipendiaat stažeerim a 
kuni pooleks aastaks (põhiliselt 1998. 
aasta teisel poolel) Saksa Looduskaitse 
Akadeem iasse V ilm i saarel.

Karl Ernst von Baeri koolitusprcem iat 
finantseerib Saksa K eskkonnam i
nisteerium  ning kandidaadid valib Eesti 
K eskkonnam in i steeri u m .

Eelistame noorem a põlve teadlast, 
kelle töö ja  tegevus on seotud

J u h e n d a ja d  ja u u rim is 
v a ld k o n n a d

Prof Tiina Aunin
võrdlev kirjandusteadus

Prof Irina Belobrovtseva
20. saj vene kirjandus

D r Martin Ehala
morfoloogia, keelem uutused

Prof Mati Hint 
fonoloogia, m orfofonoloogia

M adisson Mart Niklus. Heino Noor. 
Kalju Põldvere, Vardo Rumcsscn, Enn
Tarto. Peep___ V arju .___ Kaljo-Q lev
Veskim ägi j t)  selgitasid, et vastavalt 
rahvusvahelisele õigusele ja  taastatud 
Eesti riigi seadusandlusele vastutus 
inim susevastaste kuritegude eest ei 
aegu. Ühe sellise ro im ana kirjeldati Jüri 
Kuke piinam ist ja  tapm ist kom m unist
like represseerijate poolt, kes üritasid 
neli kuud näljastreiki pidanud võitlejat 
m urda. Jüri Kuke, teiste rahvuslaste ja  
inim õiguslaste ennastsalgavat võitlust 
m älestades ja  väärtustades nõudsid kok
kutulnud selle justiitsm õrva, samuti 
paljude teiste ränkade repressioonide 
uurim ist ning süüdlaste üle kohtupi
damist, Konverentsil paluti rahvasaadik 
Enn Tartot algatada R iigikogus selleks 
vajalik  Eesli Õigusaktide kohandam ine, 
koos teiste vabadusvõitlejate m älestust 
ja  inim õigusi austavate R iigikogu liik
m etega tagada, et Vabariigi valitsuse 
selleks volitatud asutused tegeleksid 
okupatsioonivõim ude ja  kom m unistliku 
partei poolt korraldatud repressioonide 
uurim isega ning annaksid nende teosta
jad  kohtu alla. K okkutulnud leidsid, et 
peale inimesi vintsutanud ametiisikute 
peavad häbiposti sattum a isikud, kes 
teadlikult, sõna või teoga on poliitilisele 
tagakiusam isele kaasa aidanud. Seda 
tegid ka m õned Jüri Kuke kolleegid.

juhendaja  soovitus, 

stipendium i kasutam ise projekt, 

vastuvõtva teadusasutuse nõusolek

15. juuniks õppe- ja  üliõpilasosa- 
konda (ph 117).

Stipendium i m ääram isel võetakse 
aluseks ü liõpilase õppeedukus, tem a 
m otivatsioon edasiõppim iseks ja  om a 
teadm iste h ilisem aks rakendam iseks 
Eestis. A rvesse tuleb ka stipendium i
taotleja aktiivsus üliõpilaskonnas ning 
ühiskondlik  tegevus. Stipendium i- 
kom isjon saadab parim ate kandidaatide 
dokum endid lõpliku otsuse tegem iseks 
Eesti A bistam ise K om iteele New 
Yorki.

stipendium *98
looduskaitse temaatikaga või 
looduskaitseametnikku, kelle
stažeerim ine täiendaks tema ameti- 
oskusi. Nõutav on saksa või inglise 
keele (koos saksa keelega suhtlustase- 
mel) oskus.

Taotlused esitada 5. maiks keskkon
nam inisteerium i aadressil: Toom puies
tee 24, EE0100 Tallinn.

Info: T. Randla, tel 6262 870.

Prof Toomas Liiv
eesti kirjandus

Prof Peeter Torop
tõlketeadus, 19. saj vene kirjandus

D r Peter Klein
keeleteaduse ajalugu

Prof Jaan Õispuu
karjala keel, eesti keel võõrkeelena

Prof Svetlana Turovskaja
lingvistiline poeetika, modaalsuse 
probleemid

Lubamatu on selliste inimeste jätkuv 
töötam ine Eesti valitsusasutustes ja  
kohtutes.

Konverentsil püüti lahti m õtestada 
kõigi aegade Eesti vabadusvõitlejate, 
inim õiguslaste ja  poliitiliselt teisi
timõtlejate aatelist pärandit. Peeti va
jalikuks m oodustada selle pärandi 
uurim iseks ja  väärtustam iseks nii Eestis 
kui ka välismaal tutvustam iseks vastav 
sihtasutus -  Vabadusvõitlejate Mäles- 
tuskeskus.

Kokkutulnud leidsid, et Eesti vaba, 
turvaline ja  jõukas tulevik on võimalik 
vaid siis, kui austatakse iga inimese 
õigust vabale eneseväljendusele ja  ene
seteostusele, nagu ka inimväärsele 
äraelamisele.

Ergutam aks lähim ineviku kohtulike ja  
kohtuväliste repressioonide,
inim õiguste muude rikkum iste ja  vastu
panuliikum ise uurimist, algatatakse Jüri 
Kuke nimeline uurimistööde võistlus, 
mis peab kaasa aitama aadete vabale 
levikule Eestis ja  välismaal.

Langenud vabadusvõitleja päeva 
Tartu Ülikooli toimkonna 

liikmed: 
Jekki Rjazin, 

Rein Vanja

Konverentsi materjalide avaldamine 
jätkub  - toim.

Jurioo jooks
23. aprillil

Rahvajooks, start Raekoja platsil 
kell 19.50. Läbitakse järgm ised punk
tid: J. Murda monument, Tähetorn, 
ohvrikivi Toomel, Gustav 11 Adol 11 
m älestussam m as, Fr. R. Kreutzwaldi 
m älestussam m as, H. Treffneri m äles
tussam mas, Laulupeo kivi, Raadi mõis 
(finiš). Osa võivad võtta kõik töö- ja  
õppekollektiivid, spordiklubid ja  indi- 
viduaaljooksjad. V õistkonna suurus 
vähem alt 10 inimest.

Teatejooks, start Raadil kell 21.45.
Joostakse tõrvikutega (võistkonnas 2 

naist ja  3 meest) üm ber Raadi järve 1500 
m pikkusel ringil. Iga võistleja läbib ühe 
ringi.

Jooksudele registreerim ine Tartu 
M aaspordi Liidus tööpäeviti 9-16 
Aleksandri tn 14, tel 434 488, faks 431 
751, maavalitsuse hariduse ja  kul
tuuriosakonnas tel 305 267 Kaie 
Sarapuu, linna haridusosakonnas tel
433 748 Elle Kaljuste. Registreerim ine 
lõpeb 22. aprillil kell 16.

Raadi mõisas toimub kõikidele 
osavõtjatele kultuuriprogram m , Tartu 
Üksikjalaväepataljon pakub sooja teed 
ja  sõdurisuppi.

JOOKS ÜMBER SAADJÄRVE 
(17,7 km) 2. mail.

Start (teatcjooksjatcle ja  indi- 
viduaalvõistlejatele) ja  finiš Äksi Spor
dihoone ees, registreerim ine 12-12.50. 
Teatejooksu võistkonda kuulub 4 nais- 
ja  8 meesvõistlejad Etapi pikkus nais- 
võistlejatcl ca 800 m ja  mccsvõistlejalel 
1800 m.

Program mis on lingvistika või kirjan
dusteaduse üldainete kursused ja 
magistriseminarid (vastavalt spetsiali
seerum isele). Magistrantidele m aks
takse stipendiumi.

S isseas tu m isek sam id
eriala (suulise eksami ja bakalaureu
se töö  põhjal), võõrkeel

L isa in fo rm atsioon
Martin Ehala, tel: 6409 300, e-post: 
ehala@ tpu.ee

väitekiri
Endla Lõhkivi kaitseb 17. aprillil kl

11.15 Lossi 3-223 m agistritööd "The 
Problem o f Consistency in Relativist Soei- 
ology o f Scientific Knowledge” . Juhen
daja: praktilise filosoofia õppetooli 
juhataja prof E. Loone. Oponent: teadus
filosoofia Õppetooli juhataja dots R. Vi
halemm.

_____ loeng______
Laupäeval, 18. aprillil kell 12 toim ub 

aulas Eurokorpuse kom andöri kind
ra lleitnant Leo Van Den Boschi avalik 
loeng teemal

“ EUROKORPUS - kooperatiivse re
gionaalse ju lgeolekustruktuuri m udel” ,

“Väliseestlased”
21. aprillil kell 16-18, Vanemuise 46-327 

“Muutused väliseestlaste etnilises iden
titeedis: rootsieestlaste näitel”. Lektor 
Aune Valk.

24. aprillil kell 14-16, Vanemuise46-327 
ja  27. aprillil kell 14-16, Vanemuise 46- 
335 “Väliseesti keel” . Lektor Tiit Hen- 
noste.

“Majanduslik strateegia”
23. aprillil kl 14-18 ja24. aprillil kl 12-16 

Lossi 3-307 akadeem ik Mihhail 
Bronšteini loeng “Majanduslik 
strateegia” (vene keeles, 0,5 AP):

1) majandusliku strateegia olemus,
2) ressursid ja majanduslik strateegia,
3) Eesti Vabariigi majandusstrateegia,
4) Balti riikide majandusstrateegia.

töö
Õpetajaks

Paldiski eestikeelsed haridusasutused 
vajavad järgmisi peadgooge:

* matemaatika-füüsikaõpetaja,
* eesti keele ja  kirjanduse õpetaja,
* ajalooõpetaja,

muuseum
_____ näitus_____

A jaloom uuseum
T o o m em ä g i

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 

Ruum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avaUid kolm apäevast lau
päevani kell 11-17.

Näitused: “K ingitused Tartu Ülikooli
le” . Jaapani kalendrite näitus, “Tartu 
Ülikool ja  V abadussõda” .

U u s näitus!
Täna avati näitus “Tere, pliiats!” 

Näitus põhineb erakollektsionäär Jüri 
Käosaare pliiatsikogu põhjal, kus on üle 
3000 pliiatsi 38 riigist. Näitusel on 
väljas ka laste joonistusvõistlusel 
“Toomem ägi ja  ü likool” osalenud laste 
tööd.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli a ja loostja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “ Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

Klassikalise 
m uinasteaduse  m u u seu m  

P ea h o o n e
http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htm

E-R 1 1-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid.

Omalt poolt pakume korterivõimalust. 
Info tel 6780 495, 6780 407 Aili Mölder, 
Paldiski linnavalitsuse kultuuri- ja  ha
ridusnõunik.

_____ varia______
Puhkus Pärnus

Eeloleval suvel on Pärnu Koidula Güm
naasiumis võimalik puhata järgmistel 
aegadel:

29. juuni - 8. juuli;
9. - 18. juuli;
19,- 28. juuli;
29. juuli - 7. august.
Avalduste esitamise tähtaeg 15. mai. 

Amctiühinguliikmetele hinnasoodustus.

Lisainfo am etiühingukom iteest, tel 
465 410, 434 875.

TÜAÜ komitee

Lastelaagrisse!
Kallid TÜ õppejõudude, teenistujate ja 

tudengite pered. EELK Tartu Ülikooli 
kogudus kutsub teie järelkasvu lastelaa
grisse. Laager leiab 19.-21. juunil aset 
Pähkliorus Sadalas, kenas talumajas, mis 
kuulub Tartu Praostkonna vikaarõpctajalc 
Jaana Pcctersoole.

Oodatud on lapsed vanuses 7-14 eluaas
tat, nooremad on oodatud koos vane
matega, kes samuti linnakärast pisut eemale 
ihkavad. Laagrisse saab registreeruda tel 
486 206 (ülikooli koguduse pastoraat) ja 
8-255-30399 (Kerstin Kask).

Tartu Norra Seltsis
Reedel, 17. aprillil kell 16.30 on humani

taarhoone kohvikus Lossi 3 kohtumine 
Norra koolidirektoritega.

Veaparandus
3. aprillil ilmunud artiklis “Paharct- 

tidest” on eksitav viga nimede osas.
Kasutajatunnuse “lex” all tegutses mate

maatikateaduskonna üliõpilane Aleksei 
Golikov, mitte Aleksei Jegorov.

Palun vabandust!

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “A rm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloog iam uuseum  
V an em u ise 46

http://w ww.ut.cc/BGZM

K-P 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

U u s näitus!
Austraalia.

G eoloogi am uuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inimese evolutsioo
nist.

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17.

Info tel: 432 643.

raamatukogus
Raamatunäitus: Tartu üliõpilaste 

looduskaitsering 40, “Albert K ivikas - 
100", “Astrid Saava - 60"

Näitused: “Edzard Sehaper - 90", 
Rootsi kunstnike näitus (Hans 
Tjörneryd, R iitta T jörneryd, K richter 
Linde), “ Kevad laste kunstis” (Tartu 
lastekunstikooli näitus).

R aam atu m u u seu m
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

stipendium
Andreas ja dr Elmerice 

Traksi nimeline stipendium

Spordikeskus

VASTUVÕTT MAGISTRIÕPPESSE 1998
Pedagoogikaülikooli filoloogiateaduskond

bioloogiaõpetaja. Peep Uba

Ülikooli Füüsika Instituudi katsetootmistöökoda täidab kvaliteetselt teie mit- 
tetiražeeritud  treimis-, freesimis-, lukksepa- ja keevitustööde tellimused.

Täpsem  info tel 428 146.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  241 Trü k k : O/Ü Greif
Toim etaja Reno Hekkonens Tartu  EE2400 Tellim ise nr. 469
Telefon 465 680 E-post: ajaleht@ut.ee Tiraaž 700
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti
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Neljapäeval, 30. aprillil kl 14.15 on välisminister Toomas 
Hendrik Ilvese aulaloeng "Eesti välispoliitika- olevikjatulevik".

Peahoone ees ja taga
M õlemal pool - nii peahoone ees kui 

taga käib töö. Esiküljele sam m aste ette 
on kerkinud tellingud, kolm apäeval 
hakati neid ka kilega katm a, ct ehi
tusprahi ja  tolm  laiali ei läheks. K ahtle
mata tekitab see p im endam ine majas 
seesolijaile ebam ugavusi, aga ilusama 
peahoone nim el tuleb seda taluda.

Ülikooli arhitekt Martti Preem 
ütles, et praegu puhastatakse välja eri
nevad värvikihistused. Selgub, m is
suguste värvidega on üldse peahoonet 
värvitud ja  leitakse sobiv. Tööde tegija 
AS Lindrcm  võtab m aha lahtise värvi ja  
krohvi, seejärel krohvitakse seinad lu
bikrohviga. Selle koostist uuris juba  
eelm isel aastal dotsent Tullio Ilomets. 
Esimeste lõpetajate ajaks juuni keskel 
peab keskm ine osa korras olem a, 
augusti lõpuks aga kogu esikülg, Res- 
taureeritakse ka peauks ja  tehakse korda 
tuulekoda. “Sam uti vahetam e välja osa 
aknaid, mis on halvem as seisus, ja  
parandam e valikuliselt teisi. Kõik 
toim ub ehitaja ettepanekul ja  m uinsus
kaitse valvsa silma all.”

Samal ajal jätkab AS Stinger Ülikooli 
tänava poolse vasaku otsa vundam endi 
kindlustam ist. Peahoone kindlustatuse 
seis on selline, ct keskosast tahapoole on 
kindlustam ine tegem ata, see nõuab 
järgm ist küm m et m iljonit. Koridoris 
käies on muhk näha, tagum ine pool on 
kaldu.

K uningaplats on üllatavalt lage. Kin
nisvarade osakonna juhataja Ahto 
Kallion selgitas, et platsi uuendam ise 
m õte sai alguse eelmisel sügisel oht
likuks m uutunud vanast saarepuust, mis 
ähvardas peahoonele kukkuda. Puu oli 
m ädanenud, teda oli varem  ka beto
neeritud. A sem ele istutatakse püramiid- 
tam m . “Tellisim e kogu platsile kapitaal
remondi - projekti ja  teostuse, mis on 
kooskõlastatud linna ja  m uinsuskait
sega. Rahastada tahame koos linnaga, 
sest see on linna avalik plats.”

AS Hedge juhataja Heli Vaher ütles, 
ct plats saab kaasaegse haljastuse. 
Noorenduslõikuse tegi läbi läikiva tuhk
puu hekk, ka teisi põõsaid kärbitakse. 
K olm apäeval kaevati välja kõverad 
kuused, kasvam a jäeti ainult üks sirge. 
Projekti järg i paigaldatakse Gustav II 
Adolfi ausam ba jalam i üm ber uued 
kivid, kuus uut pinki pannakse kaareku
juliselt. Ka valgustid peaksid kaasaegse
m ad saama. Töödega tahetakse valmis 
saada mai lõpuks, haljastusega varem , et 
kõik kenasti kasvam a hakkaks.

K uningaplatsilc paigutati Gustav II 
A dolfi ausam m as 20. aprillil 1992. 
Samal nädalal käisid Tartus ka Rootsi 
kuningas ja  kuninganna. Sellest ajast 
pärineb ka platsi kujundus ja  haljastus, 
mis nüüd kaasaegsem a ilme saab.

Varje Sootak

Professor Peeter 
Tulvistele kaks 

akadeemikutiitlit
Poola M cditsiiniakadccm ia on teinud 

p ro f Peeter Tulvistele ettepaneku saada 
akadeem ia auprofessoriks. Ettepaneku 
saada akadeem ia liikm eks on p ro f 
Tulvistele teinud ka V enem aa Peda
googika- ja  Sotsiaalteaduste A ka
deemia. M õlema akadeem ia akadeem i
kutiitlid antakse Tulvistele üle m ai
kuus.

1990. aastal asutatud Poola M cditsii- 
niakadeem ia eesm ärk on teadusliku ja  
tehnilise progressi hum aniseerim ine 
m editsiinis, m editsiini integreerim ine 
hum anitaar ja  sotsiaalteadustega, m edit
siini interdistsiplinaarsuse arendam ine. 
M öödunud aastal kuulus akadeem iasse 
130 arstiteaduse, psühholoogia, sotsio
loogia, juura, pedagoogika, antro
poloogia, teoloogia ja  filosoofia eriala

professorit kogu maailm ast, neist 11-le 
on om istatud Nobeli preem ia meditsiini 
või psühholoogia alal. Poola Meditsii- 
niakadeem ia auprofessori liitel antakse 
Tulvistele üle maikuus.

Käesoleva aasta mais annab 
akadeem ikutiitli ja  diplomi professor 
Tulvistele üle ka P ed ag oog ika-ja  Sot
siaalteaduste Akadeem ia Venem aal. 
Pedagoogika- ja  Sotsiaalteaduste 
A kadeem ia liikmete hulka kuulub sa
muti rahvusvaheliselt tunnustatud tead
lasi kogu m aailmast.

V arem  on p ro f Tulviste valitud Eesti 
Teaduste A kadeem ia ning Euroopa 
Teaduste ja  Kunstide Akadeem ia liik
meks.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

UT toimetus
tea tab , et seoses k ev ad p ü h ag a  reed e l, 1. m ail ilm ub  jä rg m in e  a ja leh t ju b a  
neljapäeval, 30. aprillil. S eep ärast p a lu m e  kõ ik  m ate rja lid  esm aspäevaks 
ära tuu a /saa ta  või kok k u  lepp ida.

2. ja 3. lk
I Üliõpilaste eri nr 2
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ÜHõpilasesinduse valimised on 
28.-30. aprillini raamatukogus

4. lk
I Kevad

päevade 
kava

Huvitav ja 
silmailu 
pakkuv 

pliiatsinäitus 
ajaloo

muuseumis
Ei ole ju st igapäevane, kui ühet mehel 

on kodus tuhandeid pliiatseid. Sahtlites, 
kappides ja  kohvrites spetsiaalsetesse 
taskutesse paigutatuna. Selliseid ini
mesi pole ju st palju. Üks neist clab- 
töötab siinsamas Tartus. Jüri Käosaar 
on Am eerika Pliiatsikogujate Ühingu 
1527. liige. Sageli jäävadki tuhanded 
väärtuslikud esemed sahtlitesse-kap- 
pidessc ja  paljud ci teagi seda.

Jüri Käosaare suur pliiatsikollekt- 
sioon, mis sisaldab üle 3200 pliiatsi 38 
riigist, on vaatam iseks maikuu lõpuni.

Selle kollektsiooni om apäraks on see, 
ct kogus on vaid musta grafiidiga ehk 
harilikud pliiatsid. Hoolimata sellest on 
antud kollektsioon kirev-kirju ja  ka lõh
nav (nt šokolaadilõlm alinc pliiats) ning 
m itm eotstarbeline (term om eeterpliiats, 
m incraalikollcktsioonidcga pliiatsid) 
jne. Kirevaid pliiatseid Idamaadest kuni 
meie põhjanaabrite toodanguni saab 
õige lähedalt imetleda.

Pliiatsite virvarri on kunstipäraselt ku
jundanud Kärt Mikli ja  koostanud Mare 
Viiralt.

Sam asse näituseruum i on välja pan
dud Tartu linna m udilaste töid Tartu 
Ülikoolist ja  Toomem äest. Jääb üle vaid 
imetleda seda fantaasiat ja  värvidem öllu 
ning siin saab näha, mida annab 
värvilistest pliiatsitest välja võluda läbi 
lapsesilmade.

Laste tööd valm isid Toom em äe 
m uuseum i punaste kaitsvate müüride 
varjus ning põnevil lapsesilm ad said 
m uuseumis näha nende jaoks huvi
tavaid asju - endisaegset tudengit, 
teleskoope, vanaaegseid gloobuseid, 
luukere, duellipüstoleid ning läbi m ik
roskoobi vaatam iseks tekkis isegi jä r
jekord.

Kindlasti jä i ringkäik m uuseum is ja  
joonistam ine neile kauaks meelde, nagu 
ka näituse avam ispäeval m aitstud pliiat- 
sikujuline tort.

Näilust vaadates tuleb ehk mõte re
videerida oma sahtleid - äkki leidub seal 
midagi unikaalset, kui mitte meie endi, 
siis võib-olla kollektsionääri jaoks, kes 
kindlasti igat uut pliiatsipere liiget 
rõõm uga om a kogusse ootab.

Kohtum iseni pliiatsinäitusel!

Heidi M aarja Melts
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loeng
U suteaduskonna külalisõppejõud dr 

Ulrich Knellwolf peab esm aspäeval, 
27. aprillil kell 18 Saksa Kultuuri Insti
tuudi majas Kastani 1 loengu “Theolo- 
gie und erzählende Literatur” 
(teoloogia ja  ju tustav  kirjandus).

Pärast e ttekannet toim ub sam as kohtu
mine dr Kncllwolfiga. Kõik huvilised, 
eriti Eesti-Šveitsi kultuuriseltsi liikmed 
on lahkesti oodatud.

•k 'k *

Esm aspäeval, 27, aprillil kl 14 on V a
nemuise 46-335 lektor Tiit Hennoste 
loeng "Väliseesti keel".

•k "k "k

Kolm apäeval, 29. aprillil kl 16.15 ph 
aud 102 toim ub Austria parlamendi 2. 
presidendi dr Heinrich Neisseri loeng
"Euroopa Liidu laienem ise perspektii
vid Austria vaatevinklist".

ritööd "V astupanu 1955-1985" (Tartu, 
Tartu Ülikooli K irjastus 1997); ju h en 
daja p ro f  Jüri Ant, oponendid DPh An
dres K asekam p ja  m ag M art Laar.

, •• • • too

varia
Prantsuse Teaduslikus Instituudis toi

mub teisipäeval, 28. aprillil kl 18.15 hu
manitaarhoones Lossi 3-217 prof Jaak 
Kangilaski 4. loeng “Prantsuse kunstist 
eelmise sajandi lõpust tänapäevani”.

väitekiri
Neljapäeval, 30. aprillil kl 12.15 Lossi 

3-427 kaitseb Viktor Niitsoo magist-

Õ p eta jak s  
Tornimäe Põhikool Saaremaal otsib 

uueks õppeaastaks matemaatika- (25 
tundi + arvutiõpetus ja  ringitunnid), 
keemia- (5 tundi + võim alus õpetada 
b ioloogiat) ja  emakeele õpetajat (24 
tundi). K orter olemas. Täpsem info tel 
245 94 431 või 256 46 918 või e-post: 
kool@ tom i.edu.ee .

E. Vilde nim Juuru Keskkool Rapla
maal (13 km kaugusel m aakonna 
keskusest, 50 km Tallinnast) pakub 
1998. aasta sügisest täiskoorm usega 
tööd järgm istele õpetajatele: inglise 
keel (9-12 klass), emakeel ja kirjandus 
(põhikool ja  güm naasium ), bioloogia- 
geograafiaõpetaja (põhikool ja  güm 
naasium ). Võim alus valida am etikorter 
(elektri-, kesk- või ahjuküte). Inglise 
keele õpetaja palk kokkuleppel.

Info: E. Vilde nim Juuru Keskkool, 
Tallinna m nt 18, Juuru, E E 3511 Rapla
maa, tel 248 44 106, 44 149, e-post: 
juurukk@ cstpak .ce .

Vilistlaskogu 
Tartu koondis

kutsub seekord erakorraliselt oma liik
m eid kohtum isõhtule kuu viiendal 
neljapäeval - 30. aprillil kell 17.30 TÜ 
vana kohviku (Ülikooli 20) rõdu
saali.

Kohtum e peatselt am etipostile asuva 
rektori prof Jaak Aaviksooga.

O otam e jätkuvalt häid m õtteid - kui
das m inna edasi V ilistlaskogu Tartu 
koondise tegevusega. Liikm em aksude 
tasum ise võimalus.

Personaliosakonda on jõudnud 
uued haigekassa liikmekaardid
Personaliosakonda on jõudnud 

uued haigekassa liikme(magnet) 
kaardid Tartu linnas ja maakonnas 
elavatele ülikooli töötajatele ja nende 
ülalpeetavatele.

Kaartide täpse ja  kadudeta vahetam ise 
huvides palum e allüksuste sekretäridel 
tulla koos töötajate volituse ja  vanade 
haigekassakaartidega uutele kaartidele 
järele. H aigekassakaart antakse kätte 
allkirja vastu.

T änam e Teid ette m õistva suhtum ise 
pärast võim alikesse probleem idesse, 
kuna ju b a  on selgunud, et kõikide tööta
jate  ja  ülalpeetavate kaardid ei ole veel 
saadetud haigekassast personaliosak
onda, sam uti võivad tekkida järjekorrad 
kaartide kättesaam isel.

Juhim e tähelepanu sellele, et vanad 
haigekassakaardid kehtivad kuni 30. 
septem brini ja  selle ajani on neid aega 
ka üm ber vahetada. Teavet saab sek
retärilt 375 145 (Sirli Urbas).

mailto:kool@tomi.edu.ee
mailto:juurukk@cstpak.ce
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Üliõpilasomavalitsuse
tegevusaruanne

Järgnevates lõikudes on esitatud 
Tartu Ülikooli üliõpilasomavalitsuse 
tegevuse põhitahud tegevusjärgul 
1997/98. Et sellest on järel veel 
poolteist nädalat, võib üht-teist lisan
duda.

Üliõpilasesinduse teine koosseis on p i
danud neliteist töökoosolekut. Vastu on 
võetud uus valim isjuhend ning täien
datud üliõpilasesinduse kodukorda. 
Üliõpilasesindus on kujundanud seisu
kohti küsim ustes sotsiaalpoliitikast 
järgm ise aasta akadeem ilise kalendri 
kehtestam iseni. Ü ldiselt on üksm eel 
esinduses olnud suurem  kui eelm isel 
aastal.

Jooksvat tegevust on teostanud 
üliõpilasesinduse esim ees ning enam 
vähem  igal nädalal kogunenud eestsei
sus. T oim kondadest on tõhusat tööd tei
nud haridustoim kond.

Sisulise poole pealt võib välja tuua 
järgm ist. Eelm ise aasta prioriteetideks 
olid õppekorraldus ja üliõpilas
omavalitsuse arendamine. Selles osas 
tehti ka esinduse suurim ad edusam m ud.

Õppekorralduses on vastu võetud 
esinduse koostatud välisüliõpilaste vas
tuvõtueeskiri ning esinduse paranduset
tepanekutega õppekavade eeskiri. Selle 
tulem usena on saavutatud suurem  sel
gus, mis peaks vähendam a suvaot- 
suseid. Veelgi rohkem  peaksid 
üliõpilaste olukorda parandam a esin 
duse m uudatused õppekorralduse 
eeskirja, mis tulevad arutusele m aikuu 
ülikooli nõukogus. Järgm iseks aastaks 
on valm is üliõpilaskcskne uus põhiõppe 
vastuvõtueeskirja eelnõu.

Õ ppejõudude küsitlem ine on tulnud 
üliõpilasom avalitsuse kätte ja  käivitub 
loodetavasti pidevalt alates sellest 
kevadest.

Lahendatud on üksikute erialade, täp 
sem alt arsti- ja  õ igusteaduskonna ning 
inglise filoloogide m uresid seoses õp
pekorraldusega.

Institutsionaalse arengu osas võib 
m ärkida uute ruum ide saamise. See 
tähendab suurem at m ugavust külasta
jatele, esijoones aga lisanduvaid 
tegevusvõim alusi. Loodetavasti
suureneb tänu sellele om avalitsuse 
panus sisuliste lahendusettepanekute 
näol ning osutatavate teenuste ulatus. 
Eelarve suurenem ist on ette näha 
järgm isest aastast.

Kahe üliõpilaste keskühenduse -  
üliõpilasom avalitsuse ja  M TÜ „Ü li
kooli Ü liõpilaskond” (ÜÜ ) -  võistlusest 
on saanud koostöö. ÜÜ üldkogu on lii
tumise juba otsustatud -  ei toim u isegi 
ÜÜ edustuse valim isi -  oodatakse meie 
esitatud seaduseparanduste läbim inekut 
Riigikogust.

T egutsetud on üliõpilasom avalitsuse 
õigusliku seisundi tugevdam iseks. 
Üksm eelele jõudm isel esitati selleko
hased parandusettepanekud haridus
m inisteerium ile, kust nad liiguvad Rii
gikokku. Loodetavasti langetatakse ot
sus juba  sel kevadel.

T artu  üliõpüasom avalitsus hakkab va
hepealsete skandaalide järel üha enam 
saavutam a üleriigilist tunnustust. Meie 
esindajad on haridusm inistri õppurite 
nõukojasja  arvam us üsna otsustav Eesti 
Ü liõpilaskondade Liidus.

Esindus on jätkanud sidet teaduskon- 
nanõukogude ü liõpilascsindajatega

ning teinud ettepanekuid üliõpilaste 
osakaalu tõstm iseks ning nimetam is- 
korra  üliõpilaskesksem aks m uutm iseks. 
V äga selgelt ilmnes see seoses rektori- 
valim istega, kus üliõpilaste osakaal 
seoses m itm ete kavalate sätete ja  
tegevusega oli viidud küm nendikuni 
eelm ise korra kolm andiku asemel.

S o tsiaa lk ü sim u stes  suudeti edukalt 
säilitada senine seis, nagu oligi kavan
datud. On loodud vajalikke ühendusi 
ning kogutud andmeid.

Ü liõpüasom avalitsus seisis vastu õp
pem aksu m õtiem am le kehtestam isele 
ning soovis üliõpilaste sotsiaaltagatiste 
süsteem i terviklikku läbitöötam ist. 
M uuhulgas ka meie tegevuse tule
m usena on õppem aksu kehtestam ine 
päevakorralt maas.

V ahepealne iile nom inaalaja Õppimise 
m aksustam ine andis om avalitsuse vas
tuseisu tõttu tulem use, et hetkeandm etel 
on Tartu Ülikool ainus avalik-õiguslik 
ülikool, m is ei kehtesta õppem aksu üle 
nom inaalaja õppijaile.

Ü liõpilasküla juhatuses on üle kahe 
aasta taas ka üliõpilased. Sealse tegut
sem ise vorm id alles selginevad ning sel 
aastal on pigem  rajatud põhja edasiseks 
tegutsem iseks.

Õ ppelaenu sum m a tõusis 10 000 
kroonini.

Ü liõpüasom avalitsus tõstatas riigi 
tasandil teravalt üles üliõpilaste kait
seväeteenistuse küsim used. E esm är
giks on seatud tänase rakendam atu kait
seväeteenistuse seaduse kehtivusaeg- 
sete aastakäikude vabastam ine 
ajateenistusse kutsum isest ning ar
vam ine reservi. Selles osas jätkuvad 
arutelud ning ühendused valitsuse ja  eri
nevate poliitiliste jõududega. L oode
tavasti õnnestub jätka ta  survet ja  saavu
tada soodus lahendus.

* * *

Ü liõpilaste teavitamise osas on sel aas
tal käivitatud üliõpilasomavalitsuse 
kodulehekülg (http://www.ut. ee/yov) 
ning üliõpilaslehekülg Universitas 
Tartuensises (üks num ber kuus, alates 
aprilli algusest 1998). Ü liõpilasesindus 
on peahoonesse saanud stendi, ehkki 
m itte soovitud kohta. Esinduse kohta on 
üleriigilises ajakirjanduses ilmunud 
taasiseseisvum isaja läbi aegade suurim  
hulk teavet.

V alm im as on teatmik, mis peaks sis
aldam a üliõpilaseluks vajalikku teavet. 
Eriti kasulik on see sisseastujaile, kuid 
ilm selt leiab üsna palju huvitavat ka 
vana ülikoolisolija.

Jätkatud on ühiselam ute intem etis- 
tam ist. Sel kevadel saavad ühenduse 
N ooruse 7 ja  Pepleri 14.

Esinduse välisüliõpilastoim kond on 
lahendanud põhiliselt idapoolsete 
välisüliõpilaste muresid. Idapoolsete 
välisüliõpilaste küsitluse tulem used 
kavatsetakse avaldada ka Universitas 
Tartuensises.

Nagu tavaks, korraldati ülikooli ball.

Loodetavasti andis om avalitsuse 
tegevus om a panuse üliõpilaselu 
edenemisse.

Üliõpilasesinduse eestseisuse nimel

Leif Kalev, 
üliõpilasesinduse esimees

Vaikiv Enamus
1. Ame Otter - m agistrant

2. O liver Urb - m atem aatika

3. Tam bet Ingo - füüsika

4. Reelika Juks - majandus

5. Kristjan Laurits - Õigus

6. Anno Aedm aa - õigus

7. Elis Vcngcrfeld - eesti fil

8. Aran Jalakas - m atem aatika

9. Indrek Lind - õigus

10. Andres Taim - lüüsika

11. Ave Lamp - m agistrant

12. M eelis Kull - ajalugu

“Vaikiv Enam us” on nimekiri, mis 
osaleb esinduse valim istel neljandat 
korda. Seega on tekkinud üliõpilaste hu
vide esindamisel pikaajalised tradit
sioonid. Nimekirjas “Vaikiv Enam us” 
on aktiivsed ja  teotahtelised üliõpilased 
8 erialalt ja  7 teaduskonnast. Oleme 
tasakaalukad ja  akadeem ilist mõtteviisi 
pooldav rühm itus.

Eelm ise aasta program m is olem e 
toetanud järgm iste asjade elluviimist:

1) õppelaen suurenes 10 000 kroonini 
aastas,

2) lõppes rivaalitsem ine Edustuse ja  
Esinduse vahel,

3) eluasem etoetus sisseregistreeri- 
misel,

4) internetiühendus N ooruse 7 ja  Pep
leri 14 ühiselam utes,

5) üliõpilaste esindatus Ü liõpilasküla 
juhatuses.

Kavatsem e edaspidi veel palju ära 
teha. M eie nim ekirja põhiseisukohad on 
järgm ised:

I. Sotsiaalvaldkonnas

1.1 Aastaks 2000 üliõpilastele riiklik 
sotsiaaltoetus (vähem alt 10 000 krooni 
aastas).

1.2 Õ ppem aksu sisseviim ist Tartu 
Ülikooli ei pea vajalikuks.

1.3 Õ ppelaen peab tõusm a 10 000 kr-lt 
20 000 k r aastas. 5%  intress ei tohi 
tõusta.

1.4 Hea õppeedukusega üliõpilastele 
peab olem a garanteeritud õppesti- 
pendium , nim eliste stipendium ide arv 
võiks suureneda.

1.5 Ü liõpilasesinduse om a sotsiaalsti- 
pendium  paljulasteliste perede 
üliõpilastele.

1.6 Sõidusoodustuste kord lihtsam aks 
ja  ulatuslikum aks.

2. Ü liõp ilaskü las

2.1 Ühikad elam isväärseks (aastaks
2000 igasse tuppa telefon, in- 
ternetiühenduse võim alus, igasse ühi
kasse pesum asinad).

2.2 Kindel EI tagatisrahale.

2.3 T oetam e ühiselam ute renoveeri
m ist (Pepleri 14 juba  sel aastal), 
kaasates m aksim aalselt Vabariigi Valit-

1. Katriin Fisch - eesti filoloogia, 
ENÜS

2. Fred Puss - ajalugu, ÜS Raim la

3. Kaur Parve - keem ia, ÜS Raim la

4. Aare Ristikivi - ajalugu, ÜS Raimla

5. Rccsi Lepa - politoloogia, ENÜS

6. Karmo Vunk - stom atoloogia, korp! 
Rotalia

7. Ahti Kuningas - m ajandus, ÜS 
Raimla

8. M arkko K ünnapu - õigusteadus, ÜS 
Liivika

9. Ingrid Soovik - õigusteadus, korp! 
India

10. Liis Kallikorm - hispaania 
filoloogia, korp! Amicitia

11. Ann Krant - avalik haldus, korp! 
India

* * *

Nimekiri “In C orpore” on olnud 
üliõpilasom avalitsuses esindatud juba 
aastaid. Varasem al ajal oleme taotlenud:

* õppekava ja  -aine mahu ning selle 
läbim iseks ette nähtud aja vastavusse 
viimist;

* üliõpilaste suurem at osalust õppetöö 
korralduses teaduskonna tasemel ja  
madalam al;

* ct riigi ja  ülikooli nõudm ised oleksid 
vastavuses ja  tasakaalus üliõpilaste või
m alustega;

* õppekavade, aineprogram m ide ja  
loengukonspektide kättesaadavust in
ternetist,

Ü liõpilasesinduse teise koosseisu ajal 
(1997/98) oleme:

* ette valm istanud süsteem i, m illega 
saavad üliõpilased regulaarselt hinnata 
õppejõudude ja  õppetöö läbiviimist;

* esitanud hulgaliselt õppekor
ralduseeskirja parandusi, vältimaks õp
pejõudude omavoli;

* esindanud üliõpilaste seisukohti ri
ikliku sotsiaal- ja  hariduspoliitika 
tasandil (m h pidurdanud õppem aksu ke
htestamist).

In Corpore

Eeloleval õppeaastal on plaanis taot
leda:

* sõidusoodustuste jätkum ist või 
asendam ist soodsam a alternatiiviga;

* arvutiklasside lahtiolekuaegade 
pikendam ist ning igasse klassi arvutite 
kasutam ise reaalse järelevalve loom ist;

* üliõpilastele suurem at võim alust 
ülikoolis tööd leida;

* kõikide kohustuslike loengute ees
tikeelseks muutm ist;

* üliõpilaste üldistel alustel ajateenis
tusse kutsum ise asendam ist mõistliku 
alternatiiviga;

* üliõpilastele om a klubi saamist;

* üliõpilaste häälekandja 
(taas)loom ist;

* õppch oonetc j uurde j al grattahoidj atc 
paigutam ist;

* peahoone üm brusse odavate paljun- 
dusvoim aluste loomist;

* pearaam atukogu kohviku uuen
dam ist ja  söögivõim alustc parandam ist;

* hum anitaarraam atukogu (semi- 
narka) sessi ajal ööpäevaringset lahti
hoidmist.

http://www.ut
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Force Majeure -  Vääramatu Jõud
Poculum

Tarm o Areda - arstiteadus 

M argus M att - õigus 

Tancl Veisson - m ajandus 

Jaan R oos - m ajandus 

Juhan Raudsepp - õigus 

Kaarel Piirim äe - ajalugu 

Ragnar Ilp - stom atoloogia 

Raoul Lättemäe - m ajandus

H endo Kidron - avalikkussuhted ja  te
abekorraldus

Jürgen Innos - psühholoogia 

Juhan Kaldre - arstiteadus 

Taavi Tuvikene - füüsika 

M argus V aldre - avalik haldus 

Veiko Pesur - avalikkussuhted ja  te
abekorraldus 

A nnar Alas - sem iootika 

M ait M üürsepp - sotsioloogia

Uku Arold - psühholoogia 
Priit A lamäe - m ajandus 
M arek Herrn - õigus 

Koit Arro - bioloogia 
Piret Roos - ettevõttem ajandus 

Margus Purlau - avalik haldus 

Ülo Kaasik - ettevõttem ajandus 
Jaak Napritson - ettevõttem ajandus 
Priit-Friedrich Lillem aa - õigus 

Rait Huusmann - õigus 
Tõnu Arold - m atemaatika 

Uku Mats Pecdosk - sotsioloogia 
M ika Puum alainen - eesti keel võõr

keelena

Jaanas M etsa - arstiteadus
Erki Pettai - m ajandus
Triinu Hõbejärv - eesti keel ja  kirjandus
M eelis O rgia - ettevõttem ajandus
Elo M ets - ettevõttem ajandus

M arkus Leppoja - ettevõttem ajandus

Kadri Simm - ajalugu
M arko Lam p - ettevõttem ajandus

Raiko Lipstok - õigus

Kerd Laub - õigus
Thor-Stcn Vertrnann - inglise keel ja  

kirjandus 

Sirli Tralla - sotsiaaltöö 
Kristiina Ainelo - eesti keel ja  kirjandus

G ea K ustavson - õigus 
Urm o Pärg - ettevõttem ajandus 

Ave A llik - arstiteadus 
Ahti Sillaste - arstiteadus 

Indrek K oovit - arstiteadus 
D iana M ikita - saksa keel ja  kirjandus 

Hannes Keem u * arstiteadus 
A llan Sinim äe - geograafia 

Janno V isberg  - füüsika 
Priit Pikner - põhikooli loodusteaduse 

õpetaja
Ingvar Pärnam äe - geograafia 

Taavi Rõivas - m ajandus 
R asm us Ruuda - ajakirjandus

Sünergia
Leif Kalev -  õigus, avalik haldus;

Eva M cinson -  ettevõttem ajandus; 
Kadri Täht -  sotsioloogia;

Eiko Keem an -  lüüsi ka;

Raul A ltnunne avalik haldus;

M adli Lääne -  ajakirjandus;

Katrin Eim la -  ettevõttem ajandus;
Jüri G ordejev -  geograatia;
Reno Laidre -  füüsika;
M arko Lepik -  avalik haldus;

Raul Haavala ettevõttem ajandus; 
Taavo Lumiste -  politoloogia;
Ivar Unt -  rahvam ajandus;

Martin H irvoja -  õigus;
M argus Aid -  politoloogia;

Annukka Kataja -  eesti keel võõr
keelena;

Erik Peterson -  õigus;
Inga Eha -  arstiteadus;

Attc K ivisaari -  arstiteadus;
Tiina Vilkki -  geoloogia;
Kerstin Oudekki Loone -  matemaatika; 
Argo V ilberg -  m atem aatika;
Toomas Väli -  ajalugu;

Kristina Reitalu -  prantsuse keel ja  
kirjandus;

Viljar Veebel -  politoloogia;

Heiko Pääbo -  politoloogia;

I lenri Kuningas -  avalik haldus; 
Anželika Bazhanova -  ettevõttem a

jandus;

Karl Laas õigus;

Rein Jüriado -  ettevõttem ajandus; 
Silvar Prim an -  rahvam ajandus; 

Katrin Uba -  füüsika.

„Sünergia” tegevust 1997/98. 
üHõpilasesinduse koosseisus kajastab

üliõpilasom avalitsuse tegevusaruanne. 
Võib veel lisada, et enam -vähem  täiesti 
m eie nim ekirja inim este ajada olid kait- 
seväekiisim used ja  esinduse töölepanek, 
um bes poole tööst on meie nimekirja 
inim esed teinud õppekorralduse ja  
üliõpilastcatm iku osas. Meie üldiseks 
põhim õtteks jäi endiselt: võim alikult 
palju  kasu üliõpilastele võim alikult 
väikese kohustuste hulga juures.

Järgnev on meie tegevuskava lühiesi- 
tus. Pikem alt võid sellega tutvuda meie 
voldiku kaudu või vaadates võrgust 
„Sünergia” kodulehekülge (aadress on 
plakatite peal).

Tegevuskava 1997/98
1. Õppekorraldus
1,1 Keeleõpe korda. Soovijad peaksid 

saam a õppida tasuta vähem alt inglise, 
saksa ja  prantsuse keelt. Teaduskon- 
dadepoolne keelekursuste tellimine 
nõudlusest lähtum a. Üliõpilasesindajad 
keelekeskuse nõukokku.

1.2. Õppejõudude hindam ise 
küsitlused korraliseks. Tõsta nende 
osakaalu õppejõu üle otsustamisel.

1.3. Loengukonspektide koostam ine 
peaks m õne aasta jooksu l m uutum a õp
pejõu kohustuseks. Konspektid ja  muu 
nõutav kirjandus peavad m uutum a 
üliõpilastele kättesaadavaks -  kas 
paberil või võrgus.

1.4. Ü liõpilastele võim alus saada 
auditoorium ide võtmeid.

1.5. Tõrjum e tagasi üritused kehtes
tada Õppemaksu üle nom inaalaja õppi
jaile.

1.6. K õrvalaine osas peab üliõpilasel 
olem a tegelik valikuvõim alus.

1.7. T e a d u s - ja  osakonnanõukogude 
üliõpilasesindajate hulk tõsta v iien

dikuni ning saavutada, ct nad väljen
daksid üliõpilaste huve.

1.8. Kaugem a m õttena kõigi avalik- 
õiguslikc ülikoolide loengute integ
reeritud andmebaas.

2. Toimetulek
2.1. Sotsiaalpoliitika järgm ise aasta 

prioriteediks.
2.2. Üliõpilaste toimetuleku tagamine: 

tooniste (laenu jt) kogusum m a kuus 
peaks olem a vähem alt m iinimum palga 
suurune. Ei tohiks kaotada senise 
tugisüsteem i osi, uut loomata.

2.3. Surve mittetagastatava põhitoetuse 
sisseseadmiseks Põhjamaade eeskujul.

2.4. Kontroll Üliõpilasküla üle. V ähe
malt üks ühikaelanik Ü liõpilasküla 
juhatusse.

2.5. Kapitaalremondi järel ei tohi 
hirm kalliks m uutuda kõik ühikad. Ü hi
kate üüriarved peavad olema kululiikide 
kaupa lahti kirjutatud.

2.6. Eesmärk läbi suruda üliõpilaste 
sotsiaalse olukorra põhjalik uuring ha
ridusm inisteerium i või ülikooli kor
raldusel.

3. Kaitsevägi
3.1. Kaitseväeküsimustele kiire lahen

das. Senise sellealase tegevuse jätkamine.

3.2. Mc ci pea otstarbekaks üldkorras 
ajateenistust pärast ülikooli. Seetõttu taot
leme 1994-1998 sisseastunute vabasta
mist ajateenistusest ning reservi arvamist.

3.3. Kaugem a tuleviku osas m itm e
kesistada ajateenistuse läbim ise viise, 
sealhulgas koostöös Kaitseliiduga.

4. Vaba aeg
4.1. Arvutikasutusvõim aluste laien

damine.
4.2. Suurendada term inaaliklasside 

hulka.
4.3. Arvutiklasside pikem a lahtioleku 

jätkuv  tõstatamine.
4.4. Igas arvutiklassis peaks olem a 1-2 

korralikku printerit.
4.5. Seisame vastu kavatsusele m uuta 

arvutivõrk tasuliseks. Kui aga täien
davalt pakutakse tasulisi kiirem aid liine, 
pole me selle vastu.

4.6. Ü liõpilasom avalitsuse kodulehe
külge ja  Universitas Tartucnsisc üliõpi- 
laslehekülge tuleb arendada. Kaugem as 
vaates on eesm ärgiks oma üliõpilasleht.

4.7. Tasapisi süvenev koostöö 
üliõpilaste erialaühingutega ning muu 
kohaliku üliõpilasalgatuse toetamine.

4.8. Suurem toetus üliõpilaste isetege
vusele. Ü liõpilasm aja ja  üliõpilasklubi.

4.9. Teem e ettepaneku luua Tartu ku l
tuuriürituste andm ebaas.

5. Üliõpilasomavalitsuse tõhustamine
5.1. Toimkondade korralik käivitamine.

5.2. Ü liõpilasom avalitsuse seaduse 
eelnõu.

5.3. Lõpule v iiaÜ Ü  liitmine om avalit
susega, Ü hendam ise järe l täiendava 
haldusstruktuuri toomine, seejuures jä l
gides, ct esikohale jääksid  üliõpilaselu 
m ääravad õ p p e -ja  sotsiaalküsim used.

5.4. K oostöö teiste üliõpilasom avalit- 
su s te ja  Eesti Ü liõpilaskondade Liiduga. 
Ü liõpilasom avalitsus peab saam a Eesti 
Ü liõpilaskondade Liidu liikmeks.

„Sünergia” tähendab ühinem isest tek
kivat lisaenergiat. Ühinejad on inimesed 
väga m itm etelt erialadelt, keda liidavad 
eeltoodud tegevuspõhim õtted, See an
nab m eile süsteem se ülevaate üliõpi
laste m uredest. Meie hulgas on nii teo
tahtelisi esm akursuslasi kui kogenud 
vanu ü likoolis olijaid. Ühine on aga teo
võim e ning üliõpilaskesksus. Me ei luba 
kindlat õnne, küll aga jätkuvat tõsist ja  
teadlikku tööd seatud eesm ärkide saa
vutam iseks.

O TSU STA JA  O LED  SINA!

suse ja  Tartu linna raha, m uutes ühikaüüri võim alikult väikeseks.

2.4 Ühiselam utes esitatav hinnakiri peab olem a põhjendatud - ka 
üliõpilane on tarbija ja  seega on tal õigus teada, mille eest ta maksab.

2.5 Toetam e uue 500-kohalise ühiselam u ehitamist.

2.6 Ü liõpilased Tartu kodanikuks - pcalc sissekirjutam ist avaneb 
võimalus saada eluasem e toetust ja  osaleda hääleõiguslikel 
valimistel.

3. Õ p p etöös

3.1 Raam atukogu ja  arvutiklassid 24 h avatuks.

3.2 Ü liõpilaste esindatus TÜ kollegiaalsetes organites: teadus
konna ja  osakonna nõukogudes 1/5, ülikooli õppekorralduse 
m ääram iseks.

4. K u ltu u riv a ld k o n n as  A rne O ite r

4.1 Ei toeta Esinduse kultuuri toim konna likvideerim ist.

4.2 Rohkem  kultuurilisi m eelelahutusi ja  tutvustada sõltuvusainete 
konkreetset kahjulikku mõju.

5. Ü ldiselt

5.1 T ihendada kontakte teiste kõrgkoolide üliõpilastega ja  tagada 
hea läbisaam ine TÜ rektoriga.

5.2 Tudengeid rahuldav kaitseväesüsteem  (toim ivad reservohvit
seride kursused ja  alternatiivteenistuse sisseviim ine), 1994-1997 sis
seastujatel peab leidm a lahendi ajateenistuse küsim ustes.

5.3 Edaspidi valim ised ka Pärnu ja  Türi kolledžis.

5.4 Ärksat vaim u ja  rohkem  avalikkust!

Seda teem e me teie huvides!

VALI KAKS, SEST Ü H EST EI PIISA! Elis V engerfe ld

O liver Urb Tambet Ingo Reelika Juks

M eelis Kull
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PROLOOG. Esmaspäeval, 27. aprillil kl 20 “MÄLUKAS”
J. Sõöt +  M. Põldsepp+J. Antson =  rahvuslik jämm. EPA Klubi (Veski tn 6)

Teisipäeval, 28. aprillil
kl 14 Kevadpäevade pressikonverents. “Thalia” (Aida tn  7)

kl 16 KEVADPÄEVADE RONGKÄIK. Küüni tn  - Toom em ägi

kl 16.30 KEVADPÄEVADE AVAMINE. Musumägi

kl 17 TÜ Akadeemiline Naiskoor ja Tartu Akadeemiline Meeskoor. Inglisild

kl 18 J. Viiding/T. Rätsep “O levused”. T artu  L aste teater (Jaama tn  14)

kl 18 SAKU ÕLLEÕHTU. Dj M. Pertelson ööklubi “Delia" (Tähe tn 3)

kl 18-19 SUUR PILETILAAT! Laadal piletid odavam ad. TÜ füüsikahoone (Tähe tn 4)

kl 19 Kohvik-kino “OSKAR”. V. Fleming "Tuulest viidud” “Thalia" (Aida tn 7)

kl 19 Soodushinnaga e tendus üliõpilastele. G. Verdi “Traviata” . "V anem uise” väike maja

kl 20 KONKURSS “TUDENGILAUL ‘98". Kaitseliidu maja (end EPA aula - 
Riia tn 12)

kl 21 ÕLLEÕHTU "Justamendiga”. Reisivõistlus täies hoos! 
Dj E. Aav ööklubi "Atlantis"

kl 21 /ИАХ/ML/S SPECIAL HOUSE PARТУ. Dj 1. Peedo. ööklubi *'XS"

kl 22 Live: “Cry Baby”. “Zavood" (Lai tn  30)

kl 22 KEVADPÄEVADE ÖÖKLUBI "R azor”. T artu  Laululava

kl 22 ÕLLEÕHTU. “U ntsakad”. Öökino. ööklubi “Illusioon”

kl 22 SEKS, e t  see  on HEA. Jörberg  ja Beibed. "EPA Klubi” (Veski tn 6)

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja - “TUDENGIKAUBAMAJA”. 
Üliõpilaspiletiga soodustus! Raatuse Kaubamaja

Kolmapäeval, 29. aprillil
kl 8 ÕLLEKROOL UJULAS (Vanemuise tn 35)

kl 12 Naiste piljarditurniir “ZA V O O D  O PEN ". “Zavood" (Lai tn 30)

kl 13 Tutvum ine Raadi lennuväljaga jalgratastel. Raadi mõis

kl 14 JALGRATTAVIGURSÕIDU VÕISTLUS. Varustus AMK poolt. Kaubahalli ees

kl 18 S. Beagle “Viimane ükssarvik". T artu  L aste teater (Jaama tn 14)

kl 18 “AEG MAHA!” - jumalateenistus Kolgata Baptistikoguduses. Tähe tn 66

kl 19 KONTSERT. J. Sööt, H. Kalle. (Vanemuise tn 19)

kl 19 Kohvik- kino "OSKAR”. M. Form an “Lendas üle käopesa”. "Thalia” (Aida tn  7)

kl 19 Soodushinnaga e tendus üliõpilastele. 1. Kalman 
“M o ntm artre ’i kannike” “Vanemuise" suur maja

kl 20 ORIENTEERUMINE ÕHTUSES TARTUS 
“Kas tunned  linna, mis Emajõe kaldal...” Ülikooli peahoone ees t

kl 21 "Estrella" esitleb; “KULDNE NELIK" ehk legendid 
üliõpilaspäevadelt “M. Punder & Karavan", "Rock Hotel", 
“Singer Vinger” ja “Kollane Allveelaev G". TÜ spordihall (Ujula tn 4)

kl 21 Vello Vaheri tsirkuseperekond. Dj R. Rooma. ööklubi "Delia” (Tähe tn 3)

kl 21 TUDENGIKARAOKE - laulame hääled puhtaks. Dj 1. Lään. ööklubi “Atlantis”

kl 21 Showbaarmenid SIIM & ZUKKER. Dj M. Söönurm . 
D aam idele tasuta! ööklubi “XS"

kl 22 KEVADPÄEVADE ÖÖKLUBI. 
Riho Sibul, Raul Vaigla, Ain Agan. T artu Laululava

kl 22 STIILIPIDU “TULNUKAD". Live: "Genialistid”. 
K ostüm eeritult prii pääs pardale. "Zavood" (Lai tn 30)

kl 22 CLAYMAKERS JA LILLED. EPA Klubi (Veski tn 6)

kl 23 V O D O O  NIGHT. D jje rry  В (U.K. speedgarage, house) +  
N eoronphase  Dj-d. Ö ökino. ööklubi “Illusioon”

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja - “TUDENGIKAUBAMAJA”. 
Üliõpilaspiletiga soodustus! Raatuse Kaubamaja

Neljapäeval, 30. aprillil
kl 6 Linnulaulu kuulamine Raadi kalmistul. Peavärav

kl 11 Aapeli "Üle linna Vinski”. Tartu L asteteater (Jaama tn 14)

kl 11-16 IV LIIVIMAA VEINIPÄEV “Liivimaa Veini” ja 
"Liivimaa Rahvaveini” valimine. "M anhattan” (N arva m nt 25)

kl 12 Naiste piljarditurniir "ZAV OOD O PEN ". “Zavood" (Lai tn  30)

kl 14 Retk T oom em äele  Jaan Eilartiga. Pirogovi juures

kl 15 Õ  LU KAS. EPA Klubi terrass

kl 17 HALE-BOTT SINGERS. T oom e varem ed

kl 17 KARIKATUURIVÕISTLUS. "Euroopa astub T artu Ülikooli". T oom e varem ed

kl 18 LUULEETENDUS "Saa tühjaks, mu süda”. Tartu Lasteteater (Jaama tn 14)

kl 19 Soodushinnaga e tendus üliõpilastele. M. Tom m ingas 
“Kadunud naine m inus”. “Vanemuise" väike maja

kl 19 Soodushinnaga e tendus üliõpilastele. 
J. Hoffmanni kom öödia "Bluff' “Vanemuise" suur maja

kl 19 Üliõpilasõhtu Annelinna Koguduses. Annemõisa tn 10

kl 19 Kohvik-kino "OSKAR”. O . W elles "Kodanik Kane”. “Thalia" (Aida tn 7)

kl. 20 ÜLELINNALISE “VOLBERVESTI” AVAMINE. 
Volbritule saabum ine ennenägem atu  show taevas, 
maal ja vee  peal. Emajõel ja “Atlantise” ees

kl 21 Tartu  Õ lletehas esitleb: ÜLELINNALINE 
“VOLBERVEST” LAULU, TANTSU JA ÕLLEGA. 
RIIKLIK PIIRIVALVEORKESTER, “FOLKMILL”, 
“JUSTAMENT", "L D O R A D O ”. Volbrilõke ja

diskomöll pealekauba! Esimesele pooleteise 
tuhandele peolisele tops õlut tasuta!

TÜ spordihall ja korvpalliplats (Ujula 4)

STIILIPIDU “KÕIGE ÕELAM N Õ ID ”. Valitakse 
“Aasta Madu”. “Z avood” (Lai tn 30)

VOLBRIÖÖ TANTSUMARATON.
Daamidele tasuta ööklubi “Delia” (Tähe tn 3)

VOLBRIÖÖ-NÕIDADE PARADIIS. Nõiarüü 
konkurss, “CHIKEN BAND”. Pealik Dj E. Hurt.

ööklubi "Atlantis”

N õiatantsud. Kehamaalingud. Dj M. Pulver.
ööklubis “XS”

Moeshow +  Dj-d Öökino.

KEVADPÄEVADE ÖÖKLUBI. Aldo M eriste T rio ja 
Novella Hanson, “G rossfire”.

kl 23.30 VOLBRIOO EHAST KOIDUNI.
T antsum araton +  diskorite konkurss.

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja - “TUDENGIKAUBAMAJA”. 
Üliõpilaspiletiga soodustus!

Reedel, I . mail
kl 12 M eeste piljarditurniir “ZAVOOD O PEN ". 

kl I 3 KURSATOP I.

kl I 3 LASTE "RATTATUUR ‘98". Kolm erattalistel sõiduriistadel 
4-aastastele ja noorem atele.

kl И  TÜ Rahvakunstiansambli kontsert.

kl 15 “KURADITOSIN ‘98". Tänavakorvpall kevadpäevade 
korraldajate ja toeta ja te  m eeskondadele.

kl 16-20 KELLAVIIETEE. Kõnepult ja tee  LÜ Catlamayalt.

kl 17 TUDENGIRALLI “BAMBUS ‘98"
OMAVALMISTATUD LIIKURITEL.

kl 19 Kohvik-kino “OSKAR". J. D em m e "Philadelphia” .

kl 19 Kevadõhtu Pauluse Koguduses.

kl 2 1 FÜÜSIKAHOONE SHOW. “KEVADPÄEVADE 10. SÜ NNI
PÄEVAPIDU”. “JÄÄBOILER”, "VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE 
ÜHING", “JASKAR”

kl 2 1 STIILIPIDU “PROLETAROS DEL M U N D O , UNIOS!”
“Tequila Sauza” Juanitalt. Dj Fidel.

kl 2 1 N O N ST O P TANTSUSHOW. Dj V. Kollom.

kl 2 1 PUNANE PULL. Mässab RED BULL koos S. Seemani ja 
A. Andersoniga. Dj K. Hirmo.

kl 22 “TER M IN AA TO R ”. Dj I. Parts, K. Klaus.

kl 22 KEVADPÄEVADE ÖÖKLUBI. M erca ja Sass. “Lost Kolhoses”.Tartu Laululaval

kl 22 KURSATOP II. “T he T uberkulo ited”. EPA Klubi (Veski tn 6)

kl 23 RETROGRUUV. Dj-d. Öökino. ööklubi “Illusioon”

kl 9.00-23 Raatuse Kaubamaja - “TUDENGIKAUBAMAJA”.
Üliõpilaspiletiga soodustus!

ööklubi “Illusioon”

T artu  Laululava 

EPA Klubi (Veski tn 6) 

Raatuse Kaubamaja

"Zavood" (Lai tn  30)

Raekoja taga

Kesklinna Kaubahalli esine 

Kaubahalli ees

Kesklinna Kaubahalli esine 

T oom e varem ed

Postim aja kõrval 

“Thalia” (Aida tn 7)

Riia tn 27

TÜ füüsikahoone (Tähe tn 4)

"Zavood" (Lai tn 30) 

ööklubi “Delia” (Tähe tn 3)

ööklubi "Atlantis” 

ööklubis “XS”

Laupäeval, 2. mail
kl 12 

kl 12 

kl 13 

kl 14 

kl 15.45 

kl 16 

kl 18 

kl 19

kl 21 

kl 21 

kl 21.30 

kl 22

kl 22 

kl 22

kl 22 

kl 23

kl 9-23

А. A. Milne-Oonnor “Ma võin olla Puhh 

M eeste piljarditurniir "ZAVOOD O P E N ”.

TUDENGITE AASTALAAT.

TEATEJOOKS KOSTÜMEERITUD VÕISTKONDADELE.

EPMÜ ja TÜ kaheksapaatide finiš.

KUMMI PAADI RALLI EMAJÕEL.

Laupäeva õhtu lauluga Maarja Koguduses.

Soodushinnaga etendus üliõpilastele. I. Kalmani o p e re tt  
“M ontm artre’i kannike”.

STRIPTIIS! Dj S. Mällo.

BEEFEATER SHOW. "SMILERS". Dj T. Priidel.

Jüri H om enia ja “G am es”.

“HOUSE OF GAMES". Dj A. Kruusmann.
Esimesele sajale külastajale sissepääs tasuta!

Lõpukas ehk Lõbukas.

ROCK NIGHT. “T he Bleach", “Forgotten Sunrise", 
"G rendel” , "Hell T anner” , "Skydancer”, “Bad Seed Spirit”.

Live: JAAN SÖ Ö T JA  INBOIL. "Zavood

ADDICTION FAIRS - “M etro Luminal", "H olm es”, +
Dj-d. Öökino.

Raatuse Kaubamaja - “TUDENGIKAUBAMAJA”. 
Üliõpilaspiletiga soodustus!

Raatuse Kaubamaja

T artu  Lasteteatris. (Jaama tn  14) 

“Z avood” (Lai tn 30)

Raekoja plats 

Raekoja plats 

"Atlantise" ees 

“A tlantise” ees 

Õ petaja  tn  5

"V anem uise” suures majas 

ööklubi “Delia” (Tähe tn 3 

ööklubi “Atlantis”

Teatrikohvik

ööklubis “XS”

EPA Klubi (Veski tn 6)

T artu  Laululaval 

’ (Lai tn 30)

ööklubi “ Illusioon”

Raatuse Kaubamaja

Volbriöö
30. aprillil, volbriöö hakatusel kell I 7 kutsub 

ajaloomuuseum  tudengeid joonistam a sarže  ja 
karikatuure om a arm astatud õppejõududest ja 
ülikoolist teem al “ PROFESSOR OLEN MA... " 

Autasud on üpriski kopsakad.
Võistlusele saab igaüks kaasa elada m uuseumi 

Valges saalis, nautida kaunist m uusikat Ahti Bach- 
blumi esituses ja ergutada võistluses osalejaid.

Joonistustarbed on m uuseum i poolt.

Kell 18 alustab  T oom kiriku  v a rem e te s  om a 
e tte a s te t  H aleB opp Singers Lauri B reede 
juhatusel.

Esitatakse spirituaale, jazzi, rock’i, swingi ja 
muud põnevat.

Lähim info tel 375 671.

mailto:ajaleht@ut.ee
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*Rektori volbrioo tervitus
Head tudengid ja vilistlased,

ülikool on teie päralt iga päev, Tartu linn sel ühel ööl aastas, tänasel ööl! 
Tundkeja näidake linnakpdani\elegi, et täna on see ilus linn tudengite käes. 
On tõsi, et linnaJ{odaniI{udl(i on inimesed. Aga niisama tõsi on see, ei nad 
on teistsugused inimesed kui tudengid. Täna öösel tuletagem seda neile 
meelde! Sel ühel ööl aastas on akadeemilised kpdaniltud taas omaette seisus, 
ja sel ööl peab see seisus oma pidu. Ta teeb seda nii, et mälestus sellest peost 
ei /(ao niipea.

Selleks soovin teile vaimu ja  vastupidavust! Pidutsege nii enda kui ka nende 
eest, kes on volbriööd enne meid tähistanud sel peatselt lõppeval aastatuhan
del

Prof Peeter Tulviste

* Rektor ei saa sel aastal volbriöö rongkäiku tervitada, kuna saadab Vabariigi 
Presidenti riigivisiidil Poola Vabariiki.

Kevad kevadpäevades!
Suurim  üritu s T artu  linnas - ü likoo li kevad p äev ad  on tä ies hoos. N agu  

k evadpäevade  em bleem i Igi näha, on seekordsed  juba k üm nendad . K av as on ligi 
sada  üritust. T u d en g ite  h aardes on en am ik  T artu  k lub idest, p la ts id est, tänavatest 
j a  pubidest. L o o m u lik u lt ei jä ä  seekordki ära a rm asta tu d  paad ira lli, tuden g ilaa t 
j a  lem m ikbänd ide  esinem ised . P earõhk  on m uidugi v o lb riöo l. K ind lasti tasub 
v aadata , ku idas vo lb ritu li täna  Õhtul kell ü h eksa  A tlan tise  ees kohale  jo u ab . Tgal 
õhtul võ ivad  tu d en g id  ja  lin lased  v a lid a  p a lju d e  hu v itav a te  ü ritu s te  seast endale  
sob iva im a, sest kava on a rvesta tu d  igale e rinevale  m aitse le . M is m uud kui - 
p idage  vastu!

NB! Kevadpäevade kava ilm us eelm ises UTs.

Neljapäeval, 30. aprillil kl 14.15 on välisminister Toomas Hendrik Ilvese 
aulaloeng “Eesti välispoliitika - olevik ja tulevik” .

Dr Heinrich Neisseri 
loeng

Eile esines ülikoolis Austria parla
mendi teine president dr Heinrich 
Neisser loenguga “Euroopa Liidu 
laienemise perspektiivid Austria 
vaatevinklist”.

Doktor Heinrich N eisser on Õppinud 
Viini Ü likoolis õigusteadust, 1960. sai

ta õigusteaduste doktoriks ning alustas 
seejärel poliitilist karjääri. Alates 1975. 
aastast on N eisser olnud valitud Austria 
parlam enti. Aastatel 1987-1989 töötas 
ta fö d e raa l-ja  haldusreform i m inistrina 
ning 1994. aastast kuni praeguseni par
lamendi teise presidendina.

Üliõpilasspordi ajaloo 
näitus

Täna avatakse Eesti Spordimuuseu
mis Tartu Üliõpilasmängude puhuks 
koostatud näitus “Eesti üliõpilas
sport muutuvas ajas”. Näituse avami
sel esitletakse ka vastilmunud raama
tut üliõpilasspordi ajaloost Eestis.

Üliõpilasspordi ajalugu tutvustava 
näituse põhirõhk on Tartu Ülikoolil, 
om aette bloki m oodustavad Eesti teised 
kõrgkoolid. K okku käsitleb näitus pe
rioodi rootsi-aegsest ülikoolist kuni 
tänapäevani. N äituse on kokku pannud 
Eesti Spordim uuseum i ekspositsiooni 
osakonna juhataja Helve Parm as, spor
dimuuseum i teadur D aim ar Lell ja  V al
ter Lenk Tartu üliõpilasm ängude or
ganiseerim iskom iteest.

Esitletav raam at “Ü liõpilassport Ees
tis” käsitleb üliõpilaskonna kehalist

kasvatust ja  sporti rootsi-aegsest ü li
koolist kuni 1940, aastani. Eraldi 
peatükid on pühendatud teise m aail
m asõja eelse iseseisvuse ajal SELL-i 
m ängude nim e all toim unud Balti rii
kide üliõpilaste spordivõistlustele ja  
Eesti üliõpilaste  osavõtule ülem aailm 
setest üliõpilasm ängudest. N äituse 
koostam isel osalenud ja  raam atu 
koostanud V alter Lengi sõnul on nii 
näitus kui raam at esim esed nii põh
jalikud  Eesti üliõpilasspordi ajaloo 
käsitlused.

Eesti Spordim uuseum is oleva näituse 
avab kell 14 kehakultuuriteaduskonna 
dekaan Mati Pääsuke, seejärel tutvustab 
spordim uuseum i direktor Enn M ainla 
näitust ja  ülikooli spordifüsioloogia 
professor Atko Viru raamatut.

ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISED
algasid teisipäeval ja  lõpevad täna. Esimesel päeval käis valim as 487 üliõpilast. 

Valim iskom isjoni esimehe Juhan Nöpsi arvates oli see võrreldes eelm iste aastatega 
üsna hea arv, mis lubab oodata 15 % -list osavõttu.

Valim istulem used ilm uvad järgm ises UTs. Tartu Ülikooli üliõpilasomavaiitsus

Rahvusvaheline konverents taastuva 
energia kasutuselevõtu küsimustes

28. ja 29. aprillini toimus Barclay 
hotellis Balti- ja Põhjamaade ühine 
töönõupidamine, kus arutati taastuva 
ja säästva energia kasutuselevõtu 
küsimusi. Konverentsil arutati Balti rii
kide ja  Põhjam aade koostöövõimalusi 
vastavas valdkonnas esialgu teadustöö

tasandil ning hilisem as etapis ka töös- 
tusrakenduste leidmiseks.

Konverentsi põhiliseks teem aks oli 
seniste am m enduvate energiaallikate 
asendam ine uute ja  taastuvate energiaal
likatega. Vaagiti Eestis ühe võim aliku 
uudse energiana pärast traditsiooniliste 
energiaallikate am m endam ist ves

inikuenergia kasutuselevõtm ist, sest er
inevalt praegu põlevkivi ja  kivisöe 
baasil toodetud elektrienergiast on ves
in ikuenergiat võim alik salvestada. Sa
muti on energia tootm ine vesinikust 
loodussäästlik, sest vesiniku põle
tamisel ei teki süsinikdioksiidi.

Varisemisohtliku ühiselamu 
vundamendi remont algab mais

Mai ja juunikuu jooksul plaanib 
Tartu Üliõpilasküla remontida avari
iohtlikuks kuulutatud Tiigi tänav 14 
asuva ühiselamu vundamendi. Vari
semisohu likvideerimise ja vunda
mendi taastamise maksumus on ligi 
200 000 krooni.

Tartu Ü liõpilasküla direktori Andres 
Kase sõnul valmib ühiselamu vunda
mendi rekonstrueerim ise projekt mai al
guseks, vundam endi toestustöid plaani
takse alustada mai keskel. Projekti tel
limiseks vajam ineva raha on lubanud 
eraldada Tartu Ülikool. Ehitustöödeks

vajam ineva raha saam iseks on Tartu 
Üliõpilasküla pöördunud vabariigi 
valitsuse poole.

Tiigi tänava 14 asuvas üliõpilaste 
ühiselam us teostatud ekspertiisi käigus 
avastati 25. märtsil vundam endi all 
tühim ik, mis põhjustas hoone vajumist. 
Ehitusgeoloogilisi uuringut teostanud 
A lus-G coloogia OÜ sonul põhjustas va
jumise lohk, mis ilm selt tekkis Teise 
m aailm asõja ajal pom m iplahvatuse ta
gajärjel. H iljem  täideti lohk ehitusprahi 
ja  kruusaga, enne hoone rajamist vunda- 
m endialust pinnast ei tihendatud. A as

tate jooksul on pinnas vajunud ning vun
dam endi alla on tekkinud m ärkim is
väärne tühimik.

Kuna projektibüroo TARI hindas 
hoone ehitustehnilise olukorra avarii
ohtlikuks, evakueeris Tartu Ü liõpi
lasküla 8. aprilliks hoone kahjustatud 
tiiva kõik elanikud, kokku 47 inimest. 
Kõigil soovijatel oli võim alus üm ber 
kolida teistesse Tartu Ü liõpilasküla 
ühiselam utesse. Suurem  osa evakueeri- 
tutest paigutati N arva m nt 89 asuvasse 
ühiselam usse ja  ka Tiigi 14 elam iskõlb
likku hoonetiiba.
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28. aprill

□ 28.-29. aprillini toim us B arclay hotellis Balti- ja Põh
jamaade ühine töönõupidamine, mis oli pühendatud 
elektrokeemiliste energiamuundumiste uurimisele.
Arutati taastuva ja  säästva energia kasutuselevõtu 
küsim usi.

□  28.-30. aprillini toim uvad raam atukogu fuajees Tartu 
Ülikooli üliõpilasesinduse valimised.

□  Jõhvi K ultuurikeskuses toimus majandusteaduskonna 
infopäev.

□  28. aprillist 2. maini toim uvad tudengite kevadpäevad 
‘98.

□  Esitleti filosoofiateaduskonna kunstide osakonna heli
tehnikaga varustatud auditooriumi 138 peahoones.

29. aprill
□  29.-30. aprillini toim ub M aarjam õisa Polikliinikus I I  

üle-eestiline teaduskonverents “Tervise edendamine 
Eestis”.

□  V algas toim us TÜ Sihtasutuse usalduskogu istung.

□  Toim us Austria Parlamendi teise asepresidendi dr 
Heinrich Neisseri loeng “Euroopa Liidu laienemise 
perspektiivid Austria vaatevinklist”.

30. aprill
□  Keti 12.15 kaitseb hum anitaarhoones (Lossi 3) magist

ritööd Viktor Niitsoo teem al “Vastupanu 1955-1985” .

□  Kell 14.15 algab aulas Eesti välism inistri Toomas Hend- 
rik Ilvese loeng “Eesti välispoliitika olevik ja tulevik”.

□  Kell 16,15 algab Eesti K irjandusm uuseum i saalis (V ane
m uise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõne
koosolek. Päevakorras M adis Arukase ettekanne “V enna 
sõjaloo” loost: kom positsioon ja  m entaalsed tagam aad” ,

□  Kell 17.30 algab ülikooli vana kohviku (Ü likooli 20) 
rõdusaalis ülikooli vilistlaskogu Tartu koondise 
vilistlasõhtu. Vilistlastega kohtub prof Jaak Aavik-
soo. Võim alus saada vilistlaskogu liikm eks ning tasuda 
liikm em aksu.

□  Eesti Spordim uuseum is avati Tartu üliõpilasm ängude 
puhuks koostatud näitus “Eesti üliõpilassport muutu
vas ajas”. Estleti ka vastilm unud raam atut üliõpilas
spordi ajaloost Eestis.

TULEVAL NÄDALAL
4 . m a il

□ Kl 16.15 ph aud 138 ÕESi koosolekul Mati Kröönst- 
römi ettekanne “Eestlastest Georgi risti kavalerid 1904 
-1 9 1 7 ” .

H ans-V oldem ar Trass

Heino Kääp 05.05

Elna Hansson 05.05

Jüri Lem bra 06.05

M aie Simson 20.05

Agu Laisk 03.05

V äino Järve 06.05

Lem bit M ehilane 07.05

H einar Näksi 09.05

Arvi Grünthal 18.05

5. mail
□  Toim ub ülikooli valitsuse istung.

□  Kl 18.15 toim ub Lossi 3-217 prof Jaak Kangilaski 
viim ane loeng tsüklist “Prantsuse kunstist eelm ise sajan
dis lõpust tänapäevani” .

□  Kl 14 kaitseb ph aud 140 Sofja Ё esnokova doktoritööd 
“M ariiskaja poem a” ja  kl 16 Taive Särg magistritööd 
“ Püsiv ja  m uutuv Karksi rahvalaulus” .

□ 5. - 25. maini on Saarem aal Kuressaare linnuses ülikooli 
maaliosakonna diplomitööde näitus.

□ Algavad Münsteri Ülikooli dr S. Brauckmanni loen
gud (vt UT 4. lk).

6. mail
□  Kl 17.15 algab ajaloom uuseum is professorite klubis 

prof Viktor Palmi juhitav  arutlus teem al “ Mis on 
teadus?”

□  Kl 17 esitleb Microsoft Liivi 2-104 om a uusi 
tehnoloogiaid.

□  Saarem aal ülikooli loengute sarjas peab loenguid prof. 
Jaak Kangilaski.

□  Kl 11 toim ub ajaloom uuseum is rahvusvaheline kon
verents "Paljukultuurilisus - olemise mitmekesisus".

7. mail
□  Läti Vabariigi välisministri aulaloeng.

□  7 . - 9 .  maini toim uvad vabariiklikud keemiapäevad.
Tartu N äitasehallis avatakse näitus “Keemia ‘98”.

□  7. ja  8. mail toim ub ajaloom uuseum is konverents 
“Üliõpilassport muutuvas maailmas”.

8. mail
□  Kl 14 algab V anem uise 46-327 loengusarjas 

“Väliseestlased” lektor Dimitri Mihhailovi loeng 
“Väliseestlased, eestlased ja eestivenelased”.

□  Kl 20 algab laululaval üliõpilasmängude avatsere
moonia. T artu  ü liõ p ilasm ängud  to im uvad  8.-10. 
m aini.

lilli õnnitleme
Maikuu juubilare

70
02.05 biol-geograafiatead em eriitprof 

peainseneriosak elektrik 

65
raam atukogu pearm tk-hoidja 

teoreetilise füüsika inst dotsent 

hoonete hoold teen valvur 

60
mol ja  rakubioloogia inst korr p ro f 

arenduskoja treial-lukksepp 

psühhiaatriakliiniku dotsent 

kom m unikatsioonitehn tehnik 

Pärnu Kolledži assistent

Vladimir Hižnjakov 25.05 teoreetilise füüsika inst korr p ro f

55
Lii Kajak 03.05 arstiteadusk täiendusk asjaajaja

Enn Pärtel 04.05 m aterjaliteaduse inst lektor

Aino Siimon 06.05 juhtim ise ja  välism ajanduse inst erak dots

Kaisi K ann 15.05 personaliosak spetsialist

Mati Mättas 16.05 arenduskoja lukksepp

Velda Assor 22.05 keem iahoone majaj piirk riideh-koristaja

Eda Jagom ägi 22.05 geograafia inst kartograaf-toim

50
Galina Sonn 11.05 arvutiteaduse inst insener

Robert M okrik 15.05 geoloogia inst lektor

Agu 
Laisk 60

Taim ede fotosünteesi uurija, 
Eesti Teaduste Akadeem ia 
akadeem ik, bioloogiadoktor 
professor Agu Laisk tähistab 3. 
mai! om a 60. sünnipäeva.

Jätkuvat indu ja  head vormi ar
m astatud uurim isvaldkonnas 

tegutsem iseks soovivad 
kolleegid-taim efüsioloogid.

Elviira
Babaitšuk
N ahahaiguste kliiniku vanem 

laborant E lviira B abaitšuk 
tähistas jaanuaris om a 60. sün
nipäeva. 1. mail täitub 30 aastat 
töötam ist Tartu Ülikoolis.

T ugevat tervist ja  korda
m inekuid edaspidistes ettevõt
m istes soovivad kolleegid na

hahaiguste kliinikust.

Т Х к т и  Ü l ik o o l i  n õ u k o g u

24. aprillil
K IN N ITATI REKTORI AMETI

VANDE ANDMISE KORD
Vastavalt ülikooliseadusele ja  ülikooli 

põhikirjale peab rektor andma ametisse astu
mise puhul ametivande. Kinnitatud korra järgi 
toim ub see ülikooli nõukogu ees. Rektori ameti
vande tekst on järgm ine:

“Asudes täitma oma kohustusi Tartu Üli
kooli rektorina annan vande järgida oma 
tegevuses Eesti Vabariigi seadusi, Tartu 
Ülikooli põhikirja ja akadeemilisi tavasid. 
Tõotan pidada oma ametit väärikalt ja ausalt 
ning hoolitseda kõige selle eest, mis aitab 
kaasa ülikooli hüvangule.”

ASUTATI TÜ  EUROOPA 
KOLLEDŽ

1993. aastal asutati Eestis, Leedus ja  Lätis 
mitme Euroopa riigi toetusel curotcaduskond, 
kus anti Euroopa Liidu alast koolitust. Teadus
konda on finantseerinud Saksam aa, Taani, 
Soome, Norra ja  Rootsi ning Euroopa Liidu 
Komisjon. O m apanuse on andnud ka Baltimaad 
ja  nende ülikoolid. Siit järgm ine samm oligi 
vajadus Euroopa Kolledži asutam ise järele.

N õukogu kinnitas kolledži põhikirja. Euroopa 
Kolledž on integreeritud õ p p e -ja  teadusasutus, 
mille eesmärk on koostöös teaduskondadega 
korraldada ülikoolis Euroopa Liidu alast 
akadeem ilist haridust, täienduskoolitust ja  
teadustööd. Prioriteetsed valdkonnad on m ajan
dusteadus, õigusteadus, poliitikateadused ja  
avalik haldus. Õppekavad kinnitab sotsiaal-, 
m ajandus- ja  õigusteaduskond. Kolledži 
tegevjuhiks on direktor, kõrgeim otsustuskogu 
nõukogu, kuhu kuuluvad prorektor, teaduskon
dade esindajad, ka  üliõpilaste esindajad. N õu
kogu töösse kaasatakse ka  isikuid väljastpoolt 
ülikooli. Üliõpilasi imm atrikuleeritakse kolled- 
žisse rektori korraldusega vastavalt ülikoolis 
kehtivale korrale direktori esildise alusel.

P ro f Jaak A aviksoo nimetas arutelus kolledži 
asutam ist väga tähtsaks strateegiliseks sam 
m uks, m ärkides, et lähiaastatel suureneb Eestis 
tunduvalt rakendusliku kõrghariduse tähtsus, 
sealhulgas eriti sotsiaalteaduste valdkonnas.

ASU TATI EESTI KOGNITIIVSETE 
SOTSIAALTEADUSTE KESKUS

N õukogu kinnitas keskuse statuudi. Eesti kog
nitiivsete sotsiaalteaduste keskus on TÜ sot

siaalteaduskonna juurde kuuluv interdistsipli
naarne üksus, m ille eesm ärk on ühendada ja  
koordineerida erinevates sotsiaal- ja  hum ani
taarteaduste valdkondades tehtavat rahvusva
heliselt konkurentsivõim elist uurim istööd, 
m ille uurim isobjektiks on tunn etu s-ja  kom m u- 
nikatsiooniprotsessid nende sotsiaalses ja  m är
gilises tingituses jm t. Keskuse tööd juhib 
juhatus, mille m oodustavad kuni viis tegevliiget 
ja  auliikmed. Juhatuse esimese koosseisu 
m oodustavad keskuse asutajaliikm ed Jüri Allik, 
W olfgang D rechslerja  Peeter Tulviste.

KIN N ITATI TÜ  KUNSTI
MUUSEUMI PÕHIKIRI

1803. aastal asutati ülikooli kunstim uuseum , 
selle õigusjärglasena kandis asutus hiljem  klas
sikalise m uinasteaduse m uuseumi nime. K inni
tatud põhikirja järgi on m uuseumi nimi taas 
ülikooli kunstim uuseum .

Õigusteaduskonna dekaan prof Peep Pruks
juhtis nõukogu liikmete tähelepanu asjaolule, et 
viimastel aastatel on ülikoolis tekkinud m itmeid 
struktuuriüksusi (asutusi, keskusi), m is tegut
sevad väljaspool teaduskondi. T a soovitas roh
kem tähelepanu pöörata sellele, m ida teevad an
tud valdkonnas teaduskonnad ning kuidas saaks 
nende tegevust enam teaduskondadega siduda.

VALITI PROFESSOREID
Turunduse professoriks valiti turunduse pro

fessor, m ajandusteaduste kandidaat Mait 
Miljan (31:12) ning raha ja panganduse pro
fessoriks raha ja  panganduse professor, m ajan
dusteaduste doktor Mart Sõrg (32:10).

Rektor prof Peeter Tulviste tutvustas üli
kooli akadeem ilise kom isjoni koosoleku pro
tokolli väljavõtet, mis juh tis nõukogu, eelkõige 
aga dekaanide tähelepanu sellele, et aka
deem ilistele kohtadele kandideerijad ei pea 
enamasti kinni TÜ nõukogu kehtestatud nõudest 
, mis puudutab teadusartiklite ilm um ist rahvus
vahelise levikuga väljaannetes.

Teaduskraadide põhim ääruses ja  nõuetes 
akadeem iliste am etikohtade taotlejate h in 
damisel on ülikooli nõukogu m ääratlenud rah
vusvahelise levikuga väljaannete hulka kuulu
vaks tsiteerim isindeksites indekseeritavad 
ajakirjad, tähtsam ates andm ebaasides ja  refera- 
tiivajakirjades refereeritavad ajakirjad ning 
üldtunnustatud rahvusvaheliste teaduskirjas- 
tuste poolt välja antud artiklite kogum ikud.

Samuti on komisjon seisukohal, et kandideeri
jatele  ei tule kasuks selliste publikatsioonide 
lülitamine m onograafiate hulka, mis seda ei ole, 
ning ei pea vajalikuks konverentside organi
seerim iskom iteede toetuste esitam ist saadud 
uurim istoetuste nimekirjas.

* Nõukogu täiendas õppekorraldusees
kirja. Prorektor prof Teet Seene ütles täien
dam ise vajadust põhjendades, et ülikooli
seaduse järg i ei saa m agistriõppesse astuda ühe 
astme vahele jätnu , nagu näiteks raken
duskõrgkooli diplomi omanik.

D iplom iõppe lõpetanu võib astuda m agist
riõppesse või õpetajakoolitusse, kui on om an
danud bakalaureusekraadi või sellele vastava 
kvalifikatsiooni varasem ate õpingute tunnus
tam ise kaudu teaduskonna nõukogu kehtestatud 
korras ja  vajadusel sooritanud erialaeksami. 
Teisel erialal põhiõppe läbinutele võidakse kor
raldada erialaeksam . D oktoriõpe eeldab m agist
rikraadi või varasem a kvalifikatsiooni tunnus
tam ist m agistritasem ele vastavaks teaduskonna 
nõukogu poolt. Teistes kõrgkoolides sooritatud 
arvestusi ja  eksam eid tunnustab vorm ikohase 
taotluse alusel vastava õppetooli juhata ja  ja  selle 
kinnitab dekaan. V ajadusel m oodustatakse eri
alane hindam iskom isjon. Diplomiõppe 
lõpetanu võib jätkata  õpinguid bakalaureuse
kraadi saam iseks ülcm inekuõppekava järgi või 
liitudes lähedase eriala bakalaureuseõppe 
kavaga.

* Teiseks täiendati põhiõppe vastu
võtueeskirja. Kuna praegu ci saa välismaal 
keskhariduse om andanud Eesti kodanik ülikooli 
astuda, siis lisati kuue avalik-õigusliku ülikooli 
ühise ettepaneku põhjal põhiõppe vastu
võtueeskirjale vastav täiendus. Välismaal 
väljastatud keskharidustunnistus peab olem a 
tunnustatud Eesti ENIC/NAR1C keskuse poolt, 
kes annab hinnangu, kas vastav tunnistus või
m aldab juurdepääsu  ülikooliharidusele tunnis
tuse välja andnud riigis.

* Kinnitati gümnaasiumi filosoofiaõpetaja 
ning finants-ja kindlustusmatemaatika kut
semagistri õppekava.

* Täpsustati ülikooli nõukogu tööplaani.
Järgm ine nõukogu koosolek ei toimu mitte kuu 
viim asel reedel, 29. mail, vaid teisipäeval, 26. 
mail, mis on ühtlasi rektor p ro f Peeter Tulviste 
viim ane juh itav  istung, Samal istungil annab 
am etivande uus rektor p ro f Jaak Aaviksoo. 
Sam a nõukogus istungi päevakorda toodi 
juun ikuust aastaaruande arutamine. Semestri 
viim ane nõukogu istung toim ub 19. juunil.

* Nõukogu otsustas lubada seada Citrina 
Foundation LK Ltd kasuks kinnistu Riia 23
osale hoonestusõigus 99 aastaks. Maatükil 
asub eelm ise aasta detsem bris vastuvõetud 
laborihoone.

* Arutusel oli majandusteaduskonna 
dekaani prof Jüri Sepa ja sotsiaalteadus
konna dekaani prof Jüri Alliku pöördumine 
kaugõppe taastamisest väljaspool avatud
ülikooli. K üsim use põhjalikuks ettevalm is
tuseks otsustati m oodustada kom isjon.
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Hans-Voldemar Trass 70
2. m ail tähistab om a 70ndat juubelit 

professor emeritus akadeem ik Hans- 
Voldemar Trass. Juubilar õppis 1942- 
1947 N õm m e G üm naasium is, kus valit
senud ärgas vaim  ja  kokkupuuted 
loodus- ning kultuurihuviliste k la s s i- ja  
koolikaaslastega avardasid huvisid  ja  
tegevusalasid (m uusikast ja  k irjan
duslikest katsetest spordini välja),

1952. aastal lõpetas H .-V. Trass ü li
kooli botaanika erialal ning astus aspi
rantuuri, m ilie lõpetas bio loogiakandi
daadi kraadi kaitsm isega 1955. aastal. 
Järgnes töö taim esüstem aatika ja  geobo- 
taanika kateedris (hilisem a nim etusega 
botaanika ja  ökoloogia kateeder), 1956. 
aastast alates kateedri juhatajana ja  
1971. aastast professorina. 1994. aastast

on H,-V, Trass em eriitprofessor. 1969. 
aastal kaitses H.-V. Trass b ioloogiadok
tori kraadi. Õ ppejõuna on H.-V. Trass 
lugenud m itm eid kursusi (üldbotaanika, 
geobotaanika, taim eökoloogia, Eesti 
taim kate, taim egeograafia, lihhe- 
noloogia, Eesti bioloogia ajalugu), 
juhendanud küm neid diplom itöid, kan
didaaditöid ja  välipraktikaid, olnud 
külalislektoriks paljudes Euroopa ja  
Am eerika ülikoolides. 1975. aasta! vali
ti ta Eesti TA korrespondentliikm eks, 
1989 nimetati ETA akadeem ikuks,

H.-V. Trass on valitud või nimetatud 
m itm ete välism aiste teadusseltside liik
m eks - 1958 Vene Botaanikaselts, 1964 
Soom e bioloogiaühing “V anam o”, 
1975 Rahvusvaheline Lihhcnoloogia

Assotsiatsioon, 1977 Am eerika Öko- 
loogiaselts, 1982 Rahvusvaheline 
Taim katteteaduse Selts jt. Ta on pälv i
nud M oskva Looduseuurijate Seltsi 
esimese preem ia, Eesti N SV  riikliku 
preem ia (koos teiste autoritega kol
m eköitelise õpiku “Botaanika” eest), 
Rahvusvahelise Lihhcnoloogia A ssot
siatsiooni Eric Achariuse nimelise 
medali “Pro m eritis” . 1996. aastal sai 
H.-V. Trass EV teaduspreem ia elutöö 
eest ökoloogias ja  lihhenoloogias. 1997. 
aastal valiti H.-V. Trass Venem aa 
Loodusteaduste Akadeem ia välisliik
meks. Ta on olnud Eesti Looduseuuri
jate  Seltsi president (1964-1973 ja

Järg 4. lk

Seiskem iseseisvuse, järelikult ka iseenda eest! 
Peeter Olesk

Akadeemilisus riigikaitses
Riigikaitse olem asolu ja  vajalikkuse 

küsim uses on lähiajal terves Eesti üh is
konnas esitatud vastakaid seisukoha
võtte. Teravatest arvam usavaldustest 
pole kõrvale jäänud ka akadeem ilised 
ringkonnad. Kas ja  kuidas seista meie 
noore, taasiseseisvunud riigi ju lgeoleku 
eest ning m illised on m eie võim alused 
ja  kaitsetahe? Küsim usi on palju. O lene
mata vastustest jääb  vastutus Eesti 
Vabariigi püsim ajääm ise eest m eie, ko 
danike õlule.

Eesti vabaduse sünni ja  iseseisvuse 
eest väljaastum ise juures on alati seis
nud rahvuslikult m eelestatud üliõpi
lased, kes ärksa vaim u ja  uljate tegudega 
on andnud meie rahvale võim aluse 
elada vabal maal. Eesti akadeem iline 
noorsugu on viim asel sajandil korduvalt 
üles näidanud vaprust —  võidelda om a 
riigi eest ka olukordades, kus võidu saa
vutam ine on paistnud ilm võim atu. 
Kindlasti ci saa parem ate poegade ju l
gust seista vastu ähvardavale ohule n i
m etada hulljulguseks, ennem ini oli see 
isadelt ja  isaisadelt päritud lem bitulik 
võitlussädc, mis ci kustunud ka orjasa- 
janditc  tuhas.

Eesti on väike riik maailm akaardil. 
Meie ees seisab ülesanne kindlustada 
tem a püsim ajääm ine üm britsevate suur
riikide seas. U sun, et olem e seda ülesan
net senini võim alust m ööda täitnud. 
Paraku ci saa mc olla kindlad tänaste, 
m eile soodsate aegade kestmises. 
A jalugu on näidanud, et ükski lepe pole 
igavene nagu riigipiiridki. Seetõttu on 
olulisel kohal tegutsem isvõim eliste ra
huaegsete kaitsestruktuuride olem as
olu. Eesti Vabariigis on üheks 
peam iseks 1919. aastal asutatud Kait
seliit —  organisatsioon, mis on Eesti 
kaitse tugisam baks.

Põlvkond noori, kes praeguseks on . 
jõudnud ülikooli, asub peagi kujundam a 
m eie riigi tulevikku. Pole võim alik näha 
helget tulevikku ilma turvalise Eestita. 
Turvaline Eesti tähendab lisaks 
sisem isele turvalisusele ja  võim alusele 
kaitsta  end kuritegevuse eest, ka turvali
sust, m ille m äärab ära meie riigi kait
sevõime. Isam aa-arm astuse saab noor 
kodanik kaasa kodust, koolist ja  ka ü li
koolist. Sam as on selge, et pelgalt tun
netest ci piisa iseseisvuse kindlus
tam iseks. Ülikoolitcc valinud noorele

on antud võim alus akadeemilisel teel 
riigikaitset siiski om a osalusega toetada. 
Kaitseliidu Tartu Maleva Akadeemi
lises malevkonnas (AkMk) on Sul või
m alus om andada oskusi, mis ei ole 
häbiks ühelegi endast lugupidavale 
noorele. Osaledes sel moel AkM k ri
dades om a riigi kaitsm ise ettevalm is
tam isel, arendad Sa igakülgselt ka enda 
oskusi ning teadmisi, m is võivad u la
tuda elem entaarsetest m atkatarkustest 
orienteerum isel ballistika spetsiifiliste 
saladusteni. Teooriatundide kõrval on 
olulisel kohal ka igakuised väliõppused 
ning sagedased laskeharjutused tiirus.

Kindlasti on paljud m eestudengid 
teadvustanud enesele riigikaitse va
jadust ja  otsustanud ülikooli lõpetades 
osa võtta reservohvitseride koolitusest. 
N ing ei saa unustada kodanikukohust—  
kohustuslikku ajateenistust. A kadeem i
lises m alevkonnas om andatud oskused 
ci jää  kindlasti mitte ka selles osas kasu
tuks!

AkM k liige Janek Valge

Raamatukogu ametiühingu pikk 
ja visa palgavõitlus

Alates 1995. aastast lahknesid hari- 
dus-ja kultuurim inisteerium  kaheks ise
seisvaks m inisteerium iks. Sellest ajast 
alates algasid Tartu Ülikooli R aam atu
kogu staatuse erinevad tõlgendused.

Kultuurim inisteerium  on om a käsk
kirjaga kultuuritöötajate töötasustam i
sest eristanud Eesti raam atukogud 
kolme erinevasse gruppi. I grupis on 
peale TÜ raam atukogu veel 10 raam a
tukogu, kus kõrgharidusega raam atu
kogutöötajate palgaastm estik  on ette 
nähtud vahem ikus 20-26. TÜ raam atu
kogus kehtiv palgaastm estik  on va
hem ikus 16-24, st. meie tööd tasusta
takse tunduvalt m adalam alt võrreldes 
teiste Eesti raam atukogu töötajate 
töötasudega.

Lähtudes sellest alustas TÜ raam atu
kogu am etiühing 1996. aastast taotlem a 
om a koha väärtustam ist. O lem e teinud

taotlusi m inisteerium ide, valitsuse ja  
ülikooli tasandil. Enamik vastustest on 
olnud vastutuse veeretam ine enda 
kaelast kuhugi m ujale, lihtsalt neutraal
sed, halvem al juhul vastam ata jätm ised, 
parem al juhu l toetav-soosivad. Ometi 
pole asi edasi nihkunud. M eie pal
ganum ber näitab m itm endat aastat ühe
sugust pisikest sum m akest.

Eelm ise aasta novem bris tegim e taas 
pöördum ise - seekord Eesti Vabariigi 
R iig ikoguja Valitsuse poole. Ja ime küll
- vastuseid lubadustega hakata asja lähe
m alt läbi vaatam a hakkas saabum a riigi
kantseleist, riigikogu kultuurikom is
jonilt, rahandus-, kultuuri- ja  haridus
m inisteerium ilt.

K äesoleva aasta märtsis tegim e et
tepaneku probleem i asjatundlikuks ja  
kiireks lahendam iseks m oodustada rii
gieelarve kaudu kom isjon, kuhu peaksid

kuuluma peale asjaosaliste m inisteeriu
mide ka esindajad Tartu Ü likoolist ja  
Tartu Ülikooli raamatukogust.

Praeguse seisuga on saabunud ha
ridusm inisteerium ilt vastus: m oodus
tada TÜ raam atukogu avaliku teenuste 
finantseerim ise küsim use lahenda
miseks kom isjon. Komisjon peab esi
tam a oma töö aruande 20. maiks k.a.

Kas tõepoolest hakkab ükskord meie 
valuline probleem  liikuma positiivse la
henduse suunas? Tahaks seda väga 
uskuda. Tahaks loota, et ametiühingu 
pikaajaline töö, m illesse on paljud 
teisedki om a osa andnud, kannab lõpuks 
vilja. Praegusel ajal käed rüpes istumine 
mingeid tulemusi ei too. Ainult ühine 
visa koostöö võib sihile viia.

Merike Poljakov  
ülikooli raam atukogust

Ametiühingu üldkoosolek tulekul
Am etiühingukom itee otsustas kor

raldada veel käesoleval õppeaastal 
am etiühingu erakorralise üldkoosoleku. 
V ajadus sellise koosoleku järe le  tuleneb 
m uutunud olukorrast am etiühingus, 
ülikoolis, riigis. V õib isegi öelda, et üks 
etapp ülikooli am etiühingu arengus on 
lõppenud, am etiühing vajab tõsist uuen

damist. Senine struktuur enam ei ra
hulda, uuendam ist vajab põhikiri, üm- 
bersõnastam ist vajavad, lähtuvalt liik
m eskonna soovidest, am etiühingu ees
m ärgid, ülesanded ja  tegevuskava.

Käim asolev sotsioloogiline küsitlus 
(küsitluslehe sai ülikooli iga viies 
töötaja) on ettevalm istus üldkoos

olekuks. Üldkoosoleku toim um ise a ja ja  
koha teeme teatavaks niipea, kui meil on 
käes küsitluse tulemused.

Asjast huvitatutel soovitam e jälgida 
infot meie koduleheküljel.

A leksander Jakobson

Lions Club Tartu  
stipendiumid

1. M erikoski-nim clinc stipendium  sum m as (4000 EEK) - Stanislav Maksämov, 
stom atoloogia IV kursuse üliõpilane;

2. Ü liõpilaspere stipendium  sum m as (4000 EEK ) - Jüri Gordejev, bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna m agistrant ja  Natalja Matvejeva, filosoofiateaduskonna IV 
kursuse üliõpilane.

Stipendium ide pidulik kätteandm ine toim ub Lions Club Tartu aastapäevapeol 23. 
mail.

Fonditoim konna nim el 
Andi Kasak

Johannes Voldemar 
Veski stipendiumi 

konkurss
Johannes V oldem ar Veski stipendium  Tartu Ü likoolis on m oodustatud tema 

tütre ASTA VESKI poolt TARTU Ü LIK O O LILE annetatud rahast. Stipendium  
m ääratakse üks kord aastas ühele peaainena eesli keelt õppivale 3. või 4. aasta 
üliõpilasele või magistrandile.

Kandideerijatel palum e esitada ülikooli kantseleisse (peahoone, ruum  207) 1. 
juuniks järgm ised dokum endid:

• stipendium itaotlus (vorm  saadaval ülikooli kantseleis),

• ülevaade erialasest tegevusest n ing tulem ustest keeleteaduslikus uurim istöös,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraam atust nelja viim ase sem estri õp
petöö tulem uste kohta.

Stipendium i saaja teatatakse juunis J. V. Veski päeval ja  see antakse üle 1998. 
aasta sügissem estri alguses.

Täiendavat infot saab Tartu Ü likooli Sihtasutusest, telefon: 375 852, e-post: 
sihtasutus@ ut.ee.
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T a r t u  Ü l i k o o l i  s i h t a s u t u s
TA RTU  UNIVERSITY FOU N DA TIO N

Luulekevad 
‘98

Ootame kõigilt luulehuvilistelt võist
lusluuletusi (soovitavalt 5-6 luuletust)
1. juunini aadressil: Luulekevad ‘98 
Salme 12 Tallinn EE0004. K ellel juba 
midagi lauasahtlis olem as, võiks posti 
panna kohe, sest taham e parem aid võist
lustöid tutvustada raadiosaadetes.

Võib esineda ka varjunim e all, kuid 
m eile palum e teatada om a õige nimi, 
aadress, telefon, vanus, õpilastel kool ja  
klass või kursus, täiskasvanuil elukutse.

Võitjaid auhindam e suvises luulelaag
ris, kõik kolm andasse vooru jõudnud  
luuletused (ca 30-40 autorit) avaldam e 
koos autorite fotodega võistluse järel

ilm uvas luulekogum ikus. Andekam aid 
abistam e m eeleldi ka esim ese luulekogu 
koostam isel ja  trükid toim etam isel.

Eesti Luuleliit

mailto:sihtasutus@ut.ee
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Vastuvõtt magistri- ja 
doktoriõppesse

Dekanaadid on alustanud m agistri- või doktoriõppesse astujatelt dokum entide 
(diplom i ja  akadeem ilise õiendi koopia ning vorm ikohane avaldus-ankeet) vastuvõt
mist. Avalduse vorm i saab dekanaadist või veebist aadressil http://ois.oppe. 
ut.cc/blanketid, Dokum entide esitam ise viim ane kuupäev on 20. juuni.

1998. aasta riigitellim us m ag is tr i- ja  doktoriõppele on järgm ine:

Teaduskond/õppekava Magistriõpe

Usuteaduskond 4
usuteadus 4

Õigusteaduskond 12
õigusteadus 12

Arstiteaduskond 6
biom editsiin 3

farm aatsia 3 

arstiteadus

Filosoofiateaduskond 54
ajalugu 12

eesti ja  soom e-ugri filoloogia 12+6*

filosoofia 4

germ aani-rom aani filoloogia 12

pedagoogika 5 

vene ja  slaavi filoloogia

Bioloogia-geograafiateaduskond 48
bioloogia didaktika 2

botaanika ja  ökoloogia 8

geenitehnoloogia 5

m olekulaar- ja  rakubioloogia 10

zooloogia ja  hüdrobioloogia 7

geograafia 13

geoloogia 3

Füüsika-keemiateaduskond 27
füüsika 15

keem ia 12

Kehakultuuriteaduskond 4
liikum is- ja  sporditeadused 4

Majandusteaduskond 20
m ajandusteadus 10

ärijuhtim ine 10

Matemaatikateaduskond 18
informaatika 6

m atem aatika 6

m atem aatiline statistika 6

Sotsiaalteaduskond 4Š
ajakirjandus 5

avalik haldus ja  sotsiaalpoliitika 7

eripedagoogika 5

politoloogia 4

psühholoogia 7

rakenduspsühholoogia 5

sem iootika ja  kulturoloogia 2

sotsiaaltöö 5

sotsioloogia 5

Kokku: 238

Doktoriõpe

1

5

5
5

15

15

26

3

3

3

34

33

6

3

10
5

6
3

18
9

9

2
2

5
5

13
5
4 

4 

11

2

129

Eesti keelt, kultuuri, kirjandust või ajalugu õppivatele välism agistrantidele.

Sulgpall
Eesti kõrgkoolide meistriliiga võist

lustel saavutas kolmes mänguliigis 
esikoha TÜ arstiteaduskonna II kur
suse üliõpilane Indrek Küüts. Lisaks 
üksikm ängule esikoht segapaaris, part
ner Kati Kraaving (TTÜ ) ja  m eespaaris 
Teppo Sm olander (KK). M eeste üksik
m ängus 2. Patric R ang (TTÜ) ja  3. Allan 
K okkota (TTÜ). M eespaaris 2. Patric 
Rang - Siim Sarapuu, 3. Raul L innam ägi 
- M argus Tootm aa (kõik TTÜ), Sega
paaris 2. T. Sm olander - E. V ilkm ann, 3. 
P. Rang - K. Laidm äe (TPÜ).

Naiste üksikmängu võitis Kati Kraaving 
(TTÜ), 2. Evelin V ilkm ann, 3. Kiilie 
Laidmäe (TPÜ). K. Kraaving - K. Laid
m äe parim ad ka paarism ängus, 2. Piret 
Paris (FL) - Eve Praks (SO), 3. E. V ilk
mann - Marju Kallas (OI).

Helm ut Valgm aa

SÕMERU VALLAVALITSUS
Lääne-Virumaal pakub tööd

MAJANDUS
NÕUNIKULE,

kelle ülesandeks on majandusalaste 
lepingute sõlm im ine ja täitm ise kont
roll.

Pakume:
* konkurentsivõim elist paika,

* am etiauto t,

* am etikorterit.

Eeldame:
* koostöövalm iduse

* algatusvõimet.

Küsi infot m ajandusteaduskonna 
dekanaadist või Sõm eru Vallavalit
susest tel 232 4 6 1 19. CV ja avaldus 
esitada hiljemalt 15. maiks aadressil: 
Sõm eru Vallavalitsus, Pargi I, 
Sõm eru, Lääne-Virumaa, EE21 10.

Hans-Voldemar Trass 70
A lgus 3. Ik

1985-199 L aia tes 1991. aastast aupresi
dent) ning UNESCO rahvusvahelise 
program m i “Inim ene ja  biosfäär” 
(M AB) Eesti rahvusliku kom itee 
esimees (1978-1988, 1995 auesimees).

H.-V. Trassi teaduslik produktiivsus 
on olnud häm m astavalt suur. Tem a 
trükiproduktsiooni hulgas on 7 teost, 
m is annavad välja m onograafia m õõdud 
ja  ligi 200 teadusartiklit. Osalt seletub 
nii suur produktiivsus H.-V. Trassi laia 
huvideringiga - tem a tööd käsitlevad 
taim eökoloogiat, taim egeograafiat, 
lihhenoloogiat ja  teadusajalugu, samuti 
looduskaitse küsim usi. Hoolim ata 
teaoreetilisest suundum usest pole H.-V. 
Trass eales olnud tüüpiline 
kabinetiteadlane, vaid entusiastlik eks
peditsioonidel osaleja, keda uurim isret
ked on viinud paljudesse unikaalsetesse 
kohtadesse planeedil Maa alates Kaug- 
Ida rannikum etsadest ja  lõpetades 
K anada mäginiitudega.

H.-V. Trassil on eriline roll selles, et 
praegused Eesti botaanikud ja  öko-

loogid saavad ju lge lt kaasa rääkida 
m aailm a tippteaduses. K indlasti enam 
kui pool praegu TÜ  lihhenoloogilises 
herbaarium is säilitatavast ca 60 000 ek
sem plarist on kogunud H. Trass. See on 
hindam atu väärtusega kollektsioon, 
m ille tähtsus a ja jooksu l üha suureneb.

H oolim ata N L  am etlikust isolat- 
sioonipoliitikast suutis H.-V. Trass juba 
kuueküm nendatel aastatel sisse seada 
püsikontaktid m aailm a juhtivate tead
lastega. Kui H.-V. Trassi tegevust hin
nati lihhenoloogias rahvusvaheliselt 
kõrgeim a selle eriala autasuga - Acha- 
riuse m edaliga, ütles m edalile esitlem ise 
kõnes Hem m eslövis, Rootsis, Helsingi 
Ülikooli professor Teuvo Ahti m uuhul
gas: ”... Hans on alati hoidnud otsekon
takte lihhenoloogidega üle kogu 
m aailma, reisides ja  töötades välism aal, 
näiteks Kanadas, Saksam aal, R ootsis ja  
Soomes. Ta saavutas head suhted nii 
vene kui lääne lihhenoloogidega ning 
toimis sageli “sillana” nende vahel, 
lihhenoloogia hüvanguks. Ida pool oli 
tuntud tema suurepärane lihhe- 
noloogilise kirjanduse kogu ning vene

üliõpilased pidasid teda “ läänelikuks” 
professoriks” . (International Liche- 
nological N ew sletter, 1993, vol. 26, no. 
1, p. 31.)

H .-V. Trass on isiksus, kelle sarnaseid 
teaduses kohtab harva. Ta on laia hu
v ideringiga hum anitaar, kunstnik, looja, 
sam as aga range teadlane ja  (ehkki vas
tum eelselt) korrektne bürokraat, hiilgav 
kõneleja ja  atraktiivne suhtleja. Bo
taanika ja  ökoloogia instituudis valit
senud vaim ne ja  vabam eelne õhkkond, 
kus puudusid diktaat ja  range juhen
dam ine, suunas ta noori ise otsim a ja  
tegem a. N ende tegem iste seas oli ka ek
sirännakuid, m illel on m uuseas 
m ärkim isväärne kasvatav m õju, kuid ka 
palju tõelisi leidm isi. Soovim e õpeta
jale, kolleegile ja  sõbrale Hans -V olde
m ar Trassile loom ingulise rõõmu 
edasikestm ist sõbralikus kollektiivis!

Õpilaste ja kolleegide nimel 
M artin Zobel

Tutvumine mooblinaidistega
Esm aspäeval, 4. mail kl 10-12 on 

kõigil soovijail võimalik tutvuda m ajan
dusteaduskonna N arva mnt 4/6 hoone 
m ööbli riigihanke avatud pakkum isele 
esitatud mööblinäidistega.

Kogunem ine Lossi 3 arvutigraafika ja  
õppetehnika keskuse ruum is 107. Info 
tel 465 594.

Elga Tamm  
õpperuum ide teenistusest

Tule ja 
vaatat

29, m aist 5. juunini toimub arvutuskeskuses arvutikasutuse algkursus

Windows 95 + Word 7.0.
Info ja  registreerum ine tel 375 444, 375 477.

Microsoft esitleb oma uusi 
tehnoloogiaid 6. mail kell 17-18 J. Liivi 
tn 2-104. Saad huvitavat inform atsiooni 
järgnevate  teem ade kohta:

* M icrosofti Platvorm ,
* Internet,
* Intranet,
* Sõnum ivahetus/G rupitöö.

Teadusfilosoofi ja  teadusajaloolase dr 
S. Brauckmanni (M ünstcri Ülikool, 
Saksam aa) neli loengut toim uvad 
scm iootikaosakonna aud Tiigi 78-312  
teemal:

“Holism XX sajandi teaduses”

1. Holism i kontseptsioon —  teisipäev, 
5. mai kl 16-18,

2. Holistlikud teooriad erinevates 
teadustes —  kolm apäev, 6. mai kl 
12-14,

3. Em st C assirer’i semiootiline antro
poloogia —  kolm apäev, 6. mai kl 
16-18,

4. Grcgory Batesoni holistlik vaade 
loodusele —  neljapäev, 7. mai kl 12-14.

“Väliseestlased”
“Väliseestlaste” loengusarjas on 8. 

mail lektor Dimitri Mihhailovi loeng 
“Väliseestlased, eestlased ja eesti- 
venelased”.

Professorite klubi
K olm apäeval, 6. mail kl 17.15 

ajaloom uuseum is p ro f Viktor Palmi 
juhitav  arutlus teemal “M is on teadus?” .

Prantsuse Teaduslikus 
Instituudis

Teisipäeval, 5. mail kl 18.15 peab 
Lossi 3-217 prof Jaak Kangilaski vii
mase loengu tsüklist “Prantsuse kunstist 
eelm ise sajandi lõpust tänapäevani”.

kontsert
Aulas

30 aprillil kell 20 volbriöö kontsert.

2. m ail kell 19 algab NYYD ensemble 
kontsert.

3. mail kell 16 algab TÜ kunstide 
osakonna kammerkoori kontsert.

muuseum

väitekiri naitus
5. mail kl 14 kaitseb ph aud 140 dok

toritööd “M ariiskaja poem a” eesti filo
loogia osakonna doktorant Sofja  Ees- 
nokova. Juhendaja p ro f Karl Muru, 
oponent filoloogiakand Silvia Nagel- 
maa;

kl 16 kaitseb samas magistritööd “Pü
siv ja  m uutuv Karksi regilaulus” Eesti 
Keele Instituudi teadur Taive Särg. 
Juhendaja filosoofiadr Ingrid Rüütel, 
oponent magister artium Anu Vissel.

koosolek
ÕESi koosolek toim ub esm aspäeval, 

4. mail kl 16 .15 ph aud 138. Päevakorras 
on Mati Kröönström i ettekanne “Eest
lastest Georgi risti kavalerid 1904- 
1917” .

A ja lo o m u u s e u m
T o o m e m ä g i

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 

Ruum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast lau
päevani kell 11-17.

Näitused: “Tere, pliiats!” , “ K ingitused 
Tartu Ü likoolile”, “Tartu Ülikool ja  
V abadussõda” ,

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel” , “ 70 aastat eestikeel
set ülikooli”.

K unstim uuseum
P e a h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid. 

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “A rm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/BG ZM  

K-P 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

N äitus “A ustraalia” ,

G eoloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K -L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inim ese evolutsioo
nist.

Botaanikaaed 
L a i 40

E-P 10-17.

Info tel: 432 643.

Näitus: “Pilk A ustraalia loodusele” 
(taim ed, herbaarlehed, looduspildid).

Raamatukogu
Raamatunäitus: “ P rof Hans Trass 

70", ”Edzard Schaper 90".

Näitused: “Kevad laste kunstis” (Tartu 
lastekunstikooli näitus), Tartu Kultuuri- 
ülikooli kevadnäitus “Maal ja  graafika ” 
(al 4.05), K onrad M äe stuudio kevad
näitus" (al 4.05), “ Subjektiivne foto
graafia” (Saksam aa).

R aam atu m u u seu m  
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 504  
Tira a ž 700  
U T  ilm ub reedeti

http://ois.oppe
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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2. Ik 3. Ik 4. Ik
1 TÜ valitsuses 1 Tartu l kindlustage

1 stipendium üliõpilasmän-
V

soodsalt

1 konkurss
gud 1 kiri ja kommen

1 Valgam aa päev taar
ülikoolis

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
Seekordsetel valimistel

käis 1401 üliõpilast ehk 16,56 % 
hääleõiguslikest üliõpilastest. Osavõtt 
oli üsna suur. Võrdluseks otsis toim etus 
vanadest lehekaustadest ka  varasem ate 
valim iste arve, milles küll väikseid 
kõikum isi esineb (m õnel aastal on 
kokkuvõtete tegijad näidanud vaid 
sedelite arvu või erineb näiteks mõne 
aasta osavõtuarv varem  ajalehes esi
tatud arvust).

1990 - 18,4%,

1992 - 12,4%,

1993 - 16,3%,

1087 valijat; 

711 valijat; 

957 valijat;

1 9 9 4 - 10,02%, 659 valijat;

1995 - 14,35%, 1027 valijat;

1 9 96- 8,84% , 659 valijat;

1997 - edustuse valim istel jagati välja 
178 sedelit, esindust käis valimas 
12,25%, 972 valijat.

Ü liõpilasesinduse vana koosseisu vii
m ane koosolek oli kavas neljapäeval, 
kus pidi toim um a ka uue koosseisu 
esim ene koosolek. Kavas oli valida uus 
esinduse esim ees ning ülikooli nõukogu 
üliõpilasliikm ed. Sellest lähemalt 
järgm ises num bris.

Uus TU U E  koosseis

N im ek iri n r  1 
IN  C O R P O R E

1. Kaur Parve

2. Katriin Fisch

3. Fred Puss

4. Aare Ristikivi

5. Reesi Lepa

6. Karm o Vunk

7. Ahti Kuningas

8. M arkko Künnapu

9. Ingrid Soovik

10. Liis Kallikorm

11. Ann Kraut 

N im ek iri n r  2 
V A IK IV  EN A M U S

12. Arne O tter

13. O liver Urb

14. Tam bet Ingo

15. Relika Juks

16. Kristjan Laurits
Nimekiri nr 1 15. Jüri Gordejev 21

17. Anno Aedmaa
IN CORPORE 16. M arko Lepik 27

18. Elis V engerfeldt
1. K aur Parve 19 17. A nnukka Kataja 15

19. Aron Jalakas
2. Katriin Fisch 33 18. Inga Eha 35

20. Indrek Lind
3. Fred Puss 23 19. Kerstin Oudekki Loone 23

21. Andres Taim
4. Liis Kallikorm 22 20. Karl Laas 30

22. Ave Lamp
Nimekiri nr 2 Nimekiri nr 5 23. M eelis Kull

VAIKIV ENAMUS FORCE MAJEURE - Nimekiri nr 3
5. Arne Otter 102 VÄÄRAM ATU JÕUD POCULUM
6. O liver Urb 23 21. Uku Arold 33 24. T anno  Areda
7. Relika Juks 16 22. Priit A lam äe 17 25. M argus Matt
8. Aron Jalakas 42 23. M arek Herm 26 26. Tanel Veisson
9. Andres Taim 30 24. Koit Arro 18 27. Jaan Roos

Nimekiri nr 3 25. M argus Purlau 16 28. Juhan Raudsepp

POCULUM 26. Jaak Napritson 22 29. Kaarel Piirimäe
10, Tarm o Areda 26 27. Priit Pikner 32 30. Ragnar Ilp
11. Juhan Raudsepp 17 28, Jaanas M etsa 17 31. Raoul Lättem äe

Nimekiri nr 4 29. Gea Gustavson 16 32. Hcndo Kidron

SÜNERGIA 30. Taavi Rõivas 24 33. Jürgen Innos

12. L eif Kalev 52 31. Rasm us Ruuda 20 34. Juhan Katdre

13. Kadri Täht 14 V alim istoim konna esimees 35. Taavi Tuvikene

14. Madli Lääne 15 Juhan Nöps 36. M argus Valdrc

Valimistulemused
170

19

33

23

9

15 

1 

9 

9

16 

22 
11

238

102

23

2

16

5

4

6

42

2

30

3

3

108

26

5 

2

6 

17 

9 

9 

0 

3 

7 

6 

2 

5

37. V eiko Pesur 4

38. Annar Alas 3

39. M ait M üürsepp 3 

N im ek iri n r  4
SÜ N E R G IA  396

40. L eif Kalev 52

41. Eva M einson 13

42. Kadri Täht 14

43. Eiko Keem an 14

44. Raul Altnurm e 5

45. Madli Lääne 15

46. Katrin E im la 7

47. Jüri Gordejev 21

48. Reno Laidre 4

49. M arko Lepik 27

50. Raul H aavata 4

51. Taavo Lumiste 4

52. Iv a rU n t 8

53. M artin Hirvoja 6

54. M argus Aid 2

55. A nnukka Kataja 15

56. Erik Peterson 11

57. Inga Eha 35

58. Atte K ivisaari 8

59. T iina Vilkki 9

60. Kerstin O. Loone 23

61. A rgoV ilberg  6

62. Toom as Väli 11

63. Kristina Reitalu 3

64. V iljar V eeber 2

65. Heiko Pääbo 6

66. Henri Kuningas 5

67. A nželika B ažanova 12

68. Karl Laas 30

69. Rein Jüriado 6

70. SüvarP rim an  6

71. Katrin U ba 9

N im ek iri nr 5 
F O R C E  M A JE U R E  -
V Ä Ä R A M A T U  JÕ U D  459

72. Uku Arold 33

73. Priit A lamäe 17

26

18

5

16

74. M arek Herm

75. K oit Arro

76. Piret Roos

77. M argus Purlau

78. Ü lo K aasik 13

79. Jaak N apritson 22

80. Priit F. Lillem aa 3

81. Rait H uusm ann 3

82. Priit P ikner 32

83. T õnu A rold 7

84. U ku M ats Peedosk 14

85. M ika Puum alainen 0

86. Jaanas M etsa 17

87. Erki Pettai 11

88. Triinu Hõbejärv 2

89. M eelis O rgia 5

90. Elo M ets 7

91. M arkus Leppoja 11

92. K adri Sim m  5

93. M arko Lam p 14

94. Raiko L ipstok 9

95. G erd L au b  11

96. Thor-Sten Vertm ann 11

97. Sirli Tralla 5

98. K ristina A inelo 4

99. G ea G ustavson 16

100. U rm o Pärg 13

101. Ave A llik 2

102. Ahti Sillaste 13

103. Indrek K oovit 6

104. D iana M ikita 15

105. H annes Keem u 5

106. Allan Sinim äe 9

107. Janno V isberg 3

108. Ingvar Pärnam äe t l

109. Taavi R õivas 24

110. Rasm us R uuda 20

Valim istoim konna esimees 
Juhan Nöps

Aulaloengu pidas Läti 
välisminister Valdis Birkavs

Eile pidas aulaloengu Läti Vabariigi 
välisminister Valdis Birkavs teemal 
“Läti ja Eesti: partnerid Euroopa in
tegratsioonis” .

Läti vabariigi välism inister Valdis 
Birkavs on õppinud Läti Ü likoolis

filosoofiat, sotsioloogiat, krim i- 
noloogiat. T a lõpetas õigusteaduskonna
1969. aastal, 1993, aastal kaitses dokto
rikraadi krim inoloogia erialal. V. 
Birkavs töötas Läti Ü likoolis 1990. aas
tani (õppejõud, dekaani kt), kuni valiti

Ülem nõukokku ja  sai peam inistriks. 
Septem brist 1994 on V. Birkavs Läti 
Vabariigi välism inister.

Meie ülikoolis oli Valdis Birkavsil 
kohtum ine prorektor p ro f Toivo 
M aimetsaga.

Täna õhtul kell 2 1 
toimub ülikooli 
staadionil Tartu 

üliõpilasmängude 
pidulik 

avatseremoonia.

Vt 3. Ik



2 UNIVERSITAS TARTUENSIS

а Я Н Ц М У Ы М УЬДУЬ

NB!
1. - 10. maini toimuvad rahvusvahelised Tartu üliõpi

lasmängud.

5. m ai
□  T o im us ülikooli valitsuse istung. P äev ak o rras  oli: 

ü likoo li av a lik k u ssu h e te  p rogram m i esim ene 
lugem ine, riik lik e  Õ ppestipend ium ide  m ääram isest, 
õ p p e jõ u d u d e  h in d am ise  läb iv iim isest, so ts iaa l
tead u sk o n n a  õ p p e to o li n im etu se  m u u tm in e  jm .

□ Sofia C esnokova kaitses doktoritööd “ M ariiskaja  
p o em a” .

□ Taive Särg kaitses m agistritööd “ P ü siv  ja  m uutuv  
K arksi re g ilau lu s” .

□  5. - 25. m ain i on ava tu d  TÜ m aaliosakonna  
diplom itööde näitus Saarem aal K uressaare lin
nuses.

6. m ai

□  A ja lo o m u u seu m is toimus rahvusvaheline konve
rents “ Paljukultuurilisus - olem ise m itm ekesisus”,
m is k eskendus p a lju k u ltu u rilise  ü h isk o n n a  e fek tiivse  
ja  ha rm o o n ilise  to im u m ise  p sü h h o lo o g ilis te le  a spek
tidele.

7. m ai

□ Aulaloengu teem al ”Läti ja Eesti - partnerid  
Euroopa integratsioonis” pidas Läti Vabariigi 
välism inister Valdis Birkavs.

□  7. ja  8. m ail to im u b  a ja lo o m u u seu m is konverents 
“Ü liõpilassport m uutuvas ajas”.

□  7.-9. m ain i to im u v ad  T artu s 24 . keem iapäevad.

8. mai
□  Kl 9 a lgab  L ossi 3 -306  Tartu ja M ünsteri ülikooli 

korraldatav ettevõtjate päev koos Balti R iikide 
Toetam ise Ühinguga. T u tv u s ta tak se  E esti ja  Saksa 
vä ik ese  ja  kesk m ise  su u ru seg a  e ttev õ te te  k o o stö ö v õ i
m alusi.

□  K l 14 a lgab  R iia  12 au las  k o n v e re n ts  “ Ü ld in e  
sõjaväekohustus: pro&contra”.

□  K l 21 a lgab  ü likoo li s taad ion il Tartu 
üliõpilaspäevade pidulik avatserem oonia.

ilf.MjLEVAL IMfttftAI.AL
11. m ail

□ Kl 10 a lgab au las k ah ep äev an e  rahvusvaheline  
sem inar “Akadeem ilise osa ja adm inistratiivse 
struktuuri vastasm õju ülikoolis” .

□ 11.-14. m ain i to im u b  T artu s ja  P u h tu s rahvusva
heline keskkonnaantropoloogia ja  ökosem iootika- 
alane konverents “U ses o f  N a tu re  - tow ard s an an- 
th ropo logy  o f  the e n v iro n m en t” . P len aa ris tu n g  algab 
a ja loom uuseum is kl 9 .30 .

□  11. ja  12. m ail k o rra ld av ad  so ts iaa ltead u sk o n d  ja  
Eesti K ognitiivse te  S o tsiaa ltead u ste  K esk u s rahvus
vahelise sotsiaalteadustealase konverentsi.

12. m ail
□ Avatud ülikooli infopäev H iium aal.

13. m ail
□ Kl 16.15 a lgab ÕESi 1148. k o o so lek  L ossi 3 - 217. 

K avas Epp Laugu ettekanne “D em okraatia kriis 
ja ajakirjandusvabaduse piiram ine Eesti V abarii
gis 1930. aastatel” .

□ K l 18 a lgab  an tiikku ltuu ri lek to o riu m is Tõnu Luige 
ettekanne “K reekalikust tõest” ü likoo li k u n sti
m uuseum is.

□  K l 14 a lgab  keem iah  rin g au d ito o riu m is au d iito r- ja  
k onsu lta ts io o n ifirm a  Price WaterhouseM infopäev.

14. niail
□  K l 18 vilistlaste kokkusaam ine Paides Järvam aa  

M uuseum is.

15. mail
□  K l 11 a lgab  n õ u k o g u  saalis Peeter Põllu 120. sün

niaastapäeva m älestuskonvcrents (v t U T  4. lk).

□  Kl 12 ka itseb  L ossi 3-405 T P Ü  dots Svetlana Kuljus 
doktoriväitekirja “ Iso teerilised  koodid  M . B ulga- 
kovi ro m aan is  “M eiste r ja  M arg arita” (eksp lits iitn e  ja  
im p lits iitne  ro m aan is” .

17. mail
□ Pärnu K olledži 2. aastapäeva tähistam ine Pärnus.

□ Spordihoones Ujula 4 avatakse ülikooli teadus
keskuse A hhaa ja Soom e teaduskeskuse H eureka  
ühisnäitus.

TXrtu  Ülik o o li valitsus

5. mail
Esimesel lugem isel oli teabetalituse koostatud

ÜLIKOOLI AVALIKKUSSUHETE 
PROGRAMM.

Sellesse on koondatud ülikooli kogu avalikkus- 
suhete-alane tegevus nii ülikooli sees kui väljaspool. 
Sihiks on ülikooli hea m aine teadlik kujundam ine ja  
hoidm ine, järg ides ülikooli põhikirjas sätestatud ees
m ärkide täitmist. Dokum endi üks eesmärke on ka 
ülikooli struktuuriüksuste infolevi korraldam ine ehk 
teisisõnu, et info jõuaks iga adressaadini õigel ajal. 
Ü likoolisiseste avalikkussuhete hulgas käsitletakse 
inform atsiooni levi ülikoolis (struktuuriüksuste kon
taktisikute ja  dekanaadi juhatajate  kaudu), ajalehte, 
W W W -lchekülgc, infolisti, siseinfot paberkandjal ja  
teabetundi. Program m i ühe punktina on kirjas rek
toraadi, valitsuse ja  nõukogu liikmete suhtlus üli- 
kooliperega (kohustus inform eerida otsustest, 
kõnetunnid jm t). Ülikooli suhted avalikkusega kuju
tavad endast suhtlem ist nii ajakirjanduse (info edas
tam ine, pressiteated, eelinfo, ametlikud teated, 
m eediakam paaniad jne) kui teiste institutsioonidega. 
Program m i on koondatud ka ülikooli teiste struk
tuuriüksuste avalikkussuhteid puudutav tegevus.

Pärast ettepanekute ja  täienduste sisseviim ist tuleb 
program m  valitsuses teisele lugemisele.

V alitsus võttis vastu otsuse

RIIKLIKE ÕPPESTIPENDIUMIDE 
MÄÄRAMISE

kohta. O tsuseprojekt oli esimest korda valitsuses 
arutusel 7. aprillil. Selles on täpsustatud ja  täiendatud 
m itm eid punkte, mis puudutavad arvestuslikke õp- 
pekuid, stipendium i m ääram ist jm t.

V astuvõetud otsuse järg i on arvestuslikud õp- 
pekuud p õ h i-ja  m agistriõppe ning õpetajakoolituse 
üliõpilastel kõik kuud peale juuli ja  augusti, in- 
tem idel kõik kuud peale juuli, doktoriõppe üliõpilas
tel ja  residentidel kõik kuud, välisüliõpilastel vas
tavalt lepinguga sätestatud korrale.

P 4.3 järg i määratakse õppestipendium  põhi-, m a
g istri-ja  doktoriõppe üliõpilastele Õppekava täitmise 
tulem uste põhjal, kõigile õpetajakoolituse ü liõpilas
tele, internidele ja  residentidele; välisüliõpilastele, 
kellele stipendium i m aksmine on lepinguga sätes

tatud. Üliõpilane ei pea õppestipendium i saamiseks 
stipendium ikom isjonile avaldust esitama.

ÕPPETOOLIDE NIMETUSTE 
MUUTMINE

Valitsus tegi kaks ettepanekut nõukogule: m uuta 
sotsiaalteaduskonna nõukogu ettepanekul m assi
kom m unikatsiooni ja  žum alistika õppetool meedia 
ja kommunikatsiooni õppetooliks ning m ajan
dusteaduskonna nõukogu ettepanekul m uuta 
kaubanduse õppetool juhtimise õppetooliks.

ÕPPEJÕUDUDE HINDAMINE
Üliõpilasesinduse haridustoimkonna esimees 

Katriin Fisch tutvustas psühholoogiaüliõpilaste 
poolt välja töötatud õppejõu hindam ise lehte. Pro
jekti oli arutatud ka õppeprorektori ja  
prodekaanidega. Üliõpilaste küsitlem ine õppe
jõudude hindam isel on m aailm as levinud ning seda 
on tehtud m itmel viisil ka meil. A nonüüm sed 
küsitlusankeedid täidetakse loengus. Hinnatakse 
loengum aterjale, loengute korraldust ja  loengute esi
tamist. Antakse üldhinnang ja  hindaja suhe h in
natava ainega. Lõpuks tehakse analüüs. Valitsus 
toetas üliõpilasesinduse küsitluse läbiviimist.

RAAMATUPOE OVERHEAD
Vastavalt eelarvekom isjoni ettepanekule otsustas 

valitsus, et raam atupood tasub edaspidi ise om a 
kütte-, elektri-, valve jm t kulude eest ning ct raam a
tupoe tuludelt ei võeta overhead'i. Raamatupood 
müüb ülikooli töötajatele ja üliõpilastele edaspidi 
kaupa 10%  soodustusega. Soodustus kehtib ka 
sisekäibe arvelduste puhul.

Veel arutati

* ÕPPEMAKSUGA SEOTUD 
REIMM ATRIKULEERIMA.

Valitsus võttis vastu otsuse: eksm atrikuleerida 
välisüliõpilased, kes pole tasunud 1997/98. õp
peaasta kevadsem estri õppem aksu 11. m aiks k.a. 
Õppem aksu võlgnevuse tõttu eksm atrikuleeritutel 
on õigus taotleda reim m atrikulccrim ist ühe aasta 
möödumisel.

* Valitsus võttis teadmiseks nõukogu õppe- 
komisjoni otsuse, mis oli tehtud psühholoogia 
osakonna taotluse põhjal psühholoogialaste 
ainete õpetamise puhul osakonnaga kooskõlasta
mata. Probleem ide puhul tuleb pöörduda õppe- 
kom isjoni poole.

* Kinnitati ülikooli infotehnoloogia 1998. aasta 
eelarve ja riigieclarvevälistel üliõpilaskohtadel 
õppivate üliõpilaste teenustasud.

Rahvusvaheline seminar ülikooli 
akadeemiliste ja administratiivsete 

struktuuride vastasmõjust
Esmaspäeval, 11. mail algab ülikoolis kaks 

päeva kestev rahvusvaheline seminar teemal 
“Akadeemilise osa ja administratiivse struktuuri 
vastasmõju ülikoolis”.

Ülikoolipoolse põhikorraldaja Hasso Kukemelki 
sõnul leiab sem inaril käsitlem ist kolm põhiteem at - 
ülikooli adm inistratiivse ja  akadeem ilise poole 
kooseksisteerim ine, vastasm õju ja  sellest tulenevad 
probleemid, infolevi ja  ülikooli juhtim ine ning üli
koolidevaheline koostöö administratiivsete struk
tuuride tasandil.

K onverentsi korraldab Tartu Ülikool koostöös 
Põhjamaade Ü likoolide Adm inistraatorite Ü hen

duse ja  OECD K õrghariduse Institutsionaalse Juh ti
mise program m iga 1MHE, Sõnavõttudega esinevad 
Skandinaavia, Baltimaade, H ollandi, Inglism aa, R u
m eenia jt  Euroopa ülikoolide juh tivad  am etnikud ja  
professorid.

Pidulikud tervitussõnad sem inarist osavõtjaile 
ütleb rektor p ro f Peeter Tulviste ning sem inari avab 
haridusm inister M ait Klaassen. Sem inar algab kell
10 aulas ja  jätkub pärast lõunavaheaega kell 14.30 
ülikooli ajaloo muuseumi Valges saalis. Seal jätkub 
sem inar ka teisipäeval, 12. mail.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

õnnitleme
Aino 

Siimon 55

Aino Siim oni kogu töö on olnud seo
tud Tartu Ülikooliga. Ta on õpetanud 
pikka aega kaubandusökonoom ikat, ol
nud kaubandusökonoom ika kateedri 
juhataja, kaubanduse õppetooli ju h a
taja, korraline professor, turunduse ja  
juhtim ise  instituudi juhataja. Suur on 
olnud tem a panus kaubandusalases 
uurim istöös, kaubandusteaduse aren
dam isel ja  kaubandustöötajate kooli
tamisel.

Käesoleval ajal õpetab dotsent Aino 
S iim on juhtim ise  loengukursusi. 
K aastöötajad, m agistrandid ja  ü li
õpilased teavad teda kui alati abivalmis 
ja  tähelepanelikku nõuandjat.

K olleegid õnnitlevad ning soovivad 
raugem atut indu ja  energiat edaspi
diseks!

Tänu 
Autasus

tamisi
65. sünnipäeval autasustati ülikooli 

väikese medali ja  tänukirjaga pikaaja
lise kohusetundliku töö eest ülikoolis 
teoreetilise lüüsika instituudi dotsenti 
Jüri Lembrat ning raam atukogu 
käsikirjade ja  haruldaste raamatute 
osakonna pcaraam atukoguhoidjat Elna 
Hanssonit.

60. sünnipäeval pälvis tänukirja loo
m ingulise ja  viljaka töö eest ülikoolis 
m olekulaar- j a  rakubioloogia instituudi 
professor Agu Laisk.

50. sünnipäeval autasustati tänukir
jag a  eeskujuliku töö eest raam atukogu 
sektorijuhatajat Tiiu Sadet ja  peain- 
seneriosakonna elektrikku Jaan Helmi.

Ülikooli väikese m edali ja  tänukirjaga 
autasustati kauaaegse kohusetundliku 
töö eest ülikoolis rahandusosakonna 
pearaam atupidaja asetäitjat Mare-Heli 
Kiiski.

konkurss stipendium 
^  ----------  ■BHHHHHSBHSHi

Eesti Teaduste Akadeemia CIMO
teaduspreemiad üliõpilastele stipendium

1998. aastal annab akadeemia parema
tele üliõpilastöödele välja kuni 25 teadus
preemiat netosuurusega

3000 krooni (I preemia)

või 2000 krooni (II preemia).

Teaduspreem iate konkursil võivad osaleda 
Eesti ülikoolide üliõpilased ja  Eesti päritoluga 
üliõpilased välism aa ülikoolidest, kaasa ar
vatud need, kes 1998. aastal lõpetavad.

K onkursile võib esitada põhi-, bakalau
reuse-, diplom i- ja  m agistriõppes lõpetatud 
ning kirjalikult vorm istatud teadustöid või 
nende tööde tulemuste põhjal avaldatud 
teaduspublikatsioone. Esitatavad tööd võivad 
o lla vorm istatud ka diplom i-, bakalaureuse- 
või magistritööna.

Vastu võetakse ainult neid töid, m ille koos 
isikliku kirjaliku avalduse ja  vajalike isiku
andmetega (nimi, aadress, õppeasutus, eriala, 
kursus, telefoninum brid) esitavad või posti 
teel saadavad akadeem iale tööde autorid ise. 
Soovitav lisada juhendaja kirjalik arvam us. 
Võõrkeelse töö puhul on avalduses või eraldi 
lisas vaja esitada ka töö pealkiri eesti keeles.

Töid võetakse vastu kuni 4. oktoobrini 
aadressil Eesti Teaduste Akadeem ia, Kohtu 6, 
EE0001 Tallinn. K onkursikom isjon vaatab 
esitatud tööd läbi 15. novem briks ja  teeb om a 
otsuse autoritele teatavaks hiljem alt 5. det
sembriks.

Teaduspreem iad antakse pidulikult kätte 
akadeem ia üldkogu viim asel käesoleva aasta 
istungil (orienteeruvalt 16. detsembril).

CIM O (Centre for International M obility in Fin- 
land) kuulutab välja stipendium i (4200 FIM kuus; 4-5 
kuud) kõigi erialade m agistrantidele, doktorantidele 
ja  noortele teadlastele (vanus alla 35 a) 1998/99. 
Õppeaastaks.

Lisaks sooviavaldusele peab kandideerija esitam a 
1. juuniks järgm ised dokum endid välisüliõpilastali
tusele või välissuhete talitusele:

1) koopia diplom ist,

2) uurim istöö juhendaja  soovitus,

3) lühike kokkuvõte (1-2 lk.) om a uurim istööst,

4) uurim istöö plaan (1-2 lk.) Soom es,

5) Curriculum vitae, m illes on ära m ärgitud ka 
publikatsioonid,

6) am etlik kutse või vastuvõtukiri Soom e ü li
koolist.
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Täna 
toimub 
Ta rtu

üliõpilas
mängude 

pidulik 
avatsere

moonia
Täna kell 21 algab ülikooli staadionil 

Tartu üliõpilasm ängude pidulik ava
tserem oonia. Staadion avatakse pu b 
likule kell 20.

A vatserem oonia esim eses osas m arsi
vad staadionile Tartu üliõpilasm än
gudel osalevad sportlased ja  nende saat
jad. Seejärel algab vaatem äng, mille 
põhisisuks m ängude m askoti Scllikesc 
saabum ine Tartusse. A vatserem oonia 
käigus korraldatakse ilutulestik ja  hea 
ilma korral ka langevarjuhüpped.

Kokku osaleb avatserem oonia 
vaatem ängus 50 inimest, peam iselt 
kooliõpilased. Esim ese osa on lavas
tanud Heiki Unt ja  avatserem oonia

TARTU
STUDENTGAMES

1998
vaatem ängu vanem uislased Ain M äeots 
ning M aarika Aidla.

Reedest pühapäevani peetakse ka 
enam ik Tartu üliõpilasm ängude spor

divõistlusi. Kokku võisteldakse kahek
sal spordialal. Seni on toim unud võist
lused sulgpallis ja  karates, täna, 
neljapäeval lõppesid võrkpalli võist
lused. Reedest pühapäevani võistlevad 
Tartu üliõpilasm ängudele saabunud 
sportlased judos, korvpallis, kerge
jõustikus, orienteerum ises ja  rüh- 
mavõim lem ises.

Tartu üliõpilasm ängudele on regist
reerinud 746 üliõpilassportlast 56 üli
koolist ja  15 maalt.

Andres Toode, 
üliõpilasm ängude pressiesindaja

Rahvusvaheline spordiajaloo 
konverents

Eile algas ajaloo muuseumi Valges 
saalis kahepäevane spordiajaloo kon
verents teemal “Üliõpilassport muu
tuvas maailmas” . K onverents toim ub 
Tartu üliõpilasm ängude raam es.

Konverentsi peaorganiseerija, ke
hakultuuriteaduskonna dekaani Mati 
Pääsukese sõnul on konverentsi 
põhiteem adeks üliõpilassport om a al
gusest kuni Teise m aailm asõjani ja  
üliõpilasspordi areng pärast 1945. aas

tat. Eraldi peatutakse üliõpilasspordil 
K esk-ja Ida-Euroopa maades pärast ise
seisvum ise taastamist.

Konverentsi korraldas kehakul
tuuriteaduskond koostöös Eesti 
Akadeem ilise Spordiliiduga.

Üliõpilasmängude tulemusi
1.-3. maini peetud sulgpallivõist- 

lustel selgitati tugevamad viiel alal.
Kõige kõrgem as tugcvusklassis tuli 
m eeste üksikm ängu võitjaks Heiki 
Sorge, m eeste paarism ängus Heiki 
Sorge ja  Konstantin Sarapaultsev, naiste 
üksikm ängus Kairi Saks ning naiste 
paarism ängus Kairi Saks ja  Piret Kärt. 
Segapaarism ängus võitsid Piret Kärt ja  
Konstantin Sarapaultsev. Kokku 
võisteldi sulgpallis neljas tugevusklas- 
sis: rahvuskoondise, regionaalsel, ko
halikul ja  harrastajate tasem el.

Pühapäeval toimunud karatevõist
lused võitis m eestest kaalukategoorias 
kuni 68 kilogram m i Ivo K olk Eesti R ii
gikaitse Akadeem iast, kaalukategoorias 
kuni 78 kilogram m i tuli esikohale

M axim  M itenkov V algevene R iiklikust 
Polütehnilisest Akadeem iast ja  
kaalukategoorias rohkem  kui 78 k ilo
grammi võitis H eim ar Vaarcnd Eesti 
Õ igusteaduse Instituudist. Naistest 
kaalukategoorias kuni 60 kilogram m i 
võitis karates Kerttu Rahe Tartu Ü li
koolist. A bsoluutses kaalukategoorias 
võitis m eestest Hellar Bergman Eesti 
H um anitaarinstituudist ja  naistest Olga 
V ilkina V algevene Riiklikust 
Polüehnilisest Akadeem iast.

Järgmised võistlused peeti Tartu 
üliõpilasmängudel võrkpallis 6. ja 7. 
mail Tartu Ülikooli spordihallis 
(Ujula tn 4). Kokku võisteldakse 
üliõpilasm ängudel kaheksal spordialal, 
lisaks ju b a  nim etatutele veel judos,

korvpallis, kergejõustikus, orienteeru
mises ja  rühm avõim lemises.

Põhiline osa võistlustest peetakse sel 
nädalavahetusel 8.-10 maini.

Kõige kiirem at ja  täielikum at infot 
Tartu üliõpilasm ängude kohta saab in
ternetist Tartu Ülikooli koduleheküljelt 
aadressil http://w w w .ut.ee/S tudgam es/.

Sealt leiab andmeid ka teisele ja  kol
mandale kohale tulnute kohta.

Andres Toode, 
üliõpilasm ängude pressiesindaja

Valgamaa päev Tartu Ülikoolis
Valga M aavalitsusel on Tartu Ü li

kooliga tihedad sidem ed alates 1995. 
aastast, mil sõlm iti om avahelise koostöö 
raam leping. N im etatud lepingu raam es 
on toim unud aastate jooksul m itm eid 
ühisüritusi, s.h V algam aalt pärinevatele 
üliõpilastele suunatud päevad. Viimasel 
kahel aastal toim usid need Valgas, kuid 
käesoleva aasta 22. aprillil esm akordselt 
Tartu Ülikoolis. Ülikooli poolt aitas üri
tust korraldada teabetalitus eesotsas 
peaspetsialisti A ire V ähejausiga. V alga
maa päevast olid seekord palutud osa 
võtma V algam aalt pärit õppejõud ja  
lõpukursuste üliõpilased, ülikooli valit
sus, V algam aa om avalitsuste juh id  ja  
ettevõtete esindajad, sam uti kõik teised 
huvilised. Ürituse eesm ärgiks seati 
tutvustada V alga m aakonda, siinseid 
tegem isi ja  m is kõige tähtsam  - kutsuda 
lõpetajaid V algam aale. Sam uti taheti

osavõtjatelt teada saada, m is on nende 
m õtetes, kui nad kuulevad räägitavat 
V algam aast. Selgus, ct nendeks m ärk
sõnadeks on eelkõige kaunis loodus, 
Eesti-Läti piir ja  sellega seotud proble
m aatika, kuid kahjuks ka provintsi ja  
äärem aa staatus.

Valgam aa päeva avasid rektor Peeter 
Tulviste ja  m aavanem  Rein Randver. 
Järgnes tähtsaim  osa - Valga m aakonda 
tutvustav konverents, m ida juhtis 
m aavalitsuse arengu- ja  planeeringu
osakonna juhataja Georg Trašanov. 
Konverentsil anti lühiülevaade m aa
konna kujunem isest, tutvustati aren
gukava ja  -tendentse. Oli m eeldiv tõde
da, et konverentsile elati kaasa, esitati 
küsim usi ja  tehti m itm eid ettepanekuid. 
On loota, ct mõnigi konverentsil üles
kerkinud küsim us lahendatakse ülikooli 
õppejõudude kaasabil.

Päeva teisel poolel toimus väike kul
tuuriprogram m , kus näidati slaide 
m aakonna uuest fotoraam atust ja  esines 
tantsustuudio Hikaro. O salejad said 
vaadata m itm esuguseid m aakonda 
tutvustavaid stendim aterjale ja  trüki
seid. Avatud oli Valga linna noorte 
kunstnike Kaili Kase ja  Raul Oreškini 
näitus.

Valgam aa päev lõppes m aavanem a 
banketiga.

K okkuvõtteks võib öelda, et üritus täi
tis m aakonna tutvustam ise eesmärki. 
Samal ajal aga tõdeti järjekordselt 
üliõpilaste vähest huvi. Viimane annab 
mõtteainet, kuidas taolisi üritusi jä rg 
nevatel aastatel korraldada, et 
üliõpilaste osalus aktiivsem oleks.

Valeri Talu, 
TÜ kontaktisik Valga Maavalitsuses

Tänu
Avaldan tänu seoses VI teaduse ja  in

novatsiooni messi IN N O V A A TIK A  
'98 hea ettevalm istuse ja  eduka messil 
osalem ise eest järgm istele ülikooli 
töötajatele:

arstiteaduskonnast
Toom as Karu, professor 

M art Kull, professor 
Lea Praks, dotsent 
Silvia Russak, professor 
Jaak Talts, teadur 

filosoofiateaduskonnast 
Heiki Valk, vanem teadur 
Kati Sein, üliõpilane 

bioloogia-geograafiateaduskonnast 
A lar Läänelaid, dotsent 
Jaan Luig, peavarahoidja 
Laine M erisalu, vanem m etoodik 
Janika Praggi, vanem aednik 

füüsika-keemiateaduskonnast 
Karin Hellat, assistent 

Aadi Kaljuvee, m agistrant 
M ihkel Kerikm äe, keem ik 

Jaak Kikas, professor 

Aadu M irm e, teadur 
Eduard Tam m , dotsent 
Hannes Tam m et, professor 

Toom as Tenno, professor 
Arved Vain, vanem teadur 

füüsika instituudist 
Tea Avarm aa, teadur 

Rein Kink, laborijuhataja 

Viire Sepp, täppisteaduste kooli 
direktor 

kehakultuuriteaduskonnast 
M are Vene, dekanaadi juhata ja  

majandusteaduskonnast 
T õnu M auring, dotsent 

sotsiaalteaduskonnast 
Rein M urakas, lektor 
Külli N urk, üliõpilane 
Kaia N urk, üliõpilane 
Heili Pais, üliõpilane 
Siim Teller, üliõpilane 

teabetalitusest
Eeva Kum berg, spetsialist 

Katri Raik, juhataja 
Andres Toode, pressiesindaja 

Aire Vähejaus, peaspetsialist 

rektori kantseleist
Leelo Kriisa, vastutav sekretär 

Reet Mägi, vastutav sekretär 

Lehti Pilt, vastutav sekretär 
Katri Pirnipuu, vastutav sekretär 

ajalehest Universitas Tartuensis 
Varje Sootak, peatoim etaja 

Reno Hekkonens, toim etaja 

kirjastusest 
M art Orav 

ülikooli ajaloo muuseumist
Mare Viiralt, näituste koordinaator 
Toom as Pung, m useoloog 
Tiiu Sild, projektijuht 

Tallinna esindusest
Eili Erg, TÜ esindaja Tallinnas

teadus-ja arendusosakonnast
Arno Anijalg, patentoloog 
Katri Hellat, spetsialist 

Sirje Kahu, peaspetsialist 
Andi Pärn, juhata ja  

V alve Soom e, vanem referent 
Leeni Uba, projektijuht 

arvutuskeskusest
R aivo Hirm o, insener 

Kristin Kraav, spetsialist 
Otto Teller, peaspetsialist 

avatud ülikoolist
Ene Küüncr, sekretär 
M aire Poom , juhata ja  
Karin Ruus, nõustaja 

raamatukogust
Ilona Sm uškina, osakonnajuhataja 

õppeosakonnast
Ülle H endrikson, peaspetsialist 
Ülle Kapsi, ü liõpilasnõustaja 
A nita Kärner, peaspetsialist 
A im e R andveer, peaspetsialist 

arvutigraafika ja õppetehnika 
keskusest

Peeter K ukk, juhataja  

Eduard Sakk, fototeenistuse 
peaspetsialist 

kommunikatsioonitehnika 
osakonnast

Olav Kiis, juhataja 

transpordiosakonnast 
Room at K ondra, autojuht.

M essi INN OVA ATIK A '98 rahvus
vahelise konverentsi “ IN N OVA T
SIO ON ja  A R EN G  - ülikoolide, töös
tuse ja  riigi koostöö” korraldajad 
tänavad konverentsi esinejaid ja  tõlke, 
Tartu Ülikooli töötajaid:

professor Jaak Aaviksoo, professor 
Wolfgang Drechsler, professor Mati 
Karelson, lektor Malle Laar, prorek
tor professor Toivo Maimets, lektor 
Mall Tamm.

Murdeluule võistlus
1994. aastal asutas Tarvastu Val

lavalitsus Viljandimaal Hendrik 
Adamsoni murdeluule auhinna.
Sellega tahetakse hinnata ja  kaitsta eesti 
m urdeid ja  nende eluõigust.

M urdeluuleauhinda antakse välja iga 
kahe aasta tagant. See m ääratakse võist
lusel uuele luuletööle või scllc puudu
mise korral luuletajale k a juba  avaldatud 
m urdeluule eest. Auhinna saab veel 
võistlusel edukalt osalev noorluuletaja - 
kooliõpilane. Hendrik Adam soni m ur- 
deluulcprccm ia kom isjon on välja kuu
lutanud 1998. aasta võistluse ja  jääb  
ootam a rohket osavõttu. K irjutada võib 
ükskõik mis m urdes. A uhind läheb 
sellele, kes Hendrik Adam soni luuletra- 
ditsioonc järg ides suudab seista om a 
luulega tema loom ingu kõrval või lisada 
m urdeluulele uusi väärtusi.

Võistlustöid ootam e 10. augustiks 
viies eksem plaris, m illel on m är
gusõna. Juurde tuleb lisada sama 
m ärgusõnaga kinnine üm brik, kus on 
autori nimi ja  aadress. K ooliõpilastel 
tuleb luuletuste alla kirjutada ka 
vanus.

Tööd saata m eile järgm isel aadres
sil:

“M urdeluule võistlus”

Tarvastu V allavalitsus 
M ustla side 

EE2922 V iljandim aa 

M urdeluule auhind (5000 krooni ja  
vastav tunnistus) antakse kätte 
H endrik A dam soni sünnipäeval 6. 
oktoobril Tarvastus. N oorluuletaja 
võidu m ärgib ära tunnistus.

Tarvastu Vallavalitsus

http://www.ut.ee/Studgames/
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Kindlustage
soodsalt!

Ülikool on sõlm inud kindlustusle
p ingu Lcks K indlustuse, Salva 
K indlustuse, Eesti K indlustuse ning 
В ICO K indlustusega. Lepingu tule
musena on TÜ  töötajatel ja  üliõpilastel 
(vastavalt töötõendi või üliõpilaspileti 
ettenäitam isel) võim alik osta soodus
tingim ustega (15%  odavam alt) jä rg 
m isi kindlustuspoliise:

* vara, hoonete ja  korteri kindlustus;

* reisikindlustus;

* sõidukite kaskokindlustus;

* õnnetusjuhtum ite kindlustus.

Kontaktandmed firmadega ühenduse 
võtmiseks leiate igas teaduskonnas ja  
ül iõp i lasomaval itsuses levitatavatest 
kindlustusfirmade reklaamikalcndritest.

Price 
Waterhouse*i 

infopäev
Kolmapäeval, 13. mail kell 14 toimub 

kõigile huvilistele keemiahoone ring
auditooriumis (Jakobi 2) maailma ühe 
juhtiva audiitor- ja konsultatsioonifir
ma Price Waterhouse’i (PW) infopäev. 
Nii PW praegustest tegemistest, tu

levikust peale maailma kahe juhtiva audii
to r-ja  konsultatsiooni-finna Price Water- 
house ja  Coopers & Lybrand planeeritavat 
ühinemist kui ka erinevatest osakondadest 
räägivad: URMAS KAARLEP (Senior 
Partner) ja  VILLU TRAGON (maksu- ja 
juriidilise osakonnajuhataja).

HARDO PAJULA peab loengu teemal: 
“Eesti majandus II kvartalis: hetkeseis ja 
tulevikuperspektiivid”.

Price Watcrhousc on üks kuuest maailma 
suurimast audiitor- ja konsultatsioonifir
mast, mis on asutatud 1849. aastal.

PW Tallinna kontor asutati 1993. aastal 
ning Tallinna kontoris on praegu tööl üle 
70 noore ja  teotahtelise inimese. PW 
Tallinna kontor pakub teenuseid järg
nevates valdkondades:

* audiitorkontroll,
* infosüsteemide-alased konsultatsioonid,
* investeerimis- ja  finantseerimisprojek- 

tide läbiviimine,
* m aksu-ja juriidilised konsultatsioonid. 

Info: e-post: Erki_Uustalu@europe.
notes.pw.com.

Raamatupidajad ei tunne kirja
Ülikooli palgakontori raam atupidajad 

on mulle igal aastal lahkesti väljastanud 
palgatõcndi (vorm  TM ), m ida vajan tu
ludeklaratsiooni vorm istam iseks. On o l
nud aga nii, et iga kord, kui olen sellele 
pilgu heitnud, olen tundnud m asendust,
kuid hiljem  unustanud. N õnda ju b a  m itu 
aastat. Nüüd lõpuks olen ometi võtnud 
kätte ja  kirjutan siinse väikese pa- 
hameelekirja.

M illes siis asi? Asi on selles, et lugu
peetud raam atupidajaprouad ei oska k ir
ju tada eesti keeles ei kuupäevi ega arve, 
vaid jäljendavad inglise või ei tea mis

keelt. N ende kirjutatud kuupäevad 
näevad alati välja nõnda: l Jaanuar ja  31 
Detsember. Küllap teavad vanem ate 
klasside koolilapsedki, et meie keeles 
tuleb kirjutada: 1. jaanuar ja  31. detsem 
ber. Suurem ate arvude kirjutam isel rüh- 
m itavad sam ad raam atupidajad num b
reid kolm ekaupa kom a abil, näiteks 
3,876, nagu tehakse Am eerikas. Eesti 
ortograafias aga m ärgib kom a hoopis 
küm nendm urdu. K om a asemel tuleb 
jä tta  num brite vahele lihtsalt suurem  
vahe (m õnikord tarvitatakse punkti), 
kuid neljakohalises arvus polegi vaja

Kommentaar
Tõepoolest võib nõustuda hr Leo 

Kaagjärve kriitikaga - tulum aksu tõen
ditel on keelelisi ebatäpsusi. V ead on 
tehtud ju b a  palgaarvestusprogram m i 
aruannete kirjeldam isel, st juba  p ro
grammi ku ju tam ise  faasis. Iga-aastasel 
tulum aksu tõendite väljastam isel 
koostab aruandegeneraator vastava 
päringu põhjal standardse tõendi 
automaatselt. Esituse vorm  on seega 
raam atupidajale ette k itju tatud  ning

m uuta saab seda ainult üm berprogram - 
m eerim isega. Raam atupidajatel on siin 
ainult inform atsiooni kontrollim ise ning 
jagam ise  funktsioon ja  kuna program 
m eerim ine ei kuulu otseselt raam atupi
dajate kom petentsi, ei saa selle põhjal 
neid valesti kirjutam ises süüdistada. Hr 
K aagjärve m ärkused on asjakohased ja  
nendega tegeldakse jõudum ööda. T äp
selt veel midagi lubada ei saa, kuna pal- 
gaarvestuprogram m  on vana ning uus 
väljatöötam isel. Kui üldse muutusi 
lubada, siis võib-olla aasta jooksul. Ka

m ingit num brite eraldam ist, sest arv on 
niigi kergesti loetav.

MÕni ehk küsib: milleks tühjast tüli 
tõsta ja  nii väikeste asjade pärast pahan
dada? Arvan aga, et kõik suured asjad 
koosnevad väikestest. K a pühakiri 
õpetab, et kes pole ustav kõige vähemas, 
pole ustav ka suures. Eriti praegusel 
eesti keele raskel ajal tahaks näha rah- 
vusülikooli töötajate keeleustavust.

Leo Kaagjärv 
teoreetilise füüsika instituudist

edaspidi on oodatud kõik ettepanekud, 
kuidas nii sisuliselt kui vorm iliselt 
aruandeid õigesti esitada. Edastaksim e 
siinkohal lugejatele rahandusosakonna 
kontaktandm ed, m illele saadetud 
m ärkustele jõudum ööda reageerida 
püüame:

e-post: rahandus@ ut.ee, 

telefon: 465 120.

Lugupidam isega  
Mauri Miidla, 

rahandusosakonna juhataja

SÕMERU VALLAVALITSUS
Lääne-Virumaai pakub tööd

MAJANDUS
NÕUNIKULE,

kelle ülesandeks on m ajandusalaste 
lepingute sõlmimine ja täitm ise kont
roll.

Pakume:
* konkurentsivõim elist palka,

* am etiautot,

* am etikorterit.

Eeldame;
* koostöövalm iduse

* algatusvõimet.

Küsi infot m ajandusteaduskonna 
dekanaadist või Sõm eru Vallavalit
susest tel 232 4 6 1 19. CV ja avaldus 
esitada hiljemalt 15. maiks aadressil: 
Sõm eru Vallavalitsus, Pargi I , 
Sõm eru, Lääne-Virumaa, EE2110.

Tartu Ülikool võtab õppe- ja üliõpilasosakonda tööle

õppeinfosüsteemi
administraatori,

kelle tööülesanneteks on õppeinfo- 
süsteemi andm ebaaside haldam ine ja  
arendam ine.

Kandidaadilt eeldatakse:
* andm ebaasidega töötam ise koge

m ust ning program  meeri misoskust;

* kõrghariduse olem asolu või selle 
om andam ist;

* iseseisvust ja  töötahet.

Ülikool pakub:
* m itm ekülgseid täiendõppevõi- 

m alusi;

* kaasaegseid töövahendeid ja  
m eeldivat töökeskkonda.

Kandideerijatel palutakse esitada 
avaldus rektori nimele, enesetutvustus, 
haridust tõendava dokumendi koopia 
ning võimalusel soovituskiri hiljemalt
18. mail TÜ õ p p e -ja  üliõpilasosakonda 
(ruum  117 peahoones, Ülikooli 18, 
EE2400 Tartu).

Info tel 465 622 (õppe- ja  üliõpilas
osakonna juhataja) ja  465 141 (persona
lijuht).

Vigade parandus
Parandus magistri-ja doktoriõppe vastuvõtu arvudesse, mis ilmusid 30. aprilli 

UTs. U suteaduse doktoriõpe 1 koht, vene ja  slaavi filoloogia m agistriõpe 3 kohta, 
doktoriõpe 4 kohta.

m
väitekiri

15. mail kell 12 kaitseb Lossi 3-405 
TPÜ vene kirjanduse õppetooli dotsent 
Svetlana Kuljus doktoriväitekirja 
“Isoteerilised” koodid M. Bulgakovi ro
m aanis “M eister ja  M argarita” (eksplit- 
siitne ja  implitsiitne rom aanis)” . O po
nendid filosoofiadr M ihhail Bezrodnõi 
(M ünchen) ja  p ro f Roman Tim entšik 
(Jeruusalem m).

18. mail kl 14.15 toim ub Liivi 2-208 
Säde Koskeli m atem aatilise statistika 
alase magistritöö “Em piirilise andm es
tiku statistilise analüüsi strateegia antro- 
pom eetrilise materjali näitel” kaitsm ine. 
Oponendid on dots TÕnu M öls ja  dots 
Anne-M ai Parring.

loeng
Teisipäeval, 12. mail kl 16-18 toim ub 

V anem uise 46-327 “V äliseestlaste” 
loengusarjas prof Kalev Katuse loeng 
“Eestluse tulevik: rahvastikuteadus- 
lik vaatenurk”. 13. mail kl 17 V ane
m uise 46-334 ettekandekoosolek tee
mal “Väliseestlasena Eestis”. 
Kõneleb Valeria Ränik. Reedel, 15. 
mail sam as kl 16-18 prof Rein 
Taagepera loeng “Eestlus võrdlevas 
kontekstis”.

konverents

varia
A n tiikk u ltu u ri 
lektooriumis

13. mail kell 18 on ülikooli kuns
tim uuseum is e klassikalise m ui
nasteaduse m uuseum is Tõnu Luige et
tekanne “Kreekalikust tõest” .

Peeter Põld 120
Eesti Akadeem iline Pedagoogika Selts 

ja  TÜ pedagoogika osakond korral
davad reedel, 15. mail kl 11 nõukogu 
saalis Peeter Põllu 120. sünniaas
tapäevale pühendatud mälestus
päeva konverentsi.

Kavas:

P. Põld ja  Tartu Ülikool - A. Elango, 

P. Põld koolidirektorina - f I. Palamets, 

P. Põld haridusm inistrina - I. Kopso, 

P. Põld usuõpetuse iim berkorralda- 
jana  - P. Valk,

Peeter Põllu ja  Johannes Käisi vaadete 
sarnasusi ja  erinevusi - S. Priimägi.

* * *

Reedel, 8. mai! kell 14 algab Tartus 
Riia 12 aulas konverents “Üldine 
sõjaväekohustus: pro & kontra”. Esi
nevad Siim Kallas, A ndrus Ö övel, Harri 
Ints, L eif Kalev, Tarvo M ölder.

Konverensi eesm ärk on välja tuua või
m alikult palju p o o lt- ja  vastuargum ente 
kehtivale kaitseväeteenistuse korrale.

10.-14. maini toimub Tartus ja 
Puhtus rahvusvaheline keskkon- 
naantropoloogia ja ökosemiootika 
alane konverents “Uses of Nature - 
towards an anthropology of the envi- 
ronment”.

Ettekannetega esineb Skandinaavia, 
Balti riikide, Inglise ja  Saksa teadlasi, 
sealhulgas m aailm a tuntum aid antro
polooge p ro f Tim Ingold, Konverentsi 
korraldab Aarhusi Ülikool (Taani), 
Ecsti-poolscd korraldajad on TÜ 
sem iootikaosakond ja  Jakob von 
Uexkiilli Keskus.

Plenaaristung algab esm aspäeval, 11. 
mail kell 9.30 ajaloom uuseum i saalis ja  
on kõigile huvilistele vaba.

muuseum
naitus

A jaloom uuseum
T o o m em ä g i

http://www.ut.ee/REAM /

K -P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine tel 465 671. 

R uum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast lau
päevani kell 11-17.

Näitused: “Tere, pliiats!” , “Kingitused 
Tartu Ü likoolile” , “Tartu Ülikool ja  
V abadussõda” , laste joonistuste  näitus 
“Toom em ägi ja  Tartu Ü likool” . 

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost j a täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ü likool nõukogude oku
patsiooniaastatel” , “ 70 aastat eestikeel
set ü likooli” .

K unstim uuseum
P ea h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm

E-R 11-16

Info tel: 465 384.

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde k ipsist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “A rm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

E kskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
Vanemuise 46

http://w w w .ut.ee/B G ZM  

K-P 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

N ä itu s “A ustraalia” .

G eoloogi amuuseum  
Vanemuise 46

http://w w w .ut.cc/B G G M /

K -L 10-16 

Info tel: 465 839.

Ekspositsioon inim ese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17.

Info tel: 432 643.

Näitus: “Pilk A ustraalia loodusele” 
(taim ed, herbaarlehed, looduspildid).

Raamatukogu
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “H ans Trass 
70", ” Edzard Schaper 90".

Näitused: “ Kevad laste kunstis” (Tartu 
lastekunstikooli näitus), Tartu Kul- 
tuuriülikooli kevadnäitus “ Maal ja  
graafika ”, Konrad Mäe stuudio kevad
näitus", “Subjektiivne fotograafia” 
(Saksam aa).

R a a m a tu m u u seu m  
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja 
Soome teaduskekuse Heureka 

ühisnäitus spordihoones Ujula 4 
17 m aist 30. juunini iga päev kl 10-18. 

S issepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Üksikpiletid õpilastele 25, 
täiskasvanuile 30 krooni. Soovitav 
piletid ette tellida tel 375 676.

TÜ füüsikainstituudi vestibüül 
(Riia 142)

Endel Taniloo skulptuuride valiknäi- 
tus. Avatud 15. maini, tööpäeviti kl 9-
17.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

T rü k k : O/li Greif 
Tellim ise nr. 524  
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

Õnnetusjuhtumite 
,..... ! H in d lu s e s

Vara, hoonete ja 
korterite kindlustus

Reisikindlustus

Sõidukite kaskokindlustus

О  Leks Kindlustus
Noiwo m n t. 3 , lo r tu  
to l.  2 7 / 3 0 0  4 44

SALVA KINDLUSTUS
K aek o ja  p l o t s S ,  Tarfu 

t e l . 2 7 / 4 4 1  411

Ollkooll  6a, lattu 
t e l .27/390 SfiO

Koldo tee 34, Tnrtu 
te l .  2 7 / 4 8 5  4 2 2

t

mailto:rahandus@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.cc/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee


Nr. 18 (1930)

Reede,
15. mai 

1998
Ilmub 1948. 

aastast

Hind 2 krooni

Universitas
Tartuensis

L J. -I

Kaks nädalat enne 
ametisse asumist

Professor JAAK AAVIKSOO, 26. 
mail annate  ülikooli nõukogu ees rek 
tori am etivande. I . juunil alustate  tööd 
uue rektorina. Kas tänaseks on selge, 
kellega koos tööle hakkate?

Mui on hea meel, ct om a nõusoleku õp
peprorektori am etikohale asum iseks on and
nud professor Volli Kalm ja teadusprorek
toriks professor Hele Everaus. Olen seisuk
ohal, et ülikool vajab lisaks veel prorektori 
tasemel isikut, kes ehitaks üles avatud ü lik 
ooli. Parem at kanuidaati kui professor Sccnc 
sellele kohale on raske leida. Tem a on jä r 
jekindlalt seisnud avatud ülikooli 
tänapäevase paradigm a eest ja  m a m õistan 
tema seisukohta, et selle ülesande kallale asu
miseks vajab ta lisaks rektoraadile ka kõigi 
teaduskondade toetust ning ühtset arusaam ist 
avatud ülikooli olem usest. U sun, et sellise 
toetuse ta ka saab.

M ajandusprorektori koha täitm isega on 
raskem. Fincst Tartu ju h t Peep Jonas ci 
saanud kahjuks talle vastuvõetavatel 
tingim ustel eelm isest töökohast vastust. Ü lik
ooli võim alused talle kaotusi kom penseerida 
on peaaegu olem atud. M ulle sai veel kord 
selgeks tegelikult lihtne tõsiasi - igal asjal on 
hind ja  heal asjal hea hind. Tahaksin 
lähipäevil dekaanidega nõu pidada selle üle, 
m illised palgatingim used oleksid ülikoolile 
vastuvõetavad, et saaks jätkata sobiva kandi

daadi otsinguid. Pole välistatud ka avaliku 
konkursi korraldam ine selle koha täitmiseks,

Siinkohal üks huvitav tähelepanek - m inuni 
jõudvad  teated võim alike (ja võim atute) ma- 
jandusprorektori kandidaatide om adustc- 
oskuste-võim ete-sobivuse kohta ületavad 
arvult m itm eid kordi sam asisulise informat
siooni teiste prorektorikandidaatide suhtes. 
M ulle pole päris selge miks.

Ülikooli tuleviku kavandamiseks on 
hädatarvilik selgusele jõuda kõigi teadusk
ondade arenguprioriteetides. Millised on 
nende tugevused ja  nõrkused, võim alused ja  
ohud. Loodan, et teaduskonnad suudavad for
m eerida om a avatud ja  sisulise seisukoha veel 
enne jaanipäeva. Selle alusel on rektoraadil 
koos valitsusega kavandada võim alik aren- 
dusstratccgia, m ille arutelu koos teaduskon
dadega võiks sügisel alustada.

Üliõpilasesinduse valimised on 
toim unud, kuid esinduse esimehe ja 
toim kondade valimisega on problee
me. Mida loodate rektorina üliöpilas- 
esinduse uu te lt juhtidelt?

Küll üliõpilased ka esim ehe ja  toim konnad 
valitud saavad. Veidi kõrvaltvaatajana, ent 
“asjast huvitatud isikuna”, on mul küll veidi 
raske aru saada, milles seisnevad erinevused 
erinevate isikute seisukohtades ülikooli ja  
üliõpilaskonda puudutavalt. Loodetavasti on 
see selge otsustavale kogule ja  peale jääb  
valdava enam use seisukoht. Eks see ole osake 
dem okraatiast ja  üliõpilasom avalitsuse 
idees!. Tahaks loota, et uuest üliõpilasesin- 
dusest kujuneb tugev organ, kes suudab hästi 
täita tem a funktsiooni - esindada kõiki Tartu 
Ülikooli üliõpilasi. See ei ole lihtne ülesanne, 
eriti arvestades nappi valim isperioodi. 
Kuivõrd olen seadnud ülikooli prioriteediks 
õppetööd puudutava ja  seda tihedas dialoogis 
üliõpilastega, loodan, et meie prioriteedid on 
kokkulangevad. Ilma üliõpilaste sisulise osa
luseta õppetegevuse edendamisel on raske 
edu loota.

Pärnu Kolledž saab 
kaheaastaseks

Kaks küsimust koiledži projektijuhile 
ARVI KUURALE

Pühapäeval tähistab 
Pärnu Koiledži kollek
tiiv om a te ist aasta
päeva. Mis on kaheaas
tase tegevuse järel kõi
ge rohkem  heam eelt 
valmistanud ning mis 
praegu kõige enam 
m eelehärm i teeb?

Kaheaastase tegevuse 
järel teeb kõige rohkem 
heam eelt ehk see, et oleme 
suutnud kasvada ja  
areneda - mõlemal 
akadeem ilisel aastal oleme 
suutnud avada uue õp
pekava. Hea on ka see, et 
vähem alt seni on olnud 
Pärnu K olledžis piisavalt 
õppida soovijaid ja  seda nii 
riigi tellitud ja  tasutud 
kohtadel põhiõppes kui 
avatud ülikoolis.

Arvi Kuura ja direktor Riina 
M üürsepp 3. detsem bril uue hoone 
nurgakivi panekul.

Pärnu Koiledži asu
tam ine sai võim alikuks 
tänu TÜ rektoraadi ning 
Pärnu linna ja  maakonna
toetusele. Heameel on m ärkida, et see toetus jätkub. Koiledži probleem id 
on sarnanevad kogu ülikooli probleem idega - peam ine on rahapuudus, 
mis põhjustab suurem a osa muid probleem e, kaasa arvatud kvalifitseeri
tud õppejõudude ja  õppevahendite nappus ning muu. Praegu on suuri
maks probleem iks ruum ipuudus.

Detsem bris panite nurgakivi uuele õppehoonele. Kuidas 
läheb ehitamine?

Õnneks on peatselt oodata selle probleemi lahenem ist - uue õppehoone 
ehitam ine läheb kavakohaselt - hoonekarbi projekteeritud kõrgus on juba 
käes ja  üldchitustööd peaks lõpetatam a juulis. E ri-ja  sisetöödegajõutakse 
valm is ehk aasta lõpuks. 1999. aasta jaanuari on kavandatud pidulik 
avamine.

Kuna tuleval aastal täitub 300 aastat ülikooli asutam isest Pärnus, ku
juneb  uue hoone lindi lõikam ine aastapäevale pühendatud ürituste saija  
avalöögiks.

Teisipäeval, 19. mail kl 14.15 
p eab  N o rra  Kuningriigi su u r

saadik  Eestis KAI LIE au 
laloengu teem a l “ N o rra  ja 

E uroopa integratsioon** 
(inglise keeles).

Õigusteadus
konna dekaani

v a lim ised  k u u lu tas rek to r v ä lja  12. 
m ail. K an d id aa te  reg is treerib  aka
deem ilin e  sek re tä r j a  n eid  saab  esitada
8. ju u n in i.

Uutele 
töötajatele

Teisipäeval, 19. mail kell 13 toimub 
nõukogu saalis viimase poole aasta 
jooksul ülikooli tööle asunute auks 
korraldatud kokkusaamine.

Kavas on tervitus rektor p ro f Peeter 
Tulvistelt, ülikooli töökorralduse üle
vaade personaliosakonna juhatajalt 
Leelo M urult ning ülikooli ajaloo ja  tra
ditsioonide tutvustus p ro f H elm ut Pi
irimäelt.

Peeter Põllu
m älestuspäeva konverents

av atakse  täna  kell 11 nõu k o g u s saalis. 
Päev ak o rras e ttek an d ed  tem a h a 
rid u sa lasest teg ev u sest ü likoo lis, 
ko o lid irek to rin a , h a rid u sm in istrin a  ja  
usue lu  ü m b erk o rra ld a jan a . K ava 
ilm us ee lm ises U T s.

Üle 800 sportlase I 3 riigi 55 ülikoolist

□ TÜ ja TPÜ korvpalli
kohtum ine.

□ Tartu üliõpilasm ängude  
avasõnad rektor profes
sor Peeter Tulvistelt.

□ Parim mees- 
sulgpallur oli 

Heiki Sorge 
nieie ülikoolist.

□ M eeste odaviske võitis TÜ sportlane Enno 
Aas 70.20.

□ Järgm istele üliõpilasm ängudele lendasid  
Sellikesed K aunase suunas.
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Norra ühisprogramm

Financial Support for Collaboration within Higher 
Education and Research between Norway and Central 

and Eastern Europe 199 7  -  2001
T äh tae g : 10. juuni.

N orra V älism inisteerium , N orra Ü li
koolide N õukogu ja  N orra T eadusnõu
kogu on loonud program m i, et toetada 
haridus- ja  teaduskoostööd N orra ning 
K esk -ja  Ida-Euroopa riikide vahel.

Program mi raam es finantseeritakse:

* stipendium id m agistrantidele, dok
torantidele ja  külalistcadnritele - 1-9- 
kuulised stipendium id õppim iseks või 
teadustööks Norras;

* .projektide planeerim ine, suhete 
arendamine - stipendium id teaduritele 
lühiajaliseks (kuni 3 nädalat) v ii
bim iseks Norras, eesm ärgiga algatada ja  
organiseerida ühisprojekte Norra insti
tutsioonidega.

Program m  hõlm ab kõiki teadus-ja  ha
ridusvaldkond!, kuigi eelistatud on:

* keskkonnakaitse ja  keskkonnakaitse 
tehnoloogia,

* sotsiaalteadused,

* majandus.

Prioriteetsed riigid perioodiks 1997 -
2001 on V enem aa, Eesti, Läti ja  Leedu.

T äpsem at inform atsiooni ja  taotlus- 
vorm e on võim alik saada:

The International Scholarship Section 
(IS)

The Research Council o f  N orw ay
P.O .B ox 2700 St. H anshaugen, N- 

0131 O slo, N orw ay

Tel: +47 22 03 70 00 ; Fax: +47 22 03 
70 01

E-post: intstipfr.no, http://w w w . 
forskningsradet.no või välisüliõpilas
talitusest ph  104, te! 375 151 ning välis
suhete talitusest ph 304, tel 375 615.

Rotalia Fondi 
stipendiumid

USAs Seattle’is asuv Rotalia Fond an
nab 1998/99. õppeaastaks EV 
kõrgkoolides (TÜ, TTÜ, TPÜ, TK Ü , 
EM A, EPM Ü ) õppivatele välja
paistvatele üliõpilastele ja  m agistran
tidele 32 tuhandedollarilist stipendium i.

Rotalia Fond ei kasuta form ulare ega 
kutsu stipendium ide taotlejaid isik
likeks usutlusteks, seepärast peaksid 
kirjalikud taotlused sisaldam a järgm ist 
informatsiooni:

1) isiklikud andm ed ja  foto,

2) elulugu,

3) hariduskäik,

4) dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraam atust või hinnete kaardist, 
väljavõte m agistriõppesse vastuvõtu 
kohta,

5) vähem alt ühe korralise õppejõu ar
gum enteeritud soovitus,

6) töökogemused,
7) vabatahtlik tegevus rahvuslikes, 

noorte- ja  kultuuri-, heategevuslikes ja  
kristlikes organisatsioonides (nagu kait
seliit, naiskodukaitse, noorkotkad, 
kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, 
korporatsioonid, seltsid, punane rist, 
laulukoor, orkester, näitering, 
pühapäevakooli õpetaja, organist),

8) teenistus EV kaitsejõududes,

9) perspektiiv, kuidas taotleja kavat
seb om a õpinguid kasutada ka Eesti ra
hva ja  riigi hüvanguks,

10) m illiseid stipendium e ja  toetusi on 
taotleja varem  saanud või kuidas ta on 
seni om a õpinguid finantseerinud.

V aliku  tegem isel arvestatakse ka 
taotluse esitam ise korrektsust. Stipen
dium i antakse üks kord Õpingute vältel 
Eestis õppim iseks. Õ ppeaasta lõpul 
oleksim e tänulikud teabe eest Teie 
edusam m udest.

Stipendium itaotlused saata hiljem alt
30. juuniks aadressil:

Rotalia Fondi Stipendium ide Komitee

c/o Karl Laantcc
Postkast 343

EE2400 Tartu

Rotalia Fondi Stipendium ide 
Kom iteesse kuuluvad Eestis: vii! mag 
Karl Laantcc, esim ees; õigusajaloolane 
vii! Peeter Järvelaid; TTÜ m ehaanika 
teaduskonna prodekaan p ro f dr Rein 
Laaneots; TÜ kantselei juhata ja  Sirje 
M ark; vii! Indrek Pajum aa ja  EV ha
ridusm inistri nõunik Tiia Raudma. In
form atsioon tel 486 637.

Stipendium itaotlustele vastatakse 1. 
septem briks ning stipendiaatidele an
takse stipendium itšekk üle 13. novem 
bril. Viimasel kolm el aastal on Tartu 
Ü likoolist Rotalia Fondi stipendium i 
saanud 65 üliõpilast.

R otalia Fondi põhikapitaliks on 
vilistlase Gerhard Treubergi pärandus, 
m ille investeerim isest laekunud sum 
m adest on antud toetusi eesti 
akadeem ilisele noorusele 15 aastat. 
T änavu lisanduvad kaks Helge ja  Bruno 
Laane nim elist stipendium i TTÜ 
üliõpilastele.

R otalia Fondi Stipendium ide 
Kom itee

Uurimistoetused
Eesti Teaduste A kadeem ia kuulutab 

välja uurim istoetuste konkursi.

1998. aastal antakse välja kuni 6 indi
viduaalset toetust (m aksim aalsuurusega 
20 tuhat krooni) uurim istöö tulem uste 
vorm istam iseks m onograafiana. T oetu

sele võivad pretendeerida teadusliku 
kraadiga uurijad.

A valdusi konkursil osalem iseks (koos 
põhjenduse ja  isikuandm etega) võtab 
akadeem ia vastu kuni 4. juunini aadres
sil: Kohtu 6, E E 0 0 0 1 , Tallinn.

Ühisnäitus
Pühapäeval avatakse ülikooli spordi

hallis Soom e T eaduskeskuse H eurekaja  
T artu Ü likooli teaduste huvikeskuse 
A hhaa koostöönäitus, kus interaktiiv
sete vahenditega tutvustatakse inim ese 
saavutusi erinevatel e lu a lad e l 

Näituse ühe korraldaja, ülikooli 
teaduste huvikeskuse projektijuhi Tiiu 
Silla sõnul on näitusel väljas üle paari
küm ne eksponaadi, m illest ligi küm m e

kond "käcd-külge”-tüüpi eksponaati 
on toodud Soome teaduskeskusest 
Heurekast. Nii on H curcka poolel 
väljas näitus m aadeavastajatest, kus 
kõik huvilised saavad ise sektandiga 
om a asukohta m äärata ja  kaardijoo- 
nestam ise oskust proovida, näitusel 
kasvuhooneefektide tekkest paku
takse vastust küsim usele, m illine on 
m aailm a kliim a tulevikus jne.

Ülikooli valitsuse viimasel is
tungil kinnitati infotehnoloogia
1998. aasta  eelarve kogusummas 
ligi 3,5 miljonit krooni. Raha jao
tub  nii info- kui võrgusüsteem ide 
käigushoidmiseks ja arendam i
seks. Palun tu tvusta lähem alt in
fosüsteemide poolt.

Mis puudutab infosüsteem e, siis sel
line projekt on Tartu Ülikoolis väldanud 
juba  ligemale kaks pool aastat. Nagu 
ühe korraliku m aja ehitam ist alustatakse 
projektist, nii alustati ka infosüsteem ide 
ülesehitam ist projektist. Projektiks tu 
leks pidada 1996. aasta teisel poolel läbi 
viidud infosüsteem i analüüsi, mis 
toimus koostöös infosüsteem ide 
toomisele spetsialiseerunud firmaga 
APT. Kõik järgm ised sam m ud ja  et
tevõtm ised on tuginenud sellele 
analüüsile.

Kuidas iseloomustad lühidalt 
ülikooli infosüsteemi?

Ülikooli infosüsteem i võiks tinglikult 
jagada osadeks -  m ajandusinfo, teadus- 
info, õppeinfo, dokum endiinfo jne , kuid 
samas tuleb neid vaadelda ka kui ühtset 
tervikut. Tulenevalt süstecm ianalüüsis 
tehtud ettepanekutest peeti m õttekaks 
m ajandusinfosüsteem i loomist mitte ise 
alustada, vaid pigem  hankida ülikooli 
vajadusi rahuldav standardsüstccm , sest 
nii raam atupidam ine ja  kui muu see
sugune tegevus on suhteliselt 
analoogilist laadi sõltumata organisat
sioonist. Loom ulikult on igal om ad 
eripärad, kuid pakutavad m ajandusin- 
fosüstccmid peavad olema piisavalt 
paindlikud, et neid arvestada.

Kuidas toimus m ajandustark
vara hankimine?

1997. aasta algul viisim e läbi riigi
hanke konkurssi. Eesmärk oli välja 
valida m ajandustarkvara, mis baseerub 
standardsel andmebaasil (eelistasim e 
O R A C LE’i andmebaasi, kuid välistatud 
ci olnud ka teised pakkujad), mis oleks 
avatud arendusele, mis töötaks 
graafilises kasutajakeskkonnas (töötab 
W indow si keskkonnas), võimaldaks 
töökohti konfigureerida nii, et iga 
töötaja saaks teha vaid vastavalt temale 
antud õiguste kohaseid operatsioone 
(mitu kasutajat ning tööoperatsioonid 
on ära jagatud) ja  et süsteem  oleks ees
tikeelne ning kohandatud Eestis kehti
vale seadusandlusele.

Meie soovitud tingim ustele vastas 
praktiliselt vaid üks süsteem  - C O N 
CORDE XAL. Riigihange toim us ka
heastm elisena. Algul tegime eelse
lektsiooni ja  alles teises etapis toimus 
hinnapakkum istc küsim ine. Riigihanke 
konkurssi võib lugeda õnnestunuks, sest 
võitja tegi m eile lõpuks hinnaalandust 4 
korda, st et kui sam ase funktsionaal
susega süsteemi hankim ine kom m erts
ettevõttele oleks m aksma läinud 2 
miljonit krooni, siis Tartu Ülikoolil tuli 
m aksta ainult ligi pool miljonit.

Mille poolest CONCORDE XAL 
meile sobib?

See on Taanis väljatöötatud süsteem, 
mis om a olem uselt on m odutaarne - 
ülikoolis hakatakse kasutam a 
pearaamatu-, hankija-, kliendi-, lao-, 
personali-, palga- ja põhivarade 
mooduleid. Süsteem iga on kaasas 
arendusvahendid, mis võim aldavad 
meil ka ise m ooduleid juurde gene
reerida. Lisaks on süsteemil mitmeid 
muid häid om adusi, näiteks nn bach- 
m ooduli abil on võim alik, et peale vas
tava aruande kirjeldam ist saab 
süsteemile “öelda”, et käivita see alles 
öösel kell 2. Selline lähenem ine või
m aldab suurem ahuliste aruannete korral 
arvutite ressurssi tunduvalt tule
m uslikum alt kasutada. Suurettevõtete 
jaoks on see on väga vajalik.

Kuidas on süsteem  käivitunud?
Eelm ise aasta septem briks oli valik 

tehtud ning hakkasim e süsteemi ju u ru 

tama. Esimese etapina püüdsim e selle 
aasta algul uuele süsteem ile üle viia 
raam atupidam ise põhilised funkt
sioonid (kliendid, hankijad, arved jm ).

Mismoodi puudutab see ülikooli 
teisi struktuuriüksusi peale 
raam atupidam ise?

Esialgu võib tunduda, et justkui 
polekski m idagi m uutunud, sest eespool 
võrdluseks toodud m ajaehitam isega on 
ka nii, et kõigepealt tuleb m aasse ram 
m ida vaiad, m illel siis kogu ülejäänu 
püsti püsim a hakkab. Esm alt pidid ra
handusosakonna töötajad ise uue 
süsteem iga harjum a. Olen veendunud, 
et juba  täna peaks olem a paranenud ra
handusosakonna löö ja  sealt väljuva 
info kvaliteet. Eesm ärk on aga see, et 
teaduskondades ja  edaspidi võib-olla 
ka  teistes suurem ates struktuuriüksustes 
on ühel töötajal õigus kohapeal arvutist 
aruanded välja võtta, tulusid-kulusid üle 
vaadata jne. O luline on siinjuures veel 
see, ct niiviisi saab ise kiiresti vead üles 
leida, kui näiteks raam atupidam ises on 
sisestatud vale arvenum ber, rahasum m a 
vmt. Praegu kiirendabki uus süsteem  
ju s t eelkõige raam atupidam ise enda 
tööd.

* Majandustarkvara 
süsteem on käivi
tunud.

* Dekanaatides hak
kab üks töötaja ise 
majandusinfoga 
tegelema.

* Sügisel rakendub 
teadusandmebaas.

1. aprillist käivitus ka laom oodul, 
m ida tuleb ülikooli puhul vaadelda, kui 
“teenuste ladu” , st ct lattu kirjeldatakse 
ülikooli poolt väljapoole tehtavad 
teenused ja  “kaup” seotakse ju b a  vas
tavate tulukontode ja  käibem aksu- 
koodidega. Tõsi, täna ei ole veel sinna 
suudetud väga suurel hulgal teenuseid 
ära kirjeldada.

Sellesse moodulisse võib siis 
näiteks sisestada ka ajalehe rek
laamihinnad.

M iks mitte. Kui hinnad, reklaam i
pinna arvestam ise viis ja  m uu vajalik on 
sisestatud, arvutatakse välja teenuse 
hind, koostatakse arve ja  saadetakse tel
lijale. Samas ei ole vaja arve väljastajal 
pead m urda selle üle, m illise käibem a
ksum ääraga antud teenus on näiteks 
koorm atud. M a võin küll eksida, kuid 
õppetccnus peaks olem a m aksustatud 
“0 ” käibem aksum ääraga.

Mida kujutavad endast perso- 
nali- ja palgamoodulid?

Jaanipäevaks peab süsteem  nii valm is 
olema, et suvekuudel käib palgaarves- 
tamine paralleelselt vanas ja  uues 
süsteemis. A lates 1. septem brist arves
tatakse palka ainult uuel viisil.

Mina kui palga kättesaaja selles 
osas vist midagi ei m ärka.

Loodan küll nii, L ihtsustub ju st 
raam atupidam ine ja  personalitöö, m is 
seni on toim unud kahes täiesti eri 
süsteemis. N üüd kantakse kõik persona- 
liandm ed raam atupidam isse, nii et ra
handusosakond ci pea enam  ise pa l
ganum breid sisestama, need on juba 
olem as koos personaliandm etega. Et 
kõik laabuks ja  kohe saaks ka vigu 
vältida, toim ibki suvel kaks süsteemi 
paralleelselt.

Mis pärast palga- ja personali- 
süsteem i käivitumist juhtub?

C O N C O R D E ’i m oodulites jääb  ra
kendada vccl põhivarade arvestuse 
m oodul, m illega tahaksim e lõpule jõuda
1998. aasta lõpuks.

Sam as on meil suured plaanid 
süsteemi edasi arendada eelkõige nii, et

.... ■ . ■■ - -■

INFOSÜSTEEMIDE PROJEKTI
JUHI ANDRES SALUGA

mitte ainult ra h an d u s-ja  personaliosa
konnal oleks sellele juurdepääs, vaid ka 
teistel.

Juba sügiskuudel 'tahaksime jõuda nii 
kaugele, et igas dekanaadis oleks ju u r
depääs C O N C O R D E 4 süsteem ile ja  ct 
sealtkaudu võiks hakata toim um a 
raam atupidam ise ja  m uude andmete in
fovahetus. See sõltub aga suurel määral 
ka arvutivõrgu arengust ja  tur
vasüsteem ist ning seega piirduksim e 
esialgu vaid dekanaatidega. Pean täiesti 
reaalseks sedagi, et kui vastavad tööko
had on dekanaati loodud, siis võiks 
toim uda ka arvete väljastam ine ko
hapeal, kui vastav teenus on “ teenuste 
lattu” ära kirjeldatud.

Siis peaks ju mingil tasem el ma- 
jandusharidust omama?

A rvan, et m itte eriti. K õik koodid, 
arvete num brid, käibem aksu j t  prot
sendid on ju  eelnevalt sisestatud, nii et 
arvuti arvutab selle kõik ise välja ja  
kasutajale võiks jääda  vaid trükkim ise 
vaev.

Kuidas aitab infotehnoloogia 
meid õppe- ja teadustöö  admi
nistreerimisel?

Sügise] tahaksim e käim a panna tea- 
dusandm ebaasi loom ise projekti (publi
katsioonid, grandid jne). See peaks 
saam a seotud C O N C O R D E ’! andm e
tega ja  kogu andm evahetus toim uks 
O R A C L E ’i andm ebaasi tasandil. 
T eadusandm ebaaside loom ine on ka 
om am oodi pilootprojekt selles suhtes, et 
kas meil Õnnestub andm ed siduda -  
praegu ci näe küll selleks m ingeid tak
istusi. Teadusinfo andm ebaaside 
tööpõhim õte peaks baseerum a veebi 
tehnoloogial, see tähendab lõppkasuta
jale  seda, et tem a arvutit ei ole vaja 
eraldi süsteemi tarbeks konfigureerida, 
piisab vaid näiteks N etscape’} olem a
solust. Loom ulikult peab olem a talle an
tud ju b a  veebi serveri poolt üldse õigus 
sinna vastavaid andm eid küsim a minna. 
Selle pilootprojekti õnnestum ise korral 
tuleks hakata integreerim a ka õppcin- 
fosüsteem i, m is täna töötab eraldi.

Aga ülikooli täh tsa te  o tsuste ja 
m uude dokum entide kättesaada
vus arvutist?

Lisaks õppe- ja  teadustöö andm e
baasidele on ülikooli jaoks väga olulise 
tähtsusega ka dokum endihaldus- 
süstccm . T äna toim ib scc vaid kirjade ja 
lepingute registrina ning kasutajaskond 
piirdub suuresti ainult ülikooli kantse
leiga. O len veendunud, et ka selles va l
las vajab ülikool edasim inekut just 
eelkõige seoses kõikvõim alike norm 
dokum entide kättesaadavaks tegem ises 
laiem ale ülikooli töötajaskonnale. Siin
gi on tõenäoliselt vaid ainus lahendus 
veebitehnoloogial baseeruv süsteem, 
m is toetub andm ebaasile, m ida pidevalt 
hoitakse aktuaalsena, st ct kui mõni 
dokum ent m uudetakse, siis tehakse 
m uudatused ka  andm ebaasis.

Küsis Varje Sootak

NB! Järgmise nädala UTs tutvustab 
arvutuskeskuse peaspetsialist Otto 
Teller ülikooli võrgusüsteemide aren
gut.

■

Kui kaugel on ülikooli 
infosüsteemide areng

http://www
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Pärast
•  •  ■  •  ** 9 Шuliopilas-
esinduse
valimisi

* 7. mail toimus üliõpilasesinduse Ш  
koosseisu esimehe valimise toimkonna 
koosolek. Esim ehe kandidaatidest sai L eif 
Kalev 15 ja  M argus Purlau 14 häält, m illega 
kum bki kandidaat valituks ei osutunud.

Kirju seltskond 
üliõpilasesinduses

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

* Abiesimeheks valiti Arne Otter.

* TÜ nõukogusse valiti järgmised üliõpi- 
lasesindajad:

Eiko Keem an (füüsika),

Arne O tter (geograafia),

Kadri Täht (sotsioloogia),

L eif Kalev (õigus, avalik haldus),

Katriin Fisch (eesti keel võõrkeelena),

Karl Laas (õigus),

Fred Puss (ajalugu),

Peeter Helm e (ajalugu),

M arek H enn  (õigus),

Priit Pikner (FK teaduskonna põhikooli loodusteaduste Õpetaja), 

Priit A lamäe (ajalugu).

* * *

UT palus esimehe ja toimkondade valimist kommenteerida 
senisel esinduse esimehel Leif Kalevil (Leif Kalev Õpib 
õigusteadust 4. aastat ja ka avalikku haldust).

L eif Kalev ütles, et edasises koostöös on kokku leppinud 
“Sünergia” (9 kohta), “ Vaikiv Enam us” (5) ja  “ ln C orporc” (3, 
K. Parve olevat p igem  seotud “Force M a- 
je u re ’i kui oma nim ekirjaga). Seega kokku 
üle poole. Teisi oodatakse ühinema.

“Toim konnaesim eeste valim ised leiavad 
aset selle ja  järgm ise  nädala jo o k su l 
Ü liõpilasesinduse abiesim eheks valitud 
Arne O tter täidab praegu esim ehe kohus
tusi. Esimehe valim ised leiavad aset 
järgm ise nädala neljapäeval. U us ja  vana 
esindus teevad reede õhtul ühisväljasõidu.

Kui midagi subjektiivset öelda, siis olen 
m õõdukalt optim istlik. M inu ja  veel m it
m ete teiste eesm ärgiks on suruda 
juhtkohtadele tegusad ja  m õõdutundega 
inimesed. Esialgu paistavad väljavaated 
selleks olevat m ärkim isväärsed. Mis puu
tub üldkogusse, siis Otteril on vaja kon
solideerida oma nimekiri, kus on ku jun
enud kindel tuumik. L isaks hakkavad 
m õned inim esed, kes varem  olid “ Force 
M ajcurc’i” niiditõm bajate kuulekad 
käsutäitjad, asjadele tasapisi p ih ta saam a, 
m istõttu on eeldatav koostööpõhja 
laienem ine.”

< Minu ja veel mitmete teiste 
eesmärgiks on suruda juhtkoh
tadele tegusad ja mõõdutun
dega inimesed. Esialgu pais
tavad väljavaated selleks olevat 
märkimisväärsed. -  Leif Kalev

> Vaevalt see kirju seltskond 
enne aastavahetust normaalselt 
funktsioneerima hakkab.

Esinduse ruumi kasutab ära 
terve grupp tegelasi, kes käib 
seal oma asja ajamas, seda siis 
tasuta telefoni kasutades ja isik
likke asju tasuta välja printides. 
- Juhan Nöps

Ü liõpilasesinduse esimene 
töönädal m öödus ettearvatult 
suurte segadustega. Palju kõmu 
tekitanud valim iste järel, kus 
üks nimekiri jagas Tartu kesk
linnas tasuta viina ja  õlut, kah
justades sellega m inu arvates nii 
esinduse kui ka valim iste m ai
net, alustati juba valim istule
muste esm ase väljakuulutam ise 
järel aktiivselt otsima esin- 
dusesisescid koostööpartnereid, 
kcllc abiga “omad inim esed” 
soojale kohale upitada. 
1 Jägused koalitsioonilepped aga 
ei õigustanud ennast.

N agu eelmisel aastal, kus 
toim kondade esimeeste vali
mistel tegi üks nimekiri 
suhteliselt ebaeetiliste võtetega 
selles osas puhta töö, ci puudu
nud valim iste ajal üllatused 

nüüdki. K indel ei saa uues esinduses keegi kellegi 
peale olla. Kohalevalitute seas on terve viiendik, 
kes on pääsenud sinna m itte ju st kõige ausamat 
teed pidi ja  keda valim istoim kond valimiste ajal 
vastavate eksimuste eest ka karistas.

Puudulik valim isjuhend ei sisendanud korra üle 
valvajates piisavat kindlustunnet ja  seetõttu ei 
peetud otstarbekaks esim ese valim ispäeva järel 
kedagi kohe kõrvaldada. Tagantjärele m õeldes 
oleks selle riski võtm ine olnud siiski hea lahendus, 
lõpetam aks seda irvitam ist, m ida osa praegusi 
esindajaid südam erahuga teeb nii kaasvalitute kui 

valim istoim konna üle. 
Lihtsam eelsete üliõpi
laste hääli ostnutele jääb  
mulje, nagu ei saagi nad 
asja eest mingit õiget 
karistust ja  et kogu see 
noom ituste tegem ine jm s 
on üks suur jam a.

Kahjuks selliselt välja
kujunenud olukorras 
pooldavad ühed üht ja  
teised on juba põhim õt
teliselt selle vastu. Selge 
näide on esimesel koos
olekul esimehe valim ise 
ajal, mil lõpptulemusena 
jäig i am etikoht esialgu 
täitmata. Esinduse uus
tulnukast esim ehekandi- 
daat pakkus vanale 
esim ehele sellist konku
rentsi, et vajaliku häälte

arvu viim ane täis ei 
saanudki, kuigi algselt

paistis, et see ei peaks tal väga raske olem a. Kohati 
püütakse lihtsalt uut inim est kuhugi valida, et näi
data m ingit elum ärki endast ja  asjade m uutum ist, 
olenem ata sellest, kas inim ene sobib sellele kohale 
või mitte, vana saab igatahes m aha võtta.

Abiesim ees valiti üksm eelsem alt. Häm m astav 
on see, et inim ene, kes on kahe viim ase aasta 
jooksul m itte midagi tehes suutnud põhja viia nii 
haridus- kui sotsiaaltoim konna, valitakse kahe 
kolm andiku häältega abiesim eheks, kes m uuseas 
kuulub ex qfficio ka ülikooli valitsusse ja  tegeleb 
esinduse rahaasjade eest seism isega. M öödunud 
aasta augustikuust on samal tegelasel esindusele 
ette näidata m itm e tuhande krooni suurune tele
foniarve. Lisaks sellele on ta akadeem iliselt orga
niseerunud üliõpilaste seas persona non grata ja  
välja heidetud m itm estki poliitilisest organisat
sioonist. Võim ujanus toim ib ta vahendeid vali
mata. V iimati m aksis ta kinn i Pärnu K olledžile 
saadettid bussi, mis tõi sealsed tudengid Tartusse 
valima. Bussis jagati tasuta õlut ja  tehti propagan
dat vastava isiku eest, vastutasuks tuli loovutada 
oma hääl.

Esinduse ruumi kasutab ära terve grupp tegelasi, 
kes käib seal om a asja ajam as, seda siis tasuta 
telefoni kasutades ja  isiklikke asju tasuta välja 
printides. Loom ulikult on esinduses olem as ini
m esed, kes tunnetavad om a valijate ees vastutust 
ja  midagi ka teevad, kuid üksi teha on raske, eriti 
veel siis, kui toim kondade esim ehed näitavad üles 
passiivsust ja  vähest organiseerim isvõim et, 
vabandades ennast väikeste jooksvate  probleem i
de taha, millega nende endi väidete järg i tuleb 
pidevalt kokku puutuda ja  mis seisnevad m õni
kord ka õllekannu tõstm ises ning m obiiltelefoniga 
rääkimises.

Ainsaks suurem aks tegevuseks kogu m öödunud 
aasta am etisoleku aja jooksul jääb  m õnele 
valim istel osalem ine ja  enda eest propaganda 
tegem ine. Ü hiselam ud ja  õppehooned on k leebi
tud täis plakateid, mis kutsuvad enda poolt hääle
tama. Kahjuks ripuvad need seal siiani, enda järe lt 
koristam ine on osadele täiesti võõras. V alim iste 
eel on välja jagatud  terve hulk lubadusi, ja  võib 
öelda, et kui nendest täidetakse ka  10 protsenti, 
võib asja kordaläinuks pidada. Kohati paistab see 
koht m õne jaoks olevat isiklike kom plekside 
väljaelamiseks.

Vaevalt see kirju seltskond enne aastavahetust 
norm aalselt funktsioneerim a hakkab. Lootus 
selleks on alles siis, kui nim ekirjad lagunem a hak
kavad ja  saab selgeks, kellega tasub asju ajada, 
kellega mitte.

Juhan Nöps
ÜliÕpilasesindust käis valim as 1401 
üliõpilast. V alitutel on veel valimata 
oma juhid...

Juhan Nöps on 1 aasta kcem iaüliõpilane ja  oli 
üliõpilasesinduse valim istoim konna esimees.

M art Sõrg S5

Jätkuvat indu ja  head vormi 
edaspidistes ettevõtm istes soovivad 
kolleegid rahanduse ja  arvestuse insti
tuudist!

Vastuvõtt
pedagoogikaosakonna 

magistri- ja 
doktoriõppesse

Magistriõppesse kandideerim ise 
eeltingim us on kõrgharidus ja  õpeta
jakutse.

K onkursist osa  võtta soovijatel tuleb 
hiljemalt 20. juuniks esitada:

* avaldus (täidetakse kohapeal),

* elulookirjeldus,

* ärakiri körgkoolidiplom ist koos hin
netelehega,

* essee teem al, mis seostub m agist
randina uurida kavatsetava probleemiga.

Eeldatav on hea võõrkeeleoskus. 
V estlusele oodatakse 25. juunil kell 11 
pedagoogikaosakonda Ülikooli 16-102.

Doktoriõppesse kandideerim ise eel
tingim us on m agistrikraad.

H iljem alt 20. juun iks esitada:

* avaldus (täidetakse kohapeal),
* elulookirjeldus,

* haridust tõendavad dokum endid,

* uurida kavatsetava teem a põhjendus 
koos teem akohase kirjanduse lühiüle
vaatega.

V estlusele oodatakse 26. juunil kell 9 
pedagoogikaosakonda Ülikooli 16-102.

Info (27)375155, e-post: educ@ ut.ee.

“ Harjutajad olid innukad ja õpihimulised”
17.-18, aprillini toimus spor

dikeskuse saalis Wado-Ryu Aka
deemia F.esti (WAE) ja Wado-Ryu 
Karate-Do Klubi RFJ (k/k REl) kor
raldatud seminarlaager, mida juhen
das jaapani meister sensei Takashi 
Ogata, 7. dart. Teda assisteerisid 
Soome wado-ryu peainstruktor sensei 
Keijo Sitnula, 5. dm  ja  Eesti wado-ryu 
peainstruktor Tanel L ihtm aa, 2. dan. 
Osales üle 90 wadõ-ryu harjutaja W AE 
Viljandi, Tartu ja  V õru klubidest. 
Käesolev intervjuu ongi tehtud selles 
laagris.

Senser O gata, rääkige pisut 
iseendast.

Sündisin 1948, aastal K iušiu saarel 
Jaapanis. Wado-ryu harjutam ist a lusta
sin 13-aastaselt. Pärast lõpetam ist läksin 
T okiosso ja  õppisin N ihoni ülikooli m a
jandusteaduskonnas. Tundsin rohkem  
huvi võitluskunstide vastu ja  otsustasin 
pärast ülikooli lõpetam ist sellele pühen
duda, Pisut hiljem  kutsuti m ind L ondo
nisse wado-ryu'd õpetam a. Kui Soom e 
paluti saata jaapanlasest instruktor, 
nõustusin, sest olin vaba m ees ja  tahtsin 
näha uusi riike ja  rahvaid. Algul oli kok
kulepe vaid 3 kuuks, kuid asjad läksid 
nii, et olengi Soom e jäänud.

Mis on wado-ryu ja milleks seda 
harjutatakse?

W ado-ryu on traditsionaalne jaapani 
võitluskunst, m is tehnilisest küljest si-

%

saldab nii tõrje- kui löögitehnikaid, ka 
heiteid, valuvõtteid ja  kägistusi. Samuti 
harjutatakse enesekaitset külm relvade 
(nuga, m õõk, kaigas jn e) vastu ja  
võitlust põlvitusistest.

Wado-ryu'd harjutatakse tänapäeval 
peam iselt kolm el põhjusel: esiteks on 
scc tõhus kasvatussüsteem , arendam aks 
inim eses viisakust, enesevalitsem ist, ta
htejõudu ja  distsipliini, tehes seeläbi 
harjutajast m itte ainult hea võitleja, vaid 
ka parem a inimese ja ühiskonnaliikm e. 
Teiseks on scc võim alus hoida end kuni 
kõrge vanaduseni terve ja  olla heas ke
halises vorm is. Kolm andaks annab see 
oskuse ennast kaitsta.

Mida sensež arvab neist paljudest 
klubidest ja instruktoritest, kes 
väidavad, e t  õpetavad jaapani 
võitluskunste, kuid kellel ei ole 
õpe ta ja t (jaapani keeles senser‘d)? 
Kas on võimalik õppida näiteks ka 
raam atu te  või õppevideote järgi.

Ühelt poolt on m uidugi nii, et ka Eesti 
on nüüd vaba m a a ja  igaüks võib öelda 
ning teha, m ida tahab. Teisest küljest 
võib aga muidugi otse välja öelda, et 
om am ata jaapanlasest õpetajat, jaapani 
võitluskunste õppida ei saa. Sel juhul on 
tegem ist millegi m uuga. Raam atutest 
võib küll lugeda võitluskunstide ajalugu 
ja  teooriat ning videost aimata tehnika 
väliskuju, kuid kultuuritausta ja  
võitluskunstide vaim set poolt saab edasi

ь

anda ainult õpetaja, ka tehnika õppim ise 
juures on küm neid nüansse, mida ilma 
Õpetaja seletuseta ei m ärka ega ise iialgi 
välja mõtle.

Mis on traditsionaalsete võitlus
kunstide ja võistlus(võitlus)spordi 
vahe (sportlik karate  jne)?

Vahe on ennekõike eesmärgis ja  suhtu
mises. Räägitagu m ida tahes, võistlus- 
spordi eesmärk on võim alikult lühikese 
aja jooksul võita võim alikult palju vas
taseid ja  saavutada kõrgeid sportlikke 
tulemusi. Keegi ei lähe ju  kaotama.

Traditsionaalsete võitluskunstide ees
märk on luua läbi eluaegse harjutamise 
puhta ja  hea südam ega inimesi, seega 
traditsionaalsetes võitluskunstides 
peetakse võitlust alati iseendaga, oma 
rum aluse, egoismi jm  puudustega. Võit 
kellegi teise üle võistlustel on üks hetk
-  olla tšempion. Budo (traditsionaalsed 
võitluskunstid) on eluviis, mis hõlmab 
inimese kogu elu kuni surmani. Kool
konna rajaja O h tsukasm se/1  on öelnud: 
sport teeb meistreid, budo teeb inimesi.

Kas sensei O gata jäi treening
laagriga rahule? Millised on 
muljed Eestist ja Tartust?

Olen väga rõõm us, et mind Eestisse 
kutsuti. Harjutajad olid innukad ja  õpi
him ulised, isegi 10-11-aastased noored 
harjutasid väga tõsiselt. Paistis, et Eestis

□ Sensei Takashi Ogata tuleb septem bris jälle Tartusse laagrit läbi viima.

on rohkem  distsipliini kui Lääne- 
Euroopas.

See on tähtis, et W AE-s on hea üh is
tunne ja  hoitakse kokku. M uidugi on 
wado-ryu Eestis veel noor ja  teha on 
palju.

Selle treeninglaagri üks eesm ärke oli 
ka teha avalikkusele teatavaks, et Tanel 
L ihtm aa on Eesti wado-ryu peainstruk
tor ja  W AE k/k REl tunnustatud ainsa

*

wado-ryu organisatsioonina Eestis.

Laagriga jäin  väga rahule, sam uti Tar
tuga. Ka inim esed olid kõik väga lahked 
ja  sõbralikud. Eestisse tulen m a jälle  
laagrit läbi viim a septem bris. Tänan lah
ke vastuvõtu eest ja  loodan kõiki harju
tajaid sügisel jä lle  näha.

Tanel Lihtmaa 
Kalev N õm m e foto

l  *

mailto:educ@ut.ee
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Tartu Ülikooli raamatupood 
pakub nüüd TÜ tudengitele 

ja töötajatele 10% 
hinnasoodustust!

Kasuliku ostu saate teha l korrusel:

• ilukirjandus, lasteraam atud, teatmeteosed;

•  koka- ja  käsitööraam atud, esoteerika;

• turism ialane kirjandus, perioodika, kirjatarbed.

...ja  II korrusel:

• erialane, teatme- ja  õppekirjandus;

• võõrkeelne ilukirjandus, keeleõpikud, sõnaraam atud;

• kasutatud ja  antikvaarsed raamatud;

• kunstialbum id, kunstialane kirjandus;

• m aakaardid, postkaardid.

TÜ RAAMATUPOOD asub Tartus, Ülikooli tn 11.
Avatud tööpäeviti 9-18 ja laupäeviti 10-16.

Ajakirjandus kõrvalainena!
Alates teisest õpinguaastast on hu 

vilistel võim alik õppida ajakirjandust 
kõrvalainena (20 AP ulatuses).

Selleks on tarvis hiljemalt 2. sep
tembriks (soovitavalt juun ikuu  jo o k 
sul) esitada ajakirjandusosakonda ph 
236 avaldus koos elulooga, m illes ka jas

tuvad Teie suhted ajakirjandusega 
(kui on, lisada ka ilm unud tööd).

Soovijad peavad läbim a septem bri 
algul loomingulise konkursi. 3. sep
tem bril kl 16 essee ja  4. septem bril kl 
16 vestlus.

TULEVAL NADALAL
18. m a i

□  Maavanemate Kogu ülikoolis.

19. m a i
□ Prof Peeter Tulviste peab Jär

vamaal akadeemilise loengu.

21. mai
□  21.-23. maini toim ub süm- 

poosium Edzard Scheperi (1908- 
1984) auks.

22. mai .
□  Kl 15 algab nõukogu saalis a ja k ir 

jan d u sp äe v . Kavas: ülevaade 
osakonna tegevusest, probleem i
dest, perspektiividest (dots E. 
Lauk), ettekandeid ja  sõnavõtte õp
pejõududelt, üliõpilastelt ja  
viüstlastelt. Eesti Raadio ja  ajakir
jandusosakonna koostöölepingu 
allakirjutam ine, Academ ia Jour- 
nalistica aukoodeksile allakirju
tam ine, info(pool)tund osakonna 
elust-olust, ühispildistam ine, osa
konnajuhataja vastuvõtt (ajakirjan
dusosakonna ruum ides).

□  22.-23. m aini toim uvad Kures
saare äri- ja infopäevad.

Ta rtu  vanamuusika festival 1998
Tartu vanam uusika festival 1998 

keskendub valdavalt keskaja m uusikale. 
Põhiteem adeks on trubaduuri- ja  tru- 
väärilaulud, trecento n ing püha Hilde- 
gard Bingeni st.

Kõrvuti Eesti ansam blitega on m eil sel 
aastal suur rõõm  võtta vastu külalisi 
m aailm a ühest keskaegsest varajase 
m uusika õpetam ise ja  uurim ise 
keskusest, Sehola Cantorum  Basilicn- 
sisest Šveitsis. SCB õppejõu N icoletta  
Gosseni ning ansambli B elladonna va
hendusel saam e osa kontserdist ning 
m itm est loengsem inarist, m is puudu
tavad trecento't, trubaduuri- ja  tru-

väärilüürikat ja  N otre-D am e'i kool
konna polüfoonia kujunem ist.

Juba teist aastat on meil külas Poul 
H 0 x b ro  Taanist, kes m ängib keskajal 
väga populaarset, tänapäeval aga küllalt 
haruldast instrum endikom binatsiooni - 
trumm i ja  vilet. Kaks nädalat enne festi
vali töötas Poul Viljandi kultuurikollcd- 
ži tudengitega ning festivalihoovis võib 
kuulda ka selle töö tulemust.

K una sel aastal m öödub 900 aastat 
B ingeni püha H ildegardi sünnist, on te
male pühendatud loeng ning kaks kont
serti. Festivalil osalevad ka Tartu Ü li

kooli tudengid, kes Ilona Kolbergi 
juhendam isel kannavad ette XV sajandi 
m oralitee “Igam ees” .

Et luua pisut ajastu hõngu, toim ub sel 
aastal festivali raam es käsitöölaat T am 
pere M aja hoovis, kus hea ilma korral 
m üüvad päeval noored käsitöölised oma 
kätetööd, õhtuti on aga kõigil võimalik 
ju ttu  ajada ja  m uusikat kuulata, juua 
kann mõdu ning ehk ka koos ühises 
ringis m usitseerida. Lähteteem aks on 
“Neljas kuninglik estam pii” (Paris, 
B .N.fr,844 “M S du Roi”).

Raho Langsepp
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Reede, 15. mai
Loeng: Bingeni püha 
H ildegardi elu ja õpetus 
Riina Ruut
TÜ  peahoone, aud 138

Loeng: Trecento - sissejuhatus itaalia X IV  sajandi 
muusikasse koos ajaloolise ja kultuurilise ülevaatega 
Niccoletta Gossen ja ansambel Belladonna 
(Sehola Cantorum Basiliensis. Šveits)
H. E llcri nim M uusikakool 

Avamine

M usitseerib V iljandi LinnakapcJl,
etendub X V  saj. moralitee Igamees
(mängivad TÜ  üliõpilased Ilona Kolbergi juhatusel)
Raekoja plats

Kontsert: Belladonna 
(SC B . Šveits)

TÜ Ajaloo muuseum. Valge saal 

Festivalihoov muusika ja mõduga 
Tampere maja hoov

Laupäev, 16. mai
Seminar: Trubaduuride ja truvääride 
kunst
N iccoletta Gossen (SC B , Šveits)
T Ü  peahoone, aud 138

Seminar: NotreDame i koolkonna 
mitmehäälsuse kujunemine 

Niccoletta Gossen (SC B , Šveits)
T Ü  peahoone, aud 138 

Kontsert: Rondellus 
Celestis Symphonia 
Hildegardi laulud ja muusika

Firenze XIII saj käsikirjast 
Tartu rooma-katoliku kirik

18.00 Kontsert: Poul Hoxbro (Taani)
Lood ja laulud kaugetest aegadest 
T U  Ajaloo muuseum, Valge saal

20.00 Kontsert: V ia Sonora 
« О  frondens v irga» - 
laule H ildegardilt
Tartu rooma-katoliku k irik

21.30 Festivalihoov muusika ja mõduga 
Tampere maja hoov/ 
halva ilma korral TÜ  vana kohvik

Pühapäev, T 7. mai
11.00 Seminar: Fiidel ja rebekk 

keskaja muusika ^ 
esituspraktikas 
Juhendab Susanne Ansorg 
(SC B . Šveits)
Vajalik celrcgiseterimine 
H.Elleri nim. M uusikakol

13.00 Kontsert: Ecco la Primavera 
Muusikat renessansi aegselt Inglismaalt 
TU , Ajaloo muuseum. Valge saal

16.00 Kontsert: Stuudio Vaikuse Muusika 
Tõnu Sepa juhendamisel 
K ivisilla p ild igalcriii

18.00 Kontsert: Hortus Musicus 
Keskaja ilm alik lüürika XI-XIII saj.
T Ü  aula

21.00 Lõpuball
Esinevad festivalil osalenud 
muusikud ja toimub palju muud huvitavat 
T U  vana kohvik

väitekiri
Esmaspäeval 18. mail kell 14.15 kaitseb 

Vanemuise 46 aud 301 Maano Aunapuu 
magistritööd loomaökoloogia erialal 
“Predators in a Iow arctic tundra commu- 
nity: third trophic level?” Oponendid: dr 
Toomas Tammaru ja  MSe Marek Sammul.

Kolmapäeval, 20. mail kell 16 kaitseb 
Jakobi 5-302 spordipedagoogika instituudi 
lektor Veilo Hein doktoriväitekirja 
“Joint mobility in trunk forward flexion: 
methods and evaluation”. Oponendid: 
med-knd Aalo Eller, biol-knd Reet Link- 
berg ja  PhD Antti Mero (Jyväskylä Üli
kool).

. •• •• too
Türi Majandusgümnaasium pakub tööd 

matemaatikaõpetajale alates 1, septemb
rist. Korteri võimalus. Info tel 238 79 403, 
238 79 400.

varia
Võõrkeele eksamid 

magistrantidele
Võõrkeele (üldainena) eksamid magist

rantidele toimuvad:

inglise keel 28. mail kl 10(reg25. maini) 
ja  1. juunil kl 10(reg27, maini);

saksa keel 20, mail kl 10 (reg 15. maini).

Registreerida palutakse neil, kes soovi
vad eksamit sooritada eksternina.

Info: keelekeskus, tel 465 357.

Keelekeskusesse palutakse tuua ka eri
alane lektüür (200 lk).

Soome Instituudis
Teisipäeval, 19. mail kell 18 koostöös 

Prantsuse Teadusliku Instituudiga Aki 
Kaurismäki film "Boheemielämää” (“Bo- 
heemlaselu”), 1992, Henri Murger’ ro
maani ainetel. Peaosades Matti Pellonpää, 
Andre Wilms, Kari Väänänen, Evelyne 
Didi, Christine Murillo, Laika. Film on 
prantsuse keeles, soomekeelsete subti
itritega.

Prantsuse Teaduslikus Instituudis
* Teisipäeval, 19. mail ühisüritus Soome 

Instituudiga.

* Kolmapäeval, 20. mail kell 18.15 
toimub ph aud 102 prof Helmut Piirimäe 
loeng “4. septembri revolutsioon ja 
Pariisi Kommuun”.

Iirimaale
Eesti Geograafia Seltsi reisigrupiga on 

võimalik sõita 6.-20. juu lin i Iirim aale. 
Maksumus 6500 krooni. Info tööajal 465 
817, Õhtuti 424 267.

Ball
Korp! Amicitia ja  korp! Sakala ootavad 

teid kõiki 23. mail õhtul korp! Sakala majja

SUURELE SUVEÖÖUNENÄOLISELE 
M AIBALLILE,

et haldjad, jumalad ja  inimesed üheskoos 
pea saabuvat suve võiksid tervitada.

Uksed avatekse kell 20.30, avavalss kell 
21.15.

Pääsmeid (60 krooni) on võimalik osta 
iga päev kell 19-22 korp! Amicitia kon
vendist (Gildi 3-8) ja  korp! Sakala kon
vendist (Veski 69). Kohapeal pilet 80 
krooni. Frakk/tume ülikond.

Professorite klubis
Kolmapäeval, 20. mail kJ 17.15 on ajaloo 

muuseumis arutluskoosolek teemal 
“Eurointegratsioon”. Ettekande teeb prof 
Kaido Jaanson.

muuseum
naitus

Ajaloomuuseum
Toomemägi

http://www.ut.ee/REAM/

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671.

Ruumide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolmapäevast 
laupäevani 11-17.

Näitused: “Tere, pliiats!”, “Kingitused 
Tartu Ülikoolile”, Tartu Ülikool ja

Vabadussõda”, laste joonistuste näitus 
“Toomemägi ja Tartu Ülikool”.

N B !  P ü s ie k s p o s i t s io o n i  t ä i e n d u s  

K e v a d e n a u ti ja d  T o o m e m ä e l!
Toomemäel jalutades astuge sisse ajaloo 

muuseumisse, kus selle nädala keskel avati 
rootsiaegse Tartu Ülikooli cksposü- 
siooniosa täiendus.

Toomkiriku katusekambrites on või
malik osa saada alkeemiku toimetustest ja 
lahangust 17. sajandil. Alkeemiku töötoas 
on eksponeeritud uhmrid, kolvid, lehtrid, 
retordid jm  töövahendid.

Eelmisel aastal möödus 300 aastat esime
sest lahangust ehk autopsiast Tartus. See 
oluline sündmus Eesti meditsiiniajaloos on 
jäädvustatud ka meie muuseumi väikeses 
lahkamiskambris.

Lahkamiskambri ja alkeemiku labora
tooriumi on valmis seadnud museotoogid 
Sirje Karis, Terje Lõbu ja  peavarahoidja 
Leili Kriis ning kunstnik Kärt Mikü.

KÕik esemelised eksponaadid on Tartu 
Ülikooli meditsiini-, keemia-ja farmaatsia- 
õppetoolide ajalooline pärand.

Ootame kõiki huvilisi 1

Terje Lõbu, 
ajaloo muuseumi museoloog 

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude
okupatsiooniaastatel”, “70 aastat ees
tikeelset ülikooli”.

K u n s t i m u u s e u m
P e a h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htm 

E-R 11-16 

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sajan
dist “Armasta oma ligimest nagu iseen
nast”.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g i  a m u u s e u m  
V a n e m u i s e  46

http://www.ut.ee/BGZM 

K-P 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
munade näitus.

Näitus: “Austraalia”.

G e o lo o g ia m u u s e u m  

V a n e m u i s e  46
http://www.ut.ee/BGGM/

K-L 10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inimese evolutsioonist.

B o ta a n ik a a e d  
L a i 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: “Pilk Austraalia loodusele” 
(taimed, herbaarlehed, looduspildid).

Nartsissinäitus.

R a a m a t u k o g u  
Raamatunäitus: prof Hans Trassi publi

katsioonide näitus “Hans Trass 70”, 
“Edzard Sehaper 90”.

N äitused: “Kevad laste kunstis” (Tartu 
lastekunstikooli näitus), Tartu Kultuuri- 
ülikooli kevadnäitus “Maal ja  graafika”, 
Konrad Mäe stuudio kevadnäitus”, “Sub
jektiivne fotograafia” (Saksamaa).

R a a m a t u m u u s e u m  
Näitus “Eesti kodu”.

E-R 12-15.

S p o rd ih o o n es  
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Heureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30, 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellimisel grupis 20 
krooni. Üksikpilctid õpilastele 25, täiskas
vanuile 30 krooni. Soovitav piletid ette 
tellida tel 375 676.

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680 
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  241 
T a rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 562 
Tiraaž 700  
U T  ilm ub reedeti

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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aastast

Hind 2 krooni

Esmaspäeval oli ülikoolis neljandat 
korda koos Maavanemate Kogu, kus 
arutati ülikooli regionaalpoliitikat ja 
selle edasisi suundi. Istungil osales 11 
m aavanem at viieteistküm nest, samuti 
ülikooli valitsuse ja  regionaalnõukogu 
liikmeid.

1995. aastal m oodustati ülikoolis 
töögrupp regionaalprogram m i välja
töötam iseks. TÜ rcgionaaltcgevusc 
lähtekohaks on säte TÜ põhikirjast, kus 
on öeldud, et teaduste ja  kõrghariduse 
edendam ise kõrval on ülikooli kolm an
daks ülesandeks ka teenuste osutam ine 
ühiskonnale.

Teabetalituse juhata ja  Katri Raik ütles 
M aavanem ate K ogu istungi avaettekan
des, et märtsis toim unud regionaalnõu- 
kogu istungil hinnati ülikooli re- 
gionaaltöö esim est etappi -  infovahetust 
ja  suhete loom ist edukaks ning leiti, eL 
järgnevalt tuleks asuda ellu v iim a ü li
kooli põhieesm ärke -  õppe ja  teaduse 
arendam ist ka regionaaltegevuses.

Prorektor professor Toivo M aimets 
tutvustas võim alikke edasiste töösuun- 
dadena Eesti Regionaaluuringute 
K eskuse, nn karjääriteenistuse loomist, 
mis viiks kokku üliõpilased ja  tööand
jad , teadustellim uste vahendusteenis- 
tuse loom ist ning eurokoolitust ja  
avaliku halduse alast õpet.

Järgneval arutelul avaldati arvam usi 
m itmete m aakonda ja  ülikooli koostööd 
puudutavate valdkondade üle, eriti aga 
õpetajate koolituse iile. On koole, kus 
näiteks agronoom id õpetavad keem iat, 
üleüldse puudub paljudel õpetajatel 
kõrgharidus ja  pedagoogiline etteval
mistus. Samas pole ka õpetajail m otivat
siooni ennast täiendada või kui ta end 
läiendabki, on oht, et ta suundub hoopis 
firmadesse, kus rohkem  palka saab.

□ Nõeltel
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□ Siin saab valida kõige otsem a tee oma reisi sihtpunkti. /

TÜ  Ahhaa ja 
Soome Heureka in
teraktiivsel ühis
näitusel on kõik 

eksponaadid kat
sumiseks ja 

järeleproovimiseks.
□ K eelegloobusci saab 

kuulata 64 keelt.

□ Ja Maa tiirlebki 
üm ber Päikese!

UniversitasTartuensis
Ülikooli valitsuses

Täna kl 12 a lgaval ü likoo li va lit
suse  istung il on päevakorras: ülikooli 
av a lik k u ssu h e te  p ro g ram m i II 
lu gem ine, ü likoo li 1997. aasta  
a ru an d e  j a  fin an tsa ru an d e  aru tam ine , 
ü likoo li b aasarv u tiv õ rg u  arengukava, 
e ttep an ek u d  au d o k to rite  va lim iseks ja  
m uud  k ü sim used .

Ülikooli nõukogus
T eisipäeval, 26. mail kl 14.15 al

g aval n õ u k o g u  istungil on kavas: ü li
kooli aas taaru n n e , aud iito ri 
jä re ld u so tsu se  aru te lu , au dok to rite  
v a lim in e , p rofesso ri v a lim ine  
(ü ld zo o lo o g ia  p ro fesso rik s kan d i
deerib  ü ld zo o lo o g ia  p rof, b io lo o g iad r 
Jüri K ärner), uu te le  õ p p ekavadele  
e ra ld a tu d  rah a  k asu tam isest, õ p p e
to o lid e  ü m b ern im etam in e  jt.  kü si
m used . Sam uti on kavas u ue  rektori 
p ro f  Jaak A av ik so o  am etiv an d e  an d 
m ine  n ing  tem a se isu k o h av õ tt p ro rek 
to rite  asjus.

Vana Tartu  
loengusarjas

p eab  k o lm ap äev a l, 27. m ail kell 18.15 
dots Villu Tam ul loengu “ Ü likool 
^Tartus 19. sa jan d il” (ph aud  102).

Majandusteaduskonna 
päev

29. m aii kell 15 a lgab  TÜ 
A ja lo o m u u seu m is m ajandusteadus
konna päev. D ek aan  teeb ü levaate  
lõp p ev ast Õ ppeaastast, jä rg n ev ad  
sõn av õ tu d  rek to raad i esindajalt, 
v ilis tlas te  ü h in g u lt “H erm es” , 
k o lleeg id e lt te is te st kõrgkoo lidest. 
K av as  on T Ü  sih tasu tu se  m ajan 
d u stead u sk o n n a  alafondi a su tam is
lep in g u  sõ lm im in e , õ p p eaasta  jo o k su l 
ilm u n u d  õ p p ev ah en d ite  esitlus.

Maakonnad ja ülikool
Probleem  ci ole mitte ainult m aakon
dade ja  ülikoolide asi, vaid kogu Eesti

□ M aavanemate Kogu oli koos neljandat korda.

juhtidele oleksid sellised akadeem ilised 
loengud kindlasti väga vajalikud.

Rõhutaksin ka täna siin üles kerkinud, 
kuid veel täiesti heal kvalitatiivsel tase
mel lahendam ata probleemi - õpetajate 
koolitust. See on ka Eesli riigi, mitte 
ainult ülikoolide küsimus. Või nagu täna 
professor Teet Seene ütles, on üks v õ i
malik variant ka see, et ülikool nii-öelda 
koolitab koolitatavate koolitajaid ehk 
õpetajaid. Siin on erinevaid variante, 
aga kindlasti oleks vaja seda 
akadeem ilist seltskonda koolitam a ka 
pedagooge. Siin on kaks probleemi. 
Ühest küljest puudub õpetajatel endil 
väga sügav m otivatsioon koolituse 
järele, puudub üleüldse motivatsioon 
olla õpetaja. Teist otsa pidi ilmselt vajab 
üsna tõsiselt erilist lähenem ist ka vastav 
õppejõudude seltskond, kes õpetamas 
käib. Mulle tundub, et probleem  on ka
hepoolne. Küsimus ci ole mitte ainult 
selles, et õpetajal puudub motivatsioon, 
vaid ka õpetam ise tasem es ja  
kvaliteedis.

Leian, ct riik peaks avalik-õigusliku 
ülikooli probleem ile lahendust otsima.

Vastasel korral tõepoolest koolitatavate 
kvaliteet langeb, aga siis langeb ka kogu 
Eesti riigi elu.

Mis kasu on taolisest päevast üli
koolis?

Kui anda üldhinnang ülikooli re
gionaalpoliitilisele tegevusele, m is on 
nende kokkusaam iste põhiaktsent ol
nud, siis m ina annan küll väga kõrge 
hinnangu koostööle m aakondadega. See 
võiks teatud mõttes olla eeskujuks ka 
m õningatele riigivalitsuste asutustele, 
kuidas tegelikult regionaalpoliitikat 
teha saab.

Ühtepidi on see tõesti infovahetus ja  
võim alike koostöövariantidc kaalu
mine ülikooliga, kuid teiselt poolt h in 
dan väga kõrgelt nii ülikooli tänast 
juhtkonda kui ka  seda juhtkonda, kes 
õige pea ülikooli juh tim a hakkab. Tarku 
inimesi on alati väga hea kuulata ja  
paraku ci ole neid tarku inimesi meil nii 
väga palju. Selles m õttes m a tõepoolest 
naudin nii rektori kui prorektorite esi
nemisi. See on üldhariv ja  olen siin alati 
käia püüdnud.

Küsis Varje Sootak

riigi asi.
& 11 *

Pärnu maavanem TOOMAS 
KIVIMÄGI, millised on Pärnu maa
konna ja Tartu Ülikooli sidemed ning 
millised need võiksid veel olla?

Hindan koostööd ülikooliga ääretult 
kõrgelt ja  arvan, et mul on seda väga 
lihtne teha, sest ct Tartu Ülikool ja  Pärnu 
Kolledž on m aksim um , mida sellisest 
koostööst üldse soovida võib.

N agu täna siin arutelul rõhutasin, tu
leks võib-olla mitte ainult Päm us, vaid 
ka m aakondades rohkem akadeem ilisi 
loenguid korraldada. Olen Päm us kor
duvalt öelnud, mis võib-olla tartlastele 
väga ei m eeldigi, aga et kui olin Tartus 
viis aastat Õigusteadust õppinud ja  Pär
nusse läksin, olen puudust tundnud 
ainult ühest asjast. Ja scc on akadeem ili
ne hingus vaatam ata ajale ja  tol ajal õp
pida tulnud punastele ainetele. Teatud 
aja m öödudes tekib vajadus, et endagi 
vaim  virge oleks. Avaliku elu tegelas
tele, poliitikutele ja  om avalitsuse



UNIVERSITAS TARTUENSIS

stipendium
Eesti Ühispanga 

stipendiumi konkurss
1996. aasta novem bris asutatud Eesti 

Ü hispanga stipendium  on m õeldud m a
jandusteaduskonna viim ase aasta 
põhiõppe üliõpilastele õpingute 
edukaks lõpetam iseks.

Kandideerida võivad kõik praegused
3. aasta majandusteaduskonna üli
õpilased.

19. juuniks esitada õppeosakonda(ph  
117) järgm ised  dokum endid:

* stipendiumitaotlus-enesetutvus-
tus (kirjeldada senist uurim istegevust,

tulevikuplaane, enesetäiendust, ühis
kondlikku jm  koolivälist tegevust; li
sada kontaktandm ed);

* dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraamatust kolm e aasta õppetu
lemuste kohta.

Stipendiumi saajad valib ülikooli ja  
ühispanga esindajatest koosnev kom is
jon , vajaduse korral korraldatakse kan
didaatidega vestlus. Järgm ise õppeaasta 
algul antakse üle kaks 10 000 krooni 
suurust stipendium i.

Välissuhete talitus teatab
Hamburgi Ülikooli (Saksamaa) ja

Tartu Ülikooli vahel on juba  aastaid ol
nud tihedad ja  pikaajalised koostööside
med. H am burgi Ü likool on huvitatud 
m eiega koostöö jätkam isest ja  seetõttu 
on koostam isel uus tööplaan järgnevaks 
kolm eks aastaks. V älissuhete talitus 
soovib saada inform atsiooni Tartu Üli
kooli teadlaste ju b a  olem asolevate 
koostööprojektide kohta Ham burgi 
Ülikooli teadlastega. Samuti on oodam d 
kõik ettepanekud j a soovid koostööside
mete laiendam iseks ja  süvendam iseks.

Raamatupood

Kõigil koostööst huvitatud teadlastel ja  
õppejõududel palum e sellest teatada 
välissuhete talitusse (ph 304; tel 465 
615) 27. maiks.

Eesti saatkond U krainas andis teada, et 
Kiev-Mohyla Akadeemia tunneb huvi 
koostöö vastu Tartu Ülikooliga. 
A kadeem ia taotleb koostöö aren
dam iseks vahendeid Sorose Fondist. 
Kõigil koostööst huvitatud teadlastel ja  
õppejõududel palum e teatada välis
suhete talitusse 27. maiks.

T A R T U  Ü L I K O O L I

soovitab? ИШЕЗ. Г̂ 1Г̂ 1Г31[31
J. R. R. Tolkien “ Kuninga 

tagasitulek*'
Tolkieni m üstiliste tegelaste 

kääbuste, lohede, haldjate - võluv 
m aailm  näib sam a tähtis ja  tõeline kui 
reaalsuses m eie üm ber toim uv. Eesti 
keeles on seni Tolkieni loom ingust 
ilmunud “K ääbik” ja  kolm est raam atust 
koosnev “Sõrm uste isand": “Sõrm uste 
vennaskond”, “Kaks kantsi” ja  nüüd 
“ Kuninga tagasitulek” . Nii on uue 
raam atu tegelased ju b a  varasem ast tut-

R A A M A T U P O O D
tavad. M uheda huum origa kirjutatud 
raam at on lugu vaprusest, suurem eel
susest, abivalm idusest.

Seni tõlkim ata Tolkieni loom ingut 
saab lugeda inglise keeles.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

NB! Ülikooli liikmeskonnale pakub 
raamatupood soodustust 10%!

Majandus kõrvalainena
M ajandusteaduskonna poolt pakutud 

kõrvalaine andis lõppeval õppeaastal 
paljudele erinevate erialade üliõpilas
tele soodsa võim aluse m ajandusalaste 
teadm iste om andam iseks.

Teaduskonna dekanaadis (N ooruse 9- 
204) saab alates 18. maist registreerida 
kõrvalaines M A JA N D U S sügisse
mestril loetavate ainete kuulajaks.

* 1. aasta aineid: 

m ikroökonoom ika,

ettevõtte loomise ja  tegutsem ise 
alused,

juhtim ine ja  organisatsioon, 

m ajandusajalugu ja  

fm antsarvestus ja  aruandluse analüüs 

saab valida 15. juunini.-

* 2. aasta ainetele 

rahvusvaheline m ajandus II, 

ettevõtte infosüsteem id, 

sotsiaal- ja  m ajandusstatistika, 

riigieelarve ja  m aksundus, 

personali juhtim ine jaturundus 11

ootam e kuni 29. maini kirja 
panem a neid, kes käesoleval õp
peaastal kõrvalaine Õppimist on alus
tanud. 1. - 15. juunini võivad 
vabadele kohtadele registreerida ka 
teised huvilised. Loengud on õhtuti 
kell 16-20, peam iselt keem iahoone 
või V anem uise ringauditoorium is.

Info: tel 380 263,

http://w w w .m tk.ut.ee/.

11. ja 12. mail toimus ülikoolis 
rahvusvaheline sem inar “Aka
deemilise ja administratiivse 
struktuuri vastasmõju ülikoolis”, 
kus käsitleti mainitud kahe poole 
kooseksisteerimist, vastasmõju ja 
sellest tulenevaid probleem e, in
folevi ja ülikooli juhtim ist ning 
ülikoolidevahelist koostööd ad
ministratiivsete struktuuride ta 
sandil. Miks arutati just selliseid 
teemasid?

Niisugune seminar koostöös Põh
jamaade Ülikoolide Administraatorite 
Ühenduse ja  OECD Kõrghariduse Institut
sionaalse Juhtimise programmiga 1MHE 
toimub meil juba neljandat korda. Teemad 
loomulikult varieeruvad ning seekord 
leidsime, et ülikooli akadeemilise ja  ad
ministratiivse poole koostöö vajab aru
tamist ja  läbirääkimist.

Miks ikkagi sellised teem ad?
Probleemid akadeemilise ja  administra

tiivse poole vahel, kui kasutada rektor prof 
Peeter Tulviste sõnu, on olnud sellest het
kest alates, kui ülikool tekkis. See on 
kõikides ülikoolides niimoodi. Õppejõud 
ja teadurid seisavad oma akadeemilise 
vabaduse eest, ühiskond ja  riik panevad 
aga sellele teatud raamid peale ning see 
tekitab vastuolusid. Arengu jaoks on 
oluline kompromiss - kes kui palju ja  kus 
järele andma peab.

Mida täpsem alt e ttekannetes 
käsitleti?

Põhiettekanded olid Suurbritanniast 
Bruneli Ülikooli professorilt Mauricc 
Koganilt “Administraatorid ja 
akadeemikud” (inglise keeles kõlab aca- 
demics küll hästi, kuid eesti keeles oleks 
täpsem öelda õppejõud ja teadurid). Te
malt oli põhiline teoreetiline ettekanne. 
Professor Kogan uurib ülikoolide juhti
misskeeme ja kõrghariduses toimivaid 
protsesse.

Väga olulised ettekanded olid veel War- 
wieki Ülikoolist Michael Shattockilt, kes 
rääkis juhtimisest ja  administreerimisest 
kaasaegses ülikoolis. Warwicki Ülikool 
paistab silma selle poolest, et seal on üli
kooli juhtimine viidud küllaltki suures 
osas kaasaegse suurfirma samaseks. 
Enamik põhiotsuseid võetakse vastu otse
selt finantskontekstis.

Kas see on riiklik ülikool?
Riigilt saadakse eelarvest 36 protsenti, 

ülejäänud osa teenitakse teistest allikatest: 
konsultatsioonid, ruumide väljaüürimine, 
konverentside ja  seminaride korraldamine 
jne. Ka vilistlased toetavad materiaalselt 
oma ülikooli arengut,

Kolmas väga oluline ettekanne oli meie 
tulevaselt rektorilt professor Jaak Aavik- 
soolt, kes kõneles tasakaalust finants- ja  
administratiivse juhtimise vahel ülikoolis, 
rõhutades üldpõhimõtete ja  filosoofilise

tausta olulisust - seega mitte ainult rahast.

Neid põhiteemasid toetasid mitmed et
tekanded Leedust, Lätist, Soomest, milles 
kõneldi oma ülikoolide kogemustest, ära 
näidates ka toimivate skeemide kitsasko
had ning võimalikud arengusuunad.

Omaette valdkonda puudutas Claudia 
Oehl Euroopa Training Foundationist, kes 
on Eesti, Läti ja  Leedu TEMPUS-pro- 
grammide üks koordinaatoreid. Tema 
rääkis ülikoolide juhtimisest ja  manage- 
mend"\ arengust TEMPUS-projektide 
taustal.

Meil on levinud arvamus, e t 
olem e Leedust ja Lätist m itmes 
valdkonnas suuresti ees. Kas see 
puudutab ka ülikoole?

Ma ei julgeks küsimust päris niimoodi 
asetada. Kui kümne aasta eest hakkasid 
piirid lahti minema, siis öeldi, ct käime 
välismaal, omandame kogemusi ja  teeme 
ise ka täpselt niimoodi nagu nemad. 
Tegelikkuses kõike täpselt samamoodi 
teha ei saa. Meil on oma ühiskond, oma 
kultuuriline ja  majanduslik taust ning

+ A kadeem iline ja adm in ist
ratiivne pool vajavad a re n 
guks ka kom prom isse.

+ B altim aade ülikoolide 
am etn ikud  hakkavad tih e 
dam ini koostööd  teg em a .

süsteem, mis töötab hästi USAs, Inglis
maal, Rootsis jm , ei pruugi meil üldse 
töötada. Ka lätlastel ja  leedulastel on oma 
taust, kuigi nad on meiega suhteliselt sar
naselt arenenud, kuid mõningad eri
nevused on kindlasti olemas. Seetõttu meil 
hästi funktsioneerivad süsteemid ei pruugi 
nendele sobivad olla ja  vastupidi. Aga info 
omamine sellest, mis ühel või teisel pool 
toimub, võib ära hoida mõnegi jalgratta 
leiutamise või sammud vales suunas.

Kui tooksite konkreetseid näi
teid?

Näiteks Atis Kapenieks Riia Tehni
kaülikoolist rääkis uuest kõrghariduse 
seadusest ja  selle rakendamise 
probleemidest ning tagajärgedest õppe
jõududele. Seadus võib küll hea olla, aga 
kui paari nüanssi õigel ajal tähele ci panda, 
on tulemuseks see, et õppejõud hakkavad 
ülikoolist ära minema. Seetõttu peab 
seadusloomesse väga tähelepanelikult 
suhtuma ning sageli ka võimalikud kõrval- 
toimcd läbi mängima, ct mitte hiljem 
raskeid probleeme lahendada. Lätis oli see 
seadus mõeldud õppejõudude toetuseks, 
mitte vastupidi. Reaalselt tegi see aga õp
pejõudude töötingimused raskemaks, 
raskendas palgatingimusi - tulemuseks oli 
lisateenistuse otsimine väljastpoolt üli
kooli.

intervjuu
1 PROREKTORI ABI 

HASSO KUKEMELGIGA

Väga oluline oli seminari lõpposa, kus 
arutati põhjalikult ülikooli administraato
rite võimalikku tegevuskava. Sügisel 
toimub tõenäoliselt Leedu, Läti, Soome, 
Rootsi, Poola jt  esindajatega nõupidamine, 
kus arutatakse võimalikku koostöövõr
gustikku Balti regioonis. Arutlustest jäi 
kõlama mõte ülikoolide ametnike ühen
duse loomisest. See ühendus hakkaks Bal
tikumis hoolitsema vastava koolituse eest, 
ühtlustama normatiive ja  standardeid ning 
oleks kohaks, kus kõigepealt mitmed 
probleemid läbi arutatakse ja  ühiseid la
hendusteid leitakse. Selle ühenduse kaudu 
oleks ka võimalik Põhjamaade ülikoolide 
administraatorite ühinguga (NAUA) ti
hedamat koostööd teha.

Ülikoolide juhtimist on arendatud ka 
TEMPUS- projektides.

Üks töörühm diskuteeris seminaril 
akadeemilise ja  administratiivse vastas
mõju toime probleeme ja  teine in
fotehnoloogia ning organisatsiooniliste 
struktuuridega seonduvat. Mõlemad 
töörühmad leidsid, ct väga oluline on hästi 
toimiv infosüsteem. Järjest olulisemaks 
muutub info omamine, selle sorteerimine. 
Näiteks infosüsteemide projektijuhi And
res Salu sõnul, kes külastas kevadel War
wicki Ülikooli, peaks infosüsteemide 
arenguks minev summa olema tunduvalt 
suurem, kui Tartu Ülikoolil praegu või
malik on.

Selle nädala algul külastas üli
kooli Rumeenia Ülikoolide Ad
m inistraatorite  Assotsiatsiooni 
kolmeliikmeline delegatsioon. Mis 
oli nende külaskäigu eesmärk?

Rumeenlased pidid samuti seminaril 
osalema, kuid neil tekkis Eesti viisaga 
probleeme. Rumeenia delegatsiooniga va
hetasime mõtteid ülikoolide arengu üle nii 
Rumeenias kui Eestis ning tahame välja 
jõuda mõlemaid pooli rahuldava pikaajali
se koostööni.

Sidemete loomist finantseerib Sorose 
Fondi projekt. Rumeenlased kohtusid üli
kooli juhtidega, külastasid mitmeid üli
kooli osakondi ning ka bioloogia-geo- 
graafiatcaduskonda ja curotcaduskonda.

Küsis Varje Sootak

н н ш в н н н в в  arvutiteave
Numbrimuutustest 

ennetavalt ja tagantjärele
13. mail olid ülikoolil külas

arvutifirma SUN esindajad.
K iiniga organiseeritud kohtum isel oli 

õppejõude arvutiteaduse instituudist ja  
didaktika õppetoolist, aga ka arvutus
keskuse, tehnoloogiakeskuse ja  EENcti 
töötajaid. Külalised tundsid erilist huvi 
koostöövõim aluste vastu õpitarkvara 
arendam isel. Peale professor Jaak 
Aaviksoo meie ülikooli ja  T iigrihüpet 
tutvustavat sõnavõttu esines Sun M icro- 
systemsi organisatsiooni kuuluva G en
fis asuva Sun International Enterprise

C enter (IЕС) haridussüsteem i ala juht, 
Education Industry International Sales 
Direetor Riekard von Horn. Ta tutvustas 
firm a haridust toetavaid ettevõtm isi ja  
soovitas lisateavet hankida aadressilt 
w w w .sun.com /edu. Om a etteaste 
lõpetuseks teatas ta, et SUN on otsus
tanud rahuldada m eie AEG (Academ ic 
E quipm ent Grant) taotluse ja  andis üle 
vastava m älestustahvli. Lubaduse ko
haselt saab m eie keskserver peagi 
juurde kolm anda emaplaadi koos kahe 
protsessori ja  I GB m äluga ning ATM- 
liidese. Seni on selles serveris 4 protses

sorit ja  1.25 GB mälu. See lisavarustus 
pole sugugi liiast, sest päevasel ajal on 
nim etatud m asina madli.ut.ee sam aaeg
sete kasutajate arv ületanud 200 piiri, 
neist um bes 140-150 füüsiliselt erinevat 
inimest. Täpsem alt võite kasutam ise 
hetkeolukorraga tutvuda alustades 
aadressilt http://w w w .ut.ee/serverid. 
K iirkohtum ise lõpetas Tago Sarapuu, 
kes tutvustas loodusalast õppematerjali, 
mis paikneb firma SUN poolt Eestisse 
paigaldatud serveris sunsite.ee 
(http://sunsite.ee/loom ad/). N im etatud 
arvuti asub EENeti ruum ides Tartus.

Kevad tõi kaasa muutuse 

ülikooli telefoninumbrites,
mis väljendub esmajoones suu- 
nanumbri 465 asendumises 375-ga, 
sisenumbrite muutumises neljako

haliseks ja  uute suunanum brite kasu- 
tuselevõtus (abonentide arv on jõudsalt 
kasvanud). Seoses sellega otsustasim e 
arvutivõrgu PPP-teenuse senise 
m odem ite num bri 465 504 asendada 
num briga 376 299. Selle tülika m uutuse 
põhjenduseks on asjaolu, et need, kes 
kasutavad autom aatset helistam ise 
teenust, peavad nagunii num brit kor
rigeerim a ja  kuigi 465 xxx veel toim ib, 
kaasneb sellise num bri kasutam isega 
tarbetu info T artu-Tallinna vaheline lii
kum ine. M aikuu lõpuni on vana 
num ber veel kasutatav, ainult sellelt 
num brilt kättesaadavate sam aaegsete 
ühenduste arv on 12, kui aga Teie arvuti 
on häälestatud kasutam a num brit 376 
299 on löögilepääsem ise võim alus 
suurem , sest see num ber haarab 20 
m odem it. (Järgneb).

□ Otto Teller,
arvutuskeskuse peaspetsialist

Arutati akadeemilise 
ja administratiivse 

poole koostööd

\ i *

http://www.mtk.ut.ee/
http://www.sun.com/edu
http://www.ut.ee/serverid
http://sunsite.ee/loomad/
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Üliõpilasesinduse Eesti ja Soome üliõpilasorgani- 
koosolekult satsioonide ühisseminar Helsingis

□ Helsingi Ülikooli aulas. Pertti Pyhtjlä foto

Üliõpilaste häälekandjad Tartus

7. mail toimus üliõpilasesinduse 
vana koosseisu viimane ja ühtlasi ka 
uue koosseisu esimene koosolek.

* Vana koosseisu koosoleku alguses 
jagati välja hulk varem arutluse all 
olnud eelnõusid, mis nüüd kinni
tamist vajasid. Hääletuse tulem usena 
võeti vastu otsus koosolekuvabade 
aegade kehtestam isest ja  toim kondade 
töökorda täiendav otsus, mis piiritles 
hääleõigust toim kondade esim eeste 
valim istel. Lepiti ka kokku, et vana 
koosseisu hääleõiguslikud toim konna- 
liikmed selgitab välja senine üliõpilas
esinduse esimees.

* Järgnevalt täiendati otsust 
üliõpilaskonna esindajatest TÜ nõu
kogus. Üliõpilaskonna esindajate 
valim ine nõukokku toim ub kahes 
etapis. Kõigepealt viiakse läbi eri- 
valim ised, kus valitakse üks doktoran
tide, üks m agistrantide ja  üks põhiõppe 
üliõpilaste esindaja. Seejärel toim ub 
tildhääletus, kus võivad kandideerida 
kõik üliõpilaskonna liikm ed. Varem 
valiti erihääletusel vaid doktorantide ja  
m agistrantide esindaja.

* Kui eelnõud olid vastu võetud, 
arutati vana ja uue koosseisu või
malikku ühist väljasõitu, mis toimuks 
laevasõiduna Emajõel. Esinduse liik
med ci olnud üheselt väljasõidu vajalik
kuse suhtes m eelestatud, hääletuse tule
m usena otsustati see siiski korraldada.

* Uue koosseisu esimesel koosolekul 
valiti üliõpilasesinduse abiesimees,

Katriin Fisch (24) on eesti keele 
võõrkeelena 4. aasta üliõpilane. Ta on 
TÜ üliõpilasesinduse haridustoim- 
konna esimees 1998. aasta algusest 
ning TÜ nõukogu liige.

Palun räägi oma varasemast elust 
enne ülikooli.

Olen lõpetanud Tartu 5. Keskkooli. 
Käisin ka lastem uusikakoolis, seal õp
pisin flööti. Kui lastem uusikakool ära 
lõppes, oli mul kahju flöödist loobuda. 
Seepärast tuligi paralleelselt kesk
kooliga m inna H. Elleri nim  m uusika
kooli. Kui selle olin ära lõpetanud, oli 
kaks võim alust -  kas m inna edasi 
m uusikaakadeem iasse või ülikooli. 
Kuna mul oli võrdlem isi hea ettekujutus 
sellest, m ida tähendab m uusiku 
elukutse, siis oli mul kiusatus ülikooli 
m inna. K irjanduse vastu oli mul alati 
huvi olnud. K irjandusse eraldi vastuvõtt 
puudus ning siis ei olnudki m uud peale 
võim aluse eesti keelt võõrkeelena õp
pima minna.

Muusika on Sul võtnud enne üli
kooli ja ka hiljem väga suure osa 
ajast. Aga kas Sul on peale selle 
jäänud aega veel mõneks hobiks?

M ind huvitavad peale m uusika veel 
teater ja  kirjandus, mingil m ääral on nad 
kõik om avahel seotud ja  mingil määral 
on nad erinevad. Need pole otseselt ho
bid, sest kirjandus ja  teatriteadus on mu 
praeguses õppekavas arvestataval kohal 
ning kirjanduskriitikas tahaks kaitsta  ka 
bakalaureuse kraadi. Esindusse sat
tununa olen hakanud rohkem  huvitum a 
ühiskonnateadustest. Hobi, see peaks

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
kelleks sai 21 poolthäälega Arne Ot
ter.

* Koosoleku algul esitas Kaur Parve 
eelnõu üliõpilasesinduse põhiees
märkidest. Kuna esinduse liikmetel 
polnud aga võim alust sellega eelnevalt 
tutvuda, otsustati arutelu juurde tagasi 
pöörduda järgm isel koosolekul.

TÜ nõukogu uuteks esindajateks valiti 
Eiko Keem an, Arne Otter, Kadri Täht, 
Katriin Fisch, L eif Kalev, Karl Laas, 
M arek Herm, Peeter Helm e, Priit P ik
ner, Fred Puss, Priit Alamäe.

* Üliõpilasesinduse esimehe kandi
daadid Leif Kalev ja Margus Purlau 
ei saanud kumbki valimistel vajalikul 
hulgal hääli ning esimehe valimised 
lükkusid edasi järgmisele koos
olekule.

* Viimased uudised. Sotsiaaltoim - 
konna esim eheks valiti Kerstin- 
Oudckki Loone ja  haridustoim konna 
esim eheks Katriin Fisch. Neljapäeva 
õhtul oli taas kavas esinduse esimehe 
valim ine.

olem a m idagi teisejärgulist, aga mul 
pole m iski teisejärguline. On palju ,sel
list, m is on vahelduvalt tähtis ja  väärib 
süvenem ist.

On Sul mõni lemmikperiood 
aj aloos, mis väga imponeerib ja millal 
Sa oleksid tahtnud ise elada?

M ingist ajast peale ma enam  ei ideali
seeri m inevikku, ja  leian, et üldse on 
kindlam  teha panus tulevikule, sest tu
levik on alati tugevam  kui minevik. 
M ingit konkreetset perioodi m a ei oska 
öelda. K irjanduse suhtes on ka nii, et 
erinevatel eluetappidel on mulle erinev 
kirjandus m eeldinud. M ingitel hetkedel 
on m õned kirjanikud ja  heliloojad, mis 
sobivad rohkem , ükskõik, m is mõju m a 
sealt ka ei oota, kuid kindlaid lem m ikuid 
m ul ei ole.

Järg  4. lk

12.— 15. maini kestis Helsingis Eesti 
ja Soome üliõpilasorganisatsioonide 
ühisseminar. Eestit esindasid paar
kümmend inimest seitsmest organi
satsioonist. Seminar oli jätk eelmisel 
aastal Tartus toimunule.

Organiseerijate üks eesm ärke oli 
kõikide Helsingi üliõpilasosakondade ja  
natsioonide tutvustamine. Viimaseks 
päevaks olidki osalejad läbi käinud 
kõigist paariküm nest organisatsioonist 
ning lisaks vccl üliõpilaskonna uuest ja  
vanast majast.

Floora päeval (13. m ail) oli nädala 
rahvarohkeim  üritus -  Maamme laulu 
(Soome hüm ni) 150. aastapäeva tähis
tamine. Päev algas jum alateenistusega 
Toomkirikus. Pärast seda algas Senati 
väljakult 4,2 kilomeetri pikkune 
rongkäik Kumlähden kentäle, kus esitati

Järg 4. lk

(A lgus Ü liõp ilaste eris 
nr 1, 3. aprill)

Üliõpilasleht jäi põhim õtteliselt 
ainukeseks, mis oli terve Eesti 
üliõpilaskonna häälekandja. Tem a kõr
val on teada vaid üks väljaanne, mis oli 
aga ainult Tartu Ülikooli üliõpilastele. 
Ksv!: Üliõpilaste informatsioon-leht 
ilmus 1938.-1939. aastal nelja ü k sik -ja  
ühe topeltnumbrina, vastutav toim etaja 
oli m ajandusüliõpilane Arnold Aasa 
(korp! Rotalia) ning tiraaž ainult 90 ek
semplari. Põhirõhk asetati ametlikele 
teadetele, ajakirjast võis leida ek- 
samiaegu, teateid õppejõudude, 
m ääruste ja  korralduste ning ülikooli 
lõpetajate kohta.

Tartu Üliõpilaskond andis välja ka 
om a toimetisi, kokku üheksa num brit 
(1930— 1938). N eed on aga mitmete 
erialade õpperaam atud (füüsika, statis
tika, filosoofia, veterinaaria jt) ning 
populaarteaduslikud käsitlused (Rah
vasteliidust, Eesti kooli ajaloost) ning ci 
puuduta üliõpilaskonna enda tegevust.

Ajakiri Akadeemia ilmus aastail 
1937— 1940 ning seda andis välja Eesti 
Üliõpilaste Seltside Vilistlaskogude 
Liit. Ü liõpilaskonda puudutavat infor
matsiooni ja  artikleid on selles üsna 
vähe, enamik on poliitilised ja  popu
laarteaduslikud. Aastal 1989 Tartus 
taastatud sam anim eline ajakiri võttis 
enda eeskujuks esimese sellenimelise, 
kuigi väljaandja on teine.

к  к  к

Välis-Ecsti üliõpilaskondadel on ol
nud samuti oma häälekandjad. Kõige 
varasem  neist on Scientiae et Artibus: 
Balti Ülikooli üliõpilaskonna organi
satsioonide ajakiri. Ilmum iskoht oli 
sellel Pinneberg Hamburgi külje all ning 
väljaandja Balti Üliõpilaskond (Balti 
Ülikool eksisteeris 1946-1949). A jast ja  
oludest tingituna oli ajakirja sisu üsna 
poliitiline, puudutades palju DP-laag- 
reid ning riikidevahelisi suhteid, vähe
mal m ääral m uljeid teiste maade üli
koolidest jm . Ajakirja ilmus kokku 
küm m e ca 401cheküljclist numbrit. Läti- 
ja  leedukeelseid num breid (sisu oli 
kõigil erinev, pealkiri sama) ihnus mitu 
korda vähem.
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1950. aastate algul lepiti kokku, et 
1946. aastast Saksam aal Eesti 
Ü liõpilaskonna väljaandena ilm unud 
ajakirja Estonia (viis m ahukat num brit 
aastaist 1946— 1950, toim etaja K. 
Eerm e) hakkab üllitam a Eesti 
Ü liõpilaskond V älism aal, mille 
tegevuse pearaskus lasus eesti ü liõpilas
tel Rootsis. Kahjuks puuduvad andm ed 
ajakirja edasise ilm um ise kohta.

Eesti Ü liõpilaskond USAs andis välja 
ajakirja Alma mater: Eesti üliõpilas- 
ajakiri USA’s. See ilm us 1950— 1956 
paariküm nelehcküljclisena neli korda 
aastas New Yorgis ning sisaldas 
enam asti kirjeldusi ja  m õtisklusi 
üliõpilaselust, sekka üsna palju 
naljalugusid ning karikatuure.

M itmekesise sisuga oli ka Silmapiir: 
Eesti Üliõpilaskonna Lundis ajakiri. 
Nähtavasti oli vccl mitm etel teistelgi 
Eesti üliõpilaskondadel om a väljaanne, 
kuid autorile ei ole neid kätte sattunud. 

к  'к  к

Kui Eestis olid taastatud üliõpilasor
ganisatsioonid, tekkis idee taastada 
Üliõpilasleht. Peeti koosolekuid, 
koostati toim kondi ning esim ene, 
proovitrükk, ilmuski 1989. aasta 14. 
novembril korp! Sakala 80. aastapäeva 
puhuks. Korp! Sakala erinum brina oli 
seal ju ttu  Sakala ajaloost, m ajast ja  
vilistlastest ning karikatuure ja  fotosid. 
Toim etajad olid sakalanused Peeter Tali 
ja  Andres M ännart, tiraaž 6000 eksem p
lari.

Päris esim ene num ber ilm us aga april
lis 1990. Juhtkirjas kirjutas peatoim etaja 
Aavo Kokk ü liõpilasseltsidest ning kor
poratsioonidest ja  leidis: “Ü liõpilasleht 
saab loodetavasti selleks pinnaks, kus 
arutatakse kõiki ülalm ainitud ja  ülal- 
m ainim ata probleem e. Selle sisu 
määravad ära muidugi kirjutajad, kes 
suures enam uses on üliõpilased. Saagu 
lahendatud probleem id ja  arenegu kir- 
jakultuur!”

Ü liõpilaslehe teine ning kolm as (vii
m ane) num ber ilm usid sama aasta jo o k 
sul ning seejärel väljaandm ine peatus. 
K ahes esim eses num bris oli äratrükke 
varasem atest väljaannetest (Tulim uld, 
Ü liõpilasleht) ning artikleid rah
vuslikust identiteedist, ü liõpilasorgani
satsioonidest Uppsalas, laule, nalju ja  
sõjajuttu. V iim ane num ber oli korp! 
Filiae Patriae erinum ber ning sisaldas 
enam asti organisatsiooni ajalugu ja  
tegevust puudutavat. N um bri tiraaž oli 
3000 eksem plari.

Järgm ine ning senini viim ane katse 
taastada Tartus üliõpilasleht oli 1994. 
aasta lõpul. Ikka Üliõpilaslehe nime all 
ilm us 13. detsem bril väljaanne, mille 
peatoim etaja oli Inno Tähism aa, 
tegevtoim etaja Indrek K aim er ning li
saks oli veel üheksa eri valdkonna 
toim etajat ja  fotograaf. Kuigi Kaarel 
T arand leidis, et “šansse on õige vähe,” 
oli peatoim etaja optim istlikum : 
“Tarvidus üliõpilaslehe järe le  on eriti 
pakiline ju st nüüd, kus riik kärbib päev
päevalt tudengitele m õeldud toetusi 
ning paljud poliitikud Riigikogus 
toetavad järjek ind lalt tasulise kõrgha
riduse ideed”. Sisu oli üsna mitm ekesine 
(õppelaen, ülikooli ball, kuninganna 
M argot, m ood, lisaks reklaam id, rist
sõnad, reisim uljed) ning teadlikult olid 
väljaandjad distantseerunud üliõpilas
konna organitest ja  organisatsioonidest, 
et olla nendest m õjutam atu väljaanne. 
V õib-olla saigi see liiga ennatlikuks, 
sest lehte ilm us ainult kaks num brit -  
viim ane 10. veebruaril 1995.

Kui vaadata tollase peatoim etaja põh
jendusi lehe ilm um iseks, siis pole vii
m ase kolm e aasta jooksul midagi m uu
tunud ning seega on praegugi vajadus 
lehe järe le  olem as. Ü liõpilasesinduse 
tugevnedes ning koostöös teiste organi
satsioonidega tuleks kõne alla uus katse 
sellel pikal ning enam asti edukal teel. 
Nagu nägim e, on Välis-Eesti ü liõpilas
konnad asutanud ajakirja ju b a  om a ek
sisteerim ise esim estel aastatel ning seda 
kergem  peaks seda teha olla ju b a  sajan
deid samal kohal püsinud tugeval 
üliõpilaskonnal.

Fred Puss

Üliõpilaste eri
Jätk u b  4. lk

See oli siis 3. aprillil ilm um a hakanud ja sel sem estril nähtavasti viim ane 
Ü liõpilaste eri, mille koostasid ja kirjutasid Katriin Fisch ning F red  Puss. 
T o im etas ja kujundas UT to im etus.

persoon
Katriin Fisch

i
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Eesti ja Soome üliõpilasorgani
satsioonide ühisseminar Helsingis

Algus 3. lk

esim est korda Maamme laulu 150 aastat 
tagasi. R ongkäigus olid kohal kõik 
Helsingi üliõpilasorganisatsioonid oma 
lippudega ja  ka m itm ed teised organisat
sioonid ning koolid, kokku 3000 osale
jat. Pealtvaatajaid arvati olevat 5000 
ringis. Eestlased olid ühise lipu all, m eie 
delegatsioon sai mitmel korral eraldi 
aplausi osaliseks. Kumtähden kentä1 
peeti kõnesid ja  lauldi, viim aks ka terve 
Maamme laulu om a üheteist salm iga, 
igaüks laulis seda om a emakeeles. 
Sellele järgnes sam as piknik. Järgneval 
päeval m indi Porvoosse, mis asub um 
bes 60 km H elsingist idas. V iljandi 
sõpruslinnas tehti ekskursioon, käisim e 
ka Maamme laulu sõnade autori Rune- 
bergi m ajam uuseum is ja  V iljandi Ja
kobsoni Güm naasium i sõpruskoolis 
ning külas sponsoril, elektritarvikuid 
tegeval firmal Ensto.

Õhtul algas H elsingi Ülikooli pea
hoones rektori vastuvõtt. K una samal 
ajal oli Turu Ülikoolis doktorite prom ot
sioon, siis rektorit ennast polnud kohal, 
teda esindas teabetalituse juhataja 
Martti Turtola.

V iim ase päeva hom m ikupoolikul tehti 
m eile ekskursioon uues ja  vanas 
üliõpilasm ajas, m is asuvad kõrvuti 
kesklinnas. Üle saja aasta tagasi andis 
linn m aatüki üliõpilaskonnale, et hoida 
neid linnast eem al, nüüd on m ajad aga 
otse Helsingi südalinnas. Helsingi Ü li
kooli ü liõpilaskonda peetakse üheks rik
kaim aks terves m aailm as. Neile kuulub 
lisaks kahele uhkele majale sam as kõr
val terve ärikvartal. M eile näidati ka 
Ü lioppilaslehti toim etust. Leht ilmub 
iga kolm e nädala tagant ning on üsna 
m ahukas, kuigi seda teeb vaid neli 
toim etuse liiget.

Sem inar toim us O strobotnia majas.

Katriin Fisch
Algus 3. lk

Kui rääkida kirjandusest laiemalt, siis 
mulle tundub, et kirjanduse läbi võib ini
mese elutunnetus sügavamaks muutuda. 
Mulle endale on lugemine küllalt palju 
andnud ja  kirjandus on minus süvendanud 
tunnet, et asjad on tegelikult keerulisemad, 
kui tavaelus inimestele seletada püütakse. 
Kui elus antakse küsimustele kiireid ja 
lihtsaid vastuseid, siis see ei ole mind ku
nagi rahuldanud.

Ülikooli õpingute kõrval oled olnud 
aktiivne ka mujal, nagu näiteks 
ENÜS. Mis Sind sinna viis?
Kui olin esimesel kursusel, siis ma ka 

töötasin ning muuks tegevuseks ei olnud 
aega. Teisel aastal ma enam ci töötanud ja  
oli aega ringi vaadata ning siis oli selline 
tunne, et peale ühe eriala omandamist ta
haksin veel midagi. Kolmandal aastal 
läksingi Eesti Naisüliõpilaste Seltsi. Samal 
aastal käisin ma paralleelselt ülikooliga ka 
muusikaakadeemias ja  see oli samuti minu 
jaoks väga huvitav ning arendav. Leian, et 
üliõpilased võiksid üldse aktiivsemalt

kasutada külalisüliõpilaseks olemist 
mõnes teises Eesti kõrgkoolis.

Kolmanda aasta lõpul said Sa ka 
üliõpilasesinduse liikmeks.
Esindusse sattusin väga juhuslikult, sest 

ma ci teadnud esindusest kui struktuurist 
mitte midagi. Kuna mul ei olnud ENÜSis 
ametit ega rakendust, siis võisin endale 
lubada veel lisakohustusi ja  nii sattusingi 
In Corpore nimekirja kaudu esindusse.

Sa valisid kohe esindusse saades ha
ridus- ja teabetoimkonna ning oled 
selle aasta algusest haridustoim- 
konna esimees. Millised on need 
probleemid, millega haridustoim- 
kond tegeleb?
Suundi on kaks -  üks puudutab kogu üli

kooli õppekorraldust ja  teine seostub 
üliõpilaste sotsiaalsete tagatistega. Oleme 
uurinud ka teistes riikides kehtestatud õp
pemaksu tingimusi. Üliõpilased maksavad 
eri makse - õppemakse, registreerimis
makse, eksamimakse, sotsiaalmakse ja  ka 
makse üliõpiiasesindustele. Samas on 
loodud ka finantsabi. Üldiselt eeldatakse,

Ettekandeid oli kolm  - Läti korp! Im eria 
liige Anita Kärklina rääkis Läti üliõpi
lasorganisatsioonidest, korp! Revelia 
liige Pasi Suikki m aakondlikest 
üiiõpilaskogudest Eestis ja  Ilkka 
Kuivalaincn Soome üliõpilasosakon- 
dade m aakondlikest uurimustöödest.

Viimasel õhtul oii uues üliõpilasm ajas 
pidulik õhtusöök, kus Soom e kom be ko
haselt peam iselt lauldi, õnneks ka üsna 
m itm eid eestikeelseid laule, kuigi 
soom ekcclscidki pole raske kaasa 
laulda, sest viisist seal mõnigi kord kinni 
ei peeta. Tähtsam on see, kui kõvasti 
keegi laulab.

Järgm iseks aastaks heideti pall taas 
Eesti poolele.

Fred Puss

et ei ole võimalik samaaegselt töötada ja 
Õppida. Sellest lähtuvalt on üliõpilastele 
ette nähtud õppetoetused või saavad nende 
tudengite vanemad tudengitest laste pealt 
toetusi või maksusoodustusi. Eestis võib 
Õppemaksu kehtestada, kui haridusabi on 
küllaldasel tasemel. Tuleb aga arvestada 
väga erinevaid aspekte, võimalusi peaks 
olema mitmeid. Need peaksid sisaldama 
stipendiume, intressivaba ja  intressiga 
laenu vm. Eelnevalt peaks toimuma aga 
üliõpilaste elamiskulude väljaselgitamine.

Kui kasulik on olla üliõpilasesin- 
duse liige ja millist kasu oled ise 
toonud esindusele?
Minule on esindus olnud suhteliselt suure 

infoväärtusega ja sel aastal olen väga palju 
teada saanud ülikooli struktuurist ning kui
das miski ülikoolis toimib. Nüüd olen ma 
asjadega juba kursis ning oskan adekvaat
semalt probleemidele vastata ja reageerida.
Üliõpilaskonnal aga võiks olla esindusest 

suurem kasu, kui ta ise aktiivsemalt pöör
duks oma probleemidega esinduse poole ja  
teaks, et viimane võib neid reaalselt aidata. 
Siis oleks kontakt aktiivsem. Aktiivsem 
kontakt suurendaks kasutegurit.

Fred Puss

Teadmiseks tudengitele...
...Õppelaenu intressidest: aprillis 

jõustus Vabariigi Valitsuse m äärus, m is 
lubab üliõpilasel või tem a ülalpidajal 
m aksustam isperioodi m aksustatavast 
tulust m aha arvata õppelaenu intressid. 
Tulude deklareerim isel on sel juhul va
jalik  panga tõend (originaal), m illele 
peab olem a märgitud:

1) tõendi number ja  koostamise kuupäev;
2) krediidiasutuse nimi, registreerimis

number ja  asukoht (aadress);

3) õppelaenu intresside maksja ees- ja  
perekonnanimi, isikukood (või sünniaeg) 
ning aadress;

4) tasutud õppelaenu intresside summa ja 
tasumise kuupäev;

5) allkiri.

M ahaarvatavad intressid ei tohi ü le
tada m aksustam isperioodi m aksusta
tavat tulu.

. . .koolituskuludest (õppeteenusta
sust) ja maksudest: m aksustatavast tu
lust võib m aha arvata ka enda (või kimi 
26-aastase lapse, lapselapse ja  Õe- 
venna) koolituskulud. O luline on siin
kohal lisada, et enda koolituskulude 
puhul ealistp iirangu te i ole. K oolitusku- 
lusid arvatakse m aksustatavast tulust 
m aha haridusasutuse poolt antud tõendi

alusel, millel on märgitud:
1) tõendi number, koostamise kuupäev;

2) haridusasutuse nimi, registreerimis
number ja  aadress;

3) koolitusloa alusel tegutsevatel ha
ridusasutustel koolitusloa number;

4) koolituse eest tasunud isiku ees- ja 
perekonnanimi, isikukood (või sünniaeg) 
ning aadress;
5) koolituse liik ning koolitamise aeg;
6) koolituse eest tasutud summa ja  tasu

mise kuupäev;

7) allkiri.

A lates 1998. aastast puudub m ak
suvabadel koolituskuludel ülem piir 
(varem  olid koolituskulud m aksuvabad 
6000 krooni ulatuses). Küll aga kehtib 
siingi reegel, et m ahaarvatavad kooli
tuskulud ei tohi ületada m aksustatavat 
tulu.

...riikliku õppestipendiumi määra
misest: TÜ valitsus m uutis käesoleva 
aasta 5. mail riiklike õppestipendium ide 
m ääram ise korda. M illiseid m uudatusi 
tehti?

1) põhim õtteline m uudatus on tehtud 
stipendium ikom isjoni koostam ise 
põhim õttes. Kui varem  pidi stipendiu

m ikomisjoni kuulum a dekaan/ 
prodekaan osakonna või instituudi 
juhataja ning 2-3 üliõpilast pariteetselt 
õppejõududega, siis TÜ valitsuse otsuse 
alusel kuuluvad stipendium ikom isjoni 
prodekaan (osakonna, instituudi 
juhataja) ning 3-4 üliõpilast;

1) riikliku õppestipendiumi m äära
mise aluseks on reeglina õppekava täit
mise tulem used. Erandiks on internid, 
residendid ning õpetajakoolituse kut- 
seaasta üliõpilased, kellele m akstakse 
stipendium i sõltumata õppetulem ustest 
ja  välisüliõpilased, kellele stipendiumi 
m aksmise sätestab leping;

2) intem idel on arvestuslikeks õp- 
pekuudeks kõik kuud peale juu li, 
seetõttu m akstakse neile ka õppesti
pendiumi 11 kuu eest (varem 12 kuu 
eest);

3) välism aal õppivale üliõpilasele õp
pestipendium i m ääram ise otsustab sti- 
pendium ikom isjon;

4) üliõpilane ei pea õppestipendiumi 
saamiseks stipendium ikom isjonile 
avaldust esitama.

Ülle Kapsi, 
üliõpilasnõustaja, tel 375 627 

e-post: yk@ ut.ee

S ü

väitekiri
Esm aspäeval, 25. mail kell 14 toimub 

nõukogu saalis järgm iste väitekirjade 
kaitsm ine:

Allen Kaasiku doktoritöö “Türeoid- 
horm oonidc toime b-adrcncrgilisclc 
signaalsüsteem ile roti südam e kodades” 
kaitsm ine m editsiinidoktori kraadi 
saamiseks, oponeerivad p ro f M ihkel 
Zilm er ja  p ro f Rein Teesalu;

Heidi Annuki magistriväitekirja
“M õningate ravim taim ede vesitõm - 
miste toim est Escherichia coli ja  Heli- 
cobacter pylori suhtes in vitro" 
kaitsm ine m agistrikraadi saam iseks, 
oponeerib bioloogiadr Rein Birk 
(Tallinna Eksperim entaalse ja  Kliinilise 
M editsiini Instituut);

Katrin Puderselli magistriväitekirja 
“Tropaanalkaloidide ja  m õnede taim e- 
toitcclcm entide sisaldusest koerapööri- 
rohus {Hyoscyamus nigerL) ” kaitsm ine 
magistrikraadi saam iseks, oponeerib 
dots Evi Padu.

Reedel, 29. mail kell 12 toim ub aulas 
järgm iste doktoriväitekirjade kaitsm i
ne:

Kaja Julge doktoritöö “Allcr- 
geenidevastased hum oraalsed
reaktsioonid varases lapseeas” 
kaitsm ine m editsiinidoktori kraadi 
saam iseks, oponeerivad p ro f  Örjan 
Strannegärd (Göteborgi Ülikool) ja  
m editsiinidr Sirje Velbri (Tallinna 
Pedagoogiline Ülikool);

Maire Vasara doktoritöö “Allergia- 
haigused ja  bronhide hüperreaktüvsus 
Eesti lastel ning seos m itm esuguste 
keskkonnateguritega” kaitsm ine m edit
siinidoktori kraadi saam iseks, oponeeri
vad dots Kajsu Juntunen-Backm an 
(Helsingi Ü likool) ja  p ro f Lii Jannus- 
Pruljan (Tallinna Eksperim entaalse ja  
Kliinilise M editsiini Instituut).

Reedel, 29. mail kell 11.15 kaitseb 
Lossi 3-223 Tanel Mätlik magis
tritööd “Kodakondsus ja  kultuurilised 
kogukonnad” m agistrikraadi tao t
lemiseks filosoofia alal. Juhendaja p ro f 
dr Eero Loone, oponent dots 
filosoofiaknd V aldar Parve.

varia
Vilistlaskogus

Vilistlaskogu Tartu koondise kohtu
misõhtu on neljapäeval, 28. mail kell
17.30 vana kohviku kam inasaalis. K oh
tume uute prorektoritega.

Juhatus

Soome Instituudis
Esm aspäeval, 25. mail kell 18 kinos 

Ekraan, Riia \4,Neitoperfw , 1997, režii 
Auli Mantila, Psühholoogiline thriller.

Teisipäeval, 26. mail kell 16 Soom e 
Instituudis Helsingi kauban- 
duskõrgkooli prof Pirkko Nuolijärvi 
loeng “ Soome keel Soom e põhikoolides 
ja  güm naasium is” .

Kolm apäeval, 27. mail kell 16 
avatakse Tartu Kunstnike M ajas (V ane
m uise 26) soom e kunstniku Tuuli 
Luukase Foto/Installatsioon/Näitus. 
Samas Maire Luukase raam atu “ Läm- 
pimästi sinun, K arjala” esitlus.

muuseum
näitus

A jaloom uuseum
Toomemägi

http://w ww.ut.ee/REAM /

K -P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671. 

R uum ide üürim ine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani 11-17.

Näitused: “Tere, p liiats!”, “ K ingi
tused Tartu Ü likoolile” , Tartu Ülikool ja  
V abadussõda” , laste joon istuste  näitus 
“Toom em ägi ja  Tartu Ü likool” .

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel” , “70 aastat eestikeel
set ü likooli” .

K unstim uuseum
P ea h o o n e

http://www.ut.ec/REKL/muuseum.hün 

E-R 11-16 

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid.

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “A rm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/BG ZM  

K-P 10-16

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

Näitus: “A ustraalia” ,

G eoloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inim ese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: “ Pilk A ustraalia loodusele” 
(taim ed, herbaarlched, looduspildid).

Raamatukogu  
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “Hans Trass 
70” , “ Edzard Schaper 90” .

Näitused: “Kevad laste kunstis” 
(Tartu lastekunstikooli näitus), Tartu 
K ultuuriülikooli kevadnäitus “M aal ja  
graafika”, Konrad Mäe stuudio kevad
näitus” , “ Subjektiivne fotograafia” 
(Saksam aa).

Raamatumuuseum
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Spordihoones 
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Heureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30. 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Üksikpilctid Õpilastele 25, 
täiskasvanuile 30 krooni. Soovitav 
piletid ette tellida tel 375 676.

Ü likooli 
hum anitaarraamatukogu  

Jakobi 1
“Lõbus värvim äng”. Tartu K ultuuri

ülikooli nahkehistööde ja  lapitehni- 
katööde näitus.

EELK Ta rtu  Ülikooli kogudus teatab:
M eie koguduse jum alateenistused toi

muvad:

24. mail kell 15 - VII ülestõusinisaja 
pühapäev,

31. mail kell 11.15 nelipüha ja kon- 
firmatsioon Toom kiriku varem ete va
hel väljas. Teenistuse järel etendab 
trupp “Sagar” killukest R. M. Riike 
raamatust “Mäestikuõhk”.

Peatoimetaja Varje Sootak ülikooli 18, ruum  137 Trü k k : O/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 465 680

Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee

Tellim ise nr. 600  
Tiraaž 700

Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 У Т  ilm ub reedeti

mailto:yk@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ec/REKL/muuseum.h%c3%bcn
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Jaak Aaviksoo 
andis rektori 
ametivande

T e is ip ä e v a l,  2 6 . m ail to im u n u d  ü lik o o li  n õ u k o g u  is tu n g il an d is  p r o f  Jaak  
A a v ik so o  re k to r i  a m e tiv a n d e .

“Asudes täitma oma kohustusi Tartu Ülikooli rektorina annan vande jär
gida oma tegevuses Eesli Vabariigi seadusi, Tartu Ülikooli põhikirja ja  
akadeemilisi tavasid. Tõotan pidada oma ametit väärikalt ja  ausalt ning 
hoolitseda kõige selle eest, mis aitab kaasa ülikooli hüvangule. ”

□ Professor Volli 
Kalm kolib pea
gi oma kolleegi
de vahelt õppe
prorektori 
kohale laua ot
sas.

Fotohetki 
rektori ja 

prorektorite  
vastuvõtult 

ajaloomuuseumis

□ Rektori vastutusala töötajatelt m älestuseks m idagi suurt ja 
õitsvat.

□ Professor Teet Seene alluvad seene all.

□ K aunist graafikat 
kingib rektor mit
mele lähim ale kol
leegile, sedapuhku  
abi Ene Seidlale.

□ Väärikas ja kogukas 
kingituste kom plekt 
teabetalituselt.

Jaak N ilsoni fotod

□ Ülikooli veel täna ametis olev juhtkond - I prorektor Toivo M aim ets, rektor Peeter Tulviste, II 
prorektor Teet Seene ja haldusprorektor Riho Illak oli 26. m ail sellises koosseisus viim ast korda  
nõukogu ees.
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“Aitäh kõigile, kes on oma tööd hästi
teinud!”

INTERVJUU REKTOR PROFESSOR PEETER TULVISTEGA

T a r t u  Ü ü k o o u  n õ u k o g u

26. MAIL
M aikuu nõukogu istungil andis 1. 

juunil am etisse astuv rektor profes
sor Jaak A aviksoo onia am etivande 
ning tutvustas nõukogule prorekto- 
rikandidaate.

T a p a lu s n õ u k o g u lt se isu k o h av õ ttu  
uu te  p ro rek to rite  suh tes. A aviksoo  
p õ h jen d as o m a  p a lv e t ko llek tiiv i 
u sa lduse  va jad u seg a . A av iksoo  to o n i
tas, e t k av atseb  rek to rin a  pöö ra ta  
p õ h itäh e lep an u  Õ ppetööle n ing  
see tõ ttu  o n  u ues rek to raad is  e sim e
seks p ro rek to rik s  õpp ep ro rek to r, 
kelle  v a stu tu sa lasse  k u u luvad  Õp
petöö  ja  ü liõ p ilas teg a  n ing  nende 
elam  istingi m u stega  seonduvad  
küsim used .

J. A av iksoo  esita s  õppep ro rek to rik s 
nõu k o g u le  p ro f  Volli Kalmu. 
T e a d u s - ja  a ren d u sp ro rek to rik s  esitas 
ta e rak orra lise  p ro fesso ri Hele E ve- 
rausi. K o lm an d ak s p ro rek to riks, 
kelle  v astu tusalasse  jä ä b  avatud  ü li
kooli õ p p evorm i arendam ine , e sitas 
A av iksoo  p ro f  Teet Seene. A aviksoo  
p õ h jen d as uue p ro rek to rikoha  
loom ist va jad u seg a  püsida  rah v u sv a 
helises kon k u ren ts is , kuna  küm ne 
aasta  p ä rast o m an d av ad  ilm selt 50 
p ro tsen ti kõ rghariduse  tao tle ja test ha 
riduse  teistes õ ppevorm ides. (In
tervjuu prof Teet Seenega ilm ub 5. 
juuni UTs - toim.)

H alduspro rek to ri am etik o h a  tä it
m ist n im etas Jaak  A av iksoo  p ro b le 
m aatiliseks. A av ik so o  tu n n is tas, et 
p üüdis ed u tu lt leida se lle le  a m e tik o 
hale akad eem ilis t persoon i. A av iksoo  
sõnul on  o lem as ko lm  edasis t 
teg ev u sv arian ti: I) jä tk a ta  uue kan d i
daadi o ts im ist ja  seni v astas tik u se l 
k okkuleppel jä tk a k s  h a ld u sp ro rek 
to rina  R iho  lllak , 2) p ä rast Illaku  
tö ö lep ingu  lõ p pem ist tä idaks 
haldusp ro rek to ri kohuse id  rektor, 3) 
k ao tada  ha ld u sp ro rek to ri am etik o h t 
ja  jag a d a  tem a  sen ine  v astu tu sa la  m it
m esse v a ldkonda , m id a  ju h ik s id  ü li
kooli ju h tk o n n a liik m c  staa tu se ta  d i
rektorid .

Ü likooli n õ u k o g u  u sa ld u sh ää le tu s 
k inn itas A av ik so o  esita tud  p ro rek to - 
rik and idaad id  jä rg m ise lt: p ro f  V olli 
K alm  sai 4 3 -st v õ im a lik u s t hää les t 38, 
p ro f  H ele  E veraus 37 j a  p ro f  T eet 
Seene 31 häält.

Pärast hääle tu stu lem u ste  tea tav a k s
tegem ist tänas ü likooli v a litsu se  n i
m el senist rek to raati m ee ld iv a  
koostöö  eest p ro f  Jü ri T am m , ü likoo li 
nõukogu  n im el tänas lah k u v a t rek 
toraati nõukogu  vanim  liige p ro f ln g e -  
M aret O rgo, kes rõhutas, e t v iim ase  
v iie  aas ta  jo o ksu l on T artu  Ü likool 
saavu tanud  Ida-E uroopa  ü lik o o lid e  
seas o lu lise  positsioon i.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

TÜ nõukogu teistest päevakorra
punktidest lähem alt järgm ises UTs
- toim.

Nurgakivi 
biomeedikumile
Sel pühapäeval kell 16 pannakse  

n u rgak iv i B io tn eed ik u m i h oonele  
asu k o h ag a  R av ila  tän av  19.

Georg Kingisepp 
100

3. ju u n il kl 10 a lg ab  a ja loo  
m uuseum i va lg es saa lis  p ro fesso r 
G eorg  K in g isep a  100. sü n n ia as
tapäevale  p ü h en d atu d  p id u lik  
koosolek . Ü ritu se  ko rra ld av ad  E esti 
F a rm ako loog ia  Se lts  ja  a rs tite ad u s
kond.

Rektoriameti esimese tööpäeva • 
1993. aasta 3 1. mai hommikul kell 9 
vastates ajalehe UT küsimusele, 
kuidas algas rektori esimene töö
päev, ütlesite, e t algas just nii, nagu 
Te seda tööd e tte  kujutasite. 
“Ühest küljest tuleb tegelda 
põhimõtteliste ja aateliste asjadega 
ning teisest küljest igapäevaste 
väikeste asjadega.” Kuidas Te suut
site järgnenud viie aasta jooksul nii 
põhimõtteliste kui väiksemate as
jadega toime tulla?

Kas Teil on selleks retsept ka 
teistele juhtidele?

Kordan sam a. m ida ütlesin viie aasta 
eest. N iisugused küsim used nagu: mis 
on ülikooli m issioon niisuguses ühis
konnas, nagu ta meil praegu om a kuju
nem isjärgus on, kuhupoole ülikool peab 
liikum a, kuidas siduda ülikooli ühiskon
naga, kuidas saada ühiskonnalt kuulda, 
m ida ülikoolilt oodatakse, kuidas teha 
niim oodi, et teaduse prestiiž selles 
ühiskonnas oleks palju kõrgem , kui ta 
praegu on, need on põhim õttelised ja  
aatelised asjad. Loom ulikult kuulub siia 
ka hariduse ja  teaduse edendam ine.

Paljudel juhtudel on niim oodi, et kui 
põhim õtteline otsus on tehtud, tule
nevad sellest konkreetsed otsused. 
Sam as on ette tulnud väga erinevaid asju 
kuni selleni, et m ulle on saadetud paber, 
kus inim ene soovib endale parkim isluba 
peahoone ees jne.

Selle töö üks võlu, mida ma ei osanud 
ette näha, aga millest olen ehk kõige 
rohkem  nende viie aasta jooksul rõõm u 
tundnud, on see, et olen saanud niihästi 
ülikooli sees kui Tartus, F.estis ja  ka 
väljaspool Eestit tutvuda elualade ja  ini
m estega, kellega m uidu iial poleks 
kokku puutunud. Inimestega, kes on 
tegutsejad ja  kes tegutsevad hästi. T ead
lase ja  õppejõu elu, m ida valdava osa 
om a elust olen elanud, töökoht alati 
ülikoolis, on siiski üks piiratud ring. 
Aga m aailm  ja  elu on palju m itm e
kesisem  ja  eriti veel nüüd, kus terve 
m aailm  meie ees lahti on.

See on selle ameti kõige suurem  võlu, 
kuid m a ei taha varjata ka teist poolt. 
Mut on tulnud näha m uidu kenade ini
meste puhul seda, et nad ei kannata välja 
kahte asja - võim u ja  raha. Ma poleks 
m õnede inim este seda külge tundma 
saanud, ja  selles m õttes oleks mu elu 
olnud ehk rõõm sam  ja  rahulikum .

Usun küll, et olen nende aastatega 
juhtim ise  alal palju õppinud, kõik mu 
juhtim iskogcm used on tulnud viim ase 
küm ne aastaga. M uidugi soovitatakse 
õppida teiste kogem ustest, aga on asju, 
m ida saab õppida siiski ainult enda ko
gem ustest, ja  usun, et olen selles suhtes

ka edenenud ning ci ole teinud viimasel 
paaril aastal neid vigu, m ida tegin 
esimestel aastatel. Kui m a tohin teistele 
midagi soovitada, siis vaid nendele, kes 
teadusest tulevad ja  lähevad juhtim isse 
nagu mina tegin.

Teaduses oleme harjunud sellega, et 
kui lahendad ühe probleemi ja  kui minu 
lahendus on parem  kui teiste om a, kui ta 
on põhjendatud, siis seda ka aktsepteeri
takse.

Teadlase löö on sellega tehtud, kõik 
aktsepteerivad lahendust. M is puudutab 
juhtim ist, siis seal lahendus on alles töö 
algus. Sest teha selgeks, et nii on kõige 
parem  nendele inim estele, kes on teisel 
seisukohal, kui nende inim este huvid on 
teistsugused - see on töö, m ida teaduses 
sel kujul ette ci Uile. Juhtim ises on selle 
otsuse realiseerim ine palju tähtsam teisi 
inimesi arvestades. Usun, et scc on 
raskus, millega puutuvad kokku kõik, 
kes on valdavalt tegelnud teadusega ja  
siis pidanud m õnda asja juhtim a hak
kama. Kui ma julgen m idagi soovitada, 
siis silmas pidada seda juhtim ise ja  
teaduse tegem ise erinevust.

Tartu Ülikooli edenemist viimase 
viie aasta jooksul tunneme me siin 
ülikoolis igaüks. Mida peate oma 
töös selleks vundamendiks, millelt 
hakkasite kõike üles ehitama?

Oli kaks alust, m illele sai toetuda. Üks 
oli ülikooli enda ajalugu. Nõukogude 
ajal andis alati tuge teadm ine, et siin on 
parem aid aegu olnud, ja  et nad tulevad 
tagasi - nii 19. sajandi tcadusülikool kui 
20-30ndate aastate rahvusülikool. Teine 
allikas oli loomulikult see, et vaadata, 
kuidas mujal maailm as asjad on. Ka m u
ja l m aailm as on ülikoolisüsteem  väga 
radikaalselt muutumas. Nii et niisugune 
naiivne ettekujutus nagu mul alguses 
oli, et vaadata kuidas kuskil on ja  valida 
välja koigc parem välja m oodus, sellest 
ei Uile midagi välja. Süsteemid on nii
võrd erinevad ja  olenevad m itm esugus
test teguritest ning kogu m aailm as on 
ülikooli roll praegu m uutumas.

Aga nii või teisiti tutvum ine teiste 
ülikoolidega, nende inimestega, 
arutelud - kogu see rahvusvaheline taust 
ongi teine allikas, m illele toetuda ü li
kooli reform ides. Nagu ka Euroopa 
Rektorite K onverentsid, millest viim ane 
toimus Londonis, kust teisipäeva öösel 
tagasi jõudsin.

Mõned asjad läksid paika lihtsalt 
sellega, et norm aalne elu tuli meie 
ühiskonnas tagasi. Inimesed hakkasid 
uuesti rändam a, uuesti tulid välistu
dengid nagu enne sõda, meie m dengid 
hakkasid välism aal käima jne . Kõik 
need asjad tulid nagu iseenesest.

Milliste tulemuste üle on Teil 
kõige rohkem rõõmu olnud?

I leige hetk oli eelm ine Euroopa R ek
torite Konverents Palerm os, kui arutati 
üksipulgi paariküm m end Euroopa üli
kooli ja  Tartu Ü likooli kohta palju häid 
sõnu öeldi. Im estati selle üle, et nii 
lühikese ajaga on toim unud nii olulised 
m uutused. Tunnustus inim este poolt, 
kes on küm nete kaupa ülikoole näinud 
ja  kes oskavad ülikoole võrrelda ning 
teavad, m is on ühe või teise m uudatuse 
hind - on meeldiv ja  rõõm ustav.

Põhim õtteliselt pean väga tähtsaks ja  
tunnen heam eelt selle üle, et nagu 
paljudel ülikoolidel m aailm as, on ka 
meil nüüd oma kuratoorium , vilistlas
kogu, sihtasutus. Ülikool on seostatud 
ühiskonnaga väga erinevatel viisidel, 
niihästi kuratoorium i kui sihtasutuse kui 
vilistlaskogu kaudu. T ingim ata tahaksin 
m ainida ka m aavanem ate kogu, kes 
ülikoolis koos käib, ning kogu ülikooli 
regionaalpoliitikat üldse, sest väga ker
gesti võib niisuguses olukorras juhtuda, 
nagu Eestis praegu on. et Tartu Ülikool 
ongi Tartu Ülikool. Me taham e olla 
T artu Ü likool, aga ka kogu Eesli üli

kool. See nõuab sõdim ist. Ja ülikooli 
asend Eesti ühiskonnas on praegu, ju l
gen öelda - aktsepteeritud, ja  ülikooli 
m aine on küllalt hea. Saan seda võrrelda 
naabritega kaugelt ja  lähedalt. Tahan 
öelda, et see ei ole tulnud iseenesest ja  
mitte ka ainult traditsioonist, sest väga 
kergesti oleks võinud nende kiirete 
m uutuste ja  rabelem istc aegadel ülikooli 
positsioon kaduda, nagu see on paljudes 
kohlades ju luunud.

R õhutan veel kord, et võim alus koos 
löötada inim estega, kes teevad om a tööd 
hästi ja  kellega on ühised huvid nii üli
koolis kui ka väljaspool ülikooli - ongi 
selle töö kõige suurem  rõõm  olnud.

Mis kavatsused pooleli jäävad?
Pooleli jääb  küllalt palju asju. Pean 

tunnistam a, et vaatam ata asjade kiirele 
edenem isele, ei ole nad edenenud nii 
kiiresti, nagu ma viie aasta eest arvasin. 
N äiteks kliinikumi probleem , mis 
seisab selle taga, et tervishoiusüsteem  
on üldse välja kujunem ata. Pole häid 
ideid, kuidas seda teha. A rstkond pole 
ennast ühiskonnas sisse seadnud eri
nevalt advokaatidest või arhitektidest, 
K liinikum i probleem i lahendam ise 
lõpetamine jääb  uue rektori tööks. Pro
fessor Aaviksoo on sellega ju b a  prorek
torina tegelnud. Ka arstiteaduskonna re
form seisab veel suurel määral ees, enne 
kui ta saab sam asuguse edum eelse 
õhkkonnaga teaduskonnaks, nagu on 
teised. Loom ulikult on teisigi asju, mis 
pole nii edenenud nagu vaja.

KÕigc vähem  reform itud ülikooli asu
tuseks on jäänud  raam atukogu. Julgen 
öelda, et seal on praegugi inim esi, kes 
käivad tööl tänase päevani nii, nagu nad 
olid nõukogude ajal hatjunud käima. 
R aam atukogus on inim esi liiga palju ja  
nad on eelistanud kahetsusväärsel viisil 
seda varianti, et olgu m eid palju ja  
saagem  vähem  palka, m itte vastupidist 
varianti, m ida rektoraat pakkus paar 
aastat tagasi ja  m is on olnud ülikooli 
reform i üks alus.

Kuidas olete suutnud 
teadustööga tegelda? Mis on Teie 
põhiteemad?

Teadusega tegelda ei ole jõudnud. 
Paaril viim asel nädalal olen tundnud, et 
1/8 aju on sellega jälle am etis, sest see 
aeg seisab ees. Ja mul on hirm us hea 
m eel, et ma selle juurde tagasi pääsen. 
T ahan om a m issiooni om a koolkonnas 
ja  teaduses edendada, scc töö on seitse 
aastat so ikus olnud. O len käinud kord 
või kaks aastas rahvusvahelistel konve
rentsidel vaatam aks, m ida teised teevad. 
M ingi aim  on olem as, suvel hakkan 
lugem a ja  kirjutama. Põhiteem a on 
psühholoogia valdkond, m ida n im eta
takse kultuuripsühholoogiaks. Kavat
sen tegelda nii kuHuuripsühholoogia 
teooriaga kui ka  taas m õtlem ise m uutu
m ise asjadega. Psühholoogia ajalugu on 
m ulle endiselt arm as. Ei ole m aha m at
nud ideed kirjutada üks korralik huu- 
m oripsühholoogia.

Rektoriam etis olen aru saanud, kui 
lühike inim ese elu tegelikult on, Tuleb 
valida, m illele keskenduda.

Missugune on rektori viimane 
töönädal?

N ädalavahetusel käisin Londonis 
Euroopa Rektorite Konverentsil. Sa
m uti viibisin Sorbonne’i ülikooli 800. 
aastapäeval. See oli teadagi põnev ela
mus. Kui vaadata nende traditsioone, 
siis ütleksin, et need on suurejoonelised 
ja  m astaapsed nagu too ülikool isegi. 
Kui m eil öeldakse, et rituaalid ja  tsere
m ooniad on liiga tähtsal kohal, siis ju l
gen öelda, et võrreldes sellega, m ida 
S orbonne’is tehti, olem e üsna tagasi
hoidlikud.

Enne am etiaja lõppu tuleb m inna 
V oroneži. See ülikool saab 80-aastaseks 
ja  teiseks saan V oroneži Ülikooli 
audoktoriks. Kes peaks neile sel aas
tapäeval veel õnne soovim a kui mitte 
see ülikool, m illest nad on välja kas
vanud, ja  nad on m eist välja kasvanud 
palju otsesem alt kui m eie Uppsalast. 
See on m ingis m õttes eriline suhe.

Siinkohal m ainiksin veel, et tegem ata 
jäi ka niisugune “perekonna” kokkutu
lek, kus oleks koos kolm  ülikooli - 
Uppsala, V oronež ja  m eie, aga seda võib 
k a  järgm ine  rektor teha.

Millised on Teie suveplaanid ja 
kuidas algab järgmine õppeaasta?

Juuni alguses on T aanis üks rahvusva
heline kongress, kus mul on plenaaret- 
tekanne. Scc oleks come back 
teadusesse. Pärast seda kavatsen olla 
maal paigal niipalju kui vähegi või
m alik.

Sügissem estril olen U ppsalas sotsiaal
teaduste kolleegium is. Igal sem estril 
kutsutakse erinevatest riikidest 12 tead
last, kes esindavad heal tasem el eri
nevaid sotsiaalteadusi, ja  luuakse neile 
ideaalsed töötegem ise võim alused.

Teise sem estri kohta praegu veel ei 
tea, võib-olla olen kuu või paar A m eeri
kas. Saksam aal ja  veel kuskil.

Mul on heam eel teadusesse tagasi 
minna. A m etist lahkudes on kõige enam 
kahju, et paljude väärt inim estega sel 
viisil enam  koos töötada ei saa. Aitäh 
tahan ütelda kõigile nendele, kes on om a 
tööd hästi teinud. See palk, m ida ülikool 
praegu m aksab, kindlasti ei vääri seda, 
aga ülikool ise küll. Selle töö eest ta
haksingi kõiki tänada.

Küsis Varje Sootak

□ A jaloo m uuseum i kaunites saalides lisandus rektor Peeter Tulviste ajal endistele traditsioonidele m itm eid uusi.
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“ See oli fantastiline aeg"
INTERVJUU I PROREKTORI PROFESSOR TO IV O  M AIM ETSAGA
Asusid I p ro re k to ri am etisse  6. 

novem bril 1995, kui p ro fesso r 
Jaak Aaviksoo suundus sellelt 
kohalt haridusm inistriks. Milline 
on Sinu en d a  kahe ja poole  a a s 
ta se  p ro re k to r itö ö  kokkuvõtte? 
Mida suutsid  ä ra  teha?

Nn inventuuri käigus lugesin kokku, 
et olen praegu 30 erineva nõukogu, 
kom isjoni ja  otsustuskogu liige, nii et 
kuhugi on see aeg kadunud. Tegelikult 
käib see kõik taolise am etiga kaasas, 
kuid väga oluliseks pean selle a ja jo o k 
sul tehtust nelja asja, sam as on kahju 
kolm est asjast, mis ei edenenud nii, nagu 
vaja oleks olnud.

A lustam e positiivsem atest. 
Millega ise rahu le  võib jääda?

Tõeliselt heam eel on sellest, ct om a 
olem uselt on täiesti m uutunud teadus- 
arendusosakond. See pole m itte ainult 
minu hinnang, vaid paljude õppe
jõudude ja  teadurite arvam us. O sakond 
on m uutunud selliseks kohaks, kust 
ülikooli töötajad saavad inform atsiooni, 
on olem as u t grantide list, kust saab 
teada tingim usi, vorm istam ist jm . O sa
konnast saab ka konkreetset abi lepin
gute sõlm im isel, samuti intellektuaal
om andi nõustam isel. Nii et see osakond 
on m uutunud kohaks, kuhu m innakse 
päris hea m eelega ning kus ei nõuta 
üksnes aruandeid.

Teist aastat jä rjes t pani osakond ise 
kokku ülikooli aastaaruande selle ase
m el, et nõuda tohutut paberitööd alt
poolt. Aasta jooksul kogunenud infor
m atsioonile küsiti teaduskondadest lisa. 
Kui vanasti tuli aruandeid inim estelt, 
ütlem e lausa välja sikutada, siis nüüd 
hakati viim ases ülikooli valitsuses aru
tam a ettepanekut, kas m itte kehtestada 
teaduskondadele lim iit, kui palju nad 
võivad aastaaruandes ise enda kohta 
andm eid esitada. See on väga olem uslik 
muutus. Järsku on hakatud aru saam a, et 
on väga oluline, kuidas me välja pais- 
latue. See on mõtteviisi m uutus ja  selle 
iile on mul väga hea meel.

V aieldam atuks võiduks on 
m uudatused rahandusosakonnas, kus 
on küll veel palju teha, aga see, et me 
tänases ülikooli nõukogus (intervjuu 
toim us teisipäeval enne nõukogu is
tungit - V .S.) saam e lauale panna rah
vusvaheliselt aktsepteeritud audiitor
firma arvam use, et meie raam atupi
dam ine kajastab õieti ja  Õiglaselt seda, 
mis ülikoolis toim ub, on pretsedent.

Vähem alt sõjajärgsel perioodil pole 
ülikooli aruanded sel tasem el Tartu 
Ü likoolis olnud. Selleks on tohutu palju 
tööd teinud rahandusosakonna töötajad, 
aga ka inim esed väljastpoolt ülikooli. 
Siin on olnud tegem ist seaduste 
m uudatustega, nõustam as on käinud 
R iigikogu liikm ed jne. V äga oluline osa 
oli infosüsteem ide käivitam isel. Selle 
töö tulem usena on ju b a  õige pea kõigil, 
kel selleks õigus, tutvuda operatiivselt 
ülikooli erinevate üksuste ja  projektide 
finantsseisuga.

N iisugune rahvusvaheline hinnang 
annab kindlustunde nii otsustajatele, 
juhtkonnale kui ka m ingisuguse lähte
koha neile, kes meie tegevust kõrvalt 
hindavad. Võiks öelda, et meil on 
põhilistes joon tes “ tuba” korras.

K olm andana on m inu m eelest 
edenenud ülikoolis detsentrali
seerimine. Prorektoriks saades ütlesin, 
et ülikooli tuleb detsentraliseerida nii, 
kuidas vähegi võim alik. Vähem on scc 
edenenud õppetöös, kuid see ongi roh
kem reglem enteeritav ala, teaduse 
valdkonnas on selles osas muutusi 
toim unud. Koos overhead'\ vähen
damisega on suurenenud teaduskon
dade vastutus teadusteem ade täitmisel 
ja  sam as on suurenenud finantsilises 
m õttes ka vahendid, m illega seda vastu
tust garanteerida saab. Eriti oluliseks 
pean seda, et tänu teaduskom petentsi 
nõukogule, selle väga heale ja  m õtes
tatud tegevusele on jõu tud  sinnam aale, 
et Eestis toim ub teem ade sihtfinant
seerim ine. Sellega on lahendatud üks

väga suur probleem , mis valitseb 
paljudes E uroopa ülikoolides - kuna eri
nevate teaduskondade vahel on “kõrged 
vaheseinad” , siis interdistsiplinaarsete 
teadusteem ade loomine on praktiliselt 
välistatud. Lähtutakse sellest, et see ala 
on minu teaduskonna ja  see sinu 
teaduskonna oma. Detsentrali
seerim isega on aga loodud tingim used, 
kus on võim alik m oodustada teadlaste 
gruppe erinevatest teaduskondadest ja  
erialadelt.

Overhead’ i protsendi vähendam ine 
on p ikka aega meie vaidlusteem a olnud, 
aga vähendam ise tulem useks on see, et 
iilikooliväliste finantsvahendite osa, 
m ida õppejõud ja  teadurid on pidanud 
tarvilikuks läbi ülikooli kasutada, on 
suurenenud hüppeliselt, praegu ligi neli 
korda. Samas on olem as kaudsed hin
nangud, et ometi see, m is ülikooli sisse 
tuuakse, m oodustab vaid ühe neljandiku 
iilikoolivälistest õppejõudude finant
seeringutest. Kolm neljandikku kasuta
takse mujal.

Kuidas?
V äga lihtsalt - kui saadakse mingi 

grant ja  ei taheta seda ülikooli kaudu 
teha, tehakse see näiteks m õne eriala 
seltsi vm t juures. On vaja usalduslikku 
vahekorda, kus Tartu Ülikooli õppe
jõud , teadlane peab ülikooli enda 
om aks, ct ta usub ja  usaldab om a üli
kooli, alates sellest, et raam atupidam ine 
on alati korras ning lõpetades sellega, et 
tem a rahade pealt m eeletut koort ei rii
su ta.

□ 20. veebruari diskussioonil "Üli
kool, ühiskond ja riik Eestis" tõs
tatas prof Toivo Maimets küsimu
se, kas ülikooli enda otsustusõiguse 
hind ongi see, et riik kontrollib ja 
käsutab läbi ministeeriumide 
kõrghariduse finantseerimist.

Mida neljandana esile tõstad?
Scc on ülikoolilt ühiskonnale 

teenuste osutamine ning rcgionaal- 
tegevus. Väidan, et Eesti m aakonnad 
teavad, mis on Tartu Ülikool, m illega 
siin tegeldakse jne. Väidan seda kontak
tide tõttu m aakondadega, kahe 
kollcdžiga, sihtasutusega Saarem aalt ja  
paljude teistega. See valdkond on väga 
suuresti edenenud.

M issugused kavatsused  pooleli 
jäävad?

Esim ene asi, m ida m e pole suutnud ära 
teha, on ruumide kulutuste jagamine 
allüksustele. See on palju olulisem  asi 
kui pelgalt cclarvcküsim us.

Ülikooli ruum ikasutus on praegu rnit- 
teotstarbekohane ega pole teaduskon
dade vahel kaugeltki tasakaalus. Kuna 
neid ruum e saab tasuta, tekitab see 
p idevat konkurentsi, k isklem ist ja  
solvum isi. A llüksustel peaks olem a 
valikuvõim alus, kas neil on m ingit 
ruum i vaja või hoopiski m õnd aparaati 
või on tarvis inim estele suurem at palka 
m aksta. Väidan, et sellist süsteemi on 
võim alik sisse viia, aga me ci ole sellega 
hakkam a saanud.

Teiseks on raamatukogu, m ida on

hindam as käinud m itmed kom isjonid ja  
rahvusvahelised külalised. M uudatused 
on seal väga visad toimuma. On terve 
rida subjektiivseid ja  ajaloolisi põhjusi, 
aga fakt on see, et täna ei ole Tartu 
Ülikooli raam atukogu veel ühe rahvus
vahelise ülikooli raam atukogu. M a ci 
väida, et seal midagi tehtud ci ole, posi
tiivseid tendentse on näha, aga vaja on 
ka mõtteviisi muutust.

K olm andaks on ülikooli innovaatilise 
ja tehnosiirde potentsiaali vähene 
ärakasutam ine. Esimesi sam me olem e 
hakanud astuma, aga siin on m ingi ob
jektiivne ajaline jada, m illest ei saa ette 
hüpata. Kogu Eesti innovatsiooni pro
gramm  on alles tegemisel. Kui puhas 
teadus võib areneda ka ilma erilise o r
ganiseerim istööta, siis innovat- 
sioonitegevuseks on seda vaja. Mul on 
uue rektoriga kokkulepe, et jätkan seda 
ülesannet m õnda aega, olen edasi ka 
Innovatsioonifondi nõukogus ja  Tartu 
Teaduspargi nõukogus. See valdkond 
on mulle endale lähedane ning püüan 
siin midagi ära teha.

Kui palju suutsid p ro rek to ri 
am eti kõrvalt om a tead u stö ö g a  
tegelda?

1985. aastast saati olen tegelnud n ii
suguste rakulistc m ehhanism idega, mis 
põhjustavad vähi tekke. Olen vaadanud, 
mis läheb raku arengus valesti, et rakk 
ei käitu enam norm aalsena, vaid põhjus
tab kasvaja teket. Olen tegelnud 
põhiliselt onkovalkudega. Nende 
valkude töötam ise häired viivadki on- 
kogeneesile, kasvajate tekkele. Sellega 
hakkasin tegelem a Inglismaal, kui ma 
seal mõne aasta töötasin. Siin hakkasin 
üksinda nullist pcalc. Tänaseks on mul 
väike, aga väga töökas labor. Ka 
töötingim used on uues Citrina hoones 
head. Nii dekaanina kui prorektorina 
olen tundnud südam etunnistusepiina, et 
oma labori inim estega olen küllaltki 
vähe tegelnud. Õhtutunnid ja  nädalava
hetused ei ole laboritööks ju st kõige 
viljakam ad töötunnid. Tulem usi meie 
töös siiski on. Kaks nädalat tagasi saime 
teada, ct mcic järjekordne artikkel on 
vastu võetud väga korraliku tsiteerimis- 
indeksiga rahvusvahelisse ajakirja On- 
cogene. See on mul kolmas tänavu 
ilmuv nn CC artikkel.

N üüd on mul küm m e kuud võimalik 
tegelda sellega, millega tõesti tahan.
1992. aastal sain Eesti Instituudi sti
pendiumi Inglismaale ja  siis valm istasin 
seal ette m olekulaar- ja  rakubioloogia 
loengukursuse. Olen seda nüüd palju 
tudengitele lugenud ja  scc on niivõrd 
kristalliseerunud, et tahaksin eestikeelse 
raam atuna välja anda. Praegusel ajal 
küll vaieldakse selle üle, kas eesli keeles 
on ikka igal erialal vaja kirjutada ja  
soovitatakse lugeda hoopis inglise 
keeles. Kui palju on aga inim estel aega 
ingliskeelsesse teksti süveneda? 
Eluõigus peaks olema ka eestikeelsel 
term inoloogial. O lgu nad pealegi inglise 
keelest tuletatud, aga eesti keeles on nad 
ka vajalikud.

Lõpuks tahaksin öelda, et olen väga 
tänulik selle üle, et rektor Tulviste mind 
sellesse m eeskonda kutsus. Sain teada 
tohutu palju asju, m illest ma poleks 
dekaanina, professorina ega rakubio
loogina undki näinud. See oli fantastili
ne võimalus. Teiseks oli ülikooli avas
tam ine seestpoolt, kus on väga palju hu
vitavaid ja  asjalikke inimesi, kellega 
poleks samuti m uidu tõenäoliselt kokku 
puutunud. Om a asjasse pühendunud, 
tarku ja  m eeldivaid inimesi on Tartu 
Ülikoolis väga palju. Nii ct scc oli mulle 
väga m eeldiv aeg. Samas on aga üha 
rohkem  häirim a hakanud süvencmatuse 
tunne - jooksed nagu üle veepinna, kuigi 
näed, et paljusse tahaks süveneda, kuid 
selleks lihtsalt pole aega. Teadlaseks 
koolitati aga ju st nii, et peab süvenem a 
nii põhjani kui vähegi võimalik. Nii 
tekibki endal sisekonflikt, aga nüüd 
saan ma jälle vähem alt oma 
teadustöösse rohkem  süüvida.

Küsis Varje Sootak

Professor VOLLI KALM, 

õ p p e p ro re k to r

Volli Kalm  on sündinud 10. veeb
ruaril 1953. aastal Pärnu m aakonnas. 
1971. aastal lõpetas ta V ändra 
Keskkooli ja  1976. aastal geoloogina 
bioloogia-geograafiateaduskonna. 
Pärast lõpetam ist töötas ta kuni 1978. 
aastani ülikooli geoloogia m uuseum is, 
järgnes sõjavägi.

Alates 1981. aastast on Volli Kalm 
olnud õppejõud TÜ geoloogia insti
tuudis, alates 1. septem brist 1992 raken- 
dusgeoloogia korraline professor ja  
geoloogia instituudi juhataja. 1980- 
1984 oli ta aspirantuuris, 1996. aastal 
valiti bioloogia-gcograafiatcaduskonna 
dekaaniks. 1984. aastal kaitses kandi
daadiväitekirja “Eesti glatsiofluviaal- 
sete setete litoloogia” . Stažeerinud eri
alaliselt Kanadas, Norras, Vcnctsucclas 
ja  Rootsis. Peam ised uurim isvaldkon
nad on seotud glatsiaalsete setete 
koostise, jäätum iste paleonograafia ja  
pinnakatte setete m ineraloogiaga. V. 
Kalm on osalenud rahvusvaheliste 
uurim isgruppide koosseisus p inna
katete geoloogia ja  liustike paleograafia 
uurimisel.

Abielus, peres kaks last.

P rofessor HELE EVERAUS, 

te a d u sp ro re k to r

Hele E veraus on sündinud 5. jaanuaril 
1953 Tartus. 1971. aastal lõpetas Tartu 
5. Keskkooli, 1977. aastal arstiteadus
konna. 1977/1978. aastal oli ta intcm 
M aarjam õisa Haiglas, seejärel üld- ja  
m olekulaarbioloogia instituudi immu- 
noloogia labori vanem laborant, 1980. 
aastast töötas hospitaalsisehaiguste 
kateedris assistendi ja  dotsendina ning 
1993. aastast on TÜ Sisekliiniku erakor
raline professor hem atoloogia erialal.

1984. aastal kaitses H. Everaus kandi
daadiväitekirja “K roonilise lüm foidse 
lcukccm ia im m unoloogilisi aspekte” ja
1993. aastal doktoriväitekirja “ Immun- 
horm onal interaetions in Chronic Lym- 
phocytie Leukem ia and M ultiple 
M yelom a” . Ta on täiendanud end Parii
sis ja  Iisraelis.

H. Everaus on organiseerinud hem a
toloogia teaduslabori 1990. aastal, mis 
kuulub praegu töörühm ana TÜ Siseklii- 
niku koosseisu, ning luuüdi transplan
tatsiooni praktilise alustam ise Eestis, 
teinud 41 siirdam ist. Ta juhatab  ka vas
tavat osakonda lastehaiglas. H. Everaus 
on linnavolikogu liige.

Vallaline, ühe poja ema.

Millise e tte k u ju tu se g a  o m a u u est a m e tis t is tu te  esm aspäeval, 
I . juunil p ro re k to ri laua taha?

Esim ene m õte on see, et kui vajaduse 
sunnil 1992. aastal geoloogia instituudi 
juhatajaks ja  1995. aastal I prorektori 
Toivo M aim etsa veenm ise tulem usel 
dekaaniks hakkam ist võtsin kui lisako- 
hustust põhitöö kõrval, siis nüüd saab 
sellest lisakohustusest põhitöö. V õi
malik, ct varasem ad olijad peavad seda 
naiivseks lootuseks, kuid tahan siiski 
säilitada aktiisust ka om a erialal nii 
teadus- kui õppetöös. M inu kogem us 
ülikooli õppekorraldusest kõige selle 
heade ja  vähem  hcadc külgedega 
pärinevad om a teaduskonnast ja  vas
tavate probleem idega tegelem isest TÜ 
valitsuse ning nõukogu tasem el.

Kindlasti ei vaja senine ülikooli õppe
korraldus revolutsioonilist reformi - igal 
juhul ci vaheta õppejõud ja  üliõpilased 
om a rolle, kuid viimaste arvam ust õp
petöö laseme ja  korralduse kohta peaks 
kindlasti rohkem uurim a ja  kus otstar
bekas, seal ka arvestama. Arvan, et eel
kõige ja  teaduskondadega koos on vaja 
kokku leppida põhimõttelistes küsim us
tes ning vähem  tegelda üksikotsustuste 
tegemisega. Igasugune põhi- ja  kraadi
õppega seotud tegevus peab lähtuma 
parim a võimaliku hariduse andmise 
ideest ja  kõik muud tegevused peaksid 
olem a sellele eesmärgile allutatud.

Väga heal tasemel kraadiharidus peaks 
olema üks paljudest tunnusjoontest, m is 
eristab Tartu Ülikooli teistest kõrgem a
test õppeasutustest. M õnede ülikoolile 
eluliselt vajalike valdkondade katm iseks 
kõrge kvalifikatsiooniga õppejõudude 
kaadriga on ilm selt vajalik ka sihtsuunit
lusega rahaliste vahendite eraldam ine 
vastavate Õppetoolide tugevdamiseks. 
Minu kogem us om a teaduskonnast näi
tab, et tugev professor toob ülikooli raha 
sisse oluliselt rohkem, kui lem a palgaks, 
maksudeks ja  nn kantseleikuludeks ära 
kulutatakse. Kindlasti on vaja tõsta, ka 
näiteks palga näol, dotsentide ja  lektorite 
ametikoha prestiiži, sest nemad on tege
likult loengulise õppetöö põhitegijad.

Esim ene ja  kõige tugevam ini esile
kerkivam  m õte on vastutuse tunne
tam ine. V astutuse tunnetam ine m itm es 
aspektis. K una ju tt on ülikooli arengust, 
siis on siin erinevad tahud omavahel 
väga seotud. M õtlen kõike, mis peaks 
tagam a ülikooli arengu Eesti riigi hu
visid silmas pidades, aga ka rahvusva
helises m õttes. Siinjuures on teadustöö 
üks olulisem aid garantiisid heal tasemel 
õppetöö tarvis, aga ka ülikooli väärtuse 
m ääram isel erinevate erialade arengu 
aspektist nii riigis kui rahvusvahelisel 
tasandil. N iisiis üks osa vastutusest on - 
edasi kanda eelm iste teadusprorektorite 
professorite Toivo M aim etsa, Jaak 
A aviksoo, Ants K allikorm i j t  tehtut.

Tcinc osa vastutusest on ilm selt otsus
tustel, m is oleksid vajaükud, 
m ääram aks Tartu Ü likooli seisundit eri
nevate erialade, Tartu linna, Eesti riigi 
ja  rahvusvahelisest aspektist. Elik 
lihtsalt öeldes - m issugune on Tartu 
Ülikool viie, kiim nc aasta pärast. 
Tänaste otsuste m õju ilm neb just selleks 
ajaks. M istahes arengus on erinevatel 
tasem etel otsustused m öödapääsm atud. 
O luline on, kuidas neid teha, m illel ot
sustused põhinevad. Teisisõnu, m is
sugune on otsustuste tegem ise eetika. 
M a ei usu, et ülikoolis saaks see olla 
ainuüksi arvam ustel põhinev. Pigem 
näen äärim iselt olulisena põhjendatud 
otsustuste rolli kogu ülikooli arengu as
pektist. Sellised otsustused saavad 
sündida iga probleem i võim alikult 
igakülgsest analüüsist, m ida saavad 
anda ennekõike ülikooli allüksused, ins
tituudid, teaduskonnad * sõltuvalt 
probleem i spetsiifikast.

Eelnevat kokku võttes - on oluline 
teha ülikooli aspektist põhjendatud ja  
võim alikult õigeid otsustusi, unusta
m ata, et need otsustused oleksid tehtud 
ka õigetes asjades. Ehk lisades, ei piisa 
õigesti ja  hästi tegem isest, veel olulisem  
on teha õigesti ja  hästi Õigeid asju.
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Numbrimuutustest 
ennetavalt ja tagantjärele

A lgus eelm ises lehes 

Oleme asunud

U T  ILMUB 
JUUNIS

5, 12. ja  19. kuupäeval. Kahes 
viim ases num bris ilm uvad ka 
ülikooli lõpetajate nim ed.

Üldkoosoleku 
asemel 

konverents
N agu varem  teatatud, kavatses 

am etiühingukom itee korraldada veel 
sel õppeaastal am etiühingu 
üldkoosoleku. Selle läbiviimise 
tingim usteks oli küsitluse “ Aga mina 
arvan” kokkuvõtete valm imine. Ees
m ärgiks oli ja  on am etiühingu edasist 
tegevust kavandades tugineda liikm es
konna eelistustele. M itm esugustel põh
justel on küsitluse läbiviim ine nõudnud 
rohkem  aega, kui oskasim e varem  koge
m uste puudum isel ette arvata. Seetõttu 
jääb  üldkoosoleku ettevalm istam iseks 
liiga vähe aega. Am etiühingukom itee 
otsustas seepärast üldkoosoleku kor
raldada järgm isel õppeaatal, m illalgi 
aastavahetuse paiku.

Ametiiihingukonverentsil, mis ot
sustati läbi viia 10. juunil kell 15 Tähe 
4 aud 160, on päevakorras järgmised 
küsimused:

esim ehe aruanne kom itee tegevusest 
m öödunud aruandeaastal, olukorrast 
ametiühingutes: Eestis, Tartus, ü li
koolis;

küsitluse “Aga m ina arvan” tule
mused;

TÜ AÜ põhikirja  täiendam ine ja  m uut
mine;

TÜ AÜ ülesanded üldkoosoleku eelsel 
perioodil.

Peale konverentsile valitud delegaa
tide on oodatud ka kõik teised 
am etiühinguliikm ed, kes tunnevad huvi 
om a organisatsiooni tegevuse ja  pers
pektiivide vastu.

A leksander Jakobson

Tööpakkumised 
Valga 

maakonnast
* Helme Sanatoorne Internaatkool

pakub alates 1998/99. õppeaastast tööd 
maateaduse ja bioloogia õpetajale.
Soodustus: 2-toaline m ugavustega 
korter. Info: Tiia Mägi (276) 33 341.

* Helme Kutsekeskkool pakub alates 
1998/99. õppeaastast tööd inglise keele 
õpetajale. Soodustus: korter. Info: 
Tarm o Tam m  (276) 34 271.

* Ala Põhikool pakub alates 
1999/2000. Õppeaastast tööd eesti keele 
ja kirjanduse õpetajale ning alates 
2000/2001. õppeaastast maateaduse ja 
bioloogia õpetajale. Info: Kalle Vister 
(27 6 )3 5  591.

* Otepää Gümnaasium pakub alates 
1998/99. õppeaastast tööd inglise keele, 
matemaatika, geograafia ning ajaloo 
ja kodanikuõpetuse õpetajale. Sam as 
pakutakse tööd ka infotehnoloogia 
juhile. Info: Harry Sepp (276) 61 614.

* Otepää Linnaraamatukogu pakub 
tööd raamatukogu juhtajale. Info: 
M arina Lehism cts (276) 55 581.

* Hargla Põhikool pakub alates 
1998/99. Õppeaastast tööd keemia-bio- 
loogia õpetajale ja  inglise keele õpeta
jale. Info: Ene Teem ägi (276) 98 721.

* Hargla Vallavalitsus pakub tööd 
juristile. Info: Rein Laidre (276) 98 
550.

arvutivõrku m oderniseerim a.

Seda lingib üh e ltp o o lt kasvanud info- 
tulv, kus aeg-ajalt on ‘toru um bes’, 
teiselt poolt vajadus tagada võrgu 
suurem  turvalisus ja  töökindlus. 
Kahjuks olem e jõudnud  arvutustehnika 
kasutam isel olukorrani, kus võrgu 
häired põhjustavad tööseisakuid. On 
loom ulik, et tuleb rakendada täien
davaid vahendeid, et neid seisakuid 
m inim iseerida. Tuletan siinkohal 
m eelde LÕuna-Eesti telefonside olu
korda 5. mail, kus ühe m agistraalkaabli 
hooletu lõhkum ine halvas info liikumise 
m itm eks tunniks. N üüd on otsustatud 
rajada täiendav paralleelahel. 
D ubleerim ine on küll kallis, aga parata
m atu. Sam a teed tuleb asuda meie arvu
tivõrgu kriitilistes lõikudes. Uuenev 
baasvõrk (hoonete vahel) kasutab 
A TM -tehnoloogiat. O tseselt on see 
m õeldud erinevate telekom m unikat- 
sioonirakenduste (arvutivõrk, telefon, 
video jn e) ühitam iseks sam ades in
fokandjates, aga see on saavutanud 
suure populaarsuse ka kitsam alt arvu

tivõrkudes. Arvutivõrgu seisukohalt an
nab see tehnoloogia head võim alused 
erinevates õppehoonetes asuvate allük
suste näiliselt isoleeritud ühisesse 
lokaalvõrku lülitam iseks. Samuti kas
vab infoedastuskiirus 15 korda.

Teiselt poolt
areneb ka kaugiihendus.

Praeguse ajakavakohascltpakub  Eesti 
Telefon meie ülikooli jaT allin n a  Tehni
kaülikooli arvutivõrkude om ava
heliseks ühendam iseks ATM -ühendust. 
Seda alates augusti algusest ja  seejuures 
piiratud ajaks (loodetavasti aasta 
lõpuni) tasuta. M eilt oodatakse, et me 
korraldam e sellele liinile koorm uskat- 
seid. Kuigi tehnilise maksim um i 155 
m iljonit bitti sekundis ‘täistegem ine’ as
jaliku sisuga käib m eile arvatavasti üle 
jõu, saab seda ühendust kasutada vas
tastikuste videokonverentside kor
raldamisel, aga m iks mitte ka meie 
üliõpilastele huvitavate loengukursuste 
lugemisel TTÜ õppejõudude poolt ning 
vastupidi.

Otto Teller, 
arvutuskeskuse arvutivõrgu  

rühma peaspetsialist

varla
Professorite klubis

Kolm apäeval, 3. juunil kl 17.15 peab 
ajaloom uuseum is p ro f Inge-M aret Orgo 
ettekande teemal “M uutuv tööseadus- 
andlus” ,

■k * #

Eesti Slavistide Rahvuskom itee ja  TÜ 
slaavi filoloogia Õppetool on koostöös 
välja andnud kogumiku “Väikesed ja 
suured keeled.. .” (vene keeles: “Jazyki 
m alyje i b o ls ije .. , ”) (seeria S lav icaT ar- 
tuensia IV), toim etaja p ro f A. D. 
Dulitšenko ning slaavi filoloogia õppe
tooli õppejõudude ja  üliõpilaste 
koostatud ajakirja Slavia 2. numbri 
esitlus toim ub 29. mail kell 15 Lossi 4 
aud 222. Soovijatel on võim alik uusi 
väljaandeid kohapeal osta.

muuseum 
_____ näitus_____

A jaloom uuseum
Toomemägi

http://w w w .ut.ee/R EA M /

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671.

Ruum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani 11-17.

Näitused: “Tere, p liiats!” , “K ingi
tused Tartu Ü likoolile”, Tartu Ülikool ja  
V abadussõda” , laste joonistuste näitus 
“Toom em ägi ja  Tartu Ü likool” . E kspo
sitsiooni täiendus "17. sajandi Tartu 
ülikooli alkeem ikulaboratoorium  ja  
laibalahkam ine".

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “ 70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

K unstim uuseum
Peahoone

http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htin

E-R 11-16

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka

Meie koguduse jum alateenistused 
toimuvad:

31. m ail kell 11.15 nelipüha ja kon- 
lirmatsioon Toom kiriku varem ete va-

arhailisc, k lassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid. 

Piibliainelised gravüürid 16.-19. sa
jandist “ Arm asta om a ligim est nagu 
iseennast” .

E kskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G ZM  

K-P 10-16 

Info 465 833

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

Näitus: “Austraalia”.

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K -L  10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inim ese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: “ Pilk Austraalia loodusele” 
(taim ed, hcrbaarlchcd, looduspildid).

Raamatukogu  
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “ Hans Trass 
70” , “Edzard Schaper 90” .

Näitused: Saskia K asem aa maalid, 
Tartu K ultuuriülikooli kevadnäitus 
“M aal ja  g raafika” , K onrad Mäe stuudio 
kevadnäitus” , TÜ m aaliosakonna 1 kur
suse tudengi K ärt Putki m aalid.

R a a m a tu m u u seu m  
Näitus “Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Spordihoones 
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Hcureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30. 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Ü ksikpiletid  õpilastele 25, 
täiskasvanuile 30 krooni. Soovitav 
piletid ette tellida tel 375 676.

hei väljas. Teenistuse järel etendab 
trupp “Sagar” killukest R. M. Riike 
raamatust “Mäestikuõhk”.

Heinz M. Ederma 
stipendiumi konkurss

Heinz Ederm a stipendium ifondi asutas Heinz M. Ederm a (sünd 16.05.1926 
Tartus, surn 1994 USAs) lesk Ülle Ederm a. H einz-M artin Ederm a lahkus 1944. 
aastal Saksam aale, sai Ham burgis keem iahariduse. Edasi siirdus ta USAsse. 
Töötas 1957 -  1994 teadurina farm aatsiakom paniis M cycrs-Squibb, oli Kuning
liku Kcem iaseltsi liige. Heinz M. Ederm a stipendiumi makstakse Tartu Üli
koolis orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, magistrandile või dok
torandile iga aasta sügissem estril.

Stipendium i, m ille suurus sellel aastal on 10 000 krooni, m ääramisel võetakse 
aluseks üliõpilase (m agistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil ja  iseäranis or
gaanilises keem ias ning kalduvus rakendada oma teadmisi teaduslikus 
uurim istöös.

Stipendium ile kandideerijatel palum e esitada Tartu Ülikooli Kantseleisse (pea
hoone, ruum  207) 19. juuniks järgm ised dokum endid:

• stipendium itaotlus (vorm saadaval ülikooli kantseleis) koos ülevaatega eri
alasest tegevusest ja  uurim istööst,

• juhendava õppejõu soovitus,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraam atust.

Stipendium i saaja selgub 1998. aasta sügissem estri alguseks.

Täiendaval infot saab Tartu Ülikooli Sihtasutusest, telefon: 375 852, e-mail: 
sihtasutus@ ut.ee, http://w w w .ut.ee/sihtasutus/.

t a r t u  ü l i k o o l i  s i h t a s u t u s
T A R T U  U N IVER SITY FO U N D AT IO N

Lõpuaktused
Õ ig u stead u sk o n d К 17. juuni 12

Sotsiaalteaduskond К 17. juuni 13.30

B io loogia-geograafiateaduskond К 17 juuni 15

U su tead u sk o n d N 18. juuni 10

F ilosoofiateaduskond N 18. juuni 12

K ehaku ltuu riteaduskond N 18. juuni 15

M ajandusteaduskond R 19. juuni 12

M atem aa tik a tead u sk o n d R 19. juuni 15

F ü ü sika-keem iateaduskond R 26. juuni 12

A rstitead u sk o n d L 27. juuni 12

Tartu Ülikooli raamatupood soovitab:
A apo Ilves “ Ü ks ped ajas” ja  T iina Pai “A rm astab m õrvatud haldjaid”

Eesti Kostabi-Seltsi Kaasaegse Kirjanduse Keskuse noorte geeniuste sarjast on 
ilm unud järjekordsed luulekogud. Selle sarja vahendusel saate tutvuda eesti noorte 
luuletajate uuem a loom inguga. Luuletajate eriilmelistes raam atukestes on ju lget 
otseütlem ist, nostalgiat, lakoonilist huum orit ja  palju muud, m illest kokku saavadki 
eesti kaasaegse luule värsid.

Noorte geeniuste sarja eelm isedki raam atud on müügil.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Ülikooli (n 11. Avatud E-R 9-18, L 10-16.

info

Toila Vallavalitsus korraldab 29. mail algusega 
kell I I Pikk tn 13a Toila Ida-Virumaa

LAHTISTE USTE PÄEVA.
Kutsum e külla tudengeid, kes soovi

vad leida kohta eneseteostuseks nii elus 
kui töös.

Kohtum ine vallavalitsuses kell 11. 
Toila Keskkool, AS Viru Rand, Oru 
park.

Vali Toila - see on investeering enda 
tulevikku!

Miks valida Toila vald? Toila val
lavanem Bruno Uustal:

1. Eesti keelne ja  eesti meelne 
elukeskkond;

2. Soodne asend m aakonnakeskuse 
Jõhvi (12 km ) ning Kohtla-Järve, 
Ahtm e ja  Sillam äe suhtes;

3. Hea ühendus Tallinna, Tartu, 
Narva, Rakvere ja  Pärnuga;

Klassikalise filoloogia list
List - ut.klassik on m õeldud ülikooli 

klassikalise filoloogia üliõpilastele, 
m agistrantidele ning õppejõududele, 
aga ka kõigile teistele, kel on huvi k las
sikalise filoloogia ning antiikkultuuri 
vastu. Listi eesm ärgiks on erialase infor-

EELK Ta rtu  Ülikooli kogudus teatab:

4. Arenenud infrastruktuur (keskkool, 
lasteaiad, klubid);

5. K aunis loodus ja  m ererand;

6. A renev ettevõtlus, puhkem ajandus 
ja  turism;

7. Võim alused elam ispinna m uretse
m iseks (ostm iseks, ehitam iseks, üürim i
seks (korterid ja  individuaalelam ud);

8. Turvaline elupaik ja  soodne koht 
laste kasvatam iseks;

9. K õrgeim a tööhõivega vald m aakon
nas;

10. Hea valik töökohti: valla asutustes 
(haridus, kultuur, sport, tervishoid, sot- 
siaal), ettevõtluses (m ajandusspetsialis
tid), m aakonnakeskuses riigiasutustes 
(juristid, keskkonnakaitse).

m atsiooni vahendam ine ja  kiirem  levik 
ning potentsiaalselt ka erialase diskus
siooni võim aluse pakkum ine.

Lähem  info listi kohta klassikalise 
filoloogia õppetooli koduleheküljelt: 

http://www.ut.ee/klassik/list/.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  137 Trü k k : O/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680

Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee

Tellim ise nr. 613  
Tiraaž 700

Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

1 J I * f *

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htin
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:sihtasutus@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus/
http://www.ut.ee/klassik/list/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Universitas
Tartuensis

“ Kardinaalseid muudatusi 
pole ette näha”

Esmaspäeva hommikul viis minutit 
enne rektoraadi koosoleku algust. 
Rektor professor Jaak Aaviksoo, mis 
mahub rektori esimese päeva sisse?

Jõudsin hom mikul cnnc kella üheksat 
füüsikahoonest läbi käia ja  m õned om a 
asjad kaasa võtta. M õne hetke pärast 
alustame koos õppeprorektori, I prorek
tori ülesannetes oleva p ro f Volli Kalmu, 
arendusprorektori p ro f Hele Everausi ja  
avatud ülikooli prorektori p ro f Teet 
Seenega arupidam ist selle üle, m illised 
võiksid juhtkonna järgm ised sam mud 
olla. Pärast seda ja  kohtum isi pearaam a
tupidaja, rahandusosakonna juhataja, 
kantseleijuhataja ja  mitm ete teistega on 
vaja ette valm istada m õned dokum endid, 
mis m uutunud olukorra fikseeriksid.

Ü ldisem as plaanis tuleb jätkata täpselt 
sealt, kus eelm ise rektoraadi tegevus 
pooleli jäi. Kardinaalseid m uudatusi ette 
näha pole, peab sam as suunas edasi 
minema.

Mis prorektoritesse puutub, siis 
haldusprorektori am etikohta uues rek
toraadis pole, ilm selt see jääbki nii. Tun
dub, et pärast konsultatsioone oma 
kolleegide ja  dekaanidega ning 
üliõpilaskonna valitsuse esim ehega näib 
see lahendus vastuvõetav olevat. Loo
dan selle küsim usega toime tulla sellel 
nädalal. Pinged, sõltum ata isikust, kes 
seda kohta täita võiksid, ükskõik mis 
nim est on ju ttu  olnud, on selle üm ber 
palju tolm u üles keerutanud.

Selleks et lasta inim esel, kes seda koh
ta täitm a hakkab, rahulikult tööd teha, 
oleks kõige parem , kui scc oleks n-ö 
depolitisccritud. Arvan, et kui Riho lllak 
soostub, võiks ta m ajandusdirektorina 
jätkata.

Kolmapäevasel osakonnajuhata
jate koosolekul tutvustas rektoraat 
oma koosseisu ning muudatusi vastu
tusalade ümberjaotustes, millest lähe
malt järgmises UTs.

“ Rektoriraamat”
on p ro f Peeter Tulvistelt ilm unud pub- 
litsistikaraam at, m is sisaldab artikleid, 
sõnavõtte ja  tem aga tehtud intervjuusid.

Eile esitles p ro f Peeter Tulviste 
Toom kiriku varem etes raam atut “Ü li
kooli naljad” .

Doktori
dissertatsioonid

TÜ K irjas tu selt ilm us aastail 
1991 - 1997 ülikoolis kaitstud raam at 
doktoriväitekirjade loeteluga.

Mälestustahvel
Ungari

professoritele

□ 31. mail pandi nurgakivi prekliiniliste õppeainete õpetam iseks ehita
tavale biom eedikum i hoonele, mida finantseeritakse Eesti riigieelarvest 
ja M aailm apanga laenust.

avatakse täna kell 16 peahoone aula 
ees. A vakõne peab rektor p ro f  Jaak 
Aaviksoo. Avam isel viibib ka Ungari 
Vabariigi Helsingi K u ltu u ri-ja  Teadus
keskuse juhataja.

TÜ Sihtasutuse juurde loodi TÜ Sihtasutus tutvustas 
majandusteaduskonna allfond ennast tartlastele

29. mail asutati m ajandusteaduskonna 
päeva ürituste raam es Tartu Ülikooli 
Sihtasutuse juurde m ajandusteadus
konna allfond, m ille eesm ärk on koguda 
ja  vahendada annetusi ning toetusi m a
jandusteaduskonnale.

Allfondi statuudile kirjutasid alla m a
jandusteaduskonna dekaan Jüri Sepp, 
m ajandusteaduskonna vilistlaste m it
tetulundusühingu “H erm es” esimees

M ajandusteaduskonna päeva kavva 
kuulub kindlalt ka teaduskonna õppe
jõudude poolt või siis nende osalem isel 
ilm utatud õppe- ja  teaduskirjanduse 
väljapanek. M ajandusteaduskonna õp
pevahendite ühtsele sarjale pandi alus 
kolm aastat tagasi toim unud 
analoogilisel päeval. Praeguseks on 
sarja raam es kokku ilm unud 54 õppeva-

Siim  Kallas ja  Tartu Ü likooli Sihtasu
tuse juhatuse  esim ees M argus Ots.

Fondi laekuvate vahendite kasutam ise 
üle hakkab otsustam a kom isjon, kuhu 
kuuluvad allfondi asutajate ning ka 
toetajate esindajad.

“Loodav m ajandusteaduskonna all
fond on Sihtasutuse esim eseks eriala- 
fondiks ja  sellised fondid on kavas luua 
ka teiste teaduskondade toetamiseks.

hendit, neist käesoleval aastal 22.

M ärkim ist väärib siinkohal sellest aas
tast juurdum a hakkav uus strateegiline 
suund. Teaduskond püüab om a õppeva
hendite ettevalm istam isel ja 
avaldam isel teha tõhusat koostööd teiste 
teaduskondade autoritega. See või
m aldab parem ini ära kasutada ülikooli 
kui terviku eeiiseid. M ajandusteadus-

Paljud ülikooli vilistlased on avaldanud 
soovi toetada aima maienX ja  eeskätt 
soovitakse toetada om a erialaga seotud 
ettevõtm isi. Just erialafondid on 
vilistlastele võimaluseks toetada oma 
eriala ja  oma teaduskonna edendam ises 
sõna sekka öelda," selgitas erialafon- 
dide loomist sihtasutuse juhatuse 
esimees M argus Ots.

konna jaoks on eriti hinnatav koostöö 
õigusteadlastcst, m atem aatikutest ja  
psühholoogidest autoritega.

A jaloom uuseum is esitleti esm a
trükina ilmunud ühtse sarja 17 õppeva
hendit 21-lt autorilt ning 5 täienduste ja  
paranduste kordustrükki 6-lt autorilt.

Dots Villem Tamm

Kolm apäeval, 27. mail toim us Tartu 
Ülikooli Sihtasutuse laevasõit Emajõel, 
kus osalesid Tartu Linnavalitsuse ja 
Tartu Ülikooli juhtkonnad, Tartu et
tevõtjate esindajad ning Tartu Ülikooli 
Sihtasutuse usalduskogu, inves- 
tecrim iskom itcc ja  juhatuse  liikm ed. 
Laeva pardal toim unud koosviibim ise 
eesm ärgiks oli sihtasutuse tegevuse 
tutvustam ine Tartu linna juhtidele ja  
linna ettevõtjatele.

Sam as kirjutasid Tartu linnapea R o
man M ugur ja Tartu Ülikooli Sihtasu
tuse usalduskogu esim ees Jaan M ännik 
laeva kaptenisillal alla pöördum isele 
kõigi tartlaste poole toetada Tartu Üli
kooli Racfondi.

“ Hariduse toetam ine pole m itte ainult 
riigi ja  suurettevõtete asi. Tartu Ülikooli 
R aefondi kaudu saab iga tartlane ha
riduselule om a panuse anda, mis loob 
tulevikus kasu nii ülikoolile, linnale kui 
ka annetajale endale," selgitas Sihtasu
tuse usalduskogu esim ees Jaan Männik.

Tartu Ülikooli Raefond on Tartu lin
navalitsuse poolt 1997. aasta sügisel 
Tartu Ü likooli Sihtasutuse juurde asu
tatud linna stipendium ifond, millest 
m akstakse stipendium e Tartust pärit 
üliõpilastele ning preem iaid Tartuga 
seotud teadus-, õp p e-ja  arendustöö eest. 
Stipendium itaotlused ja  taotlused 
preem ia m ääram iseks tuleb esitada iga 
aasta 1. novem briks.

Esitleti õppekirjandust

Linnavalitsus, ülikooli juhtkond, ettevõtete ja sihtasutuse esindajad  
laevasõidul Emajõel, kus kirjutati alla ka pöördum isele kõigi tartlaste 
poole toetada TÜ Raefondi.

Jaak N ilsoni fotod

□ TÜ Sihtasutuse juurde loodud m ajandusteaduskonna allfondi statuudile kirjutasid alla 
(vasakult) dekaan p rof Jüri Sepp, sihtasutuse juhatuse esimees M argus Ots ja teaduskonna  
vilistlaste m ittetulundusühingu “H erm es” esim ees Siim Kallas.

Loengud
"Telekommunikatsioonist, kaasaegsest meediast ning seal 

kehtivaist loodusseadustest (ka krooniga seotuist)”

11. ju u n il J. L iiv i tn 2 õppehoones.

L ek to r dots A av o  O tsa  (T T Ü  raad io - ja  sid e teh n ik a  instituu t).
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Viis aastat õppeprorektorina
INTERVJUU PROREKTOR PROFESSOR TEET SEENEGA

26.mail 
K IN N ITA TI TÜ  1997. 

A ASTA ARUANNE
Rektor prof Peeter Tulviste ütles 

aastaaruannet kom m enteerides, et 1997. 
aastal pöörati õppe- j a  teadustöö kõrva! 
varasem ast suurem at tähelepanu ühis
konna teenim isele. Suurem a tähelepanu 
osaliseks said sellised valdkonnad, mida 
eelnevatel aastaküm netel polnud ole
mas või olid sootuks teistsugusel kujul, 
nagu näiteks diplom aatia, om avalit- 
suspoüitika, regionaalpoliitika, õppe
jõudude osalem ine ühiskonna m itm e
suguste tahkude üm berstruktueerim isel 
alates seadusandlusest ja  lõpetades ter
vishoiusüsteem iga kõrghariduse ja  üli
koolini välja. Ülikooli ja  ühiskonna va
hendaja kuratoorium i kõrvale loodi 
eelm isel aastal veel sihtasutus ja  
vilistlaskogu. Juunikuu nõukogus võeti 
vastu uuendatud arengukava, novem b
rikuu nõukogus ülikooli regionaalpro
gramm. Septem bris loodi koos TTÜ, 
EPM Ü, TPÜ ja  Turu Ü likooliga 
Sihtasutus Ü likoolide Keskus Saare
maal. Aprillis asutati Türi Kolledž.

Õppetöö poolel rõhutas rektor avatud 
ülikooli ja  täienduskoolituse ühen
dam ist ning m itm ete uute õppekavade 
loomist. Väga oluliseks pidas rektor 
tehnoloogia keskuse asutam ist, Füüsika 
Instituudi ühinem ist ülikooliga, samuti 
ülikooli infosüsteem ide arendam ist.

Eelm isel aastal töötati välja sihtasu
tuse TÜ Kliinikum i asutam isotsus ja  
põhikiri. Lõplikku lahendust kliinikum i 
probleem ile ei ole veel leitud.

Kuna m aailm as hakkab välja ku june
m a ülikoolidevaheline tööjaotus ning 
tõeliste ülikoolidena jäävad  püsim a 
need, mis suudavad midagi pakkuda ka 
väljastpoolt om a riigi õppuritele. Seepä
rast peab ka ülikooli intcm atsionali- 
sccrim ine eraldi tähelepanu all olem a.

Riigieelarve valm istas eelm isel aastal 
ülikoolile pettum use, järgm ine aasta 
peaks rektori arvates selles suhtes parem  
olema. Uus lahendus on leitud pan
galaenu näol. Ülikooli eelarve kohta on 
olnud nii kriitikat kui positiivseid arva
musi, kuid rektori arvates on eelarve 
seekord parem ini lahti k irjutatud kui 
varasem ad. Suurenenud on ülikooli 
om ateenitud vahendid, eelm isel aastal 
m oodustas see osa juba  28% .

Riigikontrollilt sai ülikool eelm isel 
aastal üldiselt positiivse hinnangu. R ii
gikontrolli soovitusel loodi ka sisekont
rolli osakond.

Jätkus ehitustegevus, haldusstruk
tuuride korrastam ine, tulem uslikum  töö 
oli Üliõpilaskülal. Loodi kinnisvarade 
osakond, millega liideti m ajandusosa
kond ning chituskorraldusc osakonna 
chitusjaoskond.

I prorektori prof Toivo Maimetsa 
ettekande põhipunktid on toodud

eelmise UT intervjuus, prof Teet 
Seene omad täna ilmuvas intervjuus.

Rahandusosakonna juhataja  Mauri 
M iidla kom m enteeris m ajandusaasta 
aruannet.

A udiitoriotsuses TÜ raam atupidam ise 
aastaaruande kohta on öeldud, et see 
väljendab kõigis olulistes lõikudes 
õigesti ja  õiglaselt TÜ finantsolukorda.

N õukogu kinnitas ü likooli 1997. aasta 
koondeelarve täitm ise aruande.

NÕUKOGU VALIS 9 
AUD O KTO R IT

K una ülikooli nõukogu otsuse põhjal 
võib käesoleval aastal valida audokto
riks kuni 10 isikut, aga oli esitatud 11, 
pöördus ülikooli valitsus selle küsim use 
puhul nõukogu akadeem ilise kom isjoni 
poole. Kom isjon oli seisukohal, ct 
teaduskondade poolt esitatud kandidaa
tidest tuleks reeglina valida audoktoriks 
kuni üks, erandina kuni kaks; füüsika- 
keem ia- ja  arstiteaduskonna dekaanidel 
palus kom isjon järjestada om a kandi
daadid pingeritta. Kom isjon tegi et
tepaneku, et audoktorite valim isel on 
nõukogu igal liikm el kuni 10 häält. Et 
osutuda valituks, peab kandidaat saama 
üle poole hääletam isel osalenud nõu
kogu liikm ete häältest. Juhul kui kõik 
kandidaadid saavad iile poole liikmete 
häältest, osutub m ittevalituks kõige 
vähem  hääli saanud kandidaat. 
Fiiüsika-keem iateaduskonna dekaani 
esitatud pingereas oli esimene p ro f E. 
Sigm und, võrdselt teisel kohal p ro f M. 
C. Z em er ja  p ro f L. Engström  ning vii
m asena Texase ülikooli p ro f Jaan 
Laane. A rstiteaduskonna dekaan nime
tas om a teaduskonna kandidaatidest 
esim eseks Tam pere Ülikooli cmcriit- 
p ro f M auri Isokoski ja  teiseks Helsingi 
Ü likooli p ro f M artti M arvola.

Audoktoriteks valis nõukogu Göttin- 
geni Ülikooli akadeem ilise direktori, dr 
phil Gert von Pistohlkorsi (esitas m a
jandusteaduskond), Kopenhageni Üli
kooli p ro f Bengt Saldini (kehakul- 
tuurit), Haifa Ü likooli p ro f Micliael 
Heltzeri (usut), endise Vabariigi V alit
suse peam inistri eksiilis Vabariigi presi
dendi ülesannetes Heinrich Margi 
(õigust), helilooja Arvo Pärdi (sot- 
siaalt), F lorida Ü likooli profMichael C. 
Zerneri (füüsika-kccm iat), B randen
burgi Tehnikaülikooli rektori p ro f 
Ernst Sigmundi (füüsika-keem iat), 
U ppsala Ülikooli em eriitprof Lorentz 
Engströini (füüsika-keem iat) ja  Tam 
pere Ülikooli em eriitprof Mauri Iso- 
koski (arstit).

PROFESSORI VALIMINE
Üldzooloogia professoriks valiti 

üldzooloogia professor, bioloogiadok
tor Jüri Kärner (41 :2).

(Järgneb)

Tänu 
Autasustamisi
Rektor õnnitles 70. sünnipäeva puhul 

em eriitprofessor Hans-Voldemar 
Trassi ning tänas teda pikaajalise ja  ko 
husetundliku töö eest ülikoolis.

65. sünnipäeval autasustati eesku
ju liku  töö eest raam atukogu vanem bib
liograafi Malle Suurvälja ja  60. sün
nipäeval hoiuosakonna juhata ja t Kulla 
Jentsoni ülikooli väikese m edaliga.

50. sünnipäeva puhul pälvis tänukirja 
pikaajalise eduka töö eest m atem aatilise 
statistika instituudi juhataja, dotsent 
Tõnu Kollo.

Rektor avaldas tänu Tartu ü liõpilas
m ängude eduka korraldam ise eest o r
ganiseerim iskom itee esim ehele, 
haldusprorektor Riho Illakule.

Eelmise rektoraadi koosseisust jätkab õppeprorektor professor Teet 
Seene avatud ülikooli prorektorina.

3. juun il tähistas om a 75-aastast juube
lit kehakultuuriteaduskonna naisvõim 
lem ise osakonna üks loojaid, kauaaegne 
õppejõud H IL JA  T ID R IK S A A R .

Õnnitleme!
K ehakultuuriteaduskond

Küsin Teilt samamoodi nagu 
am etist lahkunud rektorilt ja I 
p rorektorilt - kuidas hindade kok
kuvõtlikult oma m itm e aasta 
prorektoritööd? Millega ise ra
hule jääte?

Kui ma 1993. aasta esimesel tööpäeval
11. oktoobril oma kabinetti astusin, oli 
seal rahulik ainult paari esim ese tunni 
jooksul. Samal päeval tuli mul kokku 
puutuda paljude küsim ustega, m illega 
varem  polnud üldse tegelnud või millele 
polnud isegi m õelnud. Nii teaduskon
dade juh id  kui m itm ed teised õppejõud 
pärisid, kuidas üht või teist küsim ust 
lahendada, kuidas otsustada. M ulle tun
dus, et dem okraatlikus riigis ei saa ju  
üks või kaks inimest otsustada, kuidas 
teatud probleem  peab lahendatud 
olema, koguni nii kom plitseeritud ja  
muutuvas protsessis nagu seda on õp
petöö.

Sellest esim esest päevast peale sai 
m ulle selgeks, et kõige rohkem  on vaja 
ülikooli sees välja töötada m itm e
suguseid õppetööd reguleerivaid 
dokumente. Scc töö on olnud pidev. V a
hepeal hakkas tunduma, et põhitöö on 
juba  tehtud. Töötasim e välja õppekor
ralduse eeskirja, uue teaduskraadide 
põhim ääruse, kutsekraadide põhi
määruse, rakendasim e Õppcin- 
fosüsteemi uue kontseptsiooni, koos 
teiste avalik-õiguslike ülikoolidega 
külalisüliõpilasena õppim ise eeskirja, 
üliõpilasnõustam ise projekti, igal aastal 
m uutub mingil määral vastuvõtueeskiri 
jne.

Kõige tähtsam on, et regulatsioon 
toimiks, et see ei jääks elule jalgu. Kuigi 
me neid dokum ente pidevalt täiendam e 
ja  parandam e, läheb elu Eestis niivõrd 
kiiresti edasi, eriti meie ülikoolis, et igal 
aastal on jälle  midagi m uuta vaja. Seda 
lööd ci tcc ma loom ulikult üksi, vaid 
koos inimestega, kes suudavad nende 
probleem idega tegelda koguni oma 
akadeem ilise töö kõrvalt.

Vaga oluliseks pean m ag istri-ja  dok
toriõppe korralikku käivitumist. Kuigi 
m agistrante ja  doktorante võeti ka 
varem  vastu, puudus nende õpe sõna 
otseses mõttes. Doktoriõppes on um bes
25 protsenti õppetööd, ülejäänud osa 
teadustööd. Just esimene pool oli vaja 
sisse viia. Siin tuli arvestada teaduskon
dade eripära ja  leida teatud raamide 
jaoks ühisosa.

Juurde on tulnud ka uusi tegevus
valdkondi, nagu aina suurenev ja  kiiresti 
m uutuv välisüliõpilaste osa. Algul olid 
neid vaid m õniküm m end, praegu aga

P ro fe sso r T ee t Seene on sündinud
15. ju u lil 1940. aastal P äm us. M eie  
ü likoo li k eh ak u ltu u ritead u sk o n n a  
lõpetas 1966. aasta l, sam ast aastast 
on ta  tö ö tan u d  ü lik o o lis, algul 
veespord i k a teed ris, 1974. aastast li- 
h a sta litlu se  laboris, seejärel sp o r
d ifü s io lo o g ia  ka teed ris, olnud 
labori ju h a ta ja , 1992. aastast 
fu n k tsio n aa lse  m o rfo loog ia  ko r
ra line  p ro fesso r. 1993. aastast 
p ro rek to r.

1974. aastal kaitses kan d i
d aad iv ä itek irja  “ V ee ja e lek t
ro lü ü tid e  ren aa lsed  ja  ekstrarenaa l- 
sed kao tu sed  n ing  h o rm onaalne  
reg u la ts io o n  kehalisel teg ev u se l” , 
1988. aastal d o k to rivä itek irja  
“ S k e le tilih ase  k o n trak tiilse te  
va lk u d e  u u en em in e  kõrgenenud  
fu n k tsio n aa lse  ak tiiv su se  pu h u l” . 
T. Seene on tä ien d an u d  end  aastani 
1989 M oskva, K iiev i, N ovosib irsk i 
ja  L en ingrad i ü lik o o lid es , 1989. 
aastast S oom e, R o o tsi, N orra , 
T aan i, H o llan d i, S aksa  j a  U SA  ü li
koo lides.

A b ie lus, kahe p o ja  isa ja ka

ligi 400. N endega on seotud täiesti eri
laadne töö - m ajutusproblccinid, rek
laam, ct nad iildsc Tartu Ülikooli oskak
sid tulla jm s. N eed ajad on m öödas, kus 
Eesti oli viim ase küm nendi algul atrak
tiivne ning siia tuldi enam asti m idagi 
ette teadmata.

Ülikoolis olem e vahepeal väga täht
saks hakanud pidam a ühiskonna teeni
m ist ning selles valdkonnas suutsim e 
kujundada uue õppevorm i nagu avatud 
ülikool, mis on tegutsenud kaks aastat ja  
m ida on vaja veel palju edasi arendada.

Põhilised raam id on õppetöös paika 
pandud, aga õppetöö on nagu Tallinna 
Ünn, mis kunagi valm is ei saa. Arvan, et 
professor Kalmul on õppeprorektorina 
väga palju ära teha. Kindlasti tuleb m it
meid muudatusi teha seoses Euroopa 
Liitu astum isega, nagu näiteks meil 
käivitunud 4-aastases bakalaureuse
õppe, 2-aastases m agistriõppe ja  4-aas
tases doktoriõppe program m is.

Millised tööd pooleli jäävad?
Lõpule ei suutnud m a viia ingliskeel

sete Õppekursuste väljatöötam ist ning 
aineprogram m e. Praegu on ainult dot
sent Olev M ust selle Balti õpingute p ro
grammi sisse viinud. Seda tuleb väga 
tugevasti arendada. Sellel aastal saime 
esim est korda ka Balti õpingute pro
gram m ile toetust. Kui me ingliskeelseid 
kursusi ci võim alda, ei tule enam 
välisüliõpilasi. Eesti kultuuri ja  ajalugu 
õppivad välisüliõpilased nagunii Õpivad 
eesti keelt ning saavad hakkam a, aga 
tulla m ingit eriala eesti keeles Õppima 
on hoopis raskem  ning sel pole mõtet. 
Ingliskeelsete kursuste sisseviimisel 
pole küll em akeelele ohtu.

Kui palju Te om a tead u stee 
maga prorektoriam eti kõrvalt 
tegelda jõudsite?

Algul arvasin, et võib-olla suudan siin 
oma prorektorikabinetis pärast laborist 
tulem ist artikleid kirjutada. Varsti sai 
selgeks, et olin asju üsna valesti ette 
kujutanud. Lohutasin end sellega, et 
pean algul kohanem a ega suuda sellises 
pinges teadustööd jätkata.

M ida aasta edasi, seda rohkem  nägin, 
et kõige vähem oli mul tööd esimesel 
aastal, kõige rohkem  praegu. Kohustusi 
on aina juurde tulnud, ka väljaspool 
ülikooli. Teadusega m a olen siiski tegel
nud, m oned artikleid on ilm unud, 9 
m agistranti on oma töö ära kaitsnud, üks 
kaitseb võib-olla aasta lõpuks, ja  5 dok
toranti on ka. Minu juhendam ine pole 
olnud m uidugi selline, nagu oleks p i
danud olema. Kõige rohkem  on kan

natanud m inu enda akadeem iline 
tegevus. N eed inim esed peavad olema 
ü liandekad ja  võim ekad, kes suudavad 
edukalt adm inistraatori- ja  teadlase töö 
ühitada.

Ülikooli huvide realiseerim iseks tuleb 
väga palju kokkuleppeid saavutada, mis 
ju  välja ei paista, aga võtab rohkesti 
aega, kui on vaja kooskõlastada küm ne 
teaduskonna, paljude õppejõudude ja  
instituutide ja  teistega. Tuleb arutada, 
vastastikku arvam used ära kuulata, 
kom prom isse leida jne.

Mis on Teie teadusvaldkond?
M inu juh itava spordibioloogia insti

tuudi üldine teem a on adaptatsioon ke
halisele tegevusele. M inu konkreetne 
valdkond on skeletilihase erinevates 
kiududes toim uvate m uutuste uurimine 
kehalisel tegevusel ja  m õnede m üopaa- 
tia vorm ide puhul. Kõige meeldivam 
m inu viim ase aja teaduslikus tegevuses 
on olnud see, et kuigi olen nagu 
teadusest väljas olnud, on pakkunud k ir
jutam ist sellised kirjastused nagu Sprin- 
ger Verlag ja  Plcnum Press. Scc on 
ainult piisake merre, rahulolem atus oma 
soovide m itterealiseerim isega teaduses 
on siiski suur.

Teie jääte rek to r P ee te r Tulvis
te  m eeskonnast ainsa p ro rek to 
rina am etisse, täpsem alt avatud 
ülikooli prorektoriks. Mis jääb 
Teie vastutusalasse veel?

Lapsekingades avatud ülikooliga on 
seotud ka täienduskoolitus, m ida on 
vaja veel kõvasti kaasajastada. Kor
ralikuks avatud ülikooli käivitam iseks 
ja  distantsõppe rakendam iseks on tarvis 
kaasaegsel aparatuuri ja  vahendeid, 
m ida meil on ainult osaliselt. Minu vas
tutusalasse jääb  ka arvutigraafika 
osakond. A rvutigraafika on olnud üks 
minu nõrkusi, m ulle m eeldib loengutel 
värvikaid ja  kujukaid m aterjale näidata. 
See pisik oli mul väga kaua sees, prorek
torina sain seda realiseerim a hakata ja  
praegu töötab meil küllaltki korralikult 
vastav teenistus. Ü kskõik kuidas seda 
valdkonda edasipidi ka nimetada, kas 
m ultim eediaks või m uuks, aga ainult sel 
baasil saam e hakata rääkim a kaasaeg
sest kaugkoolitusest, viies läbi arvu ti-ja  
telekonverentse jpm . Televisiooni ja  
raadio abil saaks meie õppetööd üle 
kogu Eesti suunata ning nii pole vaja 
õppijatel alati paariks päevaks Tartusse 
sõita. K olm andaks jääb  m inu valdkonda 
rcgionaaltegevus.

K õige m eeldivam aks osaks viimase 
viie aasta tööst pean kohtum ist abi
valm is ja  sõbralike inim estega kogu 
ülikoolist. Tänan kõiki meeldiva 
koostöö eest!

Küsis V arje Sootak



UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

Ajakirjanduse osakonna päev________
Ajakirjanikuks ning suhte- ja teabekorraldajaks

22. mail p ee tu d  a jak irjan d u se  o sa 
konna p ä ev a  avas cm eriitp ro fesso r 
Juhan Peegel, kes rõ h u tas o m a  te rv i
tuses, et m ida vab am  on a jak irjan d u s, 
seda suurem  on ajakirjanike v astu 
tus.

O sakonnast tegi ü levaate  selle  
p raegune  ju h ata ja  d o tsen t Epp Lauk. 
Ü levaadet saab  lühendatud  kujul 
a llpool lugeda. Jä rg n es Eesti R aadio  
ja  a jak irjan d u se  osak o n n a  k o o stö ö 

lep ingu  a llak irju tam ine .

Seejärel läks sõna tudeng ite le , 
kes esitasid  om a nägem use  Eesti 
a jak irjan d u se  hetkese isust n ing  
tu tv u stasid  õppco tsta rbclisi v ä lis 
sõ ite  S aksam aale , P ran tsusm aale  
ja  Ing lism aale .

T rad its io o n i kohase lt k irju tasid  
reb ased  alla  A eadem ica  Jo u m alis- 
tica  au k o o d ck silc  n ing  jääd v u sta ti 
end üh isp iltidele .

A jakirjanduse osakonna päev sai al
guse m aikuus I9N0. Siis asutati Aeade- 
m ia Joum alistiea, kiideti heaks selle 
aukoodeks ja  sealt alates on igal aastal 
rebase seisusest lahkujad sellele alla kir
jutanud. Nii et traditsioon on juba  
peaaegu sama vana, kui need, kes täna 
aukoodcksilc oma allkirja annavad.

Aja jooksul on osakonna elus olnud 
palju suuri m uutusi. V iim aste aastate 
suurim  on kahtlem ata teise eriala -  
avalikkussuhete ja  teabekorralduse 
avam ine 1996. aastal. Kuigi me endiselt 
räägim e ajakirjandusosakonnast, ei ole 
osakonna päev nüüd  enam  hoopiski pel
galt ajakirjanduse eriala tähtpäev.

Uue eriala lisandum ine on aga siiski 
ainult üks etapp osakonna arengus vii
mastel aastatel.

V iim ase 7 -8  aasta jooksu l on loodud 
täiesti uus kvalitatiivne alus ajakirjan
duse õpetam isele ning asutud välja  aren
dama ka teise, Eesti jao k s täiesti uue 
eriala õpetam ist.

Tahangi täna meie kõikide nimel tun
nustada ja  tänada Peeter V ihalem m a 
selle tohutu töö eest, m is ta tegi ära 
ajakirjandusosakonna juhatajana.

Ajakirjanike
ettevalmistamise

igavene probleem , m ida tegelikult keegi 
m itte kuskil pole suutnud optim aalselt 
lahendada, näib olevat küsimus 
teoreetilise ja praktilise õpetuse va
hekorrast. Kum b on olulisem ? M illele 
panna rõhk akadeem ilises õppetöös, mis 
jätta  hilisem a täiendkoolituse hooleks?

Seejuures on ajakirjandus elukutsena 
ju  pidevas ja  tõesti kiires arengus ning 
m uutum ises, mille taustal on oma
korda ühiskonna muutuvad nõud
mised ajakirjanduse suhtes. Õpetus 
peab sellega suutm a kaasas käia.

See tingib pideva vajaduse täiustada 
õppekava, kuigi scc m uudab igapäevase 
praktilise töökorralduse keerulisem aks.

M eie õppekava on viimaste aastate 
jooksul oluliselt muutunud.

Esim ene m urrang oli seotud M oskva 
õppekavast loobum isega ja  õigusega 
koostada see ise. Kadusid kõik nn 
punased ained, juurde tuli praktilist 
õpetust. Esialgu jäi siiski alles üid- 
filoloogiline taust.

Ü lem inekuga sotsiaal teaduskonda sai 
valdavaks sotsioloogiline suunitlus nii 
õppeainetes kui teaduslikus uurim is
töös. K irjandused jäid  õppekavast välja, 
vähenes võõrkeelte osatähtsus. Ka prak
tiline kallak süvenes.

Paistab, et hakkam e jälle  uude faasi 
jõudm a: ajakirjandus on seesm iselt jä r 
jest enam  spetsialiseerunud, on tulnud 
uusi ameteid, nt küljetoim etaja, mis 
nõuab spetsiifilist koolitust.

Teisalt oodatakse ajakirjanduselt jä r 
jes t rohkem  ka ühiskonnas toim uva 
analüüsi, m õtestamist. See kõik nõuab 
sügavam at teoreetilist ettevalmistust, 
m etoodilist alust analüüsioskuse kujun
damiseks.

See om akorda tingib teoreetiliste 
ainete osakaalu suurenemise.
Esim ene uudis selles osas on järgm isest 
sem estrist algav kursus “Sissejuhatus 
filosoofiasse” , mis on kohustuslik nii 
ajakirjanduse kui avalikkussuhete ja 
teabekorralduse erialal.

O sutaksin nüüd veel ühele asjaolule, 
mille tähtsus õppetöö efektiivsuse sei
sukohast on äärm iselt oluline.

Need on õppevahendid, mis osa
konna õppejõud on viim ase viie aasta 
jooksul koostanud, kirjutanud, tõlkinud 
ja  välja andnud, Seda on rohkem  kui 
kõigi varasem ate aastate jooksul kokku. 
Ja lisa on tulem as. Paljud neist raam a
tutest on kasutusel ka täiendkoolituses 
ning teisteski õppeasutustes (TPÜs, 
Concordia Ülikoolis), nende vastu on 
suur huvi praktiliste ajakirjanike hulgas.

Õ ppekava m uutm ine, õppeainete 
sisulise koorm use suurenem ine ja

üliõpilaste iseseisva töö mahu kasv 
toovad m uidugi kaasa hulgaliselt 
probleem e nii üliõpilastele kui

õppejõududele.
Siin on sam uti tähtis teada üksteise 

m uresid ja püüda ühiselt lahendusi 
leida.

Nõudm ised õppetöö kvaliteedile ja  
õppejõudude kvalifikatsioonile üha kas
vavad. Meie osakonnas on praegu viis 
põhikohaga õppejõudu ja  kaks teadurit, 
kes teevad ka Õppetööd. Sellele lisaks on 
12-14 õppeülesande täitjat. Ma ei pea 
norm aalseks, et üle poole Õppetööst te
hakse väljastpoolt ülikooli palgatud 
tööjõuga, kellest väga üksikuil on 
akadeem iline kraad ja  kelle töö 
kvaliteeti on väga raske kontrollida.

Teatavasti peavad kõik õppejõud 
tegelem a pidevalt teadustööga, neil on 
teadusprojektid, m ida nad juhivad ja 
m ille eest vastutavad. Selle kõrval kirju
tatakse õpikuid ja  koostatakse muid õp
pevahendeid. Erialane koorm us on 
seega suur, Paraku pole saladus, cl nor
maalseks äraelamiseks ja  om a kvalifi
katsiooni säilitam iseks tuleb paljudel 
teenida teine palk väljaspool ülikooli. 
(M agistrikraadiga lektor teenib meie 
osakonnas Eesti keskm ise palga miinus 
maksud).

Ülikooli palgapoliitika on vähem alt 
meie osakonna pannud olukorda, kus on 
äärm iselt raske leida kõrge kvalifikat
siooniga õppejõude. Ajakirjanduses, 
veelgi enam aga avalikkussuhete alal 
hinnatakse korralikku kvalifikatsiooni 
kroonides kolm-neli korda kõrgemalt 
kui ülikoolis. Mis siis stimuleerib 
nägem a tohutut vaeva akadeem ilise 
kraadi saam iseks ja  enda ettevalm is
tam iseks õppejõuks?

Õppejõudude aastatepikkune
probleem , millele lahenduse toob ehk 
alles sotsiaalteaduskonna uue õppekor
puse valm imine Tiigi tänavas, on 
töötingimused. Meil ci ole norm aalseid 
tööruume ega ka piisavalt tehnilisi va
hendeid (arvuteid, paljundust, prin
tereid). Kogu töö, mis on seotud õp
petöö ettevalm istam ise ja  teadusega, 
teevad õppejõud praktiliselt kodus.

M issugune ettevõte veel nõuab oma 
töötajatelt, et nad ostaksid oma raha eest 
tööpingi ja  materjalid, paneksid selle 
kodus üles ja  annaksid valm istoodangu 
ettevõttele, kusjuures tootm iskulusid ci 
kom penseerita?

Õppetöö m uutum isega m itm ekülgse
m aks ja  keerulisem aks, on tekkinud

probleem e nii õppejõudude kui tu
dengite koorm use arvestam ise ja  opti
maalse jaotam isega sem estrite vahel 
ning semestri jooksul. Seetõttu on tõesti 
juhtunud, et mõnel sem estril on koor
mus liiga väike ja  m õnel jä lle  ei jõua  
kuidagi kõike ära teha, m is nõutakse.

Suuri probleem e on kursuse- ja  
lõputööde õigeaegse valm issaam isega.

Konkreetse elukorralduse paran
dam iseks on lähem al ajal kavas 
proovida n-ö kuraatorite süsteemi. Idee 
on selles, et vähem alt esim esel kahel 
aastal oleks igal üliõpilasel teada kindel 
õppejõud, kelle poole ta võib oma m ure
dega pöörduda, kes oskab anda nõu ja

aidata, kui tarvis. See peaks andma 
teatava kindlustunde, eriti kui ollakse 
alles õpingute alguses.

Tcinc idee on seotud üliõpilaste 
teadustööga ehk siis kursuse- ja  
bakalaureusetöödega. O sakonnas on 
kokku küm m ekond erinevat teaduspro
jekti, kus üliõpilased kaasa lüüa saaksid. 
Sügisest alates on igal üliõpilasel või
m alus om a uurim istöö teem a nende pro
jektide raam es valida. Iga projekti 
juurde m oodustatakse väiksem ad 
töögrupid, juhendab  see õppejõud, kes 
vastutab antud projekti täitm ise eest. 
See peaks tagam a järjepideva töö ja  ka 
ülevaate sellest, kuidas asjad edenevad.

□ Sotsiaalteaduskonna dekaan professor Jüri A llik ja Eesti R aadio peadi
rektor, vilistlane Ain Saarna on koostöölepingule alla kirjutanud.

R aam leping sätestab raadio ja  ajakirjanduse osakonna koostöö 
põhim õtted. Eesti Raadio võim aldab ajakirjanduse osakonna üliõpilas
tel sooritada nii tutvum is- kui õppepraktikat, määrab igale prakti
kandile juhendaja, tasustab praktikatöö üldistel alustel kui tulem ust 
kasutatakse ER program m is või muul osapooltele vastuvõetaval viisil, 
võim aldab üliõpilastel koostööprotokollis kokkulepitud ulatuses tasuta  
kasutada Eesti Raadio ja  selle Tartu stuudio tehnikat ja tootm ispindu  
nii praktika ajal kui ka bakalaureusetööde tegem iseks, sam uti Tartu  
stuudio tasuta kasutam ist osakonna õppetöös jne.

Ülikool tagab raadio eriala õpetam ise nii kõrgel üldteoreetilisel tase
mel kui võim alusega spetsialiseeruda raadioajakirjanikuks, võim aldab  
kaitsta bakalaureuse, m agistri-ja doktorikraadi raadioajakirjandusest, 
korraldab koos Eesti Raadioga teoreetilis-praktilisi sem inare, kasutab  
oma kontakte välisõppejõudude kutsum iseks ning võim aldab nende 
poolt tehtavas õppetöös täiendusõppe korras tasuta osaleda ka Eesti 
Raadio töötajatel, ülikooli õppejõud konsulteerivad Eesti Raadio  
toim etajaid ja toim etusi vastavalt vajadusele jne.

Щ | |  Щ

□ Väike aga töökas kollektiiv. Esireas cm eriitprofessor Juhan Peegli kõr
val paremal prof Marju Lauristin, lektorid M aarja Lõhm us ja Sulev 
Uus, vasakult esim ene osakonna juhataja dots Epp Lauk ja vanem labo
rant Katrin Lendok; tagareas vasakult assistent Aune Unt, va
nem teadur Peeter V ihalem m , teadur H alliki H arro, vanem laborant 
Maiu Reinhold ja endine assistent M eelis Som elar.

Jaak Nilsoni fotod
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Juunikuu juubilarid
Aleksandra Nedelina 07.06

75
peah majaj piirk riidehoidja 

70
Nooruse 9 majaj piirk  majah 

65
hoonete hooldustccn valvur 

anatoom ia inst korraline p ro f 

raam atukogu vanem bibliograaf

Kulla Jentson 

Tiiu Roosaar

20.06

30.06

raam atukogu osak juhataja 

hoonete hooldustccn valvur

Eduard M utso 03.06
Helle Jaaniste 16.06

55
täppisteadute kooli m etoodik

Salme Vilde 

Ülo Hussar 

M alle Suurväli

09.06

13.06

13.06

Helle-Evi Sim ovart 20.06 

Lem bit Sossi 22.06 

Kaarin V iirsalu 28.06

anatoom ia inst vanem laborant 

teoreetilise füüsika inst lektor 

raam atukogu pearm tk-hoidja

Hilja N am m 16.06 kiijastusc vanem toim etaja 50

60 Tõnu Kollo 01.06 matem  statistika inst juh, dots
Eldur Kaara 07.06 transpordiosak autokraanajuht Kersti Z ilm er 05.06 biokeem ia inst vanem assistent
Linnart Mäll 07.06 ajaloo osak vanem teadur Riina K allikonn 07.06 sisekliiniku dots
Aili-Tiiu Kengsepp 13.06 biokeem ia inst vanem assistent Sirje Õ unm aa 16.06 avaliku õiguse inst vanem lab

Eesti üliõpilaste riiklik teadustööde
konkurss

Haridusm inisteerium i korraldatav 
teadustööde konkurss on m õeldud Eesti 
ülikoolide bakalaureuse-, diplom i,- ma
gistri- või doktoriõppe üliõpilastele (töö 
esitaja peab töö esitam ise ajal olem a 
üliõpilane). Preem iad m ääratakse 
jooksval või eelneval kalendriaastal 
(1997, 1998) valm inud tööde eest 
järgm istes valdkondades:

• täppisteadused,

• k eem ia-ja  m olekulaarbioloogia,

• tehnikateadused,

• arstiteadus,

• g e o -ja  bioteadused,

• pollum ajandusteadus,

• sotsiaalteadused,

• hum anitaarteadused.

Taotluse konkursil osalem iseks esitab 
üliõpilane.

Konkureerimiseks on vaja esitada:

29. m ail toim us ajaloom uuseum is Jaa
pani kalendrinäituse ankeetküsitluses 
osalenute vahel kalendrite loosim ine, 
mida toim etasid jaapani keele lektor Eri 
M yano, Sirje Üprus välissuhetest ning 
M are V iiralt ja  Heidi M aarja M elts 
ajaloom uuseum ist (vt fotot).

A nkeetküsitluste põhjal selgus, et 
külastajad jäid  väljapanekuga rahule ja  
ootavad Jaapani kalendrite näitust ka tu
leval aastal. Näitus andis kõigile hu
vilistele võim aluse tutvuda jaapani 
om apärase kultuuriga ja  nautida kalend
rite head kunstilist ning tehnilist 
teostust. Külastajate lcm m ikkalendriks 
osutus firm a SH ISEIDO kalender, 
m illel kujutati erinevaid kõ lam aalin 
guid. Palju hääli kogusid ka orhideeka- 
lender, kalender transpordifirm alt 
M A RUBENI ja  kunstikalcndcr Earth 
Family.

Loosiõnn naeratas järgm istele 
ankeedile vastanud tartlastele:

Mall Elbing, Reelika Heina, Larissa 
Hirmo, M arta Kanter, T iina Konsen, 
Kalju Konsin, Johannes Kuiv, Külli 
Kõrgessaar, H. Kärsten, Anu Laansalu, 
Heili Luik, Kärt M ikli, Lia M urum ägi, 
Sigrit Nuude ja  Kriste Sõstcr, M arika

• kiijalik taotlus sooviga osaleda 
konkursil, alla kirjutatud ja  dateeri
tud taotleja poolt, m illes on m ärgitud 
valdkond, kuhu töö esitatakse, kus ja  
millal on töö tehtud ning deklareeri
tud, ct töö ci ole esitatud teistele 
konkurssidele;

•  teadustöö eeskirjade järgi vorm is
tatud ja  köidetud uurim istöö, publi
katsioon või mõni muu materjal töö 
kohta;

• ülikooli tõend esitaja kuulumise 
kohta üliõpilaskonna koosseisu 
diplom i-, bakalaureuse-, m agistri- 
või doktoriõppes töö esitam ise ajal, 
m illes on m ärgitud ka õppeaasta;

• esitaja andmed: nimi, aadress, õp
peasutus, eriala, telefoninum ber 
(elektronposti aadress);

• võivad olla lisatud andmed ju h en 
daja kohta ning juhendaja  arvamus.

Töö esitatakse eesli keeles. Võõrkeelse

Oper, Hlc Palm, Tiiu Põllumaa, Helju 
Pärtli, Elle Roosaluste.

Õnnitlem e Fortuuna soosikuid! K a
lendrid ootavad om a uusi om anikke 
ajaloom uuseum is kõikidel tööpäevadel 
tel 465 671.

publikatsiooni esitamise puhul lisatakse 
eestikeelne referaat 2-3 lehekülge, mis 
vorm istatakse ühtse köitena artikli 
koopiaga.

Töö esitatakse Haridusministeeriu
mi teaduse ja ülikoolide osakonda 
aadressil Tõnismägi 9/11, Tallinn 
EE0I00, Töid võib esitada 1. sep
tembrist 15. oktoobrini 1998.

Preemiate arvu ja  suuruse m äärab 
konkursikom isjon eelarvest lähtuvalt. 
Konkursikom isjoni esimees on TTÜ 
professor Hiie Hinrikus, komisjoni kuu
luvad kaheksa tunnustatud teadlast eri
nevatest valdkondadest ning Eesti 
Teadusfondi esindaja. Konkursi tule
mused tehakse teatavaks I5. detsem b
riks. Auhinnatud tööd säilitatakse rah
vusraam atukogus.

Ülle Hcndrikson

Lisaks oli võitjad veel Tallinnast, 
M ustveest, Narvast, Jõgevalt, Käsmust, 
Keilast, Sangastest ja  Soomest Van- 
taast.

H eidi M aarja Melts

U T
ilm ub sel sem estril veel 12. ja  19. 
kuupäeval.

Järgm isest a ja lehest leiate  ka 17. 
ju u n il õigus-, sotsiaal- ja bio- 
loogia-geograafiateaduskonna  
lõpeta ja te  nim ed.

väitekiri
10. juunil kl 14.15 toimub Lossi 3-406 

Indrek Jäatsa magistritöö “Setude etnili
ne identiteet” kaitsmine magister arti- 
итЧ (etnoloogia) kraadi saamiseks. 
Juhendaja prof Elle Vunder, oponenid dr 
Ph Ants Viires ja  ajalookand Paul Hagu.

10. juunil kl 16.15 toimub Lossi 3-406 
Olev Tederi magistritöö “Põhijooni 
Vene bütsantinistikast ja  Tartu Ülikooli 
roll selles XIX-XX saj algul (kuni 1918. 
aastani)” kaitsmine magister artiuml\ 
(ajalugu) kraadi saamiseks. Juhendaja prof 
Jüri Kivimäe, oponendid fil-kand prof 
Ljubov Kisseljova ja  ajalookand dots Villu 
Tamul.

10. juunil kl 8.15 toimub Liivi 2-208 
Tarvo Avaste magistritöö “Hajusandme
baaside juhtimise meetodid” kaitsmine 
magister scientiamm1' i (informaatika) 
kraadi saamiseks. Oponendid on prof H- 
M. Haav ja  dots A. Isotamm.

11. juunil kl 10.15 toimub Liivi 2-104 
Härmel Nestra magistritöö “Polütüüpne 
funktsionaalne programmeerimine kate- 
gooriateoreetilistest alustest praktikasse” 
kaitsmine magister scientiarinn i (infor
maatika) kraadi saamiseks. Oponendid on 
dots U. Kaljulaid ja dots J. Pöial.

11 .juunil kl 12 toimub Liivi 2-104 Artur 
Laksbergi magistritöö “On the Com- 
plexity o f Grammatical Inferenee Models” 
kaitsmine magister scientiarum'i (infor
maatika) kraadi saamiseks. Oponendid on 
dots U. Kaljulaid ja  dots M. Koit.

12. juunil kl 10 toimub Vanemuise 46- 
108 Peeter Laua magistritöö “Üldistatud 
kontekstivabad grammatikad” kaitsmine 
magister scientiarum'i (informaatika) 
kraadi saamiseks. Oponendid on prof M. 
Tombak ja  teadur V. Vene.

12. juunil algusega kl 11.45 toimub Va
nemuise 46-108 Jan Villemsoni magist
ritöö “Kuupgraafid ja nende üldistused 
tippudel transitiivsete permutatsiooni
graafidena” kaitsmine magister scien
tiarum' i (informaatika) kraadi saamiseks. 
Oponendid on prof M. Tombak ja  va
nemteadur A. Buldas.

12. juunil algusega kl 13.30 toimub Va
nemuise 46-108 Rainis Halleri magist
ritöö “Jam es’i refleksiivsuskriteerium ja  
M(r,s)-võrratused” kaitsmine magister 
scientiarum' i (matemaatika) kraadi 
saamiseks. Oponendid on prof A. Kivi
nukk ja  dots L. Loone.

Germaani-romaani filoloogia osakon
nas kaitstakse magistritöid:

11. juunil kell 12 keeltemajas aud 212 
kaitseb Erika Kärner magistritööd tee
mal “Zur expressionistischen Symboiwelt 
in der estnischen Zeitdiehtung“, oponent 
külalisprofessor Claus Sommerhage.

Kell 13 kaitseb samas Natalia Belins- 
kaja magistritööd teemal “Verbaler Aus- 
druck der Freude anhand der deutschen, 
estnischen und russisehen Dramawerke 
der Nachkricgszeit", juhendaja prof Karl 
Lepa, oponent magister Anne Arold.

, • •  • •______ too_______
Kohtla-Järve Ühisgümnaasium pakub 

alates I. septembrist tööd inglise keele 
õpetajale. Kindlustatakse korter ja  kor
ralik lisatasu. Info tel 233 345 32, 233 777 
81 või 250 59 384.

•к к *

Koeru Vallavalitsus pakub tööd inglise 
filoloogile Koeru Keskkoolis. Lisateeni- 
mise võimalused lasteaias, Koeru Ha- 
ridus- ja  Kultuuriseltsis, tõlketööd jm. 
Võimaldame soodustingimustel korteri 
ning kommunaalteenuste eest tasumise. 
Info tel/faks 238 54 477, tel 238 54 380, 
e-post: KoeruKK@estpak.ee.

_____ varia______
Tartu Ülikooli vilistlastel on oma 

infolist!
Vilistlastele mõeldud listis UT.VILKO- 

GU levib informatsioon Tartu Ülikooli 
vilistlaskogus toimuvast. Samuti saab lis
ti st teavet VK koondistes toimuvatest üri
tustest.

Kui soovite infolisliga liituda, siis saatke

aadressil listproc@lists.ut.ee tühja sub- 
jekt-reaga elektronkiri, mille sisuks on: 
SUBSCRIBE(tühik)UT.VlLKOGU(tü- 
hik)Eesnimi(tühik)Perekonnanimi,

EELK  Tartu Ülikooli kogudus 
teatab

Meie koguduse jumalateenistused 
toimuvad:

7. juunil kell 11.15 kolmainupüha.

muuseum 
_____ näitus

A jaloom uuseum
T o o m e m ä g i

http://w w w .ut.ee/R EA M /

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671. 

R uum ide üürim ine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani 11-17.

Näitused: “Kingitused Tartu Ü likooli
le” , Tartu Ü likool ja  V abadussõda". 
Ekspositsiooni täiendus “ 17. sajandi 
Tartu Ülikooli alkeem ikulaboratoorium  
ja  laibalahkam ine” .

U us näitus!
“Georg K ingisepp 100” ning “ Surnud 

õpetavad elavaid” . Näitus palcopa- 
toloogiast.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli a ja loostja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “ Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel” , “70 aastat eestikeel
set ü likooli” .

K unstim uuseum
P e a h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 

E-R 11-16 

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum
V a n e m u i s e  46

littp://w w w .ut.ee/B G ZM  

K-P 10-16 

Info 465 833

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

Näitus: “A ustraalia” .

G eoloogiam uuseum
V a n e m u i s e  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inim ese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
L a i 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: V õhalised. 40 taksonit (liiki, 
sorti).

Raamatukogu  
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “Hans Trass 
70” , “ Edzard Schaper 90” .

Näitused: Saskia Kasem aa maalid, 
Tartu K ultuuriülikooli kevadnäitus 
“Maal ja  graafika”, TÜ m aaliosakonna 
I kursuse tudengi Kärt Putki maalid.

R a a m a t u m u u s e u m  
N äitu s “Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Spordihoones 
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Heureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30. 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Üksikpiletid õpilastele 25, täis
kasvanuile 30 krooni. Soovitav piletid 
ette tellida tel 375 676.

Ta rtu  Ülikooli raamatupood soovitab:
E rnst E nno “ R änd aja  õh tu lau l”
Eelm isel aastal ilm us kirjastuselt “ Il

m am aa” eesti luuletaja A rtur A lliksaare 
koguteos, m is saavutas lugejate seas 
suure poolehoiu. N üüd on sam a kirjas
tus välja andnud veel ühe eesti luule
klassiku esindusliku valikkogu - E nist 
Enno “Rändaja õhtu laul” . Suur osa 
luuletustest ilmub selles raam atus es
m akordselt. Enno luule - see on ühtne 
arusaam  m aailm ast, elust ja  surm ast,

mille taustpildiks on tcosooliline m aail
mavaade. Lugege Enno luulet ja  te õpite 
tundm a uut inim est, sest m issugune on 
inim ene ise, tem a hing ja  vaim , see
sugune on ka ta luule.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

TÜ liikmeskonnale kehtib 10%line 
hinnasoodustus!

U T
ilm ub sel sem estril veel 12. j a  19, 
kuupäeval.

Järgm isest a ja lehest leiate  ka 17 
ju u n il õigus-, sotsiaal- ja bio- 
loogia-geograafiateaduskonna  
lõpeta ja te  nim ed.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  137 T rü k k : O/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680

Tartu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee

Tellim ise nr. 657 
Tiraaž 700

Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

mailto:KoeruKK@estpak.ee
mailto:listproc@lists.ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Rektor määratles prorektorite ja 
haldusdirektorite tegevusvaldkonnad

5. juunil kirjutas rektor alla kahele 
juhtkonna m uudatuste käskkirjale. 
Esim eses m ääratletakse prorektorite 
tegevusvaldkonnad, asendamise kord 
ja volitused ning teises haldusdirek
tori vastutusala ja volitused.

PROREKTOREID

on ülikoolis kolm : õppeprorektor 
prof Volli Kalm, arendusprorektor 
prof Hele Everaus ja avatud ülikooli 
prorektor prof Teet Seene.

Õppeprorektori ülesanne on välja 
töötada ja  rakendada ülikooli ha
riduspoliitika, koordineerida õp
petegevust, tagada selle tingim used ja  
tase, korraldada üliõpilaste vastuvõttu, 
ülikooli osalust rahvusvahelistes ha
ridusprogram m ides, stipendium ide ja  
õppim isvõim aluste vahendam ist, koor
d ineerida m agistri- ja  doktoriõppepro- 
gram m ide arendam ist, leida võimalusi 
üliõpilaste akadeem iliste ja  sotsiaalsete 
probleem ide lahendam iseks jm  õp
petegevusega seonduv.

Ta vastutab rektori ja  nõukogu ees 
õppetöö olukorra ning üliõpilaste nõus
tam ise ja  sotsiaalküsim uste lahen
dam ise eest.

Õ ppeprorektorile alluvad ja  on temale 
aruandekohustuslikud: õppe- ja  
üliõpilasosakond ning Pärnu ja  Türi 
kolledž.

Õ ppeprorektor asendab rektorit, aren
dusprorektoril ja  avatud ülikooli prorek

torit, Teda asendab arendusprorektor 
või tolle äraolekul avatud ülikooli 
prorektor.

Arendusprorektori ülesannete hulka 
kuulub välja töötada ja  rakendada üli
kooli teaduspoliitika, juhtida ülikooli 
teadustegevust ja  tagada selle 
tingim used ning teadus- ja  aren
dustegevuse side ühiskonnaga, intellek
tuaalse omandi kaitse, valm istada ette ja  
juhtida ülikooli suurem aid arenduspro
jekte, kujundada ja  realiseerida ülikooli 
välissuhtluse strateegia, juhtida  infor
m aatikaalast tegevust, arendada in
fosüsteeme, avalikkussuhteid ja  teabe
korraldus! ja  tegelda teiste tcadus- 
valdkonda puudutavate küsim ustega.

Ta vastutab rektori ja  nõukogu ees 
ülikooli teadusliku konkurentsivõim e 
ning arendus- ja  informaatikaalase 
tegevuse eest.

Arendusprorektorile alluvad: teadus- 
ja  arendusosakond, arvutuskeskus, ter- 
vishoiupunkt, teabetalitus, ajaleht UT, 
õ p p e -ja  teadustöö arenduskoda, metro- 
labor, füüsika instituut ja  
tehnoloogiakeskus.

A rendusprorektor asendab õ p 
peprorektorit ja  rektorit õppeprorektori 
äraolekul. Teda ennast asendab õ p 
peprorektor või tolle äraolekul avatud 
ülikooli prorektor.

Avatud ülikooli prorektor vastutab 
rektori ja  nõukogu ees ülikooli 
pidevõppe edendam ise eest. Tem a ü les
anne on välja töötada pidevõppe 
ideoloogia ja  strateegia, juh tida  ja  koor
dineerida ülikooli tegevust avatud üli
kooli raam es, k.a distantsõpe tasem e-ja  
täienduskoolituses, korraldada AÜ 
osalust vastavates rahvusvahelistes p ro 
gram m ides, leida võim alusi AÜ õppu
rite sotsiaalsete probleem ide lahen
dam iseks, arendada ülikooli regionaal- 
tegevust jm t.

AÜ prorektorile alluvad: avatud ü li
kool, arvutigraafika ja  õppetehni- 
kakeskus.

Ta asendab arendusprorektorit õp
peprorektori äraolekul ja  õppeprorekto
rit arendusprorektori äraolekul. AÜ 
prorektorit asendab õppeprorektor või 
tolle äraolekul arendusprorektor.

Teine käskkiri m ääratleb

HALDUSDIREKTORI
vastutusala ja  volitused. See am eti

koht ei ole valitav. H aldusdirektoriks on 
endine haldusprorektor Riho Illak (UT 
intervjuu temaga ilmub järgmises le
henumbris). Haldusdirektor vastutab 
rektori ees ülikooli haldus- ja  m ajan
dustegevuse eest. Tem a ülesanne on 
korraldada ülikooli ehitus- ja  rem on
ditegevus! ning juh tida  vastavat aren
dustegevust, korraldada kinnisvara 
kasutam ist, ülikooli vara haldam ist jm t 
tegevus, sealhulgas ka arendada ülikooli 
liikm eskonna loom ingulise, kultuurilise 
ja  sportliku eneseteostuse võimalusi.

Haldusdirektorile alluvad: ehituskor- 
ralduse, k innisvarade, varustus-, kom 
m unikatsioonitehnika, peainseneri- ja  
transpordiosakond, raam atupood, üli
kooli kohvikud, K esklinna ja  Tam m e 
apteek, linna spordibaasid ja  Kääriku 
spordibaas.

H aldusdirektorit asendab kinnis
varade osakonnajuhataja.

kommentaar
Rektor prof Jaak Aaviksoolt

Kõige rohkem  on m ind ülikooli juhtim iskorralduses häirinud 
prorektorite ja  rektori vastutusalade jaotus. Ülikooli põhikirja järgi 
vastutab rektor ju  kogu ülikooli tegevuse eest. Teiseks probleem iks 
oli see, et rektoril on liiga palju aruandekohustulikke inim esi, kui 
arvestada, cl on vaja suhelda väljapoole ülikooli, aga ka dekaanidega, 
võim alust pidi professorkonnaga. Nii ct puhtadm inistratiivne koor
mus oleks olnud väga suur. Seetõttu oleks parem , kui rektorile alluks 
vähem  isikuid, m õistlikus juhtim isstruktuuris võiks neid olla 5 - 6 .

Vaevalt sellest ülikooli töötajate jaoks m idagi eriti m uutub või, et 
nad peaksid om a tööd ja  arusaam u üm ber kujundam a. V õib-olla saab 
tasapisi selgem aks, kes m ingi konkreetse asja eest vastutab ja  kelle 
poole pöörduda, et vastavad probleem id lahendatud saaksid, ja  kes 
kellele aru annab, kes teostab järelevalvet. Kuna rektori vastutada on 
kogu ülikool, siis tema peaks tegelem a pigem  strateegilise juhtim isega 
ja  apellatsiooniorganina prorektorite või direktorite poolt teinekord 
m itterahuldavalt lahendatud küsim uste puhul.

Rektori vastutusalas olid varem  ka kirjastus ja  osa m uuseum e ehk 
teisisõnu asutused, mis ei tegutse m itte rektori käskkirja ega kor
ralduse alusel vaid ülikooli nõukogus kinnitatud põhikirja alusel. 
Seetõttu on nende nn subordinatsiooni küsim us ülikooli nõukogu 
küsim us.

Haldusdirektori am etikoha kõrvale võib edaspidi lisanduda veel 
mõni direktori am etikoht. R ahandusosakonna juhataja  võiks 
põhim õtteliselt tegelda kogu ülikooli rahandusega seonduvate 
küsim ustega, nii ct kõne alla võiks tulla selle am etikoha ühendam ine 
finantsdirektori kohaga.

Võib-olla tuleks senisest rohkem  rõhku panna ülikooli rahaliste 
vahendite strateegilisele planeerim isele. T agasihoidlikult öeldes 
valitseb neis asjades ebam äärasus. Kui selles valdkonnas efektiivselt 
tegutseda, siis on ülikooli rahasid tõenäoliselt võim alik kasulikum alt 
paigutada.

Poolteoreclilise ideena on võim alik ka adm inistratsioonidirektori

või personalidirektori am etikoha loomine, kelle tegevusvaldkonda 
kuuluks eelkõige personalitöö, kantselei, infokorraldus, inform at
siooni liikum ine jm t küsim used. Nende kohtade otstarbekuse üle tuleb 
ara pidada ülikooli valitsuse, prorektorite ja  ka halduspoole inimes
tega.

Aeg näitab, kuidas asjad edasi liiguvad. Loodan, et nende üm ber
korraldustega tekib teatud selgus. Eelmises juhlkonnas oli rek
toraadile jäänud liiga palju kohustusi, kasvõi nagu näiteks suur allkir
jad e  andmise hulk.

kommentaar
Jurist Aliis Liinilt

Siiani kehtis käskkiri 03.10.1997 nr 149 RE “Prorektorite vastu
tusalad ja  pädevus” , m illega olid ülikooli haldus- ja  tugistruktuuri 
allüksused ja  asutused ära jagatud prorektorite vastutusaladesse. Need 
üksused, mida nimetatud käskkiri ei käsitlenud, olid rektori vastu
tusalas. Nii tekkis mulje, justkui rektor vastutaks ainult ülikooli ühe 
osa eest ning kogu vastutus ja  ülikooli juhtim ine oleks jagatud võrd
selt rektori ja  prorektorite vahel.

Tegelikult on rektor m uidugi vastutav kogu ülikooli eest. Praeguse 
süsteemi järgi on vastutus kõigi ha ld u s-ja  tugistruktuuri allüksuste ja  
ülikooli asutuste eest ära jagatud prorektorite ja  direktori(te) vahel, 
kes on kõik aruandekohustuslikud rektori ees. Ülikooli põhikirja § 49 
p 1 alusel kohustuvad prorektorid om a tegevusvaldkonda puudu
tavates küsim ustes ara andma ka otse ülikooli nõukogule. Direktorite 
vastutusala puudutava kohta annab nõukogule aru rektor, kellel on 
õigus kutsuda esinem a vastava vastutusala direktor.

Prorektorite tegevusvaldkonna dokum entatsiooni süstem a
tiseerimiseks on kehtestatud järgmised koodid: õppeprorektor P2, 
arendusprorektor P 1 ja  avatud ülikooli prorektor P4. Haldusdirektori 
vastutusala kood on DH. Varem  kehtinud koodide süsteemi on püütud 
säilitada nii palju kui see on võim alik ja  vajalik.

Kui varem kehtinud käskkirjas oli ära määratud üksnes rektori ja

prorektorite asendam ise järjekord  ning ei olnud m ääratud, mille alusel 
või millisel juhul üldse asendam ine toim ub, siis nüüd toim uvad kõik 
rektori ja prorektorite asendam ised iga kord rektori või teda asendava 
prorektori korraldusega.

Tahan tähelepanu juhtida  ka  sellele, ct Tartu Ü likooli esindam iseks 
suhetes kolm andale isikutega on kolm  erinevat alust:

1. Põhikirja alusel saab ülikooli esindada ainult rektor;

2. Rektori käskkirja alusel esindavad ülikooli need isikud, kellele 
rektor käskkirjaga sellise õiguse on delegeerinud. Sel juhul näidatakse 
ära käskkirja num ber ja  vastuvõtm ise kuupäev. Nt prorektor esindab 
ülikooli käskkirja 05.06.1998 nr 10 RE alusel ja  haldusdirektor käsk
kirja 05.06.1998 nr 11 RE alusel;

3. Ü lejäänud isikud, kellele rektor on andnud õiguse ülikooli esin
dada, teevad seda volikirja alusel. Ka sel juhul tuleb ära näidata 
volikirja num ber ja  vastuvõtm ise kuupäev.

kommentaar
Kantselei juhataja Sirje Margilt

N endest kahest käskkirjast tuleneb kehtivate õigusaktide (käskkir
jad , korraldused, m äärased, otsused, põhikirjad, statuudid) vastavusse 
viim ine uute juhtim ispõhim õtetega.

M uudatusettepanekud koos vastava õigusakti terviktekstiga peavad 
läbi tegevusvaldkonna või vastutusala juhi jõudm a ülikooli kantse
leisse (väljatrükk +  disketil või c-postiga aliin@ adm in.ut.ee) 3. 
juuliks.

Kuna Õigusaktide m uudatused ei kätke endas ainult term inoloogilisi 
m uudatusi, siis on praegu õige aeg need ka üldpoliitiliselt ja  ülikooli 
ees seisvaid ülesandeid arvestades läbi vaadata. Et eelpoolnim etatud 
tegevus langeb pingelisele ülikooli lõpetam iste perioodile ja  puhkuste 
alguse perioodile, siis palum e tähtaega suhtuda m õistvalt ning ar
vestada, et põhiliseks m õttetegevuse ajaks saab jääda  siiski juunikuu. 
Kõiki uuesti kehtestatavaid õigusakte tuleb vaadata ühtses kontekstis 
ning nei! on prorektori/direktori viisa.

mailto:aliin@admin.ut.ee
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26. mail
(A lgu s eelm ises U Ts)

ÕPPETOOLI 
ÜMBERNIMETAMINE

Sotsiaalteaduskonna taotlusel ni
m etati massikommunikatsiooni ja 
žurnalistika õppetool meedia ja kom
munikatsiooni õppetooliks, sest uus 
nim etus vastab parem ini õpetatava 
sisule.

M ajandusteaduskond taotles kauban
duse õppetooli m uutm ist juhtim ise õp
petooliks. Põhjuseks on kaubanduse 
eriaine õpetam ise lõpetamine. Eelm i
sest õppeaastast on õppekavas juhtim ise 
eriaine. M itme nõukogu liikm e arvates 
tundus uus nim etus liialt pretensiooni
kas ning pärast arutelu m ajan
dusteaduskonna ettepanek hääletam isel 
läbi ei läinud.

MAGISTRIKRAADI 
ANDMISE ÕIGUS

avaliku halduse õppekava (magister) 
ning avaliku halduse ja sotsiaalpolii
tika õppekava (magister artihm) alusel 
anti sotsiaalteaduskonna avaliku 
halduse ja  sotsiaalpoliitika osakonna 
nõukogule.

KINNISTUTE  
VÕÕRANDAMISEST

Haldusprorektor Riho Illak tutvus
tas nõukogu otsuse eelnõu - m itte taot
leda ülikooli om andisse Käärikul spor
dibaasi vahetus läheduses, kuid mitte 
selle territoorium il paiknevaid ning 
senini riigivara hulka kuuluvaid TÜ 
halduses olevaid elam uid ning nõustuda 
Kondi ja  Lükardi elam ute riigivarana 
erastamisega. N õukogu hääletas vas
tava eelnõu poolt.

Teiseks taotleti ülikooli omandis 
oleva kinnistu Narva mnt 25 jagamist 
kaheks reaalosaks, nende põhjal kahe 
kinnistu m oodustam ist ning kinnistu, 
mille oluliseks osaks on sellel paiknev 
endine söökla-juuksuritöökoja kom p
leks (ühekorruseline osa, m is külgneb 
ühiselam ute osaga, praegu M anhattan) 
võõrandam ist.

Kinnisvarade osakonna juhataja 
asetäitja Erki Tamm selgitas, et n i
m etatud kinnistu osa on renditud AS 
Berg Hotellile. Rentnik ehitas halvas 
seisus olnud m ajaosa üm ber m eelelahu- 
tuskohaks M anhattan. Ü likoolile m aks

takse renti 25 kr ruutmeetrilt. Ülikool 
peaks m ingi aja jooksu l taasarvlem a 
rentniku tehtud investeeringud. Ligi 5- 
m iljoniline investeering oleks tasaar- 
veldatud um bes 25 aastaga ning seega 
oleks ülikoolil m ajaosa m õttekam  ära 
m üüa. Haldusprorektori ettepanek oli, et 
m üügist saadavat raha võiks kasutada 
ühiselam ute renoveerim iseks.

N õukogu liikm etel oli m itmeid 
küsim usi aktsiaseltsi investeeringute 
kohta (kui palju läks raha hoone rem on
diks, sisustuseks jne). Selle kinnistu 
küsim us tuleb nõukogus uuesti аш - 
tusele.

Järgm ise päevakorrapunktina oli 
kavas rektor prof Jaak Aaviksoo 
ametivanne ning tem a seisukohavõtt 
prorektorite asjus, m illest on k irju
tatud ü le-eelm ises UTs (nr 20 ,29 . mai).

Istungi lõpul pöördus ülikooli valit
suse nimel rektor p ro f Peeter Tulviste 
poole füüsika-keem iateaduskonna 
dekaan prof Jüri T am m , kes ütles, ct 
tal on teda hea m eel dekaanina tänada 
hea koostöö eest valitsuses. “Meie 
koostöö oli konstruktiivne, m õnikord ka 
palav, aga me jõudsim e ikka hetke pari
m ate lahenditeni. Loodan, ct ka 
järgm ise  rektoraadiga saab meil olema 
vähem alt sam a hea koostöö. M a tänan 
Teid ja  soovin jõudu  uutel töökohtadel 
ja  kõigepealt head puhkust!”

N õukogu poolt kõneles prof Inge- 
Maret Orgo, kes oli küsinud p ro f Jaak 
A aviksoolt tähtsam at viim aste aastate 
ülikoolielus. Prof Aaviksoo pidas täht
saim aks seda, et T artu Ülikool on suut
nud pärast NL varisem ist säilitada, a ren
dada ja  edasi viia Tartu Ülikooli head 
m ainet ning saavutanud Ida-Euroopa 
ülikoolide seas arvestatava koha. “ Suur 
tänu Teile selle eest. Te olete teinud seda 
tänuväärset tööd m issioonitundest” , 
lausus p ro f Orgo rektorile.

Rektor prof Peeter Tulviste tänas 
nõukogu liikm eid ning ütles: “M a tahan 
teile ja  kõikidele nendele teie kaudu, kes 
siin nõukogus on viie aasta jooksul ol
nud, öelda suur tänu kõige selle eest, mis 
te olete teinud ülikooli heaks. Ülikool on 
neid pingutusi väärt. Mu eriline tänu 
kuulub mu m eeskonnale, keda olen 
usaldanud ja  ei ole pidanud seda kahet
sem a” .

stipendium
Saaremaa aasta- 

stipendiume on nüüd neli
1997. aastast annab Saaremaa 

Omavalitsuste Liit välja nimelisi aas- 
tastipendiume: Oskar Kallase nime
list stipendiumi humanitaar-, sot- 
siaal- ja kunstierialade üliõpilastele 
ning magistrantidele; Johann von 
Luce stipendiumi loodus-, arsti- ja 
põllumajanduserialadc tudengitele, 
Johannes Hindi nimelist stipendiumi 
tehnikaaladel õppijaile. Tänavu lisan
dus neljas toetusraha, AS Saare Kalur 
poolt asutatud Albert Uustulndi ni
meline stipendium majandustu
dengitele. Tuntud laululooja ning inere- 
kirjaniku A lbert Uustulndi igapäevatöö 
oli aastaküm neid seotud kodusaare et
tevõtete juhtim isega ning seega ka 
Saarem aa m ajanduseluga. Saare Kalur 
on soovinud stipendium i n im e valikul 
jäädvustada A. U ustulndi panust saare 
m ajanduse arendam isse.

Iga aastastipendium i suurus on ka 
tänavu 15 000 krooni. Vabas vorm is 
stipcndium itaotlusi võivad esitada 
vähemalt kolmanda aasta üliõpilased 
ja magistrandid. Taotlus peab sisal
dam a elulookirjelduse, varasem a ha
riduskäigu kirjelduse, kontaktandm ed, 
taotleja pangaandm ed. Taotlusele tuleb 
lisada ülevaade erialasest tegevusest, 
instituudi või õppetooli soovitus ja  
akadeem iline õiend nelja viim ase se
mestri õppetulem uste kohta.

Taotlused esitatakse Saarem aa O m a
valitsuste Liidule (Lossi 1, ЕЕЗЗОО 
Kuressaare; tel 33 362; e-post: 
sol@ tt.ee) I. juuliks. Om avalitsuste 
Liidu stipendium ikom isjon teeb sti
pendium i saajate nimed teatavaks 1. 
septem briks.

Riia Nelis, 
TÜ Saarem aa esindaja

Kairi Aarik Erlc Kõom cts - ekstern T oom as Prangli
N orm an Aas Liis Käosaar Katrin Prükk
Lauri Almann Urm as Kärdi - ekstern Jüri Raatm a
M aret Altnurme Tarm o Laanetu Irina Reino - ekstern
Toomas Altvee Kristina Laas Kristi R einson
Taavi Annus M onika Laatsit Kaarel Relve - cum laude
Ülle Anton - cum laude Kristi Lahesoo Rene R ingas - ekstern
Kadri Aua Kaire Lang Külli Saks
Aet Bergmann M eelis Leis Aet Sallaste
M eelis Eerik M ariana Lepiksoo R aivo Salum äe - ekstern
Jane Eespõld Daim ar Liiv - ekstern Tarm o Sild
Eerik Entsik - cum laude Revo Linno Elar Simmo
Janar Filippov Lauri M adise Urve S inisaar - ekstern
Pavel G ontšarov Mari Miil Indrek Sirk
Katrin Hendrikson M onika M ikiver Tauri Sokk
Alar Häidberg Lauri M älksoo - cum laude G alina Zam ošnikova - ekstern
Airi H äm m alov - cum laude Kaspar N oor - ekstern Tiia Tafenau
Erika Ilves - cum laude Ilona Nurm ela - cum laude

Kretel Tam m
Anu Jaanson Tiina Ojasalu

Daisy Tauk
Rcnita Jõesalu M arina O rehhova - ekstern

Jaanus Tchvcr
Karina Järviste Kaire Ori on

Eneken Tikk
M artti Kalaus Gerty Pau

Thea T reier
Raul Kirjanen Silver Pcepmaa

Janek Tšernov
Terje Kleemann Eneli Perolainen

Mari Liis Tõrs
Anncm aric Koha Anne Pihlak

Erki Uustalu
Elina Kress Kiile Piibur - ekstern

M onika-Silvia Valm
M arika Kreutzberg Toom as Pikam äe

Krista Kull Ivo Pilving Ebe V assiljeva - ekstern

Kai Kullerkupp Denis Polinan Vaike Õ iglane

Semiootika ja 
kulturoloogia eriala

Inga Dorofejeva - cum laude 
Elin Suetiste 

Piret Vaher

Sotsiaaltöö eriala
M aaris Kam encva 

Piret Kasemets 

Karin Kiis - cum taude 
Kristin Krünvald 

Jaanus Rooba 

Margit Rosental 

M onika Sarapuu 

Birgit Siigur 

Kersti Tilk 

Reet Varusk

Avaliku halduse eriala
Kristel Johanson

M erike Kom pus - cum laude
Kaimo Käärmann

Heljc Libük

Jaan Lõõnik

Ingrid Maiste

M arta M ugur

Meelis Naudi

Indrek Ostrat

Janne Parri

Helina Riisalu

M argit Tavits

Kadri Uustal

T iina Vares

Külli Viks - cum laude

Eripedagoogika eriala 
Põhiõpe

Aet Aasm a 

Anu Aavik 

Liis Avarm aa 

Elina Bogom olova 

Diana Hallap 

Ege Juurikas 

R eelika Kalda 

Maili Karindi

Kersti Koitla 

Jaana Koplim äe 

Anne Küttim 

M arge Paas 

Külli Reino 

Kairit Sccnm aa 

Anne Sibul 

Pille T ina 

Tiina T itov 

Kristiina Tom ingas 

Merjc Toom 

M erli Tam tik

Kaugõpe
Jekaterina Boiko 

A nželika G luhhovskaja 

Ülle M uinaste

Avatud ülikool
Tatjana M ihhailova

Psühholoogia eriala
Anita Agabu 

Anti Einpaul 

Imbi Jaks 

Kcil Kaadu 

Hele Kanter

Raul Keskküla + sotsiaaltöö

Karin Kivari

Kali Koido

Reet Labe

Li Lind

Kristi Lõhmus

Hillar M atto

Jana M etsavahi

T iina M ossin - kaugõppe ekstern

M argus Nurk - ekstern

M erle N urm oja

Eva Paaksi + sotsiaaltöö

Piret Paatsi

Anneli Pellja

Helle Pullmann

Tea Raist

Kristina Seepter

Katrin Velnikas

Karin Tam m  

M aret Trei

Politoloogia osakond
Aveli A insalu 

Piret Ehin - cum laude 
Keit Kasem ets 

U rm as Kask 

Alliki Kokka 

Kaim o Kuusk 

Ingrid Laidvee 

M onika Lehtm e 

Kadri Läänesaar 

Liina M ichelson 

Reet N õm m oja 

A ndcr O jandu 

Piret Paljak 

Katrin Ram m o 

Elle Silva - cum laude 
A ile Soe 

Ülle Sulg 

Annika T akker 

A nneli Tarkm eel 

R auno Vinni

Avalikkussuhted ja 
teabekorraldus

Inga Jagom äe

Ajakirjandus
Sigrid Kaasik 

Evelin K ivim aa 

Kristina Seimann 

Erkki Peetsalu 

Raivo Suni

Sotsioloogia osakond
Kadi Kerge - cum laude 
Kätlin Kruus 

M eeli M urasov 

M ait M üürsepp 

Hei li Pais - cum laude 
Riina Seni palu 

M ari U ba - cum laude 
M arko V eisson 

Külli Viks - cum laude 
Villu Talv

mailto:sol@tt.ee
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Inglise filoloogia
M arve Allik - kaugõppe ekstern

Kairi Kargu

Kersti Kiop

Kersti Kõrs

M argus Lattik

Karina Leben

Heva Link

Maigi Luga

Kristel M erilo

Dina Nem valts

M arju N iit

Ülle N äär

Jaanika Ots

Ene Paks - kaugõppe ekstern 

Katharina Puderzell 

Aldo Randm aa 

Liisi Sang - cum laude 
Terje Soom cr 

Annika T im pka - ekstern 

Reeli Torn - cum laude 
M aike Urbala 

Indrek Õis

Saksa filoloogia
Helena Bonde 

Katrin Bonde 

Age Hirv 

Roveena Kapp 

Karin Karja

Kristina К аш  - cum laude 

Tiina Kask 

Kaja Kohlcr 

Kadri Kurs 

Kersti K ärner

Katrin Laiapea 

Evelin Lem etti 

Airi Leppsoo 

Kadi M etsandi 

Rea Pikner 

Sigrid Ruusa 

Annela Sirel 

A gnes T raksm aa 

Jaanus Vahesalu

Norra filoloogia
Hille Lepp 

Kerttu M etsar 

Kristel Z ilm er - cum laude 
Kadri Toom park 

Lagle V arinurm

Taani filoloogia
K atrin M ürkhein 

Ellen 011 

Kristina Stelzig

Rootsi filoloogia
Mai Jaigm a

Kadri Kiviste

M arju Masso

Kristi M ikiver

Ruth Nugin - cum laude
Siiri Parelo

Liina Pukk

Evelin Rannas

Alar Schönberg

Liina Unt

Prantsuse filoloogia
Anu Adam berg 

M argot Endjärv 

Evelin Käärik

Helen Lilleberg 

Ann M aripuu

Hispaania filoloogia
Gitta Raiehm ann

Klassikaline filoloogia
M aarit Kiviloo 

Triin Rebane 

M onika Reinem

Vene ja slaavi filoloogia
Eve Alte

Inna A lõjeva - kaugõppe ekstern 

M oonika Ehlvest 

Kadi Kondratjeva

Iljana M atvejeva - kaugõppe ekstern 

Meelis Korka 

M arina M ihejeva 

Tatjana Petrova

A nžclika Mina - kaugõppe ekstern 

Jelena Šiganova 

M arina Tretjak

Ajaloo osakond
Kreet Aun

Kairc Kaur

Külli Koort

Alo Lõhmus

Tanel M urre

Raili Nugin - cum laude
Katrin O der

Indrek Paavle - cum laude 
Triin Parts 

Rita Peirumaa 

Üllar Peterson - cum laude 

Marve Randlepp - cum laude 

Kristel Rattus - cum laude

Andres Tohver 

Teele Väli

Filosoofia osakond
Rainer Kivi 

T iina M etslang

lesti ja soome-ugri 
filoloogia 

Eesti keele eriala
Kristina Ainelo

Kairit Henno - cum laude
Kaire Kallak

Riina Kuik

Ruta Noor

Inga Nuum e

M ari Sarv - lõpetas 20.04.98

Soome-ugri keeled
Inge Vallandi

Eesti kirjanduse eriala
Anncly H indrikson 

M arianne Liiv 

Tiina M ait

Anneli M anglus - lõpetas 30.03.98 

A ndrus Org 

Tiina Paet 

Jaanika Palm

Priit-K alev Parts - lõpetas 11.03.98 

Liina Pärlin 

Pille Pärlin

Anu Vahtra - lõpetas 6.03.98

Eesti ja võrdlev rahvaluule
Merili M etsvahi - cum laude 
Irene Saal 

Liina Saarlo 

M erike Traat

Soome keel ja kirjandus
M eelika B iene 

Kadri Haljam aa 

Reelika Jakubovski 

Kanni Labi - cum laude 
Eva Sool 

Ivika Värton

Teatriteaduse eriala
Liina Jääts 

Anu Ots

Anu Tonts - lõpetas eksternina 
30.03.98

Ungari keel ja kirjandus
Sander Alfred Liivak - lõpetas 8.01.98

Eesti keel võõrkeelena
Mari Allik

Jekaterina D esjatnikova 

N atalia G ordeeva 

Jelena KopÕltsova 

Svetlana N ikolajeva

Kaugõppe ekstern
Riina Hallik

Maalikunsti eriala
Anu Suuroja 

M adis K uningas 

Irene Roos 

Evelyn M üürsepp 

Pille Tam m cla 

Priit Pajos

Kaarel Vulla - ekstern 

Eve V alper 

Kerli Lutsar

Geograafia
Anu Haugasm ägi 

Tanel Hurt 

Priit Jagom ägi 

Kuido Kartau 

Tam bet Kikas 

Meelis M iehelson 

Tarm o Pikner 

Ülli Reim ets 

Katrin Saart 

M arge Sargm a 

Jan Sccpter 

M ait Sepp 

Sille Songe 

Mikk Suursild 

Priit Tam m  

Tiina Vilu 

Viire Viss 

M ärt Öövel

Bioloogia
B otaan ik a  ja  ökoloogia

Lea Hallik 

Eva-M aria Jeletsky

Katrin Jürgens +  güm naasium i b io
loogiaõpetaja 

Inga Jüriado - cum laude 
Dagm ar Lokk 

Piret Lõhmus 

Ester Pae

M argus Pedaste + güm naasium i bio
loogiaõpetaja + terviseõpetuse õpetaja 

Indrek Pilt 

Kersti Püssa 

Anneli Saks 

Teile Talve

Z ooloogia  ja  hüdrobio loogia
Juhan Javoiš 

Priit Kupper

Asko Lõhmus - cum laude 
Tim o M aran 

Triin V eber

M olek u laar- ja  rakubioloogia  
instituu t

Priit Jõers 

Lauris Kaplinski 

Saul Kivimäe

Sirle Laos 

Indrek Oja 

Gerli Piclbcrg 

Priit Väljam äe

Geoloogia
Rutt Kikas 

Alar Rosentau

Põhikooli loodusteaduste 
õpetaja

Angela Ivask

Gümnaasiumi 
bioloogiaõpetaja + 

terviseõpetuse õpetaja
Liis M erenäkk 

T iia Reilson

Gümnaasiumi 
bioloogiaõpetaja

Kaire Kruusaauk

Arnold Looga

Gümnaasiumi 
geograafiaõpetaja

Egle Kaur

TULEVAL ÜÄDALÜL
15. juuni

□  15.-16. juunini EL Phare Eesti R e
gionaalarengu Projekt ülikooli 
raam atukogus. Rahvusvaheline 
konverents "Ühinemine Euroopa 
Liiduga ja regionaalareng".

16. juuni
□  Kell 13 algab ülikooli valitsuse is

tung.

Päevakorras: TÜ arenduseesm ärgid 
1998/99. õppeaastaks (rektor p ro f J. 
Aaviksoo, arendusprorektor p ro f H. 
Everaus), ülikooliseaduse ja  tulum ak
suseaduse m uutm ise ja  täiendam ise 
seaduse eelnõu (õppeprorektor p ro f V. 
Kalm ), bioloogia-gcogiaafiateadus- 
konna taotlus nimetada ökofüsioloogia 
õppetool üm ber rakendusökoloogia õp
petooliks, ülevaade pangalaenu kaasabil 
tehtavate investeeringute ettevalm is

tustest (haldusdirektor R. Illak) jm  
küsim used.

19. juuni
□ Kell 17 toim ub ajaloom uuseum is 

rektori vastuvõtt cum laude 
lõpetajatele.

□  Pärnu Kolledžis on taastus
ravi ja rehabilitatsiooni eriala 
päev.

Lõpuaktused
Õ ig u steaduskond К 17. juuni 12

Sotsiaalteaduskond К 17. juuni 13.30

B ioloogia-geograafiateaduskond К 17. juuni 15

U su teaduskond N 18. juuni 10

Filosoofiateaduskond N 18. juuni 12

K ehakultuuriteaduskond N 18. juuni 15

M ajandusteaduskond R 19. juuni 12

M atem aatika teaduskond R 19. juuni 15

Füüsika-keem iateaduskond R 26. juuni 12

A rstiteaduskond L 27. juuni 12
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Reisistipendiumiga 
Jaapanis konverentsil

Aprillis andis TÜ Sihtasutus välja 
esimese Hermanni Reisistipendiumi, 
mille asutas AS Hermann Reisid üli
kooli magistrantide ja doktorantide 
õppereiside toetamiseks. Esimese sti
pendiumi sai arstiteaduskonna vii
mase aasta doktorant Tanel Laisaar.

Stipendiumi suurus oli 10 000 
krooni.

Sihtasutuse juhatuse esimees Mar
gus Ots, kui palju tuli sellele stipen
diumile taotlusi ja miks valisite just 
Tanel Laisaare?

Laekus 19 taotlust, enam ik oli ars
titeaduskonnast ja  bioloogia-geo- 
graafiateaduskonnast.

Tanel Laisaare puhul sai m ääravaks 
see, ct sõit oli seotud konverentsiga ning 
kavas oli pidada suuline ettekanne. Pi
dasim e silmas ka, et osaliselt finant
seeriti seda sõitu mujaltki ning et taolise 
sõidu jaoks on üldse raske raha leida.

Tanel Laisaar ütles konverentsi 
tutvustades, et see oli viiendat korda 
toim unud video-torakoskoopilisc k iru r
gia konverents (VA TS), mis seekord 
peeti Jaapanis. “ M ina võtsin taolisest 
konverentsist osa esim est korda. O lem e 
Tartus niikaugele jõudnud, et meil on sel 
teemal küllalt palju kaasa rääkida, aga 
samal ajal m uidugi ka teistelt õppida.

Minu ettekanne käsitles traum a järel 
rindkereõõnde kogunenud verehüüvete 
eem aldam ise võim alusi tänapäevaste 
meetoditega. Kui varem  oli vajalik suur 
rindkerelõige juurdepääsuks pleu- 
raõõnclc, siis nüüd saab seda teha um bes 
paari 1,5 cm pikkuse nahalõike kaudu, 
seega patsiendi jaoks kergem ini.

Käsitlesin ka paari haige ravi, kellel 
esines kaasuvana keskseinandi 
m ädapõletik.

VATS 98

f/y-

Selliseid operatsioone pole seni eri
alakirjanduses kirjeldatud, kuigi neid 
võib tehtud olla. Sain Jaapanist rohkesti 
uut inform atsiooni ja  vestelda 
kolleegidega, kes on palju kõrgetase
melisi operatsioone teinud.

Kui näiteks kopsuvähi kirurgilise ravi 
puhul peeti senini õigustatuks teha suur 
rindkerelõige, siis nüüd seoses endos- 
koopilise kirurgia arenguga saab seda 
m õnedel patsientidel palju lihtsam alt 
teha. K a näiteks õhkrinna ravi on 
tänapäeval täielikult endoskoopiline ja  
seda ju b a  ka meie haiglas.”

* * *

Margus Ots üsas, et Herm anni Rei
sistipendium i fond asutati sihtasutuse 
juurde eelm ise aasta novembris. 1996. 
aastal sõlm is AS Herm ann Reisid üli
kooliga koostöölepingu, mille üks punkt 
käsitleb ka reisistipendium i loomist. Sti- 
pendium ifond m oodustub sel teel, et AS 
H erm ann Reisid m aksab fondi 3% Tartu 
Ü likooli poolt ostetud lennupiletite 
m aksum usest. Nii ct m ida rohkem  üli
kooli inim esed lennupileteid sellest fir
m ast ostavad, seda kiirem ini kasvab rei
sistipendium i fond ning seda rohkem  
saab neid välja maksta. Järgm ine sti- 
pendium ikonkurss kuulutatakse välja 
ju b a  sügissem estril.

Varje Sootak

ii -
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T A R T U  Ü LIK O O LI SIHTASUTUS
TA RTU  UNIVERSITY FOUNDATION

Rahvusvaheline pedagoogika- 
konverents “Kool ja kodu 

muutuvas ajas**
toim ub 23. - 24. oktoobrini ülikoolis. 
Osavõtjail palutakse saata lühiartiklid  
(ca 7 lk) disketil ja  trükitult 15. 
augustiks pedagoogika osakonda.

Teemad:

* Kool ja  kodu - Eesti koolitradit- 
siooni m inevik ja  tulevik.

* Kodu ja  kool õppija kujunem ises.

* XX sajandi lõpp - väljakutse õpeta
jakoolitusele.

* Sotsiaalsed probleem id ja  kasvatus.

* Arvutid, testid ja  õpikud uuenevas 
koolis.

* Põhi- ja  keskhariduse õppekava ra
kendam ine koolis.

* Sotsiaalainete tsükkel koolis uue

aastatuhande algul.

* Loodusteaduste õpetam ise 
probleem id.

Kõik, kes esitavad avaldam iseks ar
tikli ja /või soovivad esineda ettekan
dega, tasuvad osavõtum aksu 150 EEK 
(EA PS-i liikm ed 100 EEK, üliõpilased 
75 EEK). A rtikleid võtam e vastu ainult 
pärast osavõtum aksu tasumist.

Konverentsi töökeeled on eesti ja 
inglise.

EAPS-i arve: Hoiupangas, kood 650, 
arve nr 1120073039. Osavõtum aksu 
saab m aksta ka TÜ pedagoogika osa
konda.

Info tel 375 156, faks 375 345, e-post: 
educ@ ut.cc või hhcinla@ ut.ee.

Ülikooli kantselei võtab 
konkursi korras tööle
rektoraadi vastutava sekretäri

Eeldused:

• kõrg- või kutsealane haridus,

• vähem alt 2 võõrkeele valdam ine (sh 
inglise keel n ii kõnes kui kirjas),

• asjaajam isnõuete tundm ine,

• arvutioskus (tekstitöötlus, tabel
arvutus),

• hea suhtlem isoskus.

Kasuks tuleb cclncv sekretäritöö 
kogem us.

Avaldus koos CV ja  haridust ning 
täiendkoolitust tõendavate
dokum entidega esitada hiljemalt 26. 
juunil personaliosakonda (Jakobi 4 
ruum  305).

Täiendav teave: tel 375 606 (Sirje 
M ark), tel 375 141 (Raivo Valk).

väitekiri
15. juunil kell 14.15 kaitseb Jakobi 

5-302 Karin Tammik magistritööd
“Käigu- ja  jooksutestide sobivusest 
aeroobse töövõim e m ääram iseks 
kcskcalistcl naistel” . O ponendid biol- 
knd Tõnis M atsin ja  biol-knd Reet Link- 
berg.

15. juunil kell 16.15 kaitseb samas 
Meeli Saar magistriväitekirja 
“Süstikjooksu kasutam ine motoorse 
võim ekuse hindam iseks 15-17-aastatel 
tüdrukutel” . Oponendid ped-knd Ants 
Nurm ekivi ja  ped-knd Jaan Loko.

* * *

16. juunil kaitsevad psühholoogia 
osakonnas Tiigi 78-332 magistritööd:

kell 10 Andu Rämmer “Sotsiaalsed 
representatsioonid ühiskondlikust ki
histum isest Eestis” . Oponent Peeter V i
halemm;

kell 11 Katri-Evelin Esop “Interper
sonaalsete probleem ide küsim ustiku 
struktuur ja  valiidsus” . Oponent Anu 
Aluoja;

kell 12 Kaia Kastepõld “Empaatia: 
m õõtm ine ja  seda kujundavad tegurid” . 
O ponent Henn Mikkin.

* * *

16. juunil kell 12 kaitseb pedagoogika 
osakonnas Lii Lilleoja magistritööd 
“U suõpetus eesti üldhariduskoolides 
1989-1997". Juhendaja dots T. 
Lehtsaar, oponendid dots I. K raav ja  
mag P. Valk.

16. juunil kell 15 kaitseb samas Erle 
Nõmm magistritööd “Isiksuslike res
sursside arvestamine e es ti-ja  venekeel
sete koolide õpetajate täienduskooli
tuses” . Juhendaja p ro f R. Valgmaa, 
oponendid dots L. Vassiltsenko ja  dots 
M. Salundi.

17. juunil kell 10 kaitseb Tiigi 78-127 
Anne Õuemaa magistriväitekirja 
eripedagoogika alal “Sotsiaalse kate
gooria “puudega inim esed” tajum isest 
Eesti ühiskonnas” . Juhendaja p ro f Jaan 
Kõrgesaar, oponendid filos-kand prof 
Marju Lauristin ja  filos-dr Paul Kcnk- 
mann.

18. juunil kell 12.15 kaitseb Liivi 2- 
208 Kristiina Hakk magistritööd
“Nõrgalt singulaarsete integraalvõrran- 
dite lahendam ine tükiti poliinom iaalse 
aproksim atsiooni abil” magister scien- 
liarum‘i (m atem aatika) kraadi saam i
seks. O ponendid on em eriitprof E. 
Tam m e ja  füüs-m at-knd P. Uba.

18. juunil kell 13.45 kaitseb Liivi 2- 
208 Anneli Kukk magistritööd “Hin
nangu dispersioon sam ade margi- 
naaljaotustcga valikudisainide klassil” 
magister scientiarum‘i (matem aatiline 
statistika) kraadi saamiseks. Oponendid 
on p ro f E.-M . Tiit ja  E. Tamm.

18. juunil kell 15.15 kaitseb Liivi 2-

Uued telefoni
numbrid

botaanika ja ökoloogia 
instituudis 

(Lai 38 ja Lai 40).
vana nr uus nr

441 272 376 222 (üldnum ber, täks)

4 3 1 3 1 4  376 223

4 4 1 3 2 5  376 224

4 3 1 2 0 5  376 226

434 755 376 220

4 3 1 2 6 3  376 229

431 121 376 230

4 3 1 2 5 2  376 232

4 3 1 0 4 0  376 231

208 Helc-Liis Viirsalu m agistritööd 
“M itm em õõtm eliste sõltuvusstruk- 
tuuride esitusest C-korrelatsioonim aa- 
triksite kaudu” magister scientiarum1 i 
(m atem aatiline statistika) kraadi 
saamiseks. O ponendid on dots T. Möis 
ja  dots I. Traat.

19. juunil kell 8.15 kaitseb Liivi 2-208 
Erkki Leego magistritööd “W W W  kui 
tõeline hüperm eedia süsteem ” magister 
scientiarum'\ (inform aatika) kraadi 
saamiseks. Oponendid on dots R. Prank 
ja  dots J. Pöial.

19. juunil kell 9.45 kaitseb Liivi 2-208 
Albert Tumanov magistritööd
“C ounting o f  Quarto Draws” magister 
scientiarum1 i (inform aatika) kraadi 
saamiseks. O ponendid on em eriitpro- 
fessor Ü. Kaasik ja  dots U. Kaljulaid.

19. juunil kell 11.15 kaitseb Liivi 2- 
208 Anne Pirn magistritööd “ Elukind- 
lustusm atcm aatika I” kaitsm ine magis
ter scientiarum"i (m atem aatiline statis
tika) kraadi saamiseks. Oponendid on 
p ro f E.-M. T iit ja  AS Polaris-Vara osa
konnajuhataja T. Koll.

. •« • • too
Soovime õpetajaid!

E. Vilde nim JU URU KESKKOOL 
Raplamaal (13 km m aakonna keskusest, 
50 km Tallinnast) vajab 1998.a sügisest 
täiskoorm usega õpetajaid:

1) INGLISE KEEL 9.-12. kl,

2) EM AK EEL ja  KIRJAND US põhi
kool ja  vanem  aste,

3) BIO LO O G IA -G EO G RA A FIA .

V õim alus valida am etikorterit (elekt
ri-, kesk- või ahiküttega).

Inglise kcclc Õpetaja palk kokkulep
pel.

Aadress: E. Vilde nim Juuru 
Keskkool, E E 3511 Rapla m aakond.

Tel (248) 44106 direktor, (248) 44147 
kantselei, (248) 44149 õppealajuhataja.

e-post: juurukk@ estpak.ee

varia
EELIC Tartu Ülikooli 

kogudus teatab
Mcic koguduse jum alateenistus 

toimub:

14. juunil kell 11.15 II pühapäev pärast 
nelipühi.

muuseum

näitus
A jaloom uuseum

T o o m e m ä g i
http://w w w .ut.ee/REA M /

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671. 

Ruum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani 11-17.

Näitused: “Tartu Ülikool ja  
V abadussõda” . Ekspositsiooni täiendus 
“ 17. sajandi Tartu Ü likooli alkeem iku- 
laboratoorium  ja  laibalahkam inc” . 
“Surnud õpetavad elavaid” . N äitus pa- 
leopatoloogiast.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932” , “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

K unstim uuseum
P e a h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 

E-R 11-16 

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, k lassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde k ipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n e m u i s e  46

http://w w w .ut.ee/BG ZM  

K-P 10-16 

Info 465 833

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

Näitus: “ A ustraalia” .

G eoloogi amuuseum  
V a n e m u i s e  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inim ese evolutsioonist.

Botaanikaaed  
L ai 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: Võhaliscd. 40 taksonit (liiki, 
sorti).

Raamatukogu  
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “ Hans Trass 
70” , “Frederico Garcia Lorca 100” . 

Näitused: Saskia Kasem aa m aalid, TÜ 
m aaliosakonna 1 kursuse tudengi Kärt 
Putki m aalid, fotonäitus “ Prantsuse 
Rahvuskogu ja  Senat” .

R a a m a t u m u u s e u m  
N äitu s “Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Spordihoones 
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Heureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30. 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Üksikpiletid õpilastele 25, 
täiskasvanuile 30 krooni. Soovitav 
piletid ette tellida tel 375 676.

Ta rtu  Ülikooli raamatupood soovitab
“N aine, tunne om a k eh a”

Paljude jooniste  ja  fotodega varus
tatud käsiraam at on m õeldud naistele, ct 
otsida vastust m õnele küsim usele või 
lihtsalt lugeda, kui soovitakse rohkem  
teada saada naise tunnete, füsioloogia, 
seksuaalsuse, viljakuse, raseduse, ha i
guste, vananem ise jm  kohta. Lisaks 
teavitab raam at naisi tervishoiupoliiti

kas ja  haiguste ravis toim uvatest aren
gusuundadest. See tervisejuht on üksik
asjalik, kergesti loetav ning täis kasu
likku ja  olulist teavet igas vanuses 
naistele.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

UNIVERSITAS TARTUENSIS
ilmub sel õppeaastal veel tuleval reedel, 19. juunil.

Selles topeltnum bris on kuue teaduskonna lõpetajate nim ed, raam atukogu 
erilehekülg, intervjuu haldusdirektor Riho lllakuga jm . Kes soovib veel selles 
lehenum bris midagi avaldada, saatku/toogu materjal esm aspäevaks või kui ci 
jõua, siis inform eerida.

Toimetus

Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680  
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  137 
Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 680  
Tiraaž 1200 
U T  ilm ub reedeti

mailto:educ@ut.cc
mailto:hhcinla@ut.ee
mailto:juurukk@estpak.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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□ 10. juuni! külastas ülikooli Eestis visiidil viibinud Islandi president Ölafur Ragnar Grimsson koos abikaasa 
Guörun Katrin l>orbergsdottiriga.

L innapea  R om an  M u g u r ja  rek to r p ro f  Jaak  A av iksoo  korra ldasid  ü likoo li a ja loo  m uuseum is presidendi auks vastuvõtu . 
A ulas p idas Islandi p resid en t loengu  teem al “ Sm all D em ocracies inE urope” .

Fotol ju u n is  am etisse  asunud  rek to raat koos Island i p resid en d ig a  - vasaku l esim ene  avatud ü likooli p ro rek to r p ro fesso r 
T eet Seene, a ren d u sp ro rek to r H ele  E v eraus, õ p p ep ro rek to r p ro fesso r V olii K alm , rek to r p ro fesso r Jaak  A aviksoo  ja  
Islandi p resid en t Ö la fu r R ag n ar G rim sson .

Jaak Nilsoni foto

Lõpetab esimene lend 
ärijuhtimise magistreid

Paralleelselt m agistriõppega kulgeb

Saksakeelne ajalooajakiri Steinbrücke

Täna ülikooli 
nõukogus

Õ ppeaasta viim asel nõukogu istungil 
on kavas läbi arutada ülikooli aren
gukava ja  järgm ise  õppeaasta aren- 
duseesm ärgid (rektor Jaak Aaviksoo ja  
prorektor Hele Everaus) ja  ära kuulata 
kuratoorium i hinnang ülikooli töö kohta 
ning ettepanekud (kuratoorium i 
esimees Ülo Kaevats).

V alitakse kolm professorit ja  üks aulii
ge. Farm akoloogia professoriks kan
dideerib farm akoloogia prof, m editsii
nidr Lembit Allikmets, stom atoloogia 
professoriks dotsent, m editsiinidr Edvi- 
tar Leibur ja  otorinolarüngoloogia p ro 
fessoriks otorinolarüngoloogia prof, 
m editsiinikand Mart Kull. Ülikooli 
auliikmeks on filosoofiateaduskond esi
tanud pr Aino Järvesoo, kes on osu
tanud m ärkim isväärset sponsorabi 
kunstide osakonna m aalikunsti õppe
tooli väljaarendam iseks.

Kavas on veel õppekavade kinnitam isi 
ning teisi küsimusi.

Täna lõpetab majandusteaduskon
nas ärijuhtimise magistriõppe esime
ne lend.

K utsem agistri kraadi asus avatud üli
koolis kaks ja  pool aastat tagasi taotlem a 
51 varasem a kõrgharidusega praktikut. 
N eist jõud is m inim aalse ajaga sooritada 
kõik vajalikud arvestused ja  teha 
lõpueksam i 27 õppijat. 15 kraaditaotle
ja t  esitasid ja  kaitsesid esimesel või
malusel ka m agistriprojekti, sealhulgas 
AS V alga Group juhatuse esim ees Jaak 
Raudsepp, AS Audentese juhatuse 
esim ees Tea V arrak jt. Cum laude 
lõpetab AS Invicta juhtim istreener 
Sander Karu.

K äesoleval aastal asub sam a Õppekava 
järgi õppim a ju b a  neljas rühm (kuni 60 
inimest) üliõpilasi, kes soovivad saada 
tervikliku ülevaate m ajandusteaduse 
uusim atest rakenduslikest saavutustest 
ning üritada ka ise m agistriprojektis 
mõni põnev ja  oluline probleem  ära la
hendada.

avatud ülikoolis ka ärijuhtim ise 
diplom iõpe keskhariduse baasil, m ille 
esim ene lend lõpetab järgm isel aastal.

Samuti lõpetab sellel aastal m ajan
dusteaduskonnas esimene lend üheaas
tase ärijuhtimise intensiivstuudium i. 
Vastavalt kokkuleppele Berliini M ajan
duskõrgkooliga on TÜ ärijuhtim ise in
tensiivstuudiumi lõpetanutel võimalik 
m inna konkurssi korras õppim a Berlii
ni, et seal pärast aastase stuudiumi 
lõpetam ist taotleda rahvusvahelist 
M BA (Masler o f Business Administra- 
tion) kraadi. Esimesed neli konkursi 
korras välja valitud ärijuhtim ise inten
siivkursuse lõpetanut läheb Saksamaale 
õpinguid jätkam a selle aasta sügisel.

Andres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

N eljapäeval esitleti Toom kiriku vare
m etes A jalookirjanduse Sihtasutuse 
Klcio ja  ajaloo osakonna ühistööna 
ilm uvat saksakeelset ajalooajakirja 
Stcinbrücke,

N im e valim isel peeti koostajate sõnul 
silmas Tartu Kivisilla süm boolset 
tähendust: pärinedes ajast, mil Eesti 
kuulus saksa kultuuriruum i, süm 
boliseerib Tartu Kivisild ühtlasi ka silda 
Eesti ja  Saksa kultuuri vahel. “Kui 
K ivisilla Fondi loom isega asuti ühiselt 
taastam a ajaloolist K ivisilda, siis ajakir
jaga Steinbrücke soovim e taastada kahe

rahva ajalugu ja  kultuuri ühendava kul
tuurisilla,” ütles ajakirja peatoim etaja 
Aadu Must.

Ajakiri baseerub eestikeelsel ajaloo 
ajakirjal Klcio, avaldades seal ilmunud 
parem aid artikleid, aga samuti spetsiaal
selt saksakeelse väljaande tarbeks telli
tud töid. Ajakiri ilm ub kord aastas, ori
enteeruvalt mai lõpus. Koostajate sõnul 
on nende püüdeks teha popu
laarteaduslikku ajakirja, mis on suu
natud laiale kultuurihuvilisele lugejas
konnale.

Raamatukogu tähistab 196. aastapäeva
Aastapäeva tähistam ise hom mikul 

süüdatakse küünlad endiste kolleegide 
haudadel. Kell 13 antakse konverent
sisaalis kätte raam atukogu aas
tapreem iad. D irektor Peeter O lesk esi-

“ Ta rtu  Ülikool juudi kultuuriloos”
on täna kell 10.15 ajaloo m uuseum is 

algava teaduskonverentsi teema. Kavas 
on järgm ised ettekanded:

Tatjana Šor - “Juutide hariduse ajaloo 
allikad Eestis (XIX sajand - 1940),

Anu Raudsepp - “Esim estest Eestist 
pärit juudi kõrgharitlastcst” .

neb ettekandega “Kelle ülikool, selle 
raam atukogu” , M alle E nnel kõneleb 
spetsiondi viim asest vaatusest ning Elo 
T ulm inilt on ettekanne teemal “Aasta 
turvaväravatega” .

T oom as Hiio - “Juudi üliõpilasorgani
satsioonid Tartu Ülikooli ju u res”,

Ken Kalling - “Juudid ja  nendega 
seonduv Tartu Ülikooli teadlaste 
uurim isvaldkonnana” .

K ell 12 avatakse näitus.

□ Eest ära, lõpetajad tulevad!

Reno Hekkonensi foto

Parimad sportlased rektori vastuvõtul
Kolm apäeval võttis rektor vastu ü li

kooli tänavusi parim aid sportlasi ja  
nende treenereid. Traditsioonilisele vas
tuvõtule kutsuti 29 sportlast ja  12

treenerit, nende hulgas olid ka TÜ käsi- 
pallinaiskond ja  võrkpallim eeskond, 
naisvõim lejad j t  m itm ed nim ekad ker
gejõustiklased.
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Tartu  Ü likooli valitsus

16 . juunil
* Järgmise Õppeaasta arendusees- 

märke tutvustasid rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja arendusprorektor Hele 
Evcraus.

Vastavalt ülikooli põhikirjale vaatab 
nõukogu läbi ülikooli arengukava, tehes 
selles parandused ja  püstitab konkreetsed 
arenduseesmärgid järgm iseks õppeaas
taks. Tänavu sattus arengukava läbi
vaatamine juhtkonna vahetusega samale 
ajale. Rektori valimiste ajal avaldati aren
damise prioriteetide üle erinevaid seisu
kohti. Valitsuses arutatavad arendusees
märgid ja  ettepanekud arengukava ümber- 
sõnastamiseks valmistas ette teadus- ja 
arendusosakond. Prioriteetide ümbersead- 
mist on neis arvestatud.

Rektor lausus arutelul, et võrreldes 
varasemaga oleks suur samm edasi astu
tud, kui järgmise õppeaasta jooksul kas
vaks teaduskondades sisuline aren
dustegevus koostöös rektoraadiga. 
Strateegiline areng tuleks teaduskondade 
nõukogudes läbi arutada ning siis saab 
selle põhjal järgmise aasta juunis ülikooli 
arengukava täiendada.

Prorektor Hele Everaus rõhutas, et aren
gukavas on kõik osad omavahel seotud. Ta 
toonitas õppe- ja  teadustöö interdistsipli
naarsuse suurendamise vajalikkust, moti
vatsiooni loomist innovaatiliste raken
dusuuringute ja  arendustööde tegemiseks, 
samuti ülikooli teadustulemuste raken

damise (tehnosiirde) strateegia 
väljatöötamist. Ülikooli teadussaavutuste 
ja  õppimisvõimaluste üks laialdasem 
tutvustusviis on teha seda regionaalpolii
tika abil. Kavas on luua regionaaluuringute 
keskus.

Valitsus kiitis arenduseesmärgid heaks 
ning otsustas need koos täienduste ja 
parandustega esitada 19. juuni nõukogu 
istungile.

* Õppetooli ümbernimetamine. Valit
sus toetas bioloogia-gcograafiateaduskon- 
na taotlust nimetada ökofüsioloogia õppe
tool rakendusõkoloogia õppetooliks.

Eelmisel nõukogu istungil jäi muutmata 
majandusteaduskonna ettepanek nimetada 
kaubanduse õppetool juhtimise Õppe
tooliks. Valitsus arutas küsimust ning 
toetas teaduskonna ettepanekut sellega 
uuesti nõukogusse minna.

* Ülevaate pangalaenu kaasabil 
tehtavatest investeeringutest tegi 
haldusdirektor Riho Illak.

* Ülikooliseaduse ja tulumaksusea
duse muutmise ja täiendamise seaduse 
eelnõu ettepanekute läbivaatamiseks 
moodustab rektor komisjoni, kuhu 
kaasatakse teaduskondade esindajad ja 
nõukogu komisjonid. Komisjoni töö tule
mused tuleb esitada sügiseks.

* Rektor informeeris valitsuse liik
meid järgmise aasta riigieelarvest.
Kõrghariduseks eraldatavad summad või
vad suureneda 20%, ülikoolil on lootust 
saada raha õppekuludeks ligi 25% rohkem, 
teaduse eelarve kasv on umbes 10%.

* Valitsus otsustas autasustada arvu
tuskeskuse peaspetsialisti Jüri Tapferi 
ülikooli medaliga.

■ .

Teabetund rektoriga
17. juunil toimus selle aasta viimane 

ülikooli teabetund, kus esines vähem 
kui kuu aega ametis olnud rektor prof 
Jaak Aaviksoo. Rektor kommentee
ris tehtud otsuseid ja tutvustas lühi
dalt rektoriametis selginud tuleviku- 
mõtteid.

Otsus õppetöö osa endisest rohkem 
rõhutada, oli õige, seda näitab nii 
üliõpilaste kui õppejõudude ühine 
toetus tehtud m uudatustele. Õ ppetöö ei 
ole ainult õpetam ine, see on ka kogu 
õpetam isega seotud keskkond: kus, m il
liste vahenditega jne. Selles vallas on 
ülikoolis veel väga palju ära teha.

Ebaefektiivsest töökorraldusest 
rektoraadis. Rektori sõnul on midagi 
m äda ülikoolis, kus tegutseb ligi küm m e 
tuhat inim est ja  kus rektor peab allkir
jastam a sadu erineva tähtsusastm ega 
pabereid. Selline olukord on 
arusaadavalt seotud kehtiva eelarve ja  
palgapoliitikaga, kuid rektori poolt 
viseeritavate dokum entide hulk peaks 
töö efektiivsuse huvides vähenem a mit
m ekordselt.

Üliõpilased, õppejõud ja administ
ratsioon. Ü likooli akadeem ilise pere ja  
adm inistratsiooni suhetes saab mõndagi 
parandada, kui regulatiivse iseloom uga 
dokum ente valm istab ette adm inistrat
siooni allüksus, kes töötab välja, 
kooskõlastab ja  viib dokum endi o tsus
tavate kogude ette. Rektori arvates 
tõstaks selline töökorraldus adm inistrat
siooni vastutustunnet ja  parandaks ad- 
m inpoole seni m itte ju s t eriti ladusalt 
arenevat koostööd teaduskondadega.

Infosüsteemi töölerakendamise 
tempo on aeglane. Selleks, et ülikool 
saaks om a hea infosüsteem i, on palju 
tööd tehtud, kuid nii süsteem i 
valm imise kui rakendam ise tem pot tu
leb rektori sõnul m ärkim isväärselt tõsta. 
H iljemalt l. septem briks peaksid  kõik 
ül ikooli norm dokum endid, kom isjonide 
koosseisud jm  olem a kättesaadavad in
ternetis.

Raha. Olukord, kus ülikooli kui asu
tust peetakse üleval õppevahendite ku
lul, ülejäänut aga allüksuste om avahen
ditest, viib järelduseni, et kõige vähem  
m õistlik tegevus ülikoolis on 
õpetam ine. Ü ldkulude, jooksvate  ku
lude ja  investeeringute osa olgu ülikooli 
eelarves proportsionaalselt ühesugune -

see on printsiip, m ida rektor tulevikus 
järg ida  lubas.

Palgast. V aatam ata sellele, et ülikooli 
rahandusosakonnast on raske täpseid 
andm eid saada, m oodustavad erinevas 
vorm is m akstud palgad um bes 35%  
ülikooli kogukuludest. Rektori arvates 
võiks see protsent edaspidi suurem  olla 
ja  kui sellega sihikindlalt tegelda, siis 
kahe aasta jooksul võiksid palganum b
rid veelgi suureneda.

Lahenemas. Lähiaja lootustandvatest 
lahendustest nim etas rektor ülikooli 
kliinikum i, m ille osas on saavutatud 
kokkulepped peam inistriga. Vastav 
norm dokum ent valm ib 1. septem briks
1998, kliinikum i üleandm ine koos 
varaga toim ub aasta lõpus.

Ü likooli ja  põllum ajandusülikooli 
suhetes on sam uti toim unud kvalitatiiv
ne m uutus ja  Z B lga seotud kohtuasi 
leiab lahenduse.

K oostöös põllum ajandusülikooliga 
taotletakse ühisom andisse Sõbra maja, 
ct luua sinna Tartu üliõpilaste klubi.

Veel selle suve ja  siigise jooksu l on 
Tartu linnavalitsusega plaanis alla kirju
tada m itu koostöölepingut.

Küsimused. Üliõpilasesinduse teabe- 
toim konna esim ees Fred Puss küsis: 
“ Ülikooli arengukava m uutm ise eel
nõus on kirjas, e t tagatakse ülikooli 
lõpetamine nom inaalajaga. Kas see 
tähendab üleaja õppijate m aksustam ist?

Teiseks, arengukava eelnõus 
öeldakse, et ülikool tagab üliõpilastele 
karjääriteenistuse. M ida see tähendab?"

Vastused. N om inaalne õppeaeg ta
gatakse üliõpilastele produktiivseks õp
petööks vajalike tingim uste loomisega 
ja  järjepideva ning sihikindla nõudlik
kusega õppetöös. F.raldi rõhutas rektor 
ülikooli raam atukogu osa suurendam ist 
üliõpilase abistam isel edukas õppetöös. 
Üle nom inaalaja õppijate m aksustam ise 
otsustab seadusandja.

K arjääritecnistus on ilmselt ülikoolis 
vajalik, sest üliõpilastel on tulevikus 
üha raskem  sobivaid töökohti leida. 
K arjääriteenistus vahendab infot paku
tavatest töökohtadest Eestis ja  mujal 
m aailm as.

Eeva Kum berg, 
teabetalituse infospetsialist

Eesti Innovatsioonifondi 
nõukogu Tartu Ülikoolis

Esmaspäeval pidas ülikoolis oma 
väljasõiduistungi Eesti Innovat
sioonifondi nõukogu.

Eesti Innovatsioonifondi asutas 
Vabariigi Valitsus 1991. aastal m ittetu
lundusliku riikliku organisatsioonina 
m ajanduse tehnoloogiliseks arenguks 
vajalike program m ide ja  projektide fi
nantseerim iseks. Septem bris 1997 ku
jundati fond sihtasutuseks.

Tehnikaülikooli prorektor professor 
Rein Küttncr.

Vabariigi Valitsus nõustus riikliku 
innovatsiooniprogrammiga oma 9. 
juuni istungil. Innovatsiooniprogram m i 
pannakse üles Innovatsioonifondi kodu
leheküljele aadressil http://mineeo.ee/eif.

Tartu Ülikooli esindaja fondi nõu
kogus on professor Toivo M aimets.

teen u ste  ja  ra k e n d u s te  a n d m eb aase  
ning s/jiH -o j^-program in i.

Seejärel

tutvustati
ülikooli tehnoloogilisi p ro jek te , mis
on välja kasvanud alusuuringutest ning 
m ida Eesti Innovatsioonifondi toel 
arendatakse turusuutlikuks.

Mihkel Kerikmäe tutvustas tcrmolu-

□ Arendusprorektor professor Hele Evcraus rääkis ülikooli kavadest teadustulem uste rakendam isel.

Innovatsioonifondi nõukogu esim ees 
on m ajandusm inisteerium i kantsler 
M argus Leivo, londi juhataja on Jüri 
Liehfeld.

Innovatsioonifond rahastab tehno
loogiaalaseid ja  tootm ise konkurent
sivõimet tõstvaid projekte ning toetab 
innovatsiooni infrastruktuuri väljaaren
damist.

Fond koordineerib Eesti riiklikku in
novatsiooniprogrammi, mille üks ees
märk on teadus-ja arendustööde sidu
mine Eesti majanduse vajadustega.

Program m i kohaselt peaks aastaks
2002 tehnoloogiaalaste arendustööde 
riikliku eelarve maht olem a võrreldav 
teaduse finantseerimise mahuga (-0 ,5  
%  sisem aisest koguproduktist). Pro
gramm i üldkoostaja on Innovatsiooni
fondi nõukogu aseesim ees, Tallinna

Ülikoolis
võttis fondi nõukogu vastu aren- 
dusprorektor professor Hele Everaus.

Tartu Ülikool on om a arengukava ko 
haselt kavandanud senisest enam 
tähelepanu pöörata rakendus- ja 
arendustöödele ning asunud välja 
töötam a teadustulemuste raken
damist ja innovatsiooni toetavat 
tugisüsteemi, ct kaasa aidata 
tehnoloogilise kõrgkultuuriga riigi üles
ehitamisele.

Innovatsioonifondi toetusel läbivii
davast tugisüsteem i projektist ja  tead
lastele motivatsiooni loom isest raken
dustega tegelem iseks ning IN N O V A A 
TIKA m essist rääkis teadus- ja  
arendusosakonna juhataja  Andi Pärn. 
Ülikool valm istab ette tehnoloogilist 
auditit, tellijatele suunatud teadus-

m inestsentsdetektorite alusel loodavat 
dosim ectrilist kom pleksi ja  kiirguse 
m õõtm ise teenuseid. N im elt sai ülikooli 
keem ilise füüsika instituut tänavu mais 
Eesti K iirguskeskuselt kiirguscalasc 
tegevusloa. M. K crikm äele andis Tartu 
Standardiseerim is- ja  M etroloogia- 
keskus detektorite, radiom ectrite ja  
dosim eetrite taatleja kvalifikatsiooni. 
D osim cetriline kom pleks valm ib Inno
vatsioonifondi toel.

Professor Hannes Tammet ja dot
sent Eduard Tamm andsid ülevaate 
keskkonnauuringutes kasutatavast 
elektrilisest acrosoolispcktrom cctrist, 
m ille uut versiooni kavandatakse ning 
m ida ülikooli litsentsi alusel soovib 
tootm a hakata ülikoolist väljakasvanud 
(ehk spin-off) linna AS Airel.

Järg  6. lk

□ M ihkel Kerikm äe näitas kiirgustegevuse-alaseid atestaate Innovatsioonifondi nõukogu esim ehele M argus 
Leivole.

Andres Tennuse fotod

http://mineeo.ee/eif
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Haldusprorektori neli aastat
INTERVJUU HALDUSDIREKTORI RIHO ILLAKUGA

Olid ülikooli haldusprorektor 
neli a asta t ja üks kuu. Milliseid 
põhimõttelisi üm berkujundusi 
tegid om a vastutusalas?

V iim atisel ülikooli nõukogu istungil 
esitasin nõukogu liikm etele 40-le- 
heküljelise aruande om a vastutusala 
tegevusest ja  sealhulgas ka ülevaate 
olulisem atest etappidest sellest ajast 
alates, kui võtsin vastu rektor Tulviste 
väga ootam atu ettepaneku asuda 
haldusprorektori am etikohale.

On võimatu ühe lausega neid üm 
berkujundusi kokku võtta, sest ülikooli 
haldus-m ajandustegevuse arengut ei saa 
vaadelda lahus nendest protsessidest, 
mis toim usid neil aastatel Eesti ühiskon
nas tervikuna.

M eenutagem , ct sel perioodil pandi 
alus olulisele teisenem isele seadusand
likus ja  norm atiivses baasis: võeti vastu 
Tartu Ülikooli seadus, ülikooliseadus j t  
seadusandlikud aktid ning ülikooli 
põhikiri. Nende seadusandlike ja  nor
m atiivsete aktidega tagati ülikoolile, et 
tem a stabiilse arengu üks oluline garan
tii on ülikoolile varem  kuulunud ja  üli
kooli kasutuses oleva kinnisvara tagas
tam ine ülikooli om andisse. Ülikooli 
nõukogu algatas vara tagastam isprot
sessi 1995, aasta 29. septem bril.

Et varade tagastam ise taotlusest tule
nes vajadus kinnisvarade form eerim i
seks, siis püstitati ülikooli arengukavas 
ühe esm atähtsa ülesandena ülikooli m u- 
m iprogram m i väljatöötam ine ning selle 
alusel tcaduskondlikc ruum iprogram 
m ide koostamine.

Selle lõpptulem useks oli Tartu Üli
kooli territoriaal-ruumilise arengu
k av a  (Tartu linnas) vastuvõtm ine üli
kooli nõukogus 20. detsem bril 1996. 
A rengukava põhiprintsiibiks on võ i
m alikult lühikese ajaga välja ehitada 
igale teaduskonnale om a kodu e cam- 
pus.

Ä ärm iselt m ahuka kinnisvarade k ind
laksm ääram ise alustam ine 1995. aastal 
tingis vajaduse ülikooli kinnisvarade 
kom pleksse haldam isega tegeleva 
struktuuriüksuse järele, mis tegutseks 
iseseisva osakonnana. Kinnisvarade 
osakonna m oodustam ine viidi lõpule I . 
veebruaril 1997, kui senise dokum entat
sioon i-ja  arvestuskiisim ustega tegelnud 
väikesearvulise k innisvaraosakonnaga 
liideti m ajandusosakond, sh m ajan
dusosakonna elam uteenistus ja  
valveteenistus ning ehituskorraiduse 
osakonna ehitusjaoskond. Selle tule
m usena loodi kõiki ülikooli k inn is
varasid (õppe-ja  teadushooned ning ela
mud) haarav ning nende arvestust, 
hooldust, val vet, remonti ning m uid vas
tavaid tegevusalasid hõlm av ühtne kin
nisvarade osakond.

Äärm iselt nappide vahendite juures, 
arvestades ülikooli hoonete ülikõrget 
am ortisatsiooni, paisuvat ehitus- ja  re- 
m ondim ahtu ja  m itm e uusehitusobjekti

paralleelset käigusolekut, tuli luua üli
kooli ehitus- ja  rem onditegevuse kor
raldam ise süsteem , mis võim aldaks 
leida ja  koondada m aksim aalselt res
sursse erinevatest finantsallikatest (rii
gieelarvest eraldatud vahendid; vabarii
gi valitsuse reservfondist eraldatud va
hendid; teaduskondade (allüksuste) 
om avahendid; välisinvesteeringud ja  
sihtotstarbelised finantseeringud; spon
sorsum m ad, krediteerim ine laenude 
abil) ning neid etteantud param eetritega

paindlikult juhtida.

K orraldusliku mudeli loomiseks n i
metati e h itu s-ja  rem ondiosakond alates
1996. aasta 1. jaanuarist ehituskor
raiduse osakonnaks. O sakonna 
koosseisus olevad eraldi teenistused, 
mis veel enne teenistusteks m uutm ist 
töötasid iseseisvate osakondadena, lii
deti ühtseks tervikuks. Ehituskorraiduse 
osakonna koosseisus taastati 1996. aas
tal ülikooli arhitekti ametikoht.

Ü likooli campust‘c hajusa paik
nem isega, m is ühtlasi fikseeriti territo- 
riaal-ruum ilise arengukavas, kaasnevad 
kõrgendatud kulutused kom m unikat
siooni- ja  tehnovõrkudele, samuti 
suurendab ülikooli hoonete vaheline 
kaugus transpordikuiutusi.

Kommunikatsioonivõrkude osas on
1995. aasta novem brist alates ülikoolis 
realiseerunud telefoniside arenduskava. 
Selle tulem usena rakendati tööle firma 
Ericsson uusim al tehnoloogial põhinev 
lokaalvõrk, mis asendas kolm  am or
tiseerunud ja  tehniliselt vananenud 
analoogtelefonijaam a.

Jaam a teenuseid on järk-järgult laien
datud, praegu on kokku üle tuhande all- 
abonendi. Telefoniside kvalitatiivne 
uuendam ine on toonud ülikoolile 
m ärkim isväärset m ajanduslikku kasu, 
sest sam a arvu linnatelefonidega võr
reldes (arvestades kõneminuti hinda 
jne) on saavutatud om a digitaaltelefoni- 
jaam adc kasutam isega aastas kok
kuhoidu rohkeni kui poolteist 
miljonit krooni, seega kolme aastaga 
kokku ca 5 miljonit krooni. Iga aastaga 
kokkuhoitud sum m a suureneb.

Tehnovõrkude osas asetati põhirõhk 
energiasäästuprogram m i tagamisele.

Transpordi osas alustati 1995. aastal 
nõukogudeaegsete am ortiseerunud 
transpordivahendite väljavahetam ist 
uute, tunduvalt ökonoom sem ate 
sõidukite vastu. Ö konoom sem ate ja  
töökindlam ate sõidukite kasutuse
levõtuga vähenesid kütuse-, hoo ldus-ja  
rem ondikulud, millega saavutati kok
kuhoidu ca 1/3 võrra. Samuti hakkas 
ülikool esm akordselt ise transpor
diosakonna kaudu korrastam a liiklust ja  
parkim ist ülikooli õppehoonete ja  ühis
elam ute üm bruses.

Ülikool sõnastas 1995. aastal prio
riteetse eesm ärgina (mis fikseeriti nii 
ülikooli kui ka Tartu linna arengukavas)

luua koostöös Tartu kõrgkoolide ja 
linnavalitsusega seniste ühiselamute 
ja toitlustusasutuste baasil ühtne 
üliõpilaskonda teenindav struktuur,
leides sellele optim aalse organisat
sioonilise vormi. Pärast pikaajalisi 
läbirääkimisi ja  juriidilisi ekspertiise o t
sustas TÜ nõukogu 1996. aasta 27. sep
tembril heaks kiita m ittetulundusühingu 
Tartu Üliõpilasküla põhikirja eelnõuja 
likvideerida väikeettevõtte Tartu Ü li
kooli Üliõpilasküla,

Vaatam ata probleemi keerukusele Õn
nestus reorganiseerida kogu ülikooli 
kohvikute ja  einelaudade võrgustiku 
haldam ine, mille tulem usena tõusis 
teenuse kvaliteet.

Ü likooli arengukavast lähtuvalt 
koostati 1995. aastal struktuuriüksuste 
arengukavad, mis ühtlasi võeti aluseks 
haldusaparaadi reformi jätkam isel
1996. aastal, ülikooli arengukavas sätes
tatud vastutusalade piiritlem ise tule
m usena laienesid aastal 1995-1997 
haldusprorektori vastutusala struk
tuuriüksuste tööülesanded ja  tegevus
valdkonnad, Haldusprorektori otsesesse 
alluvusse lisandusid iilikoolisiseste üm 
berkorralduste tulemusel 1995. aastal 
Kääriku spordibaas, Linna spordibaasid 
ja  kom m unikatsioonitehnika osakond; 
asutuse staatuse m uutum isega Sõbra 
M aja, Ülikooli kohvikud ja  
Üliõpilasküla; loodi kinnisvarade osa
kond. 1996. aastal moodustati 
haldusprorektori vastutusala struk
tuuriüksusena ülikooli raam atupood ja
1997. aastal ülikooli apteegid. I prorek
tori vastutusalasse viidi 1996. aastal üle 
endise plaani-finantsosakonna ja

raam atupidam ise baasil m oodustatud 
rahandusosakond.

Kas need õigustasid end?
Pigem jah  kui ei.

Paljude m uudatuste õiget tulem ust 
saame teada ehk alles m õne aasta pärast. 
Kuid kui taas m eenutada viim ast nõu
kogu istungit, kus osalesin haldus
prorektorina, siis oli hea meel tõdeda, et 
arutelus sai haldus-m ajandustegevus 
sõnavõttudes enam use toetuse.

Usun, kasutades sporditerm ineid, et 
latti on suudetud üsna kõrgel hoida. 
T eha aga on veel palju. Ehk teisisõnu: 
alus edasim inekuks on toekas ja  lootust
andev.

Mida pead prorek to riaastate  
suurim ateks kordam inekuteks?

Seda, et nende aastatega on kujunenud 
teotahteline m ees-ja  naiskond. Haldus- 
ja  tugistruktuurid on loodud ülikooli 
põhitegevuse toetam iseks ja  scc toestus- 
tala peab olema valm is kandm a kõiki 
raskusi, mis kaasnevad ülikooli 
edasim inekut tagavate m uudatustega.

Kas on midagi, millest Tartu 
Ülikooli haldusprorektori jõud üle 
ei käinud?

H aldusprorektor tegutses etteantud 
tingim ustes ja  raam ides. Kindlasti oli 
lubadusi, mis olukordade (seaduste, 
reeglite jne) m uutum isest tingituna jäid  
täitmata või otsuseid, mis realiseeru
mata. Füüsilist jõudu ja  tahet, tänan 
küsim ast, mul jätkub.

Rektor Jaak Aaviksoo tegi rek
toraadi struktuuris m uudatusi 
ning haldusprorektori am etikoht 
asendati haldusdirektori omaga. 
Nõustusid tem a ettepanekuga 
sellele kohale asuda. Miks?

Ajal, kui asusin haldusprorektori 
ametisse, oli 1 prorektoriks Jaak A avik
soo. Kogu selle aja, mis me töötasim e 
ühes rektor Tulviste m eeskonnas, mcic 
vaated ülikooli arengule ühtisid. Nendel 
teemadel pidasim e tookord p ro f Aavik- 
sooga palju pikki arutelusid ja  nõupi
damisi. Jaak Aaviksoo on jõu line  isik
sus, kelle initsiatiivil on võetud vastu 
m urrangulisi otsuseid. Rektorivalim iste 
järel olid meil kohtum ised p ro f A avik- 
sooga ja  m a inform eerisin teda sellest, 
m is oli toim unud ülikooli haldus-m ajan- 
dustegevuse arengus tem a m inistriks 
oleku ajal ja  hiljem.

Rektor p ro f Jaak A aviksoo hinnang 
m inu tegevusele haldusprorektorina 
ning tema positiivne ja  jõuline tuleviku
visioon julgustasid mind tema tehtud 
ettepanekut asuda haldusdirektori 
am etikohale vastu võtm a, sest tundsin, 
et olen valm is ellu viim a neid sam aseid 
põhiseisukohti ülikooli aren- 
guküsim ustes, m is meie kõnelustes sel
gusid. M ääravaks sai ülikooli valitsuse

toetus minu senisele tegevusele,

Põhjusi, m iks m a nõustusin, on lisaks 
eelnevale teisigi. Esiteks, loom ulikult 
isiklikus plaanis, et alustatud üm berku
jundusi jätkata  ja  lõpule viia, et näha 
om a töö tulem usi. Teiseks, loom ulikult, 
on “akadeem iline vabariik” scc kesk
kond, m illes olen näinud enda isiklikku 
arengut. Suhtlem ine akadeem ilise ko
danikkonnaga annab juurde m ärksa roh
kem, kui esm apilgul seda teadvustada 
suudaks imegi. K olm andaks olen tüübilt 
n-ö m eeskonnam ängija ning nagu 
eelpool m ainisin, usun väljakujunenud 
m ees- ja  naiskonna võim ekusse.

On veel m itm eid põhjusi, aga eelkõige 
rõhutaksin aima mater 'i erilist aurat, 
m ida hindan kõige kõrgem alt oma 
tööandja juures.

Milliseid m uudatusi tuleb Sinu 
tegevusvaldkonnas?

T ulevikustsenaarium ides on m õiste
tavalt ette näha m uudatusi, et toim uks 
tegevusvaldkonna areng ja  selles toim i
vate struktuuride-allüksuste evolut
sioon vastavalt Eesti ühiskonna ja  üli
kooli terviklikule arengule, pidades sil
m as ülikooli ja  teiste institutsioonide 
ühishuve. O m a tegevusvaldkonna tu
levikku planeerides arvestan eelkõige 
ülikooli territoriaal-ruum ilise aren
gukava realiseerum isega. Ja  võim alikud 
on erinevad arengud, m is tulenevad 
seadusandluse m uutum isest, näiteks 
ülikooli õigusest osaleda äriühingutes 
jne.

Ülikoolil on praegu pooleli mitu 
ehitusobjekti - uus keeltem aja 
ehk nn Paabeli to rn , majan
dusteaduskonna uus hoone, 
biomeedikum... Mis millal valmib?

Probleem id?
Lepingujärgselt valm ib Paabel 1. sep

tem bril, biom eedikum i ehitatakse sot
siaalm inisteerium i tellim usel ja  scc 
valm ib sajandivahetuseks. M ajan
dusteaduskonna õppehoone osa Narva 6 
valm ib lepingu järg i 31. augustil, Narva 
4 valm im ise tähtaja osas lepitakse 
kokku 31. juulil. Põhjus valm im ise 
edasilükkum iseks on asjaolus, et seni on 
ci ole veel leitud lahendust õppe- ja  
teadustöö arenduskoja asukoha 
probleem ile. Samuti lõpeb sotsiaal
teaduskonna Õppehoone Tiigi 78 
renoveerim ine järgm ise  aasta alguses.

Kui kaugel on peahoone kindlus- 
tamine?

Sam a kauget kui 1996. aastal, s.t 
kindlustatud on kohvikupoolne tiib ja  
keskosa. Põhjus, m iks tööd katkesid, on 
üldteada.

Miila! peahoones kohvik 
avatakse?

Loodan, et järgm isel sem estril.

K üsis V arje Sootak

□ Paabeli torn peab valm im a 1. septembriks.

Reno H ekkonensi foto

□ Eelmise rektoraadi I prorektor Toivo M aim ets, haldusprorektor Riho Illak ja rektor Peeter Tulviste Gustav  
Adolfi uuendatud platsile püram iidtanim e istutam as.

Jaak Nilsoni foto



Arstiteaduse osakond Piret M itt Sven Sihver Oksana Sažina Katrin M adissoo

Virge Aabram s Iris M osona Kristel Sikk Irina Sääsk Triin M äesalu

Mari Aarem äe Pille M uliin Siim Simmo liiana TatarlÕ Airika Parts

Ain Aaviksoo M eila M ännason Riho Sisask Edouard Toktaoulov Eire Peik

Evctyn Aaviksoo Ruth M ännik Mare Suigom Natalja Tratš K annen Privoi

Reet A lapuu Hanno M ölder M eelis Sula Stomatoloogia osakond Helika Pung

Diana Baikov Annely Nairismägi Kahro Tall Kristi Braks Silja Rebane

Kaia Enni Jaak Nairismägi Katariina Tamm Kadri Kalev Elina Saag

Liina H aring Anna-M aria-A leksandra Neitenbach Tiina Tam vere Veikko Keim ann Kaire Saar

Kaire Hcilman Kaidi Nigol Ene Tee Allan Kirtsi Tatjana Skrebuhhova

K alm er Innos Eva-M aria Niine Triin Tennosaar Liina Krünvald Anneli Suija

Piret Innos Ekke Nääb Ü lar Teppo - ekstern M are Kukk Aet V ähejaus

Jana Jaal Kaupo ü le Liija Tooman Inga Laiv Meditsiiniõetea
Mati Jalakas M aris 011 Kaidi Touart Inga Ly osakond
M arika Jüm a Triinu-M ari Ots Kadi Tsim m er Jelena M aslova Sirje Kccrdo

Kaie Kaasik Piret Paap M ihkel Vadi Regina N eidre Liina Kukk

Katrin Kalju Siiri Paas Oliver Vaidc Kirstcn Nigul - cum laude Gea Lindepuu

Kaja Kallion - cum laude Ave Pae Indrek Valvas M ailis Peets Anneli Lorenz

Katre Kangur Marje Palm Eva Vask Rainer Rannula Pille Lätt - cum laude
Heldi Kase M arko Pastak Epp Vessel Eve Reim and M are O der - cum laude
Ilmar Kaur - cum laude M erle Pauts Annika Õitn Piret Rossner Kadri Paakspuu
K airit K ender Kaupo Peda (v e n e  õ p p e k e e le g a ) Piret Schmitte Elo Paap

Ivika K eskküla Aira Peri Juris Germ ovs Katrin Tam m et Piret Sillaots

Antti Keskrand Andres Peri Agita Inkena K airit Teesaar Anne Sirge

Ülle K iisla - cum laude Tiia Pertel Konstantin Ivanov M erly-Riin Teesalu Anne Tsõbina

Katrin Kivisto Kai Pärnamägi Tatjana Jevdokim ova M arina Udalova B irgit Uiga

Agris Koppel T iia Põder Veronika Jevstignejeva Liis Vccdc M erle V arik - cum taude
Andres K otsar Peeter Põld Andret Kamaleev Siim Vesingi Bakalaureusec
Annika K üüdorf Reet R aam at Anna Kartašova Tatjana Volkova Külli All
K annen  Käblik Ragne Raudsepp Aleksei Kisseljov Sigrid Vool M ade Ilves
Boris Lapidus Nele Rasm ann Natalia Kisseleva

Kati Võrk Ave Kants
Juhan Liehfeld Rceli Rcier M arina Kivi

Piret Laikoja
M artin Kivi - cum laude

Jelena Zguro
Tõnis Loigom Signe Rohi
M aia M aastik Dagm ar Rüütel Jelena Lissitsina Anu Ülemaante Kaja Liiva

M are M alva Aare Saluste Ališer M adaminov Farmaatsia osakond Liivi Linnum ets

Helen M andre Priit Sam arüütel Julia Pantšcnko Katri Kilio Pille Tam m pcrc

Andres Meus M argc Sehm idt Tatjana Poltavskaja Jaana Kuuskla Urve Tõnisson

Priit M iidla Svetlana Sergejeva Julia Potašenkova Triinu L inam aa Reet Urban

Füüsika eriala
Andres Heinloo

Andi Hcktor

Gert Hütsi - cum laude
Kristel Kivari

Aleksei Kotlov

Boriss M ahrov

Matti M õttus - cum laude
Konstantin Skaburskas

Juri Smirnov

Aleksandr Strcltsov

Ly Sõõrd

Janno Tuulik

Oliver Tärk

Peeter Vois

Svetlana Vesselova

Keemia eriala
Annemari Arro 

Ivari Kaljurand 

Kristina Kali

Andre Lom aka - cum laude
Tiina Lääne

Rando Madi

M aike M ölder

Gunnar Nurk

Liina Permann

Janne Pullat

T iina Põldm aa

Peep Raik

Ave Sarapuu - cum laude 
Evelin Saro 

Kaido Sillar 

Jaak Suurpere

Jaana T am m iku - cum laude 
Kaido Täm m  

Siiri V elling 

Vaike Verevm ägi

Loodusteaduste õpetaja 
põhikoolis

Terje Huik

Kadri Kikas

Tiia K ivirand

Külliki K laar

Hiide Laus

A de Leuska

Reelika Lippur

Pille Lüdim ois

Mari Paltser - cum laude

Lee Raide

Külli Saar

Leelo Torp

Kairi V aher - kaitseb lõputöö 19. juunil 

Enn Ööpik

Õpetaja kutseaasta
Karin Muru

Pille K ängscpp - kaitseb lõputöö 19. juuni! 

Janne Pullat - kaitseb lõputöö 19. juunil

□ Tavakohaselt on üli
koolis esim esed lõpe
tajad õigusteadus
kon n ast

i
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Bakalaureuseõpe
Majandusteaduse eriala

Kalle Ahi - cum taude
Ave Aigro

Katrin Alavcc

Jan Andre

Jevgeni Artašov

Riia A rukaevu - cum laude
Urm as Einroos

Melen Elistc

Georgi Grigorjan

Aigar Hain

Helena Hannula

Kuno H ellerm ann

Leho Herm ann

Mihkel Hollo

Aleksei H olom ejev

Marge Ibrus

Tam bel Ihcr

M arko Ilus

M argus Indus

Rainer Innos

Dmitri Ivanov

Krista Jaakson

Indrek Jaaska

Karin Jõeveer

Nikolai Karasjov

Mai Kartau

Tõnis Karu

Kristiina K asem ets - cum laude
Juri K idjajev

Mati K iisler

Lauri K iivit

Lauri K ikerpill

Pärt Kivaste

Kadri K ollist - cum taude 
Tiit Kom bo 

Inga Kozlova 

Ahti Kuris 

Aivo Kuus 

Anu Kuus 

Katre Kõvask 

Indrek Künnapas 

Arno Lainem äe 

Andres Leht 

Ave Leis 

N adežda Leljuhh 

Karina Lellcp 

Tatjana Leoško 

M artti L illeorg 

Jarno Lindvc 

M onika Linkov 

M onika Lipson 

V iktoria Lobaiko 

Aivo Lokk 

M argo Lubcrg 

Riho Lubi

Olga LuStšik - cum laude 
M onica Maiste 

Natalia M akarenko 

Jelena M akartsova 

Katrin M artinson 

Jaan M asso - cum laude 
Priit M ikelsaar - cum laude 
V ladim ir M ironov 

Anna M urašina 

M aarika Mägi 

M arrit M ändm ets 

Katrin M ännik 

M aimu M ölderson 

Tuulika Nohrin 

Eda N oorm aa 

M arika Nurm eots 

Indrek Nuum e 

Toom as O jakäär 

Mari Ojasoo 

Katrin Olenko 

T oom as Orav 

M arianna O zem ova 

Herct Ots 

Kätlin Paavel 

M arju Padjus 

M arju Pai 

Rünno Pajumägi 

Tanel Paut 

Iris Peets

M arek Piirsalu 

Allotar Pillm ann 

Karla Polli 

Kristi Pumbo 

M aido Puna 

M arek Põldeots 

Rene Rahnu 

M arika R aidna 

Rom et Rand 

Katrin Reisenbuk 

Laivi Rello 

Siiri Sibrits 

Kadri Suitsm art 

Andres Säre 

A ndrus Säälik 

Jelena Zaitseva 

Tatjana Taratorina 

Indrek Tennokesc 

T anno  Tomak

Kristina Tom ing - cum laude
Raido Toonekurg

D eniss Treštšalov

Dmitri Tsubin

M aris Täil

Anneli Tühis

Kaie Uduste

Janek Uiboupin

Eve Urbas

M argus Valk

Hille Vares 

Tatjana Verst 

Sigrid Vestm ann 

A lvar Vetka

Andres Võrk - cum laude 
Endriko Võrklaev

Majandusarvestuse eriala
Karin Koitla 

Kait Raudsepp

Turunduse ja kaubanduse 
eriala (kaugõpe)

Ludm illa Jaanson

Ärijuhtimise 
magistriõpe

Avar Daniel 

Sander Karu 

Kaarel Lehtsalu 

Benno Luts 

K ersti M artinson 

Rita M edžyte 

Ilmar Novek 

Irja Rae

H ele-Eda Raudsepp 

Jaak R audsepp 

Anne Selvet 

Priit Selvet 

Tea Siimon 

Urm as Tross 

Tea V arrak

Bakalaureuseõpe
Liikumis- ja 

sporditeadused
Ingrid Alum aa 

Jaanus Aus 

Tiina Beljaeva 

Ramon Kaju 

Jyri Kangasnicmi 

Aleksei Kargin - ekstern 

Priit Karon

Peep Kihlevclt - ekstern 

Tarm o Kilg 

Allar Kivil 

M erle Kivimets 

M aive Kook

Gert Koovit 

Aimi K rukov 

Dmitri Lapidus - ekstern 

M eelis Leidt 

Roland Lepik 

Aire Leppik

Tiiu Lilienthal +  güm naasium i keha
lise kasvatuse õpetaja

Raili Lille

M arko Luham aa

Evelin M urro

Piret N iglas

Taivo Pallotcdder

Anneli Porm ann

Igor Prussakov

Siret Pungits

Jaak Puuraid - ekstern

Jaak Raie

Erie Roots - cum laude 
Aira Saar

Raivo Simson - ekstern 

Terje Sööt

Raivo Tsopatalo - ekstern 

Cristel Vahtra - ekstern 

Gaida Vassin 

Erli Välja

Õpetaja kutseaasta
Gümnaasiumi kehalise 

kasvatuse õpetaja
Anne Välja

□ K olm apäeval õigusteaduskonna lõpetanud Tarm o Sild koos dekaani Peep Pruksiga.

Reno Hekkonensi fotod

Usuteaduse eriala
Ingvar Allekand 

T iina-Erika Friedenthal 

Kalle Kadakas 

M oonika King 

Tarm o Lamp 

Anne Liiber 

Taivo Möll 

Argo Olesk 

Andres Pinsel 

Kristel Sarapuu

Priit Tam m  

T arm o Tim m erm ann 

Liina Tuulik

Avatud ülikool 
H eino Nurk

Usuteaduse õpetaja
K alm er M arim aa 

Tatjana Peetersoo 

Ave Prints 

Risto Tam m

□ Õ igusteaduskonnas oli 86 lõpetajat, kiitusega lõpetas neist 7,
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Bakalaureuseõpe
Informaatika eriala

Dmitri Brodski 

Jelena F jodorova 

Lev G ordon 

Urm et Liin 

Tam bet M atiisen 

Aleksei Podlipski 

Heigo Raadla 

Karin Ruul 

Asko Seeba 

Aulis Sibola 

M erle Sibola 

Toom as Soom e - ekstern 

Andres T sengov 

Piret U lp - cum laude

Matemaatika eriala
Mart Abel - cum laude 
Larissa A ljabjeva - ekstern 

Andrei Filonov - cum laude 
Svetlana Hvostova 

Anneli Kalam

Uku Lõhm us

Aleksandra Narotšnaja - ekstern

M aire N oorm aa

Inga Parts - ekstern

A nu Poom

Tiia Raudsep

N atalja Zaitseva - cum laude 
Mare Tarang

Matemaatilise statistika 
eriala

Tarm o Kiivit

Meelis Käärik - cum laude
Külli Laanet

Kandele Puss

Kaire Ruul

Agne Soom e

Gabriel V illers

Õpetaja kutseaasta
Põhikooli ja gümnaasiumi 

matemaatikaõpetaja
Laire Kannel 

M arika Veiko

Õiendus
LÕPETAJATE NIMEDE ASJUS
Kahjuks on U T  eelm ises num bris 

m itme lõpetaja nimi valesti ning seal 
leidub m uudki õiendam ist väärt.

E siteks. Psühholoogia eriala lõpetasid 
Anita AgabuŠ ja  Katrin Švernikas,
mitte A nita Agabu ja  Katrin V em ikas. 
Toim etusele c-postiga saadetud selles 
nimekirjas š puudus, selle asem el oli 
sulg. Et sulg asendab š-d, seda toim etus 
ei teadnud.

Teiseks. Sotsioloogia osakonna ni- 
m ekiija viim ase lõpetajana on kirjas 
Villu Talv, kes ei ole lõpetaja, vaid osa
konna vastutav sekretär. E -postiga 
saabunud nim ekitjas oli tem a nimi kiijas 
viim asena teiste lõpetajatega täpselt 
sam as reas sam asugusel kaugusel. T äp
sustuseks toom e ära m õlem ad e-posti 
nimekirjad.

Toimetus sai e-postiga sellise nime
kirja:

Datc sent: Tuc, 9 Jun 1998 И : 16 :3 1 
+0300 (EET DST)

То: ajalcht@ut.cc
From: Villu Talv<villu(a!psych.ut.cc>
Subjcct: lõpetajad

Sotsioloogia osakond

Kadi Kerge cum laude
Kätlin Kruus
Meeli Murasov
Mait Müürsepp
Heili Pais cum laude
Riina Senipalu
Mari Uba cum laude
Marko Veisson 
Külli Viks 
Villu Talv

Villu Talv tõi esmaspäeval 
toimetusse aga järgmise paberile 
prinditud lõpetajate nimekirja, mille

B c c :
X-Ättachments : 

Sotsioloogia osakond

Kadi Kerge cum laude
Kätlin Kruus
Meeli Murasov
Mait Müürsepp
Heili Pais cum laude
Riina Senipalu
Mari Uba cum laude
Marko Veisson
Külli Viks

Printed for Villu Talv 
<villu@psych.ut.ee>

Ajaleht@ut.ee, 11:39 
09.06.98, lõpetajad

ta olevat toimetusele saatnud:

То: ajaleht@ut.ee 
From: Villu Talv 

<villu@psych.u t ,ee> 
Subject: lõpetajad 
Cc:

N agu näha, erinevad nccd kaks ni
m ekirja nii vorm istuselt kui kellaaja 
poolest.

K uidas on võim alik, ct toim etus sai 
m eili kell 11.16, kui V. Talv olevat saat
nud alles kell 11.39. Mis on õige, m is on 
vale, m is juh tub  vahepeal?

M is saatja aadressi puudutab, siis 
kahjuks ci tunne toim etus ju  kõiki üli
kooli töötajaid, pealegi töötavad ka 
paljud üliõpilased ning neil on om a e- 
posti aadress.

V arem  m eilidega selliseid segadusi 
pole olnud. K ogem us on ehm atav ning 
ei jää  üle m idagi m uud kui alati paluda 
ka käsikirja.

Veel tahaks tähelepanu juh tida  info li
ikumisele või liikum atusele. Lõpetajate 
nimede saam isel palusim e abi dekanaa
tide juhatajatelt. Esitasim e om a soovid 
ka nim ekirja vorm istam ise asjus, nagu 
näiteks, et nim ed oleksid täh estik u jä r
jekorras, eesnim i ees jne. Igasse osa
konda selline teave nähtavasti ei jõud
nud. Oleks hea, kui edaspidi vähem alt 
om a teaduskonna sees tehtaks ära m ingi 
ühtlustam ine, sest praegu kirjutab üks 
osakond - ekstern, teine - eksternina, üks
- kiitusega, teine - cum laude, üks osa
kond soovib kahe eriala lõpetanu panna 
m õlem asse osakonda, teine aga teise eri
ala plussiga lisada jne , jne. Loodam e, et 
tänases lehenum bris taolisi eksimusi 
pole. Aitäh kõigile koostöö eest!

Toimetus

õnnitleme
Juulikuu juubilarid

70
Vanda Järlov 14.07 hoonete hooldusteenistuse valvur

65
H elm ut Jänes 01.07 Nooruse 9 koristaja 

M allK au er 03.07 raam atukogu tuletõrjetehnik

M aiaP lado  12.07 Kesklinna apteegi veterinaararst

V iiu Tihane 26.07 raam atukogu koristaja

60
Tiiu Lõhmus 02.07 peahoone koristaja 

Jü riT ap fc r 07.07 arvutuskeskuse peaspetsialist

Juta Koppel 09.07 keem ilise füüsika inst erakorraline teadur

IldaT oll 09.07 anatoom ikum i m ajahoidja

M ilv iT opm ann 13.07 sisckliiniku erakorraline assistent 

Nigul Liivamägi 23.07 peainseneriosakonna peainsener 

Hcllc Kuura 25.07 keem ilise füüsika inst keem ik

55
keem iahoone m ajahoidja 

m aterjaliteaduse inst vanem insener 

Hillc-Kai Lait 20.07 kchakultuurit sekrctär-m asinakiijutaja 

Tiiu Jõudu 25.07 kardioloogia kliiniku teadur

50
Jaan Sootak 16.07 avaliku õiguse inst korraline p ro f

Juri Latko 18.07 raam atukogu vanem raam atukoguhoidja

Kalle Kaarli 27.07 puhta m atam aatika inst erakorraline p ro f

Jaan Seeder 70
24. juun il tähistab oma 70-aastast 

juubelit arstiteaduskonna traum a
toloogia ja  ortopeedia kliiniku 
kauaaegne õppejõud dotsent JA A N  
S E E D E R .

Õnnitlem e!

Kolleegid

Alfred M artinson 02.07 

Toom as M üürsepp 04.07

Tänu 
Autasustamisi
Ülikooli väikese m edali ja  tänukirjaga 

autasustati pikaajalise kohusetundliku 
töö eest seoses pensionile siirdum isega 
rahvam ajanduse instituudi erakorralist 
professorit, riigim ajanduse õppetooli 
hoidjat E LV I U L ST I.

Eesti Innovatsioonifondi nõukogu ülikoolis
A lgus 2. lk

Aerosoolide spektrom eeter mõõdab 
Tähe tänava õppehoones Tartu linna 
Õhku, m õõtm istulem used edastatakse 
arvutivõrku.

Innovatsioonifondi nõukogu otsustas 
spektrom eetri uue versiooni väljatööta
m ist toetada.

Füüsikahoones tutvustas b io
loogiadoktor Arved Vain oma leiutist - 
müomectrit. Teatavasti esitas ülikool 
oma esim ese rahvusvahelise patendi
taotluse ju st müomcctrifc. 11. juunil 
saabus Euroopa Patendiametist eeleks
pertiisi raport, mille kohaselt 
m üom eeter ja  m õõtm ism eetod on 
patendikaitsevõimelised.

Ülaltoodud kolm projekti said ülikooli
1997. aasta innovatsioonipreem iad, mis 
anti kätte messil IN N O V A A TIK A ’98.

Seejärel külastas Innovatsioonifondi 
nõukogu- üld- ja  m olekulaarbioloogia 
instituuti C1TRINA hoones ning tutvus 
m itm ete ravimite tootmiseks kasuta
tavate uute biotehnoloogiliste meeto
ditega. CITRINA hoones võõrustasid 
külalisi akadeem ik "Richard Villem s, dr 
A lar Karis ja  p ro f Toivo Maimets.

Fondi nõukogus leidis tunnustust dr 
Karise projekt transgeense tehnoloogia 
väljatöötam iseks.

Päev lõppes Eesti Innovatsioonifondi 
nõukogu koosolekuga CITRINA saalis.

Sirje Kahu ja Leeni Uba, 
teadus-ja  arendusosakonna 

innovatsioonitalitus

P.S. Riiklik innovatsiooniprogram m  
(-5 0  lk) on meil praegu arvutikettal, 
väljatrükid köidam e ja  saadame 
teaduskondadesse enne jaanipäeva.

□ Innovatsioonifondi toel on m üom eeter saanud uue väliskuju (disainer 
Martin Pärn). Arved Vain m üonieetriga Ants Laansalu testim as.

Kingitus ülikoolile
Briti Kolum bias, Kanadas resideeriv Tõnis Paide kinkis 

oma ema Elisabeth Sillaots Paide pärandatud M õniste 
vallas, Võrumaal, asuva 62,6 ha pindalaga Inna talu ja  
samuti erastam isväärtpaberite kroone 121 615 ja  7847 
sum m ades Tartu Ülikoolile.

Kingitusi vahendas Tõnis Paide esindajana mag Karl 
Laantee. Ülikooli poolt olid vastuvõtjad endine rektor 
p ro f Peeter Tulviste, kinnisvarade osakonna juhataja 
asetäitja Erki Tam m  ning Sihtasutuse juhatuse liige M ar
gus Ots.

Karl Laantee

Eesti teadusfond
kuulutas välja konkursi uurim istoetuste (grantide) taot
lem iseks 1999. aastaks.

U urim istoetuse juhendid  ja  vorm id on kättesaadavad 
kõigis teaduskondades, instituutides, osakondades, TÜ 
teadus- ja  arendusosakonnas ning internetis ETF-i kodule
heküljel aadressil http://w w w .etf.ee/. TÜ teadus- ja  aren
dusosakonna teadustalitusele (ph tuba 304) tuleb esitada 
ETFi uute uurim isprojektide taotlused hiljem alt 25. 
augustiks. Info tel 375 617, 375 614.

Valve Soome, 
teadustalituse vanem referent

□ Eduard Tanim tutvustas Innovatsioonifondi juhtidele aerosoolide spekt- 
rom eetrit, mis m õõdab füüsikahoone pööningul Tartu linna õhku.

mailto:ajalcht@ut.cc
mailto:villu@psych.ut.ee
mailto:Ajaleht@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.etf.ee/
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Ülikooli raamatukogu probleemid pole ainult ülikooli ja 
raamatukogu probleemid с

Tartu Ülikooli 
Raamatukogu või Tartu  
Ülikooli raamatukogu?

Oma põhikirjaliste kohustuste ja  
ajalooliste traditsioonide järg i on Tartu 
Ülikooli Raam atukogu funktsioonid 
laiemad kui pelgalt ühe ülikooli raam a
tukogu om ad. TÜ raam atukogu on:

1. Kogu ühiskonnale avatud ü ldkasu
tatav universaalne teadusraam atukogu;

2. T eaduslik keskraam atukogu - 
kogub, säilitab ja  teeb kättesaadavaks 
am m endava inform atsiooni teatud 
ainevaldkondades;

3. Rahvusraam atukogu - kogub, säili
tab ja  teeb kättesaadavaks eesti keeles, 
Eestis ilm unud, Eeslit käsitlevaid või 
Eesti kohta inform atsiooni sisaldavaid 
teavikuid, saab sundeksem plari ja  
osaleb rahvusbibliograafia koostam isel;

4. Euroopa kontekstis arvestatav kul
tuuri- ja  teaduslooline arhiiv om a 
käsikirjade, raam atute, fotode ja  kuns
tikoguga;

5. Tartu Ü likooli raam atukogu - 
toetades õppe- ja  teadustegevust, 
toim ides ülikooli hoiuraam atukoguna 
ning bibliograafiakeskusena.

H oolim ata sellest, et raam atukogu on 
ülikooli (ja kogu Eesti) õppe- ja  
teadustegevuse jaoks sügavalt infra
struktuurile asutus, on 95%  aren
dustegevuseks m õeldud sum m asid tul
nud väljastpoolt ülikooli eelarvet. Ü li
kooli eelarvest pärit rahadest on 
m akstud töötajate palgad ja  suudetud 
m aja hoida hädapäraselt korras.

Tekkinud probleem ide lahendam iseks 
m oodustati käesoleva aasta aprillis kol
m epoolne kom isjon kultuurim inistee
riumi, haridusm inisteerium i ja  ülikooli 
esindajatest. Kom isjoni ettepanekutes 
sisaldub soovitus V alitsusele suuren
dada TÜ Raam atukogu eelarvet 
järgm isel aastal vähem alt 7 miljoni 
krooni võrra.

K õige rängem alt on raam atukogule 
m õjunud raam atuostusum m ade
vähenem ine 10,8 m iljonilt 1996. aastal
7,0 m iljonini 1998. aastal. (1996. ja
1997. aasta jaoks kirjutati need sum m ad 
riigieelarves lahti, tänavu on need li
satud ülikooli eelarvele.)

Keskm ise Am eerika ülikooli või 
näiteks Helsingi Ülikooli Raam atukogu 
puhul on need sum m ad 1 2 - 1 5  korda 
suurem ad. Arvestades lisaks trükiste

V õrdlevaid andm eid kolm e suurem a raam atukogu kohta 1997. aastal

RR AR TÜR
R aam atukoguhoidjaid 428 130 232

Teavikuid 3 080 229 2 274 271 3 416 741

Lahtioleku aeg nädalas 57 h 54 h 81 h

Registreeritud lugejaid 57 271 15 855 22 487

Külastusi 606 922 86 928 798 700

Laenutusi kokku 557 270 486 694 740 784

Põrandapinda m 51 A ll 9125 28 880

Kõik need funktsioonid on ka eri
nevates seadustes ja  m äärustes kirjas. 
Sellisena on ülikooli raam atukogu 
probleem id sarnased ülikooli kliinikum i 
probleem idega. Kui eksrektor p ro f 
Tulviste ütleb, et kliinikum i reform id 
takerduvad sellesse, et Eesti tervishoiu- 
süstecm  on välja kujunem ata, siis 
raam atukogu probleem id tulenevad 
suuresti raam atukogusüsteem i korrasta- 
m atusest.

O sapoolte hea tahte korral on sellised 
probleem id lahendatavad, positiivseks 
näiteks võib tuua TÜ staadioni.

Eesti ülikoolide raam atukogude 
eelarvete kujundam isel arvestatakse 
peam iselt üliõpilaskohlade arvu. 95%  
Tartu Ülikooli Raam atukogu rahadest 
on kirjas eelarve ridadel, m illele on 
peale kirjutatud õppesum m ad.

Tallinna ülikoolide üliõpilased ja  õ p 
pejõud saavad lisaks om a ülikooli 
raam atukogule kasutada ka Rahvus
raam atukogu (RR) ja  Akadeem ilise 
Raam atukogu (AR) teenuseid. N äiteks 
on kolm andik R ahvusraam atukogu 
lugejaist üliõpilased ja  70%  külastustest 
tehakse õppe-ccsm ärgil. Kolm ni
m etatud raam atukogu on ka 
funktsioonidelt sam ased ning tunduvalt 
suurem ad ülejäänud Eesti raam atu
kogudest.

Rahast ja raamatutest
Raamatukogude kolme viimase 

aasta eelarve tulud täismiljoniteks 
ümardatuna

keskm iselt 15% hinnatõusu viimastel 
aastatel on raam atukokku tellitava 
teadusperioodika nim etuste arv kahe 
aasta jooksu l kahanenud ligemale poole 
võrra - 1 400U 8001e. Ometi oleme püüd
nud tellida ju st teadusajakirju (enamasti 
m onograafiate ja  õpikute arvelt), sest 
nende väärtus tervikliku koguna on 
suurem . Raam atukogu töötajana on mul 
piinlik siseneda uudiskirjanduse näituse 
ruum i.

K a selle aasta jaanuaris raam atukogu 
külastanud mainekad am eeriklastest 
eksperdid m ärgivad om a raportis 
(http://w w w .utlib.ee/~toom as/doe/), et 
kui raam atukogu trükiste kom plek- 
teerim issum m ad jäävad  sam ale tase
mele, pole ülikool võim eline täitm a om a 
arengukavas seatud õppe- ja  teadustöö 
eesm ärke. Positiivsena mainitakse 
raportis töötajate professionaalsust, m o
tiveeritust ja  teen indusvabadust, nega
tiivsena suurt hulka väheviljakat käsit
sitööd, samuti infotehnoloogilist ja  
töökorralduslikku m ahajäämust.

Teadusraamatukogude 
infosüsteemist ja 

raamatukogudevahelisest 
koostööst

1995. aastal m oodustati Eesti Raam a
tukoguhoidjate Ü hingu autom ati
seerim ise töögrupi baasil Eesti Raam a
tukoguvõrgu Konsortsium  - ELNET 
Konsortsium . Selle liikm eteks said 
R ahvusraam atukogu, Akadeem iline

1996.a 1997. а 1998. а

RR 39 45 50

AR 19 25 28

TÜR 22 21 22

RR ja  AR on juriid ilise lt iseseisvad ja  
neid rahastatakse otse riigieelarvest kul
tuurim inisteerium i kaudu. Soodustada 
Tartu Ülikooli R aam atukogu m uutm ist 
lihtsalt laiendatud tuubikum iks, printsii
bil, kui lehm a ei jõua  pidada, peam e 
kitse, on lühinägelik m itte ainult ü li
kooli, vaid kogu eesti kultuuri seisuko
halt.

Raam atukogu, Tartu 
Ülikooli Raam atukogu, 
Põllum ajandusülikooli 
Raam atukogu, Peda
googika Ülikooli 
Raam atukogu, Tehnika
ülikooli Raam atukogu ja  
K irjandusm uuseum i 
Arhiivraam atukogu. Sa
mal aastal võeti ka vastu 
põhimõtteline otsus osta 
Eesti teadusraam atu
kogudele ühine info
süsteem.

Tartu Ülikooli Raam a
tukogule oli see otsus 
poliitiline, sest ainuke
sena eelnimetatud 
raam atukogudest oli meil om a in
fosüsteemi algus olem as - raam atu
kogus endas väljatöötatud elektronkata
loog INGRID, millesse esimesed and
med sisestati 1994. aastal ja  mis on siiani 
ainuke arvestatav on-line raam atu- 
kogukataloog Eestis (http://ingrid.utlib. 
cc, tclnct ingrid@ utlib.ee). 1996. aasta 
jooksul piiritleti ostetava süsteemi para
m eetrid ning nende alusel korraldati 
konkurss, mille võitis USA 
tarkvarafirm a Innovative Interface Inc. 
süsteem INNOPAC. Samal ajal esitati 
taotlus A. Melloni Fondile projekti fi
nantseerim iseks. Fond oli nõus rahas
tama tarkvara ja  serverite ostmise, kui 
Eesti riik rahastab kohtvõrkude ja  arvu- 
titöökohtadc väljaarendam ise. 1997, 
aastal osteti serverid Tallinnasse ja  Tar
tusse, laaditi nendesse süsteemi testi- 
m is- ja  koolitusversioon TESTPAC 
ning alustati koolitusega. Praeguseks on 
süsteem  praktiliselt lõplikult konfigu- 
reeritud ja  vastuvõtm iseks valmis. 
Enamik olem asolevaid andmebaase, 
sealhulgas INGRID, on võim alik uude 
süsteemi üle kanda. Kirjeid saab sises
tama hakata kohe pcalc süsteemi vastu
võtm ist juunis-juulis ja  laenutus- 
mooduli saab käivitada tõenäoliselt 
hilissügisel.

Loomulikult ei saa seda võrrelda 
pankade infosüsteem ide väljaaren
damisega, aga arvestades raam atu
kogunduse piiratud ressursse ja  madalat

prioriteetsust, pole see kõik sugugi halb 
tulemus. Hoolim ata hüppavast tiigrist ja  
ajakirjanduse tähelepanust pole näiteks 
koolide infosüsteem i puhul veel 
väljavalikunigi jõutud. Läti teadus
raam atukogud on jõudnud konsortsium i 
m oodustam iseni ja  valivad süsteemi, 
leedulased pole niigi kaugel.

Vähem alt aastase ülem inekuperioodi 
ajal on vana ja  uue töötehnoloogia 
dubleerim ine paratam atu. Kiiren- 
damaks ülem inekut, hakatakse kõikides 
teeninduspunktides sisestam a elekt
ronkataloogi laenutusse m inevate trü
kiste kiirkirjeid. Rööbiti sellega alusta
takse lugem issaalide avariiulitel olevate 
trükiste ja  enim kasutatavate kogude 
retrokataloogim ist, st kaartkataloogide 
ü leviim ist clcktroonilisse vorm i. In
fosüsteem  hakkab lihtsustam a luge
jateenindus! (ja kogu töökorraldust) kui 
kataloogis on piisav kogus elektroonilisi 
kirjeid ja  eksem plarikirjes hakkab ka
jastum a teaviku staatus -  väljalaenu- 
tatud, ainult kohalkasutuseks jne. 
Esimese aasta jooksul on töökoorm us 
raam atukogus praktiliselt kahekordne.

Uues süsteem is hakkab raam at luge
jale  näha olem a selle tellim ise hetkest 
peale ja  raam atule saab panna ennast 
järjekorda. Juurutam ise käigus on juba 
ühtlustatud üsna m itm eid raam atu
kogunduslikke tegevusi ja  arusaam u. 
Ühine kataloog võim aldab muu hulgas

tunduvalt parem ini koordineerida 
väljaannete kom plekteerim ist teadus
raam atukogude vahel. Algul vaid 
tehnoloogiline uuendus, lubab ühine in
fosüsteem  edaspidi teadusraam atu
kogude tegevust kooskõlastada nii, ct 
neid võikski käsitleda ühtse raam atu
koguvõrguna, ühtse infosüsteem ina.

Igal juhu l on INN OPA Ci vastu huvi 
tundnud ka Tartu ja  Tallinna lin
naraam atukogud, sest neid ci rahulda 
rahvaraam atukogude poolt kasutusele 
võetav Kirjasto 3000, mis DOS-il 
baseerudes sobib halvasti nii suurte 
baaside jaoks kui võrgus kasutam iseks.

Tartu Ülikooli 
raamatuvara

on laiali harukogudes, teaduskondade 
raam atutubades, õppetoolide kappides 
jm . M õte, et valdav enam us sellest võiks 
olla ühtselt kirjeldatud ja  koondkata
loogist leitav, on leidnud ülikoolis 
poolehoidu. Scc tähendab, ct raam atu
kogu üritab need kogud kirjeldada, 
valm istab ette m etoodika ja  koolitab 
välja need, kelle (lisa)ülcsandcks on 
lühikirje tegem ine ning kogude 
hooldam ine kohapeal. Scllc tööga on 
planeeritud alustada 1999. aastal, siis, 
kui olem e saavutanud teatud rutiini töös 
uue infosüsteem iga.

Toom as Liivam ägi, 
ülikooli raam atukogu asedirektor

Päringuid isegi Alaskast

Kellel kuidas parem õppida ...

Toom as Liivam äe fotod

Tänapäeva kiirelt arvutiseeruvas 
maailm as, kus järjest rohkem inform at
siooni on võim alik saada elekt- 
roonilistelt infokandjatelt, võib nii 
mõnelegi tunduda, ct nn paberkandjal 
inform atsiooniallikatel (raam atud, 
ajakirjad-ajalehcd jne) ci ole enam nii 
suur tähtsus. Bibliograafi tegevus, kes 
paber ja  pastakas käes, m idagi usinalt 
ajalehest välja kribib, jääb  kindlasti 
paljudele arusaam atuks. Tänapäeval 
kasutab muidugi ka bib liograaf oma 
töös arvutit. “Kribim ise” tulemusel tek
kinud kartoteeke on aga kindlasti väga 
paljud kasutanud.

Raam atukogu bibliograafide üks 
tööülesandeid on vastam ine lugejate 
suulistele ja  kirjalikele päringutele. 
Sagedasti pöördutakse valvcbiblio- 
graafi poole palvega aidata leida kirjan
dust kõikvõim alikel teemadel. Suureks 
abiks on siin aastate jooksul kirjalikele 
ja  suulistele päringutele vastamisel tek
kinud teatmcarhiiv, kust võib leida k ir
jandust rohkem  kui 315 teema kohta. 
Enam kasutatavate hulka kuuluvad 
näiteks “ Eesti rahvakom bed” , “ Rah- 
varavim id” , “Kirjandust maade ja  lin
nade kohta” jt. Samuti võib leida kirjan
dust näiteks ohvrikivide, seinahallituse, 
hobusekasvatuse, Tšernobõli avarii jm t 
kohta. V äga populaarne on lugejate hul
gas ajakirja National G eographic kar
toteek.

Kellel on vaja olnud andmeid kas üli
kooli, tema kasvandike või õppe
jõudude elukäikude või tööde kohta, on 
kindlasti kasutanud teadusbibliograafia 
osakonnas asuvat ja  seal koostatavat

väga m ahukat andm estikku “Tartu 
Ülikool. Ajalugu. Õppejõudude, 
teenistujate ja kasvandike biobiblio- 
graafia”. Sam as osakonnas saab kasu
tada koostam isel olevat “Eesti ajaloo 
bibliograafiat 1918-1944”.

Omaette töölõigu m oodustab vas
tamine kirjalikele päringutele. 1997. 
aastal saabus bibliograafia osakon
dadele kokku 58 kirja, millele vastuse 
leidmine nõudis enam jaolt põhjalikku 
uurim istööd. Järelepärim ised ülikooli 
kunagiste (ja ka praeguste) kuulsate kas
vandike ja  õppejõudude kohta m oodus
tavad neist küllaltki suure osa. Hollan
dist tunti huvi kunagiste arstiteadus
konna õppejõudude professorite 
Böttscheri, Naunyni, Jakubovitši ja Bid- 
deri kohta (eluloolised andm ed, säilinud 
käsikirjad ja  tööd). Alles paar päeva ta
gasi tunti Inglism aalt huvi aastatel 1903- 
1913 Tartu Ü likoolis töötanud m ate
m aatikaprofessor Guri Kolossovi kohta. 
Saksam aalt nõutati andm eid Ludwig 
Strümpclli kohta (TÜ filosoofiaprofes
sor 1845-1870). N iisuguseid näiteid 
võiks veel palju tuua.

1997. aastal sai alguse pikem  koostöö 
M ax-Plancki Psühhiaatriainstituudiga 
Saksam aal. Nende palvel biblio- 
grafeerim e ajalehest N eue D örptsche 
Zeitung 1885-1914 aastakäikudest kõik 
arstiteaduskonna õppejõudude am etis
sem ääram ist, närvikliinikut, rektorite 
valim isi, venestam ispoliitikat, profes
soreid Kraepelini, Barfurthi, Dragen- 
dorffl ja  Dehiot puudutava. Töö jätkub 
ka sel aastal.

Väga sagedased on lcidum uspärin-

gud, tihti soovitakse andm eid ju st nn 
vanem a kirjanduse (ilm unud 19. saj ja  
varem ) ning dissertatsioonide olem as
olu kohta meie raam atukogus. Näiteks 
päring Itaaliast Fr. Klingcri teoste Icidu- 
m usc kohta.

Rikkalik teatmestu võim aldab vastata 
ka m itm esugustele genealoogia-, 
m õisate ajalugu jm  Eesti kultuurilugu 
puudutavatele küsim ustele. Heaks 
näiteks on siin tuua päring Tartu oreli
ehitaja E. Kcsslcri kohta, kelle vastu 
tundis lruvi Alaskal asuv Sitka luteri 
kirik (üks tema poolt ehitatud orel on 
aegade keerises sinna jõudnud).

A m eerika Ü hendriikidest sooviti and
meid raam atuillustraatori ja  karikatu
risti H elm ut Valtm ani kohta.

Eelpooltoodu on vaid väike osa bib lio
graafide tegem istest. Meil on veel palju 
huvitavat teoksil. K artoteegid on luge
ja te  käsutuses raam atukogu lahti
o lekuaegadel, tulge lahkesti tutvuma.

Lõpetuseks veel repliigi korras -  kui 
praegu saam e õigusega uhked olla 
raam atukogu rikkalike fondide ja  kõrge 
kvalifikatsiooniga töötajate üle, siis kas 
saam e seda olla ka tulevikus ja  säilitada 
om a hea reputatsioon m aailm a raam a
tukogude hulgas. Sum m ad raam atute 
ostm iseks vähenevad iga aastaga ja  
raam atukogutöötajate palgad jäävad 
keskm isest väga kaugele. Vägisi tekib 
tunne, ct endistel aegadel mõisteti 
raam atukogu tähtsust parem ini.

Lea Teedem a, 
teatm ebibliograafia osakonna  

juhataja

(
1 1

http://www.utlib.ee/~toomas/doe/
http://ingrid.utlib
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“ Eesti Vabariigi 
integreerumine Euroopa 

Liiduga -  majanduspoliitika 
eesmärgid ja abinõud*’

väitekiri

25.-27. juunini toim uv rahvusvaheline 
teaduskonverents “Eesti Vabariigi in
tegreerum ine Euroopa L iiduga - m ajan
duspoliitika eesm ärgid ja  abinõud” on 
üldarvult kuues ja  kolm andat korda jä r 
jest rahvusvaheline Tartu Ü likooli ja  
Tallinna T ehnikaülikooli m ajanduspo
liitika õppetoolide ühisettevõtm ine. See 
on kujunenud Eesti ülikoolide õppe
jõududele peam iseks ühisfoorum iks, 
kus avaldada om a akadeem ilist 
vaatenurka aktuaalsete m ajanduspolii-

- Palun defineerige, mis on eksam. 
Tudeng:

- Kahe targa inimese vestlus 
teaduslikul teemal.

Professor:
- Aga mis siis, kui üks kahest on loll? 

Tudeng:
- Siis võib teine stipist ilma jääda. 

Zooloogia eksam. Professor nõuab, et
tudeng määraks kinnikaetud puuris 
oleva linnu üksnes jalgade järgi. Tu
deng ei tule toime.

- Kaks!
Tudeng kõnnib uksest välja. Professor 

hõikab järele:

tiliste probleem ide kohta. Igal aastal on 
juba  enne konverentsi ilm unud m a
hukas artiklite kogum ik, mis sel korral 
sisaldab 54 kaastööd. Esindatud on ka 
külalised Saksam aalt, Poolast, Soom est 
ja  Lätist. Nagu ikka algab töö p lenaaris
tungiga Tartus 25. juunil kell 10 ning 
jätkub ettekannete ja  diskussioonidega 
Värskas.

Jüri Sepp, 
m ajanduspoliitika korraline 

professor

Jaak Nilsoni foto

- Teie nimi?
Tudeng pistab ukse vahelt sisse iiles- 

tõmmalud püksisäärega jala.
- Palun määrake!

Eksamil küsib professor tudengilt, 
millised on raseduse tunnused. Tudeng 
laob välja kõik, mis teised talle ette ütle
vad: suur kõht, kõverad jalad, juuste 
väljalangemine ... Professor kuulab 
kõik ära ja  küsib:

- Mul on suur kõht, eks ole?
- Jah.
- Ja jalad on mul ka kõverad?
- Nojah.
- Ja juuksed on välja langenud?
-On.
- Noh, kui mul sünnitus mööda saab, 

siis võite oma kolme järele tulla!

Peeter Tulviste koostatud raamatust

19. juunil kell 11 kaitseb ph aud 138 
Kristin Kuutma magistritööd “ Folk
loorifestivalid kui tänapäeva tradit
sioon” . Oponent fil-dr Ingrid Rüütel.

19. juunil kell 11.15 kaitseb Lossi 3- 
223 Veiko Palge magistritööd “” Aeg: 
vaidlusest ajastatud ja  ajastam ata 
ajateooriate vahel (Time: on the debate 
between tensed and tenseless views ot 
time)” m agistrikraadi saamiseks 
filosoofia erialal. Juhendaja dots fil-knd 
Rein V ihalem m , oponent füüs-m at-knd 
M adis Kõiv.

22. juunil kell 11 kaitseb Lossi 1-222 
Irina Golinska magistritööd “A lek
sander H ilferding ja  tema uurim istööd 
kashuublaste eluviisi ja  kashuubi-slo- 
viini murde kohta ” magister artiuml\ 
kraadi saamiseks. Oponendid fil-dr pro f 
S. Smirnov ja  dr M. Cybulski.

22. juunil kell 11.15 kaitseb Riia 23- 
217 Aivar Liiv doktoriväitekirja “ Ri- 
bosom al largc subunit asscm bly in 
v ivo” . Oponent p ro f PhD Steen Pe- 
dersen Kopenhaageni Ülikoolist.

26. juunil kaitseb mm 102 peda
googika osakonnas Eve Raeste magist
ritööd “M ajandusalase suhtlus- 
pädevuse kujundam ise võimalusi 
õpikus “Turum ajandus pro et contra” . 
Oponendid dots 1. Kraav ja  p ro f A. 
Metsa.

25. juunil kaitseb pedagoogika osa
konnas mm 102 Maie Leinus magist
ritööd “30 aastat õpilaste kodu- 
uurim uslikku tegevust Eestis” . Juhen
daja dots T. Pedastsaar, oponendid 
fil-knd H. Pullerits ja  lektor K .Trasbcrg.

26. juun il kaitseb pedagoogika osa
konnas mm 102 Kaja Orase magist
ritööd “Eesti noorte täiskasvanute tur
valisus ja  seda mõjutavad tegurid” . 
Juhendaja dots I. Kraav, oponendid dots 
D. Kutsar ja  dots K. Indre.

26. juunil kaitseb pedagoogika osa
konnas mm 102 Ludmila Vedina 
magistritööd “V ene keele õpetam ine 
võõrkeelena - selle kcelclis-kultuuriline 
aspekt” . Oponendid on dots L. Vassilt- 
šenko ja  dots S. Meltser.

26. juunil kell 12.15 kaitseb ph aud 
307 Darius Petkunas magistritööd “A 
Thcological and Psychological Investi- 
gation into C onceptions o f  Sin” . Juhen
daja dots Tõnu Lehtsaar, oponendid dr 
Alar Laats ja  m ag Einike Pilli.

29. juunil kell 12 kaitseb Lossi 3-327 
Jelena Nõmm magistritööd “A.
Tšehhov ja  A. Suvorin” . O ponendid fil- 
knd dots V. N everdinova (TPÜ) ja  lek
tor slaavi til mag R. Leibov.

C D -p laat “ N o tere, Juh an ”

Juhan Viidingu 50. sünniaastapäeva 
puhul on lisaks näitleja ja  luuletaja 
koguteosele (Jüri Üdi ja  Juhan Viiding 
“Kogutud luuletused”) ilmunud ka CD- 
plaat, kus lauldakse viisistatud Viidingu

29. juunil kaitsevad Nooruse tn 9 aud 
201 om a m agistritööd magister artium 
(MA) kraadi saam iseks m ajan
dusteaduses: 

kell 13 Maido Leosk “Tallinna väärt
paberibörsi liikm e töö objcktoricntceri- 
tud analüüs” . Oponendid p ro f Vello 
Vensel ja  m agister V am bola Leping;

kell 14.30 Anne Valeng “O rganisat
siooni imidž ja  selle kujundam ine 
Hansapanga näitel” . O ponendid p ro f 
M ait M iljan ja  H ansapanga Eesti peadi
rektor, m agister Indrek Neivelt;

kell 16 Priit Sander “ Kapitali struk
tuuri valik ja  laenukapitali m aksueelis” . 
Oponendid p ro f M art Sõrg ja  m agister 
Viktor M ahhov.

_____ vari а______
EELIC Tartu Ülikooli 

kogudus teatab
Meie koguduse jum alateenistused 

toim uvad:

21. juunil kell 11.15 - III pühapäev 
pärast nelipühi,

24. juunil kell 11.15 - R istija Johan
nese sünnipäev,

28. juunil kell 11.15 - IV pühapäev 
päras nelipühi,

5. juulil kell 14 - surnuaiapüha Raadi 
kalm istul,

12. juulil kell 11.15 - VI pühapäev 
pärast nelipühi,

26. juulil kell 11,15 - VIII pühapäev 
pärast nelipühi,

9. augustil kell 11.15 - X pühapäev 
pärast nelipühi,

23. augustil kell 11 .15- XII pühapäev 
pärast nelipühi.

muuseum 
_____ näitus_____

Ajaloom uuseum
T o o m em ä g i

http://w w w .ut.ee/REA M /

K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellimine 465 671.

R uum ide üürimine: 465 675.

Kohvik on avatud kolm apäevast 
laupäevani 11-17,

Näitused: “Surnud õpetavad elavaid” 
- näitus palcopatoloogiast. “Tartu Ü li
kool juudi kultuuriloos” .

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündm ustest: “Tartu Ülikool aastail

luulet. Juhan V iiding (alias Jüri Ü di) on 
seitsm eküm nendate eesti kirjandusloos 
pöördelist rolli m änginud, tema teo
statud luulekeele revolutsioon m uutis 
arusaam a luulesse ja  luuletam isse. La
koonilise, kohati ootam atu huum origa

1919-1932” , “ Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli” .

K unstim uuseum
P ea h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 

E-R 11-16 

Info 465 348

Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 
arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti parem ate tööde kipsist jäljendid.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi am uuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G ZM  

K-P 10-16 

Info 465 833

Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu
m unade näitus.

Näitus: “A ustraalia” .

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://w w w .ut.ee/B G G M /

K-L 10-16 

Info 465 839

Ekspositsioon inimese evolutsioonist.

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17 

Info 432 643

Näitus: Võhalised. 40 taksonit (liiki, 
sorti).

Raamatukogu  
Raamatunäitus: p ro f Hans Trassi 

publikatsioonide näitus “Hans Trass 
70” , “ Fredcrico G arcia Lorca 100”.

Näitused: Saskia K asem aa maalid, 
TÜ m aaliosakonna I kursuse tudengi 
Kärt Pulki m aalid, fotonäitus “ Prantsuse 
R ahvuskogu ja  Senat”.

R aa m a tu m u u seu m
Näitus “ Eesti kodu” .

E-R 12-15.

Spordihoones
TÜ teaduskeskuse Ahhaa ja Soome 

teaduskeskuse Heureka ühisnäitus 
spordihoones Ujula 4. 17. maist 30. 
juunini iga päev 10-18.

Sissepääs eelkooliealistele tasuta, 
kooliõpilastele ettetellim isel grupis 20 
krooni. Ü ksikpiletid õpilastele 25, 
täiskasvanuile 30 krooni. Soovitav 
piletid ette tellida tel 375 676.

kirjutatud värsid ja  nendes avalduv 
isikupärane m aailm atunnetus peaks 
kuulam isrõõm u pakkum a paljudele.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L

Need kolm nalja on pärit professor 
“Ülikooli naljad: tudengid, professorid ja teised”. Raam atu esitlem isel Toome 
varem etes kinkis koostaja esim ese raam atu rektor Jaak Aaviksoole. A nekdoodi
kogum iku on kujundanud Rein M aantoa, p ildid joon istanud  Siijc Protsin.

Toimetus
tahab õppeaasta lõpul tänada kõiki, kes Universitas Tartuensises kirjutasid, häid 

ideid andsid või kuidagi teisiti meie tööle kaasa aitasid. N im epidi saaks paljusid 
tänada, kuid praegu, kui selle topeltnum bri viim ase lehekülje viim ast tühja kohta 
täidame, tunnistam e om a suutm atust - jõud  on otsakorral, silm ad ci seleta õhtul enam 
hästi viim ast korrektuurigi lugeda, m is siis veel kirjutam isest. Isegi toim etuse uute 
ruum ide esitlem ine lükkub edasi. Aga ärge võtke seda hädaldam isena, ideid sügisel 
sisukam a ajalehe tegem iseks meil on. Suvel on meil kõigil aega om a m õtetel settida 
lasta, nii et ootam e ülikooli lehe lugeja, Sinugi k o o s-ja  kaastööd!

K ohtum iseni uue õppeaasta avaaktuse päeval, mil jõuab  lugejani järgm ine 
number!

Sooja suve ja  head väljapuhkam ist!

10- 16.

T U  Tü ri Kolledž kuulutab välja konkursi
TÜRI KOLLEDŽI METALLIST RINNA- JA 

MÜTSIMÄRGI kavandi saamiseks
M ärgil peab olem a tekst Tartu Üli- Kavandeid ootam e 15. septembriks kuuluvad ülikoolile,

kooli Türi Kolledž. aadressil Tolli 62, EE2810 Türi. Täiendav teave telefonil (238) 79
Türi kolledžis õpetatakse keskkon- Võitnud autoriga sõlm ib Tartu Üli- 403.

nateaduse eriala, õppekava läbinud kool lepingu, m ille kohaselt varalised £ ne  V o o ia jd
saavad keskkonnanõuniku diplomi. autoriõigused märgi kavandi suhtes TÜ esindaja Järvam aal

Peeter Tulviste esitles 
naljaraamatut

Eksamil.
Professor:

Ta rtu  Ülikooli raamatupood soovitab:

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  137 Trü k k : O/Ü Greif
Toim etaja Reno Hekkonens Tartu  EE2400 Tellim ise nr. 704
Telefon 375 680 E -post: ajaleht@ut.ee Tiraaž 1500
Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

I J

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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S undeksemplar

Avaaktus ja rektori 
inaugnr at sioon

a lg a b  a u la s  e s m a s p ä e v a l , 31 . a u g u s til  kell 13.

•J* Reetor emeritus prof Peeter Tulviste peab inauguratsioonikõne ja 
annab rektor prof Jaak Aaviksoole üle ametiraha. Seejärel on kavas 
rektor prof Jaak Aaviksoo kõne. Rektor tutvustab avaaktusel ka üli
kooli valitsuse liikmeid.

►> Ülikooli on lubanud tervitama tulla peaminister, haridusminister, lin
napea, TTÜ rektor jt. Üliõpilaste nimel võtavad sõna Helina Vallaste 
ja J uhan Kaldre.

►I» Aktusel laulavad ülikooli akadeemiline naiskoor Vaike Uibopuu 
juhatusel ja Tartu akadeemiline meeskoor Alo Ritsingu juhatusel.

►> Kell 15 algab Toomel ajaloo muuseumis rektori vastuvõtt kutsutud 
külalistele.

TEADUSKONDADE AVAAKTUSED
>> Esmaspäeval, 31. augustil kl 10 algab Vanemuise 46 bioloogia-geo- 

graafia-ja Tähe 4 aud 160 füüsika-keemiateaduskonna aktus, kl I I ph 
aud 102 usu-ning kl 17 Vanemuise 46 matemaatikateaduskonna aktus. 
Kl 17 algab avaaktus ka TÜ Pärnu Kolledžis.

*  Teisipäeval, I. septembril kl II on aulas filosoofia-, kl 12 majandus-, 
kl 13 sotsiaal-, kl 15 kehakultuuri-, kl 16 õigus- ja kl 17 arstiteadus
konna aktus. Kl 14 algab avaaktus TÜ Türi Kolledžis.

►> Kl 18 algab ajaloo muuseumis rektori vastuvõtt välisüliõpilastele ja 
välislektoritele.

Tere rebased!
Teie jaoks on Tartu Ülikool avanud 

om a uksed esim est korda, kuid ta on 
teinud seda igal aastal ju b a  sajandeid. 
A uväärses eas on ka ülikooli 
üliõpilaskond. Siiski ci anna praegust 
üliõpilaskonda sugugi võrrelda 
sellega, mis ta oli eelm isel sajandil 
ning ka eelmisel aastal. Ü liõpilaskond 
on om a vanusest ja  suurusest hooli
mata alati ajaga kaasas käiv organisat
sioon ning uued tudengid on ikka 
kõige värskem a ning aktiivsem a 
m õtlem isega seda m uutnud.

Tartu Ülikoolis kannab üliõpilaste 
om avalitsus nim e üliõpilasesindus. 
Sellel on 31 liiget, kes valitakse kord 
aastas. Esindusel on haridus-, teabe-, 
sotsiaal- ja  kultuuritoim kond, mis 
tegutsevad kõikide üliõpilaselu 
puudutavate küsim ustega. O rgani
seerunud üliõpilaskond m uutub aasta
aastalt tugevam aks, ka pressis ci ole 
meie tegemisi kunagi varem  nii palju 
kajastatud. Koos tähelepanuga peab 
kaasnem a aga ka vastutus ning alatine 
püüd parem use poole. Ü liõpilane on 
noor inimene, kes saab ülikoolist li
saks teadm istele ka elukooli. Ilma 
selleta ei ole kellelgi põhjust 
diplom itki vastu võtta. E lukooliks 
saab ülikool siis, kui üliõpilane on 
uudishim ulik, aktiivne ning valm is ise 
m aailm a parandam a. Ka üliõpilaste 
om avalitsuses on ju st sellised inim e
sed ning nende tegevus laieneb p ide
valt. Ü likoolis jääb  aina vähem aks 

ykoliti, mille vastu üliõpilastel ei ole

Tartu Ülikooli üliõpilasesindus
veel huvi tärganud. Võim alik, et peat
selt hakkab Sindki piiram a mõni kit
sam probleem , mida Sa ei saa lahen
dada om apead. Siis tuleta meelde, et 
sinusuguseid on terves ülikoolis ligi 
üheksa tuhat ning ct vältida üksipäini 
tegutsem ist, tuleb teha koostööd. 
Üliõpilastel on palju koondum isvõi- 
m alusi - teadus- ja  liuvialaseid organi
satsioone, intiim organisatsioone, aina 
rohkem  suhtlem ist toim ub arvuti teel. 
Ära unusta, et aasta pärast oskad ise 
nõu anda juba  uutele rebastele ning 
m eelde tuletada om a segaduste rada 
esim ese õppeaasta algul. Tea, et üli
koolist leiad kasulikku rohkemgi, kui 
Sa pruukida jõuad, kuid ära jä ta  seda 
ainult endale, vaid jaga järgm iste aas
tate noortega. Selleks Sulle oskusi 
kasutada oma energiat vajalike asjade 
peale!

Fred Puss,
Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse 

teabctoim konna esimees

Julgemat eesmärgiseadmist ja 
väsimatut tööd!

INTERVJUU REKTOR PROFESSOR JAAK AAVIKSOOGA
O lete  olnud re k to r  peaaegu 

kolm kuud. Suvekuudel ei 
te g u tse  ülikool küll om a tavali
ses tö ö rü tm is, kuid m ida siiski 
o le te  jõudnud selle aja jooksul 
ä ra  teha? N äiteks ülikooli ju h ti
mises?

V aevalt et kolm e kuuga n i i suures asu
tuses nagu ülikool üldse midagi olulist 
on võimalik ära teha. Kogenenum ad ini
m esed väidavad, et isegi kolm reklo- 
riaastat jääb  väheks. Hea, ct Tartu Üli
kool on valinud veidi pikem a rektori 
valitsem ise aja, mille jooksul peaks 
olema tõepoolest võim alik midagi 
olulist korda saata. Aga suvel on päris 
palju plaane ja  nõu peetud. Mõned 
konkreetsed otsused hakkavad loode
tavasti m õne aja pärast ka vilja kandma.

Vahest olulisem juhtim ism uudatus on 
see, ct täna on esim est päeva tööl üli
kooli fin an tsd irek to r. Selle am etikoha 
loomine peaks m uutm a kaasaegsemaks, 
efektiivsem aks ja  läbipaistvamaks üli
kooli rahaasjade ajamise.

Juhtim iskorralduse muutmise poole 
pealt tahaksin kõnelda ka oma 
ig apäevatööst ehk praktilise allkirja 
andmisest. Olen veendunud, et 90 prot
senti nendest otsustest, m ida ma oma 
allkirjaga kinnitam a pean, peaks 
võetam a vastu kuskil mujal. Näiteks tuli 
mul mõni aeg tagasi otsustada, kas 12 
poldi ostm ine 8 krooni ja  35 sendi eest 
on otstarbekas või kas näiteks kokk võib 
m inna puhkusele esm aspäevast või kol
mapäevast. N iisuguseid pabereid siin 
laua peal ma enam näha ci tahaks.

Arutluse all on olnud veel ühe direk
tori staatuses am etikoha loomine, mis 
peaks haaram a personali- ja  kan tse- 
Icitööd veidi laiemas mõttes kui seni, 
puudutades kogu ülikooli infovahetust 
kuni teaduskondade ja instituutideni 
välja. Scc valdkond vajab vccl 
läbim õtlem ist ja  restruklureerim ist. Kui 
administratsiooni direktori ametikoha 
loomine ei ole kõige otstarbekam  la
hendus, peaks kantselei staatust ja  
funktsiooni kindlasti tugevdam a. Infor
matsiooni liikumine on üldse üks kõige 
m urettekitavam  probleem.

Kliinikum?
Kliinikumi küsim us on lõpuks ometi 

liikuma hakanud. Scc vajas väga re
soluutset ja  jõulist lükkamist, kuid võeti 
asjaosaliste poolt suhteliselt hästi vastu. 
Juhataja on ametisse nimetatud, konsul- 
tatiivkom itce m oodustatud. Augustis 
käisim e kliinikumi juhtidega ka Turu 
Ülikooli kliinikumi kogemustega 
tutvumas. Usun, et selle aasta numbri 
sees saab kliinikumi puudutav lõpliku 
sisulise lahenduse.

Üliõpilased?
Vastuvõtt läks oma tavalist rada. Selle 

käigus ilmnenud üliõpilaselu puudu

tavate asjaolude lahendam ine jääb  eel
oleva õppeaasta sisse.

Üliõpilasküla probleem id olen 
delegeerinud prorektor Volli Kalmule. 
Olen seda m eelt, et ülikool peab tagam a 
üliõpilasküla niisuguse haldam ise, mis 
parem ini ja  efektiivsem alt üliõpilaste 
huve teeniks. Praeguseks on kujunenud 
olukord, kus otsuseid vastu võtta ei 
suudeta ja  enam ik ajast kulub 
õiguslikele m ängudele. Scc on tõe
poolest kahetsusväärne ning sellise 
olukorra jätkum isel on ülikool sunnitud 
ise asjaga tegelema. N iisugust suutm a
tust probleem e lahendada ülikool taluda 
ci saa.

Ehitus ja m ajandus?
Peahoone nägu saab korda, kuid keh

vem on seis m ajandusteaduskonna ja  nn 
Paabeli majaga, m ille osas olime mõni 
aeg tagasi veidi optim istlikum ad. Selle 
õppeaasta jooksul saab nccd hooned si
iski kasutusele võtta. On näha, et ka 
Tähe tänava Õppehoonel aknaid vaheta
takse, nii ct nõukogu otsus täiendavalt 
75 miljoni krooniga ülikooli investeeer- 
inguid rahastada on ilmselt hakanud 
vilja kandma. Siiamaani laenu pole 
võetud, aga ilmselt tuleb ka seda 
teha.

Puhkuste lõppem isega on taas 
päevakorda tõusnud üliõpilaskülale ar
vestatava investeeringu tegemine. Loo
dan veel enne selle kuu lõppu haridus- 
ja  rahandusm inistri tasemel kokku lep
pida, m issuguses konkreetses vorm is 
seda teha. Eelkokkulepe on olem as saja 
miljoni krooni eraldam iseks.

Mis tak is tab  o m a kavatsust ellu 
viimast?

VÕib-olla kõige olulisem alt segab 
olukord, kus ju tud , m ida levitatakse, eri
nevad sedavõrd dokum entides kirjapan
dust, ct kohati ei tea, kas nutta või 
naerda. Eriti siis, kui otsustam ise juures 
olnud inimesed osalevad nende speku

latsioonide levikus. Pole m õtet konk
reetseid inim esi süüdistada - ilmselt on 
ülikooli sisem ises elukorralduses m i
dagi põhim õtteliselt valesti. Näiteks 
ülikoolis liikuvate dokum entide 
koopiaid, mis sisaldavad ettepanekuid, 
avaldusi jm t, ei saadeta peaaegu mitte 
kellelegi, kes suurem al või vähem alt 
m ääral asjaga seotud. Usun, et ülikooli 
ühel keskm isel s ise - ja  väliskirjal võiks 
olla 3 - 5  adressaati, keda tuleks asjast 
inform eerida, ja  mitte kuulujuttude abil, 
vaid vastava dokum endi ärakirjaga. 
M uutused ei tule päevapealt, see on asu
tuse kultuuri küsim us.

Teine kultuuri küsim us on allkirja 
hind. M inu lauale jõuab  väga palju 
taotlusi ja  seisukohavõtte, m illele ü li
kooli töötajad on om a toctusallkirja and
nud. Kui küsida, m illest üks või teine 
seisukoht on tulnud, öeldakse, et “mul 
pole midagi selle taotluse vastu” või et 
“m ina am etnikuna pean selle 
viseerim a”. Kõik, kes selliste dokum en
tidega tegelevad, peaksid endale siiski 
aru andm a, ct nendepoolne visccring ei 
ole m itte form aalne akt, m ida nad antud 
am etikohal tegem a peavad, vaid et see 
on sisuline heakskiitev otsus selle allük
suse ja  ameti nimel. Scc peaks olema 
põhjendatud inim ese enda jaoks, samuti 
peaks ta olem a võim eline oma seisukoh
ta põhjendam a kõigile teistele nii iiles- 
kui allapoole ja  ka avalikkusele.

Kui inim ene ci pea midagi õigeks, 
oleks loomulik, et ta ütleks, m iks ta ei 
pea seda õigeks. Samuti peaks 
suurenem a suutlikkus näha om a otsust 
paljude teiste otsuste kontekstis. Sellest 
ja üldse ülikooli sisem isest kultuurist oli 
ju ttu  ka rektori valim iste ajal. See pole 
m itte niivõrd konkreetsete inimeste 
probleem , vaid asutuse kui terviku 
probleem  Ja seda keerulisem  on seda 
lahendada.

Järg  2. Ik
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Kus üliõpilane elada saab!
Õppeprorektor prof Volli Kalmu 

tegevusvaldkonda kuulub ka 
Üliõpilasküla. Millised on ülikooli 
praegused majutusvõimalused?

TÜ Üliõpilasküla m ajutusvõi
malused vähenevad ajutiselt seoses 
Pepleri 14 m aja rem ondiga, mis algab 
eelduste kohaselt septem bris ja  on 
iseenesest iiea uudis. R em ondi lõp
pedes kevad-talvel on seal kohti 
praegusest rohkemgi. Ruum ipuudust 
Ü liõpilaskülas püüam e lahendada 
m itm eti - käivad läbirääkim ised ühe 
uue ühiselam u ehitam ise finant
seerimisest.

Septem bri algul peaksid elam ise 
m uret aitam a leevendada m itm ed 
järgm ised võim alused. FPM Ü pakkus 
rektor Elmeti suu läbi võim alust leida 
m ajutust nende ühiselam utes, kus 
teoreetiliselt võib vabaks jääda  isegi 
250-300 m ajutuskohta. Selle või
maluse kasutam iseks tuleb pöörduda 
EPM Ü ühiselam usse Kreutzwaldi 52 
{nn EPA torn). Vastavat inform at
siooni saab ka Üliõpilaskülast Pepleri 
14. Läbirääkim ised on käinud ka ma- 

jutusvõim aluste üle Luunja K esk
kooli ühiselam us, Tartu Hotellis ja  
m õne Tartus asuva kutsekooli hotelli 
tüüpi ühiselam us. Kõigi nende või

m aluste kohta on samuti inform at
siooni Üliõpilaskülal, Ü liõpilaskonna 
edustuses töötab korteribörs ja  
sam asugust funktsiooni on viimastel 
päevadel hakanud kandm a peaaegu 
kõik teadetetahvlid peahoones.

Ühiselam ukohtadc arvu suuren
damise ja  olem asolevate rem ontim ise 
küsim us on kindlalt ülikooli 
juhtkonna üheks prioriteediks ja  ma 
olen kindel, ct juba  lähiajal on meil 
põhjust rääkida sellealastest edusam 
m udest. Seniks soovin üliõpilastele 
kindlam eelsust om a valitud ülikoolis 
ja  erialal õppim iseks ka o lm e
probleem ide kiuste.
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intervjuu
Kuidas möödus suvi ja mis algaval 

akadeemilisel aastal ees ootab?
Reetor emeritus, professor 

Peeter Tulviste

Olin pea
aegu terve 
suve maal ja  
vaatam ata 
sellele, et 
ilma ci o l
nud, olen 
väga rahul, 
et Eestis 
olin. Mul on 
ees vaba aeg, et ennast teadlasena 
taastada. A lgava semestri lõpul olen 
kutsutud U ppsala sotsiaalteaduste 
kolleegium i, teisel sem estril olen m it
mel m aal loenguid pidam as. M ind on 
kutsutud California San Diego ja 
M oskva ülikooli ning Jaapani ü li
koolidesse.

Aive Rei, inglise filoloogia üliõpi
lane

Ü likoolis oli kõige raskem  eesti 
keele test. Sain sisse ka teistesse üli
koolidesse, kuid valisin õppim isko
haks Tartu Ü likooli. K ahjuks ei 
saanud ma ühikakohta.

Arhiivinduse korraline professor 
Aadu Must

Suvi 
m öödus 
suve ooda
tes, siia
m aale
ootan, et 
äkki tuleb.
Oli ka paar 
päris eredat
vahckildu. Üks neist oli hansapäevad 
Visbys, millega oli seotud ka meie sak
sakeelse ajakirja Steinbrücke tegemine 
ja  mis on määratud saksa kultuuriruu
mile. Teine päris põnev asi oli arvu- 
tiseeritud ajalookonverents Toledos, kus 
tõesti oli suvi - 42 kraadi varjus.

Arhiivinduse õppetool on ajaloo- 
osakonnas küll kõige noorem, aga ikka 
aina kujuneb ja  kujuneb, Kuna äsja 
võeti vasni arhiiviseadus ja  nüüd te
hakse arhiivi eeskirja ning uus ajastu 
nõuab tulevastelt arhivaaridelt üha 
uusi oskusi (elektroonilised arhiivid, 
digitaalkandjad), siis õpetajad peavad 
ajaga kaasas käima või ajast koguni ees 
olema. See kõik tahab päris palju tööd.

Ajakirjanduse osakonna juhata
ja, dotsent Epp Lauk

Olin su 
vel stipen 
diaadina 
Cambridge’i 
Ü likoolis,
Selle aja 
sisse m ah
tus üks rah
vusvaheline 
meedia- 
konverents, 
kus mul oli 
ettekanne.

Osakonnal 
on oluliseks uudiseks see, et asume 
nüüd teises kohas, peahoone parema 
külgtiiva esimesel korrusel. Meil on 
siin kaks tööruumi (numbrid 131 ja 
132), samuti kaks uut auditooriumi.

I. juun ist on osakonnas kaks õppe
tooli ühe endise asemel. Need on eesti 
a jakirjanduse ning m eedia ja  kom m u
nikatsiooni õppetool.

Osakond on kasvanud väga kiiresti. 
Avatud ülikoolis on meil tänavu 
peaaegu sama palju üliõpilasi nagu 
põhiõppes. Avatud ülikoolis lisandus ka 
avalikussuhcte ja  teabekorralduse eriala 
ning magistriõpe. Lülitume ka Sokratese 
üliõpilasvahetuse program m i.

Julgemat eesmärgiseadmist ja 
väsimatut tööd!

A lgus 1. lk

Kas soovite kom m en teerid a  su 
vel ajakirjanduses palju kirju
ta tu d  p rob leem ist seoses haldus
d ire k to r  Riho lllaku poja Rasset 
lllaku üleviimisega ü h est õ p 
pevorm ist teise?

Arvan, et Universitas Tartuensis on igati 
niisugune koht, kus seda tuleks põhjen
dada, sest n-ö suur ajakirjandus on teinud 
sellest isikliku sisuga küsim use ja  ilmselt 
m itte ilma asjata.

Hoopis olulisem minu jaoks on aga asja 
sisuline pool. Ülikoolis õpitakse mitmes 
eri staatuses. Osa on tavalised 
üliõpilased, osa ei olegi üliõpilased, vaid 
vabakuulajad, kes tasuvad ülikoolile tea
tud sum m a ning kui hästi edasi jõuavad 
ja  koht vabaneb, im m atrikuleeritakse nad 
üliõpilasteles. Im m atrikuleerim ine 
toimub seaduse alusel, vastava korra on 
kehtestanud ülikooli nõukogu, Lisaks 
nendele on 1111 lepingulised üliõpilased, 
kes m aksavad 20 000 - 25 000 krooni, ja  
kes on im m atrikuleeritud üliõpilasteks. 
Nende hulgas on kindlasti samuti edukalt 
edasijõudjaid. Olen seda m eelt, et 
kõikidel üliõpilastel, kelle õppetule
mused on m ärkim isväärsed, peaks olem a 
Õigus saada vabastust praegu õppem ak
suks nim etatavast tasust sam asugustel 
alustel nagu vabakuulajatelgi. O len sellist 
seisukohta ammu väljendanud ja  ka 
ametisse asudes ütlesin väga selgelt, et 
selline kord tuleks õppeosakonnal välja 
töötada.

On olem as ka arvam usi, et neid ei 
tohiks iile viia, sest sellisel juhul jääks 
vastav teaduskond sellest rahast ilma. 
M ina ei saa jagada seda seisukohta väga 
lihtsalt põhjusel - ülikool peab 
akadeem ilisest tulem uslikkusest lugu pi
dama isegi .siis, kui see midagi m aksma 
läheb. See on m inu jaoks sisuline pool,

Rassel lllaku taotlus, mis rektori lauale 
jõudis, on sellesam a korra suhtes pret
sedendi loomine, Taotlust oli toetanud 
sotsiaalteaduskonna dekaan ja  õppcosa- 
kond oli sellele alla kirjutanud. Nagu ma 
om a vastulauses Eesti Ekspressile ütle
sin, ütlen ka nüüd, et kuna ma eeldasin 
edukalt cdasijõudvat üliõpilast ning 
vabade kohtade olem asolu, m ida need 
kaks viisat mulle taotlusel ütlesid, arva
sin, ct scc tuleks heaks kiita, ja  täpselt 
niim oodi 111a talitasin. Et ühe teise 
üliõpilase sam asugune taotlus hiljem ra
huldam ata jäi, tuli sellest, et m õlema 
juhtum i käsitlemine ülikooli poolt alt 
kuni rektorini oli pealiskaudne ja  ebajär
jekindel. Arvan, et see on piisav põhjus, 
et teema ajakirjanduses üles tõsta. Kuna 
Riho lllaku nimi on sedavõrd populaarne, 
siis seda edukam alt see ka õnnestus. Ka
hetsusväärsel moel on tagantjärele ilm 
nenud, et ülikooli! ei ole päris selgel et
tekujutust om a üliõpilaste õp
peedukusest, Minu jaoks annab sellest 
tunnistust tõsiasi, et kui probleem läbi

ajakirjanduse aktuaalseks muutus ja  ma 
palusin kõigi üliõpilaste õppeedukuse tu
lemusi, siis tänaseks päevaks ma neid 
veel saanud ei ole. See näitab jälleg i meie 
asjaajam ise tegelikku taset. V õiksim e ju 
hakata süüdlasi otsima, aga ma ei ole 
päris kindel, et kui me need üles leiame, 
siis need on need päris süüdlased või 
ainsad süüdlased. 20. sajandi lõpul peaks 
ülikool töötam a nii, ct kõikide üliõpilaste 
andm ed on arvutis, ja  kui rektor soovib 
neid vaadata, siis ta saab seda kohe teha. 
Eestis on kõrgkoole, kus see on võim alik.

On veel kolm as m om ent - kas ülikool 
võiks või peaks tegem a eelistusi om a 
töötajate lastele. Kui seada küsim us laie
malt, siis kas ka om a töötajatele. Näiteks, 
kui ülikooli töötaja õpib ülikoolis, kas 
teda võiks õppem aksust vabastada. 
Sellcic on poolt- ja vastuargum ente. 
M ulle tundub, ct sellel on veidi korpora
tiivne maik. Avatud tsiviilühiskonnas 
peaksim e olem a võim elised inim estele 
korralikku palka m aksma, m itte looma 
nende lastele privileege. Võttes kätte 
Eesti Vabariigi avaliku teenisUise 
seaduse, siis näem e, ct Eesti riik on heaks 
arvanud avalikele teenistujatele n ii
suguseid eriõigusi lubada. Ka ülikoolil 
tuleb m õelda, kuidas end sellisesse ad- 
m inistratsioonikultuuri paigutada.

Kokkuvõttes oli tegem ist kahetsus
väärse looga. Rektori vastutus ja  roll selle 
probleem i tekkim isel ja  lahendam isel ei 
ole sugugi väike, nii et m a pean sellega 
edasi tegelem a ning m ingisuguse lahen
duse leidma. Täna tuli veel kolmaski 
taotlus nn lepinguliselt üliõpilaselt. Olen

suunanud need teaduskondadesse seisu
koha võtmiseks. Seega on sotsiaal
teaduskonna otsused sinna tagasi 
saadetud, et nende suhtes ühtne seisukoht 
kujundataks.

21. - 26. augustini viibite kon
verentsil Hiinas. Mis konveren ts 
see  on ja  kas Te esin e te  ka e t 
tekandega?

Hiinas Q ingdaos toim ub R ahvusva
helise K õrghariduse Konverentsi (1CHE) 
12. aastakonverents. See on üks arvesta
tavatest ülem aailm setest kõrghariduse 
strateegilistest kogunem istest. Kui teised 
üritused on valdavalt kas Am eerika- või 
Euroopa-kesksed, siis see on tõepoolest 
globaalne. M ind on palutud sinna 
rääkim a kõrghariduse nõudluse ja  pak
kum ise vahekorrast ülcm inckum aade 
näitel. Olen viim astel aastatel selle 
probleem iga tegelnud ja  paar artiklit rah
vusvahelistes ajakirjades avaldanud. 
K onverentsil osalem ist vaatlen ka kui üht 
võimalust lahti saada meie m õningasest 
nn europiiratusest. Tänapäeva m aailm  on 
keerukam  ja  erinev europotsentsentrist- 
likust ettekujutusest. Kui me oleme v ii
masel ajal Euroopa integratsiooni 
vaim ustuses võib-olla arvanud, et peam e 
kõike tegem a nii nagu Euroopas, siis 
m ina olen natuke teistm eelt. Meil pole 
vaja jätkuvalt tõestada om a kuulum ist

Euroopa, õieti Läänc-Euroopa kul
tuuriruum i - scc on loom ulik. Sellele li
saks peaksim e olem a palju rohkem  
avatud sellele uuele, mis praegu maailma 
m itm es p iirkonnas sünnib, eelkõige 
Indo-H iinas ja  Ladina-A m eerikas, kus 
toim uvad väga kiired m uutused nii m a
janduses kui ühiskonnakorralduses. Nii 
et see käik peaks natuke silmaringi laien
dama ning aitam a vaadata, kuidas meie 
olulised probleem id m ujalt m aailm ast 
vaadates välja näevad.

Esm aspäeval on Teie inaugurat- 
sioon. Millest rääg ite  o m a kõnes?

Jälginud viim astel aastatel Eesti kõrg
hariduses ja  ka Tartu Ü likoolis toimunut, 
tahaksin om a inauguralsioonikõnes pea
tuda hariduse kvaliteedil - eriti õppim ise 
ja  õpetam ise kvaliteedil. Avatud ühiskon
nas m uutuvad form aalsed välised reeglid, 
garantiid ja  kaitsem ehhanism id üha 
vähem  tähtsam aks, siis seda enam  tuleb 
igal õppeasutusel ja  igaühel ennast konk
reetselt m ääratleda, kellena tahetakse 
selles m aailm as olla. Ka hariduses võib 
ennast m ääratleda tõsiseltvõetava 
akadeem ilise haridusasutusena või 
hoopis rakenduskoolina. Neil kõigil on 
om a koht olem as. Tartu Ülikooli dom i
nant, mis talle tema näo ja  maine annab, 
peaks olem a Õpetatava aine sisuline 
kvaliteet ning selle Õppimise ja  õpetam ise 
kvaliteet, ja  seda rahvusvahelises 
võrdluses. Arvan, ct ci tee liiga õppe
jõududele  ega üliõpilastele, kui väidan, et 
meil on veel patju arenguruum i. Näiteks 
ilm selt petaksim e ennast, kui arvam e, et

kõik meie üliõpilased teevad ühe 
ainepunkti eest 40 tundi tööd. Olukorras, 
kus suurem  hulk veel täiskohaga töötab, 
on see ilm võimatu.

Väga oluliselt on kvaliteet seotud asu
tuse kultuuri m uutm isega. See käib 
m uude asjade ces ja  kui seda ci suudeta 
tagada, seisab ülejäänugi efektiivsus ja  
kaasaegsus suhteliselt tühjal pinnal. 
Kvaliteet ei Lule m uidu kui nõudlikkuse 
kaudu. Kõige targem  011 alustada iseen
dast - olla nõudlik iseenda vastu. Me 
peaksim e iseenda täiendam isega 
tegelem a niisam a innukalt nagu paljud 
m eie hulgast tegelevad aasta või paari 
tagant om a arvutite kaasajastam ise ja 
tarkvaraversioonide väljavahetam isega. 
Kui me sam asuguse nõudlikkusega 
iseenda kaasajastam isele tähelepanu 
pööraksim e, liiguksim e kiirem ini edasi 
kui arvutite ja  nende program m idega 
tegeldes.

M ida soovite uueks ak ad eem i
liseks aastak s õppejõududele , 
üliõpilastele, kogu ülikoolile?

Julgem at eesm ärgiseadm ist ja  väsim a
tul tööd nende eesm ärkide saavutamisel.

Küsis ja kirjutas Varje Sootak

Intervjuu toim us kolm apäeval,! 9. 
augustil.

kasulik, kuulasin seal rootsi keelt ja 
kirjandust. R ootsi keel on mul lisa- 
hobt. Stuudium  on nüüd läbi jasüg iscl 
hakkan diplom itööd kirjutam a.

Vladim ir Veremjov, matemaa
tikaüliõpilane

Minul ---------- — — -------------
oli raske 
suvi, 
proovisin 
sooritada 
sisscastu 
-m iseksa 
-m eid 
Tartu 
Ülikooli,
Tehnika- _______________________
ülikooli ja
M erehariduskeskusesse.

□ Ülikoolis alustab Õppetööd 9185 üliõpilast, neist 1453 esim esel kursusel.
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Vana-anatoomikum meditsiiniajaloo muuseumiks!

Pärast biom ecdikum i hoone 
valm im ist Ravila tänavas kolivad sinna 
arstiteaduskonna prekliinilised insti
tuudid, jättes vabaks m itm eid ruum e ja  
õppehooneid. V iim astest tähtsaim  on 
vana-anatoom ikum , m ille edasise 
saatuse kohta pole kindlat arvam ust 
avaldanud ei arstiteaduskonna 
juhtkond, rektoraat ega Tartu linnavalit
sus. M ida siis teha selle varsti 200-aas- 
taseks saava om apärase hoonega?

Vana-anatoom ikum  on rahvusva
helise tähtsuse ja  kuulsusega hoone, 
mida hinnatakse väga kõrgelt nii 
arhitektuuri- kui ka arstiteaduse ajaloos.

Arhitekt J. W. Krausc projekteeris ja  
ehitas klassitsistlikus stiilis rotundi 
(1803-1805), m illele hiljem  (1825- 
1827) lisandusid tiibhooned ja  nende 
pikendused (1856-1860). See spetsiaal
selt m editsiiniõppe ja  -uuringute tarvis 
loodud hoonestik m oodustab kaunis 
Toom em äe pargis ainulaadse täiusliku 
arhitektuuriansam bli, m ille sarnast 
teistes m aades ei leidu.

Tänu erakordselt soodsatele aren- 
gutingim ustele kujunes vana-ana
toom ikum  taasavatud Tartu Ülikoolis 
m öödunud sajandi esimesel poolel 
m aailm ajuhtivaks keskuseks norm aalse 
ja  patoloogilise anatoom ia, füsioloogia, 
em briioloogia, evolutsiooniõpetuse ja  
farm akoloogia alal. Siin loodi uusi eri
alasid ja  üks teaduslik avastus järgnes 
teisele. Tarvitseb nim etada vaid kõrva 
vestibulaarm em braani, maksa
sinusoidide endoteelirakkude, lektiinide 
ja  vitam iinide avastam ist ning seede- 
füsioloogia, atcrosklcroosi ja  vcrc- 
hüübim ise teooria loomist.

K una Tartut tuntakse ennekõike kui 
kuulsusrikka teadusajalooga ülikooli
linna, siis peaks vana-anatoom ikum  
ülalnim etatud väärtuste tõttu juba am 
mugi olem a kõrge külastatavusega

atraktiivne vaatam isväärsus nii ar
stidele, teadlastele kui ka turistidele. 
Põhjused, miks seda seni pole 
toim unud, on järgmised: 1) hoone välis
fassaad on häbiväärselt viletsas olukor
ras, 2) siseruum ides valitses pikem at 
aega ebasanitaarne olukord, 3) arhitek
tuurilisi ja  ajaloolisi väärtusi pole kül
laldaselt tutvustatud.

Pärast vana-anatoom ikum i ruum ide 
vabanem ist arstiteaduskonna käsutusest 
on avanemas soodne võim alus kujun
dada siinsest arhitektuuripärlist mitte 
üksi meedikute, vaid kogu ülikoolilinna 
esinduslik visiitkaart. Selleks on vaja 
läbi viia ulatuslikud restaureerim istööd 
ja  seejärel asjatundlikult eksponeerida 
hoonega seotud meditsiiniajalugu.

Kuna vana-anatoom ikum i on ligi 200 
aasta vältel kasutatud vaid arstiteaduse 
arendamiseks, siis on arusaadav, et 
sellel hoonel peaks ka edaspidi säilim a 
side meditsiiniga. Adekvaatse 
funktsiooni kaotamisel võib teda tabada 
TÜ rootsiaegse peahoone saatus, mis 
arestim ajana ei paku huvi eestlastele ega 
rootslastele ja  on jäänud lagunevaks ma- 
javrakiks.

O tstarbekaim  kasutusviis renoveeri
tavale vana-anatoom ikum ile oleks tema

m uutm ine Eesti Meditsiiniajaloo 
Muuseumiks. Arstiteaduse m ineviku- 
pärand paikneb praegusel ajal hajutatult, 
kitsukeses TÜ ajaloo m uuseum is, m ille 
hoonel pole m editsiiniajalooga m ingit 
pistmist. V ana-anatoom ikum is paik
neksid tuntud arstiteadlaste portreed, 
eksponaadid ja  tutvustavad tekstid 
tõelises ajaloolises kontekstis. Selles 
majas oleks piisavalt ruumi ka vanem ast 
ajast pärineva arstiteadusliku kirjanduse 
ja  m editsiinim otiividega seotud kun
stiteoste paigutam iseks. Sobivamat 
kohta oleks raske leida ka  TÜ hu
vikeskuse Ahhaa m edikobioloogüistele 
dem onstratsioonidele ja  huviväär- 
sustcle. Uue m uuseum i atraktiivsusele 
tuleks kasuks ka väikse osa m editsii- 
niõppe (arstiteaduse ajalugu, preklii- 
niliste erialade sissejuhatus jne) säili
tamine vana-anatoom ikum is. Tsentraal
ses rotundis paiknev lektoorium iruum  
on kohane nii erialaste kui ka popu
laarteaduslike loengute pidam iseks, sa
muti arstiteaduskonna nõukogu 
koosolekute ja  väitekirjade kaitsm ise 
korraldam iseks. Sellel salapärase 
akustikaga ringauditoorium il ja  kogu 
kaarekujulisel arhitektuuriansam blil on 
tänu siin töötanud m aailm akuulsatele 
teadlastele ja  nende tehtud avastustele

m eeliülendav aura, mis kutsub hu 
vikeskust külastanud noori astuma ars
titeaduskonda ja  üliõpilasi süvenem a 
m editsiini-im ede m aailm a.

On aiusaadav, et nii suurejoonelise 
m editsiiniajaloo m uuseum i rajam ine ei 
saa olla üksnes Tartu Ü likooli ja  Tartu 
linna ülesanne. Ü ritus on seda väärt, et 
paluda abi ka vabariigi valitsuselt. Kuna 
tegem ist on silm apaistva rahvusvahelise 
rajatisega, siis on m õttekas pöörduda 
finantsabi saam iseks UN ESCO poole. 
Kindlasti löövad kaasa ka balti-saksa 
kultuuriühingud, sest enam ik õpetanud 
professoreid oli pärit Saksam aalt või 
nad siirdusid Tartust sinna oma tööalast 
tegevust jätkam a.

K ccm iadr R aik-Iiiio  M ikclsaar, 
patoloogilise anatoom ia ja  

kohtuarstiteaduse instituudi 
dotsent

stipendium õnnitleme
Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumide

konkurss
Eesti Rahvuskultuuri Fond on eraldanud 

1998/99. õppeaastaks Tartu Ülikooli 
filosoofiateaduskonnale järgm ised sti
pendiumid:

* kümme stipendiumi oma erialal välja
paistvatele põhiõppe üliõpilastele (ä 1000 
krooni kuus, 10 000 aastas);

* kolm stipendiumi magistrantidele (ä 
1500 krooni kuus, 15 000 aastas);

* iiks stipendium ilma põhipalgata kiila- 
lisõppejõule (6000 krooni kuus, kaheks se
mestriks ä 4 kuud).

Stipendiaadid esitavad õppeaasta lõpul 
aruande möödunud õppeaasta tegevuse 
kohta.

Stipendiumide taotlemine
1. Stipendiumide määramisel üliõpilas

tele ja magistrantidele võetakse aluseks 
Õppeedukus ja  erialane tegevus, külalisõp

pejõududele - loetava kursuse unikaalsus 
ja  tähtsus lähtuvalt rahvuskultuuri arengu 
aspektist ning ainemaht AP-des.

2. Taotlused esitatakse rektori nimele 
õppe- ja üliõpilasosakond» (peahoone 
ruum 117) kuni 8. septembrini 1998.

3. Üliõpilaste ja  magistrantide stipendiu
mide taotlejad esitada:

* isiklik avaldus, milles toodud 
isikuandmed, hariduslik tagapõhi (koolid, 
kursused, tööpraktika, uurimistööd), plaan 
algavaks õppeaastaks, teave viimase kahe 
aasta jooksul toetusfondidest saadud sti
pendiumide kohta, aadress, telefon, elekt
ronposti aadress ja  pangarekvisiidid 
(panga nimi, aadress, kood, isikukonto 
number);

* väljavõte õpinguraamatust sooritatud 
eksamite-arvestuste ja  saadud ainepunk

tide kohta (väljastab dekanaat);

* soovituskiri vastava eriala õppejõult 
(magistrandi puhul korraliselt profes
sorilt).

4. Külalisõppejõu stipendiumide 
taotlused kogu õppeaasta ulatuses esitavad 
osakonnad:

* taotluses esitatakse külalisõppejõu 
isikuandmed (CV), töötamise koht ja 
täpne aeg, loetavad kursused koos aincma- 
huga ainepunktides; kodune aadress, tele
fon (nii Tartus kui kodumaal).

5. Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiu
mi määramisel ei ole takistuseks mõne 
muu stipendiumi või uurimisprccmia 
saamine.

Ülle Hendrikson  
tel 375 623

Eugen Püssi 
nimelise 

stipendiumi 
konkurss

Eugen Püssi nimeline stipendium on 
loodud dr Eugen Püssi lese Alma Püssi 
annetatud rahadest. Eugen Püss lõpetas 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, töötas 
Maarjamõisa kliinikus, hiljem Rakvere 
haiglas ja  Kuressaares jaoskonnaarstina. 
1949. aastast elas USAs Kentucky osarii
gis, kus töötas arstina oma surmani 1963. 
aasta 16. augustil. Stipendiumi võivad 
taotleda kõik materiaalset toetust vajavad 
TÜ arstiteaduskonna üliõpilased.

Stipendiumi, mille suurus on 2800 
krooni, määramisel võetakse aluseks 
üliõpilase (magistrandi, doktorandi) 
edukus õppe-ja teadustöös.

Kandideerijatel palume esitada TÜ 
kantseleisse (peahoone, ruum 207) 30. 
septembriks järgmised dokumendid:

• stipendium itaotlus (vorm  saadaval 
ülikooli kantseleis),

• cwricuhm vitae,
• ülevaade erialasest tegevusest ja  

uurim istööst koos juhendava õppe
jõu soovitusega,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraam atust koos keskm ise 
hinde m ärkim isega.

Stipendium antakse üle detsembrikuu 
alguses.

Karl Inno 
nimelise 

stipendiumi 
konkurss

Karl Inno stipendiumi fond on moodus
tatud 1995. aastal Tartu Ülikooli kunagise 
panganduse ja  kindlustuse õppejõu Karl 
Inno (sünd 14.11.1900 Viljandimaal, surn 
12.11.1994 USAs) lese, tütre ja  sõprade 
annetustest majandusteaduskonna
bakalaureuse- ja  magistriõppe üliõpilaste 
toetuseks, kelle eriala on ärirahandus ja 
investeeringud või raha ja  pangandus.

Stipendium, mille suurus on 6000 
krooni, määratakse ühele ärirahanduse või 
panganduse eriala üliõpilasele või magist
randile, kes on eriti silma paistnud õp
petöös ja  teaduslikus tegevuses.

Kandideerijatel palume esitada TÜ kant
seleisse (peahoone, ruum 207) 25. sep
tembriks järgmised dokumendid:

• stipendium itaotlus (vorm saadaval 
ülikooli kantseleis),

• curriculwn vitae koos ülevaatega 
erialasest tegevusest ja  uurimistööst,

• juhendava õppejõu soovitus,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraam atust.

Stipendium antakse üle detsembrikuu al
guses.

Tartu Olikoou sihtasutusTARTU UNIVERSITV KJUNPA I ION

Leander-Georg
Vehiku

stipendiumi
konkurss

Dr Leander-Georg Vehiku stipendium 
on moodustatud pr Margarete Vehiku 
poolt arstiteaduskonnale annetatud rahast. 
Stipendiumi võivad taotleda kõik eesti 
soost TÜ arstiteaduskonna üliõpilased.

Stipendiumi, mille suurus on 6000 
krooni, määramisel võetakse aluseks 
üliõpilase (magistrandi, doktorandi) 
edukus stuudiumil ja  teadustöös.

Kandideerijatel palume esitada TÜ kant
seleisse (peahoone, ruum 207) 30. sep
tembriks järgmised dokumendid:

• stipendium itaotlus (vorm saadaval 
ülikooli kantseleis),

• curriculum vitae,
• ülevaade erialasest tegevusest ja  

uurim istööst koos juhendava õppe
jõu  soovitusega,

• dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraam atust koos keskm ise 
hinde märkim isega.

Stipendium antakse iile detsembrikuu 
alguses.

T äien davat in fot saab T artu  
Ü likooli S ih tasutusest, 

tel: 375 852, e-post: 
sih tasutus@ ut.ee

http://w w w .ut.ee/sih tasu tu s/

Lea Lepmann 50
29. augustil tähistab oma esimest juubelit 

matemaatika didaktika õppetooli dotsent, 
pedagoogikakandidaat Lea Lepmann.

Juubilar on sündinud Mehikoormas, 
lõpetanud Aravu Algkooli ja  Tartu Peda
googilise Kooli ning omandanud kõrgha
riduse TRÜ matemaatikateaduskonnas. 
Alates 1972. aastast on L. Lepmann 
töötanud ülikoolis ja  läbinud ametiredeli 
kõik vaheastmed laborandist dotsendini.

Lea Lepmann i teadustöö lemmiktee
madeks on kujunenud matemaatikaõpeta
jate ainealase ettevalmistamisega seotud 
probleemid (kandidaaditöö selles vallas 
valmis prof O. Prinitsa juhendamisel 
1982) ja  mitmed matemaatika didaktika 
valdkonda kuuluvad spetsiifilised 
küsimused. Viimastel aastatel on L. Lep
mann aktiivselt osalenud rahvusvahelises 
uurimisrühmas, mis tegeleb matemaatika 
õpetamise aluste võrdleva analüüsiga eri
nevates riikides ning Õpilaste ja  õpetajate 
arvamuste väljaselgitamisega matcmaati- 
kaõpetuse kohta.

Matemaatika õpetamisega seotud ring
konnad tunnevad L. Lepmanni kui mate

maatikaõpikute ja  arvukate õppevahendite 
autorit, kui hinnatud lektorit õpetajate 
täienduskursustel, kui koolinoorte mate- 
maatikaülesannete lahendamise võistluste 
korraldajat. Tema tööd koolimatemaatika 
arendajana on tunnustatud Gerhard Rägo 
medaliga.

Viljakat loometööd, kestvat optimismi ja 
indu matemaatilise hariduse edendamisel, 
head tervist ning usinaid õpilasi soovivad

kolleegid matemaatika didaktika 
õppetoolist.

Teadmiseks üliõpilastele!
* Õppeteatmik “Tartu Ülikooli 

loengud ja praktilised tööd 
1998/1999” on müügil TÜ raam atupoes 
(Ülikooli tn 11) ja  peahoone l korrusel 
asuvas ajalehekioskis alates esm aspäe
vast, 31. augustist. Teatm ik on abiks 
õpingute planeerim isel, sisaldades 
1998/99. õppeaastal ülikoolis õpeta
tavate õppeainete lühikirjcldusi. Lisaks 
sellele sisaldab teatmik ka TÜ õppekor
ralduseeskirja, akadeem ilist kalendrit, 
riiklike õppestipendium ide m ääram ise 
korda ja  muud üliõpilasele tarvilikku 
infot. Internetis saab õppeainete lühikir- 
jeldustega tutvuda alates 31 .augustist 
aadress il: http://oppe.admin. ut. ee/ 
ained/.

* Õppe- ja üliõpilasosakonna 
üliõpilasnõustaja poole võib pöörduda 
info ja  nõuande saam iseks õppetööga 
seonduvates probleem ides igal 
tööpäeval 9-12, 13-16, peahoone ruum  
120, tel. 375 627, e-post:yk@ut.ee. K o
hapeal saab tutvuda TÜ ja  teiste Eesti 
ülikoolide õppctcalm ikcga, TÜ-s õpeta
tavate erialade õppekavadega jpm .

* Üliõpilane saab nõu ja  abi ka tuuto- 
ritclt - vanem ate kursuste tudengitelt, 
kes on saanud ettevalm istuse tööks 
üliõpilasnõustajana. Eeloleval sem estril 
nõustavad tuutorid järgm iste erialade

esim ese aasta üliõpilasi: ajakirjan
dus, ajalugu, arstiteadus, avalik 
haldus, bioloogia, eesti ja  soome- 
ugri filoloogia, eesti keel 
võõrkeelena, füüsika, inglise keel ja  
kirjandus, m atem aatika, prantsuse 
keel ja  kirjandus, psühholoogia ning 
sotsioloogia. Kahjuks ci ole 1998. 
aasta sügisel kõigi erialade uutel tu
dengitel tuutoreid. Esm atutvus 
tuutoriga luuakse eelpool loetletud 
erialade õppeaasta avaüritustel. In
form atsiooni tuutorite kontaktand- 
m ete kohta saab interneti kodule
heküljelt http://www.ut.ee/~yk/ või 
õ p p e-ja  üliõpilasosakonna üliõpilas- 
nõustajalt tel 375 627.

Ülle Kapsi, 
õp p e-ja  üliõpilasosakonna  

üliõpilasnõustaja

mailto:sihtasutus@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus/
http://oppe.admin
mailto:yk@ut.ee
http://www.ut.ee/~yk/
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Spordikeskus annab teada väitekiri muuseum

□ 10. juuli! lõppes sisseastumis- 
dokumentide vastuvõtt. Ülikooli 
ligi 50 erialale laekus 7348 avaldust 
4462 inim eselt.

□ 20. juulil määrati rektori kor
raldusega õigusteaduskonna 
dekaani kohustesse senine 
prodekaan dotsent Jaan Gintcr.

□ 1 .-4 . augustini Bulgaarias toimu
nud V rahvusvahelisel matemaati- 
kaolümpiaadil said TÜ tudengid 
Dmitri Tseluiko teise ning Andrei 
Filonov ja  Ü lar Kahre kolm anda 
koha ning Boriss V lassov osavõtja 
diplomi.

□ 5 . - 8 ,  augustini toimus Tartus 
Rootsi luulekunsti isa Georg 
Stiernhielmi 400. sünniaas
tapäevale pühendatud süm
poosion.

□ 13. augustil arutas ülikool ja kul
tuuriministeerium Kääriku spor
dibaasi ning Eesti Olümpia Teh- 
vandi Õppetreeningukeskuse tu
levast ühistegevust.

□ 19. augustil asus vastloodud fi
nantsdirektori ametikohal tööle 
Taimo Saan, kes viim ati töötas 
Hoiupangas finantsanalüütiku ja  
kontrollingu nõustajana.

□ 21. augustil valis bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna nõukogu ka
hest kandidaadist 43 häälega 
dekaaniks erakorralise professori 
Ain Heinaru, kes 1996. aastast 
töötas haridum inisteerium is. Teine 
kandidaat, geoinform aatika ja  karto
graafia professor T õnu Oja sai 21 
häält.

□ 25.-28. augustini toimuvad üli
koolis välisüliõpilaste orientat- 
sioonipäevad. T änavu alustab ü li
koolis 194 välisüliõpilast 20 riigist.

□ 27. augustil ka itses  T iia  Köss 
magistritööd "Surm akultuurist eesti 
rahvausundi põhjal” , Madis 
Arukask “ “ Venna sõjalugu” vor- 
m eliteoona valguses ning setu 
liiroeepika ruum isüsteem is” , Eva 
Raud “Tartu Käsitööliste Seltsi su
veteater 1870 -1914” , Valle-Sten 
Maiste “Erinevate subjektim õist- 
m iste vastum äng Vaino V ahingu ja  
Madis Kõivu rom aanis “Endspiel: 
laskumine orgu”” ja  Margit Kuusk 
“ Soome keele õpik” .

□ 27.-29. augustini on raamatukogu 
konverentsisaalis IV Balti riikide 
laboratoorse meditsiini alane 
kongress.

□ 28. ja 29. augustil toimub haridus
foorum “Eesti kool - juured ja 
tänapäev”.

□ 31. augustil kl 13 on aulas 
akadeemilise aasta avaaktus ja 
rektori inauguratsioon.

□ 31. augustil ja 1. septembril toimu
vad ka teaduskondade ja 
kolledžite avaaktused (vt UT 1. lk).

□ 31. augustist 4. septembrini kestab 
rebasnädal.

Hea lehelugeja ja 
kaasautor!

Toim etus tuletab m eelde, et jo o k s
va lehenum bri m aterjalid on vaja ära 
tuua või saata üldiselt eelm ise nädala 
reedeks. Pikemate m aterjalide puhul 
tuleks eelnevalt kokku leppida, eriti 
aga topeltnum bri asjus.

Kaastööd tuua (saata): käsikiri + 
diskett ( Word 6.0) või e-postiga 
(attachmendiga) aadressil
ajaleht@ut.ee.

Teateid võtame vastu veel kol
mapäeviti. V iim aseid parandusi 
saab teha neljapäeval kl 14ni.

Toim etus

Spordikeskus on ülikooli struk
tuuriüksus, mis pakub harrastus-ja  
võistlusspordiga tegelemise või
malusi kõigile üliõpilastele ja ülik
ooli töötajatele.

Spordikeskuse õppejõud juhendavad 
erineva tasem ega treeningurühm i ligi 
20 spordialal (rühm võim lem ine, ker
gejõustik, atleetvõim lem ine, käsipall, 
m aadlus, m itm ekülgsus, orienteeru
mine, aeroobika, võrkpall, korvpall, 
sulgpall, tennis, alpinism , kulturism , 
karate, w ado-ryu, indiaea, enesekaitse, 
sõudm ine, aerutam ine jt) . Treeningud 
toim uvad Tartu Ü likooli linna spor
dibaasides: U jula 4 (pallim ängusaalid, 
kergejõustikuhall), Jakobi 5 (võimla, 
jõusaal, m aadlussaal, võim lem issaal), 
võim la Lai 37, staadion ja  võimlemis- 
saal Staadioni 21, võim la Nooruse 9, 
Em ajõe sõudebaas R anna 1 ,Toom eoru 
tcnnisckom pleks Baeri 6.

Spordibaaside kasutam ise eelduseks 
on fotoga varustatud spordikeskuse 
kaart, m ille vorm istab rühm a juhendav 
õppejõud sem estri kolm e esimese õp
penädala jooksul.

R ühm a registreerum iseks tuleb pöör
duda treeneri poole trenni aegadel, mis 
on ära toodud spordikeskuse teat
mikus “Sport igaühele” . V iimane on 
saadaval spordikeskuses, ülikooli pea
hoones ja  õppehoonetes alates järgm is
est nädalast.

L isainfot saab spordikeskusest tel 
375 370 või e-posti teel aadressil tiial@ 
ut.ee.

JALGPALL
Uue rühm ana avatakse sel semestril 

jalgpall. Treeningud toimuvad tei
sipäeviti ja  neljapäeviti kell 18. T äp
sem info e-posti aadressil kelder@ ru- 
bin.physie.ut.ee.

TANTSULINE  
AEROOBIKA (treener 

Kaja Hermlin)
Tantsulise aeroobika tundidesse kut

sutakse üliõpilasi, kes naudivad tant
sulist liikum ist eesm ärgiga parandada 
liigutuskoordinatsiooni ning täiustada 
tantsuoskust. Tundides kasutatakse 
erineva iseloom u, tempo ja  rütm iga 
m uusikat ladina-am eerika ja afrorüt- 
m idest jazzini. Tutvutakse merengue, 
salsa, госк’п ’гоИ'i põhitõdedega ja  
om andatakse oskus neid muusikalisi 
rütme om a liigutustega edasi anda.

Tunnid toim uvad Lai 37 võimlas es
maspäeval kell 18.30 ja  neljapäeval 
kell 17. Esimene kohtumine ja  rühm a 
registreerim ine on 3. septembril kl 17.

Treener Kaja Herm lin ootab uusi 
liikmeid ka naisvõimlemise ja tant
sulise võimlemise spordirühma.
Selle rühm a tegevus koosneb lisaks 
treeningutele esinem iskavade õp
pim isest ning esinem istest, võistlustest 
ja  traditsioonilistest võim lem isüritus- 
test osavõtust. Esimene kohtum ine on 
2. septem bril kell 18.30 Jakobi 5.

Tiia Lillemaa, 
spordikeskus

Reedel, 28. augustil kaitsevad m agist
ritööd:

kl 10.15 Sven-Erik Soosaar “Samojeedi ja  
eskaleuudi ühisjooned”. Juhendaja 
llloloogiadr Ago Künnap, oponent magister 
Iris Audova;

kl 11.15 Tiina R üütm aa “Ungari el-ver- 
biprefiksi vastetest eesti keeles”. Juhendaja 
llloloogiadr Jänos Pusztay, oponent 
filoloogiakand Tõnu Seilenthal;

kl 12.15 Pire T eras “Võru murde pikkade ja  
ülipikkade vokaalide akustikast”. Juhendajad 
psühholoogiadr Jaan Ross ja  filosoofmdr Karl 
Pajusalu, oponent filoloogiakand Ellen Niit;

kl 14.00 K adri M uischnck “Korpused ja  
nende kasutamine”. Juhendaja llloloogiadr 
Haldur Õim, oponent matemaatika-füüsi- 
kakand Mare Koit;

kl 15.00 Heili O rav “Eesli keele direktiiv- 
verbide semantilise välja struktuur tesau
rusena”. Juhendaja llloloogiadr Haldur Õim, 
oponent filoloogiakand Madis Saluveer.

loeng

Maret Vaher on üliõpilaste 
maailmameister!

10.-15. augustini toim usid Norras 
T rondheim is 11. üliõpilaste m aailm a
m eistrivõistlused orienteerum ises. 
Eestit esindas 11 sportlast, neist 4 Tartu 
Ü likoolist - Dag Ainsoo, Silver Een- 
saar, M aret V aher ja  Kaari Kivikas. 
Naiste tavarajal tuli m aailm am eistriks 
biloogia-geograafiateaduskonna dok
torant M aret Vaher.

Teateorienteerum ises saavutas Eesti

naiskond 4. koha.

M aret Vaher jätkas sellega ülikooli 
orienteerujate väljapaistvaid saavu
tusi: 1994. ja  1996. aastal üliõpilaste 
M M -võistlustel on sama teaduskonna 
üliõpilane Külli Kaljus võitnud vas
tavalt p ron k s-ja  hõbemedali.

Kairis Leinus, 
Eesti Akadeem ilise Spordiliidu  

peasekretär

Loengukursus ajaloohuvilistele
Ajaloo-osakond pakub sügissem estril 

üleülikoolilise vabaainena loengukursust 
“Eesti rahva aja lugu” (m aht 2 AP, 32 t 
loengud + 48 t iseseisvat tööd). Loengud 
toimuvad neljapäeviti kl 18-20 Tälie 4 aud 
160. Lektorid prof Tiit Rosenberg ja prof 
Aadu Must annavad ülevaate Eesti asustuse 
(talud, külad, mõisad, linnad) kujunemisest, 
rahvastikuprobleemidest ja  rahvarändest, rah
vuslikest ja seisuslikest vahekordadest, valit
semiskorraldusest ja omavalitsuse arengust, 
aga samuti nimetatud protsesside seosest 
olme, kommete ja  kultuuriga 16. sajandist 
kuni 20. sajandi alguseni. Tutvustatakse ka 
mõningaid põnevamaid Eesti ajaloo allikaid 
ning püütakse teiste erialade inimestele näi
data amatöör-ajaloouurimise võimalusi ja 
võlusid.

Esimene loeng ja  registreerimine 
neljapäeval, 10. septembril.

Enn Kasaku loengukursus 
"A straalm ütoloogia"

(2 AP, sügissemester, lõpus eksam).
К kell 18-20, ph 139.1 loeng 2.09.
Ülevaade maailma rahvaste astraal- 

mütoloogiast, tähistaevaga seotud uskumuste 
ajaloost ning kaasaegsest astraalmütoloogiast, 
mida käsitletakse kui mütoloogilise, re
ligioosse ja  teadusliku maailmapildi segu
nemise saadust.

Tartu
Ülikooli

rebasnädal
Esmaspäev, 31. aufiust
18 Ekskursioon* “Olulised kohad” .

E lutähtsad punktid, odavad paigad, hädaabi.

19 Välisüliõpilaste ekstra l'Taste o f Estonia'. 
Koht: EÜSi maja.

Teisipäev, 1. september
15 Ekskursioon* “Rebaste retk Toom el” .

16 TalksViovt’ “Kuidas jääda ülikoolis pinnale?” . 

Osalevad psühholoog, teoloog, tudengid. 

V ahepaladeks nutikad m ängud auhindadega. 

Koht: TÜ raam atukogu konverentsisaal.

Kolmapäev, 2. september
16 Ekskursioon* “Olulised kohad” .

17 “Hullum eelne olüm pia” Kassitoom el, m uusika.

Igaüks saab ise osaleda. Auhinnad.

Neljapäev, 3. september
17 Ekskursioon* “ Rebaste retk Toom el” .

18 Oikumeeniline jumalateenistus noortepärase muusikaga. 

Koht: Toom kiriku varemed.

* Ekskursioonid algavad TÜ peahoone eest.

Iga Päev
Infopunktid kell 9-16 peahoones, raam atukogus ja  V ane

muise tänava õppehoones.

Rebaspäevi korraldavad
Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus, Campus Cni- 

sade for Christ, TÜ iiliõpilasnõustaja.

Sponsorid

Kiivi autokool 
Tartu Raadio 

Estanc

P/llilU

r^proSPORJ

Ta rtu  Ülikooli raamatupood soovitab:
Ellen N iit “ Paekivi lau l”

Eesti esiluuletajate koondkogusid on vii
masel ajal suhteliselt palju ilmunud. Nüüd 
on nende rida veelgi täienenud tuntud poe
tessi ja  lastekirjaniku Ellen Niidu luule- 
valimikuga. Luuletaja juubelisün
nipäevaks välja antud luulekogu sisaldab 
tema täiskasvanutele mõeldud loomingu 
paremikku. Peamiselt 1950ndatel 
I970ndatel kirjutatud luuletused on 
lihtsad, soojad, südamele ligidal ja  
(Eesti)maale lähedal. “Paekivi laul” on hea 
kingitus iseendale või kallile inimesele.

“T u dengitentm ik  ehk kuidas 
T artu  ü likoolis ja  linnas ellu

jä ä d a ”
TÜ üliõpilasesinduse välja antud brošüür 

on TÜ üliõpilastele mõeldud ülikoolis õp
pimise ja  Tarm linnas elamise õpetus. 
Käsiraamat on küll stiililt akadeemiline, 
aga sisult hõlmab paljusid valdkondi, mida 
autorid on lugejale vajalikuks pidanud: 
tutvustatakse õppimisvõimalusi ülikoolis 
ja  ülikooli stmktuuri, võimalusi leida Tar
tus endale eluase ja  saada arstiabi, antakse 
ülevaade stipendiumidest, raamatu-

T A R T U

ÜLIKOOLI

□ ig ig !
RAAMATUPOOD

poodidest ja  postkontoritest, lähema 
vaatluse alla võetakse ka vaba aja veetmise 
kohad ja  viisid. Käsiraamatu lõpetab 
lühike akadeemiline sõnastik,

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

naitus
A jaloom uuseum

T o o m e m äg i
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17

Info, ekskursioonide tellim ine 465 
671.

Ruumide üürimine: 465 675.
K ohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid” - 

näitus paleopatoloogiast, “Tartu Ülikool 
juudi kultuuriloos”, Margus Rumpi maalid 
“Avatud valguses”.

M uuseum is on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupat
siooniaastatel”, “70 aastat eestikeelset 
ülikooli” .

K unstim uuseum
P e a h o o n e  

http://www.ut.ee/REKL/muuseuni.htm 
E-R 11-16 
Info 465 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja  kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 465 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 465 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

Botaanikaaed  
Lai 40

E-P 10-17 
Info 432 643

Raamatukogu
E-R 10-17
R aam atunäitus: “Erich Maria Remar- 

que 100”, “Frederico Garcia Lorea 100”. 
Näitused: "Kooliraamat Eestis 1918- 

1940", "Kuulsaid sakslasi Idast" (alates 3. 
septembrist).

R a a m a tu m u u se u m  
E-R 12-15
Näitus “Johannes Voldemar Veski 125”, 

“Eestikeelsed maakaardid kuni 1940. aas
tani”.

H u m a n ita a r ra a m a tu k o g u s
“Johannes Valgma 90” .

vana
V ä l ja  ü ü r i d a  

kööktuba ja  2-toaline korter korralikele 
tudengincidudele. Tel 250 13 666.

T u d e n g i s a u n .
Tel 250 28 777.

Universitas
Tartuensist

saab ka tellida. Poolaasta tellimus 
m aksab postikuludega 100 kr, 
postikuludeta ja  ülikooli pen
sionäridele 50 kr.

UT avaldab ka tasulisi kuulutusi ja  
reklaami.

Info: tel 375 680, e-post: 
ajaleht@ ut.ee.

Universitasjlr 
Tarto ensisо1Ш

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS
Peatoimetaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680  
Toim etuse aadress:

Ülikooli 18, ruum  137 
Tartu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trü k k : O/U Greif 
Tellim ise nr. 840  
Tiraaž 800  
U T  ilm ub reedeti

mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseuni.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee


T a r t u  ü l i k o o l i  

R a a m a t u k o g u  
S l l NDEKSEMP

Nr. 26 (1938)

Reede,
4. september 

1998
Ilmub 1948.

aastast
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Universitas
Tartuensis

Ülikool pühitses ametisse 83. rektori
Esm aspäeva hom m ikupoolikul enne 

aktust avanesid peahoone renoveeritud 
fassaadi uksed. Peaaegu valm is on om a 
hele- ja  tum ehallis toonis ka kohviku- 
poolne csifassaad. Just hallina kavandas 
selle hoone arhitekt J.W . Krause. 
A jalugu jätkus valendavate sam m aste 
taga aulas 17. sajandil algust tehtud 
akadeem ilise tava - rektori am etisse 
pühendam isega.

Ülikooli ak ad eem ilin e  s e k re tä r  
Iv a r- lg o r  S a a rn iit  tutvustas lühidalt 
rektori valim ist. 27, veebruaril valis 
ülikooli valim iskogu uueks rektoriks 
optika ja  speklroskoopia korralise p ro
fessori akadeem ik Jaak A aviksoo. V as
tavalt ülikooli seadusele andis ta 26. 
mail ülikooli nõukogu ees am etivande 
ja  1. juunil asus rektoriam etisse. See
järel andis akadeem iline sekretär sõna 
inauguratsioonikÕneks reetor emeritus 
p ro f  P ee te r T ulv iste le .

“Austatud rektor, härra minister, 
ekstsellentsid, kõrged kiihdised, rekto
rid, hea akadeemiline pere, kõik üli- 
kooliinimesedja - eriti need üliõpilased 
siin aulas, kellele täna algav akadeemi

line aasta on esimene.
Sel sügisel täitub 366 aastat Tartu 

Ülikooli avamisest ja  tema esimese rek
tori ametisseseadmisest. Erandkorras 
oli esimene rektor üliõpilane, nimelt 
ülikooli rajaja ja  esimese kantsleri Jo
han Skytte tollal 16-aastane poeg Jakob 
Skytte. Hilisemad rektorid on olnud pro
fessorid ja  täiskasvanud. Mõned 
määras ametisse riigivõim, aga 
enamikul aegadel ülikooli ajaloos on 
akadeemiline kogukond saanud endale 
ise ja  enda hulgast vabalt rektoril 
valida. Nii ka seekord. Professor Jaak 
Aaviksoo, kes täna rektoriametisse 
pühitsetakse, on siin aulas seisnutest
44., aga ülikooli algusest lugedes 83. 
Tartu Ülikooli rektor. Kui kõik need eri
suguseid teadusi ja  erisuguseid rahvusi 
esindanud mehed, kes seda ülikooli küll 
rahulikel edenemisaegadel nagu 
praegu, küll sõja-, küll muudel 
keerukatel aegadel juhtinud on, praegu 
siin oleksid ja  istet võtaksid, siis täidak
sid nad peaaegu viis toollrida. Eestlasi 
oleks nende hulgas 14. Nendest on 
praegu siin 3 - kaks endist ja  üks praegu

tegutsev rektor. Aga tegelikult on üli
koolil muidugi üks rektor, kes, nagu 
ütleb ülikooli põhikiri, teostab oma 
pädevuse piires kõrgeimat haldus- ja  
distsiplinaarvõimu, ja  vastutab ülikooli 
üldseisundi ja  arengu eest, annab aru 
nõukogule ja  vabariigi valitsusele.

Läinud sajandi alguses peeti meie 
ülikoolis kinni saksa traditsioonist, 
mille kohaselt rektoriameti pidulikul 
üleandmisel ametist lahkuv rektor sele
tas uuele rektorile selle ameti tähtsust ja  
rääkis ka pooleliolevatest ülikooli as
jadest, ning ametisse astuv rektor lubas 
oma kõnes neid asju edasi ajada. Pro
fessor Aaviksoo on ülikooli juhtimises 
osaline olnud aastast /  992 ja  mõistab 
hästi rektoriameti tähtsust. Pooleliole
vatest asjadest niipalju, et niisama nagu 
Tallinnas linn, nii ei saa Tartus ülikool 
iial valmis. Praegusel üleminekuajal on 
rohkem asju pooleli kui tavaliselt. Rah
vusvaheliste hindajate meelest on meie 
ülikool edenenud kiiremini kui ab
soluutne enamik Kesk- ja  Ida-Euroopa 
vabanenud maade ülikoole. Tudengitel 
on meil samad vabadused, mis Lääne 
ülikoolides, olud teadagi kitsamad. Ka 
professoritelt ja  teistelt õppejõududelt 
oleme hakanud nõudma niisama või 
peaaegu niisama palju, nagu nõutakse 
teistes korralikes ülikoolides. Aga 
pooleli on selle taotlemine, et kogu 
teadus ja  õpe oleks maailmatasemel, 
niisama nagu õppejõududele korralike 
töö- ja  palgatingimuste ja  tudengitele 
korralike töö- ja  elamistingimuste 
loomine. Ja peahoonegi, milles, täna 
uut rektorit ametisse pühitseme ja  
akadeemilist aastat alustame, on 
pooleli, paljudest muudest hoonetest 
kõnelemata, seda selle peale vaata
mata, et praegusel lühikest aega kest
nud iseseisvusajal on ülikool jõudnud 
juba ehitada rohkem kui eelmise iseseis
vusaja 20 aastaga. Tehtu ootab jä t
kamist professor Aaviksoo ja  tema 
meeskonna ning muidugi meie kõikide 
poolt.

Siin viibivatele ülikooli stuudiumi al
ustajatele soovin, et nad saaksid või
malikult palju osa hariduse kvaliteedi 
tõusust, olude üldisest paranemisest ja  
kõigest muust heast, mis riigis, linnas ja  
ülikoolis sünnib.

Rootsiaegses Tartu Ülikoolis pandi 
rektorile pidulikul ametisseseadmisel 
õlgadele tooga, kätte anti talle valitsus
kepid ja  kaks võtit, millest üks tegi lahti 
kartseriukseja teine ülikooli rahakassa. 
Ühel või teisel kombel on kõik need as

jad  tänapäevalgi olemas ja  tähtsad, aga
22. veebruaril 1994. aastal võttis 
vabariigi president siin aulas kätte rek
tori ametiraha ja  pani selle mulle kaela. 
Presidendi seisukoht on, et edaspidi an
takse rektori ametiraha avalik-õigus- 
likus ülikoolis, mille õigusvõime tuleneb 
otseselt riigilt, rektorilt rektorile.

Mul on kohustus ja  au professor 
Aaviksoole ametiraha kaela panna. 
Soovin pikka meelt ja  kannatlikkust 
tema perekonnale eelseisvaks ajaks. 
Rektorile endale soovin jõudu ja  tervist 
selles ametis ja  panen talle südamele, 
et viie eelseisva aasta jooksul tema kael 
paenduks ühel ainsal korral - nimelt 
praegu seda ametiraha vastu võttes.”

Jär« 2. lk

Rektor professor jaak Aaviksoo 
INAUGURATSIOONIKÕNE

Austatud aima mater, reetor emeritus, 
professor Peeter Tulviste, lugupeetud 
härra m inister, härrad suursaadikud, lin
napea, m aavanem , kallid esm akur
suslased, arm as akadeem iline pere!

Lubage mul teieni tuua m õned mõtted, 
millega võtan vastu oma eelkäijalt, ü li
kooli 82. rektorilt Peeter Tulvistelt oma 
am etiraha ühes sellega kaasaskäiva ko 
hustuse ja  vastutusega.

U niversitas Tartuensis, tem a ligi 12- 
tuhandeline pere, asub täna oma 

kestmise 367. õppeaastasse. Esm akord
selt siseneb ülikooli kuue valge sam ba 
vahelt 1453 ja  kokku 9183 üliõpilast. 
Sisenedes täna agronoom ia ja  arhitek
tuuriprofessor von Krause värvides 
taastatud peahoonesse, peaksid kõik 
üliõpilased siit lahkum ise ajaks olema 
kogunud teadm ised ja  oskused, tule
m aks toime 21. sajandi tegelikkuses 
iseenda, oma lähedaste, om a rahva ja  
kogu inim konna hüvanguks. Kõlagu see 
pealegi banaalselt või kõrgelennuliselt, 
rektori ainsaks ja  ülim aks ülesandeks on 
lihtsalL luua selleks kõik võim alused. 
Nii on see olnud läbi ülikoolide ajaloo, 
nii oli see ka viie aasta eest, kui am etisse 
asus m inu eelkäija.

Rektor Tulviste am etiaega jääb  tähis
tam a epohhiloov m uutus ülikooli 
ajaloos: kuningliku ülikoolina asu- 
tatuna, vahepeal keiserliku ja  hiljem  
riikliku ülikoolina tegutsedes, on Tartu 
Ülikool tänaseks saanud iseseisvaks 
avalik-õiguslikuks ülikooliks. Nelja 
aasta eest vabariigi presidendilt am eti
raha ja  kolme aasta eest R iigikogult oma 
seadust vastu võttes võttis T artu Ülikool 
endale vastutuse seista ise hea teaduse ja  
kõrghariduse edendam ise ja  iseenda 
kestmise eest Eesti rahva hüvanguks.

Vaid piiratus ja  intrigaanlus võivad viia 
ettekujutuseni, et vabariigi president 
peaks veel kord ülikooli iseolem ist kin
nitama.

V abaduse koorem , mis käib kaasas 
sööm isega hea ja  kurja tundm ise puust, 
seisneb esm alt ja  eelkõige vastam ises 
küsim usele, m illine peaks olema see 
ülikool, m illine peaks olem a see teadus 
ja  see haridus, mida me selles ülikoolis 
viljelem e. Ü likool, tem a professorid, 
tem a üliõpilased on sellele küsim usele 
vastuse andnud. See peaks olema parim  
haridus, see peaks olem a parim  teadus 
võim alikest ja  meil tuleb teha kõik 
selleks, ct seda teadm ist, seda eesmärki 
ühiselt realiseerida.

A

ustatud kohalviibijad, lubage mul 
jagada  teiega veendum ust, ct Tartu 

Ülikool on rektor T ulviste juhtim isel 
suutnud igati silm apaistvalt täita talle 
võetud kohustusi. Tartu Ü likooli pea
hoone uuenev fassaad ja  valgenenud 
sam bad peegeldavad usaldusväärselt ka 
ülikooli uuenevat sisu. Lubage mul selle 
kinnituseks anda professor Peeter 
Tulvistele üle “Ü likooli Sam m as” -  
suurim  tunnustus ülikooli poolt silm a
paistva panuse eest aima mater’i eden- 
dam isse.

• •

Ü likool kestab, ülikool elab ja  m uu
tub edasi. N ii nagu pole valmis 

ülikooli peahoone, ei saa lõppenuks 
lugeda ka seda pideva eneseharim ise 
teed, m ida m ööda ülikool peab käima.

G lobaalsed m uutused, m ille tunnista
jak s me olem e, seavad ülikoolidele uue
nenud nõudm isi kogu m aailmas. Rah
vusvahelise Ü likoolide Assotsiatsiooni

Järg  2. lk

□ Rektor Jaak A aviksoo andis reetor emeritus Peeter Tulvistele suurima  
tunnustusena ülikooli poolt “ Ülikooli Sam ba”.

□ Reetor emeritus Jüri K ärner rektor Jaak Aaviksoole ja tema abikaasale 
Kiira A aviksoole vastuvõtul jätkuvat ülikooli edendam ist soovimas.

□ Reetor emeritus Peeter Tulviste lausus rektor Jaak A aviksoole uues 
ametis, et tema kael painduks vaid ühel korral - nim elt seda ametiraha  
vastu võttes.
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Uued dekaanid
Õigusteaduskonnas

Jaan G inter on sündinud 1956. aastal. 
Tartu Ü likooli õigusteaduskonna 
lõpetas ta cum laude 1979. aastal. Ta on 
täiendanud end M oskvas prokuratuuri- 
instituudis (õigusteaduse kandidaat 
1986) ja  C olum bia Ü likoolis A m eeri
kas.

Ü likoolis töötam ist alustas ta krirni- 
noloogia labori teadurina. 
Õ igusteaduskonna õppejõutöö algas
1986. aastal vanem õpetajana ja  jätkus 
1991. aastast dotsendina. 1993 - 1998 
oli prodekaan.

Jaan G inter on abielus. Abikaasa Lilja 
töötab lastekliinikus kardioloogina, 
tütar Viive õpib õigusteaduskonnas ja  
poeg Reigo Tam m e Güm naasium is.

JAAN GINTER,
d o tse n t, õ igusteaduse 

kand id aa t

Milline on tead u sk o n d  tä n a  ja  millisena n ä e te  sed a  a a s ta  pärast?
Õigusteaduskond on viim aste aastate 

jooksul läbi teinud väga olulise m uu
tuste perioodi ning on praegu kaasaja 
nõudm istele m ärksa enam  vastav kui 
veel mõni aasta tagasi. Sellest annab 
teatud m ääral tunnistust ka see, et 
õigusteaduskonna bakalaureuseõppe 
vastuvõtul on kandidaatide tase nii 
kõrge, et sissesaam iseks on vaja saada 
vähem alt 90 protsenti ajaloo, kirjandi ja  
võõrkeele riigieksamite m aksim um hin- 
netest, s.t kõigis nois ainetes on vaja 
saada 9 punkti lOst või kui ühes aines 
oli tulem us S punkti, siis kahes ü le
jäänus pidi see m aksim aalne olem a. 
Väga rõõm ustav on, et m agistriõppesse 
on tulnud palju noori ja  andekaid 
üliõpilasi. Nende hulgast on m itm est 
lootus saada täiendust õ igusteadus
konna õppejõudude hulka. Vaga hästi 
on arenenud ajakiri Juridica.

Samal ajal ei ole võim alik m itte m är

gata ka raskusi. Õppejõudude koosseis 
on veel ebapiisav, seda eelkõige 
eraõiguse instituudis. Mitu professori 
kohta on aastaid vakantsed. Ikka veel on 
liiga palju õppejõude, kes peavad om a 
tööaega m itm e töökoha vahel jagam a. 
M itme õppeaine õpetam iseks tuleb 
leida lektoreid tunnitasu alusel. M agist
rantide hulgas on veel liiga vähe neid, 
kes saavad täiel jõul om a õpingutele 
pühenduda (suurem  osa neist õpivad töö 
kõrvalt).

M a olen küll suur optimist, kuid loota, 
et ülalloetletud probleem id kõik aasta 
pärast lahendatud oleksid, eeldaks opti
m ismi kõrval ka piisaval määral naiiv
sust. Siiski planeerin, et aasta pärast on 
meil õigusteaduskonnas selge, m illiste 
vahenditega ning millises järjekorras ja  
tem pos mc nendest probleem idest jagu 
saam a hakkam e. M õnes osas on ka juba 
esim esed sam m ud tehtud.

Bioloogia-geograafiateaduskonas
Ain Heinaru on sündinud 1943. aastal 

Tallinnas. Tartu Ülikooli lõpetas ta 1972. 
aastal eriprogrammi alusel bioloog- 
geneetikuna. Aastast 1971 bioloogiakan
didaat. Õppetööd on teinud ülikoolis assis
tendist professorini (üldgeneetika, mole
kulaargeneetika, mikroobigeneetika, 
populatsioonigcncetika, üldbioloogia jt  ). 
Teadustööd on teinud mikroobigeneetika, 
molekulaargeneetika ja  praegu 
keskkonnabiotehnoloogia valdkonnas. 
Kõige pikemalt on end täiendanud Šoti
maal Edinburghi Ülikoolis.

Ülikoolis on olnud prodekaan ja  kateed
rijuhataja. Aastaisse 1991 - 1995 mahub 
molekulaar- ja rakubioloogia instituudi 
loomine ja  direktoriamet. Viimased 3 aas
tat töötas haridusministeeriumi teaduse ja  
kõrghariduse osakonna juhatajana.

Abikaasa Eeva Heinaru on erialalt bio
loog ja  töötab ülikoolis teadurina. Tütar 
Piret on lõpetanud inglise filoloogia ja

AIN HEINARU,
erak o rra lin e  professor, bio

loogiakandidaat

töötab firmas Pepsieo Eesti AS asedirek
torina. Tütar Maris õpib ülikoolis inglise 
filoloogia erialal.

Milline on teaduskond  tä n a  ja  m illisena n ä e te  sed a  a a s ta  pärast?
Praegu on teaduskonnas üks suur ins

tituut ja  neli väikest. Edaspidi on vaja 
välja töötada teaduskonna lähiaastate
arengukava, et saavutada õppetöö 
koopcrccrum ist tcaduskonnasiscselt 
erinevate erialade vahel, üle ülikooli ja  
ka Tartu teiste ülikoolide vahel. See 
eeldab ilmselt olem asolevate väikse
mate instituutide struktuurset ühtsust, 
m ida tuleb saavutada nende konsen
susliku soovi avaldusel. Teaduskonna

m olekulaar- ja  rakubioloogia instituut 
on valdavalt välja ehitatud nii ruu
m iliselt kui m ateriaalselt. Järgm istel 
aastatel on vaja rõhk asetada väikse
mate instituutide väljaehitam isele, scc 
tähendab Lai tänav 36 ,3 8 ,4 0  (botaani
kaaed) ja  V anem uise 46 õppehoonete 
täielikule kaasajastam isele. Need 
hooned on suure ajaloolise tähtsusega 
nii ülikooli seisukohalt kui ajalooliselt.

“ Kuulsaid sakslasi idast”
B onnis asuva Ida-Saksa K ultuuri

nõukogu Fondi (Stiftung O stdcutscher 
Kulturrat) koostatud väljapanek tutvus
tab kaheksatkiim m et saksa kul
tuuritegelast, kes andsid panuse 
praegusest Saksa L iitvabariig ist ida 
poole jäävate  alade kultuuri.

Tuntud sakslaste hulgas, keda näitus 
esitleb, on filosoofid Kant ja  Schopen- 
hauer, luuletajad E ichcndorff ja  Riike, 
teadlased K opernikus ja  Haber, arstid

W irchow ja  B ehring. Kurt Schum acher 
peaks olem a kõigile tuntud poliitikuna 
ja  krahv M oltke vastupanuvõitlejana.

Rändnäitust on eksponeeritud juba  15 
Saksa linnas. Tartu on esim ene peatus- 
koht väljaspool Saksam aad.

Igal neljapäeval kell 16 toim ub tem aa
tiline loeng. 10. septembril kl 16 
räägib mag Erki Tammiksaar К. E. 
von Baerist.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
inauguratsioonikõne

A lgus I. Ik

president Utrechti ülikooli rektor pro
fessor van Ginkel on need kokku võtnud 
sõnadesse: 21. sajandi ülikool saab 
olema loomingu ja  innovatsiooni organ
isatsioon. Ka Tartu Ülikool.

Selleks tuleb meil üha enam püüelda 
pelgalt teadm iste juurest m õistm ise 
juurde ja  m õistm ise kaudu jõ u d a  loo
m inguni kõiges, m is me teeme. Ja seda 
mitte ainult teadustöös, vaid ka igapäe
vases õppetöös. Mitte ainult igapäeva
ses õppetöös, vaid kogu iili-kooli elu
korralduses. Ühe sõnaga kõikjal ja  
kõiges. Oskus eristada tõde ebatõest ja  
olulist ebaolulisest ning võime kahelda 
on need om adused, mis annavad 
kindlustunde tulevikuks. Kui suudam e 
seda ülikoolis, siis võib loota, et suudab 
ka elu väljaspool ülikooli sambaid 
ajakirjandusest riigijuhtim iseni välja.

• •

Ü likooli tugevus tõuseb tema liik
m eskonna saavutustest. Saavutuste 

tipu m ääravad parim ad, ent nii nagu 
Eesti riigi majanduse üle ei saa otsustada 
kerkivate pangahoonete vägevuse põh
jal, nii ei piisa ülikooli tugevuseks meie

parim ate rahvusvahelisest konkurent
sivõimest. Tugev on see ülikool, kes 
võib kinnitada: igaüks, kes siit tuleb, on 
hea, ja  halval pole siin kohta. Ka kesk
mine peab olem a väga hea, ka nõrge
matel on õigus olla hea.

Loom ingu ja  innovatsiooni m ärk
sõnaks on headus ehk kvaliteet. Ent selle 
saavutam ine ei sünni mitte karm istatud 
kvaliteedi kontrolli -  terade sõkaldest 
eraldam ise kaudu - ,  vaid kvaliteeti ta
gava elu-, tö ö -ja  õppekorralduse kaudu. 
Mc pole nii rikkad, ct lubada endale 
praaki. O lgu m eie püüdluseks kor
raldada iga sam m  ja  tegu sellisel m oel, 
et praagile ei oleks ruum i, et ka need 
meist, kes ci küüni m aailm atippudeni, 
võiksid öelda -  parem ini ci suutnud.

Et kõrgele jõuda, peab veel kõrgem ale 
tahtma. Ja tahtm isele peab järgnem a 
väsim atu ja  sihikindel töö. K innitan teile 
enda ja  ülikooli rektoraadi nimel -  
tahtm ist ja  soovi meil jätkub. Jätkugu 
seda ka ülikooli akadeem ilisel perel ja  
teenistujatel. Ü liõpilastes ma ei 
kahtlegi.

õiksin lõpetada, aga ci saa. Istudes 
siin saalis, peam e m õtlem a ka nen-V

delc üliõpilastele, kes pärast edukaid 
sisseastum iseksam eid pidid tõdem a -  
mul pole Tartus kuskil elada. Tunnen 
siirast heam eelt, et nii Eesti Vabariigi 
pea- kui ka  haridusm inister jagavad 
seda m uret ja  on lubanud ülikooli 
toetada selle probleem i lahendam isel. Ja 
vccl, vaadates riigieksam ite tulemusi 
üle meie riigi, ci saa m e jä tta  tõdem ata, 
et m eie hariduskorraldus on tuhandetelt 
noortelt võtnud võim aluse jõuda  ü li
koolidiplom ini, kuna neile kättesaadava 
üldhariduse kvaliteet selleks võimalusi 
ei jäta . See on ka ülikooli mure. 
Õ igluseta ci saa olla haridust, kõrgha
ridusest rääkimata.

Head saalisviibijad, armas ülikooli 
pere, head sõnavõtjad, kes tc olctc tul
nud lähedalt ja  kaugelt. Tahaksin teid 
siiralt tänada kõikide nende heade 
sõnade eest, m ida te ütlesite, nende 
soovide eest, selle toetuse eest, m ida ma 
lugesin välja nendest sõnavõttudest, 
selle õhkkonna eest, m is valitseb täna 
siin aulas. Head sõbrad,

Vivat academia,
Vivat et floreat Universitas Tartu-

pn v/v I

Ülikool pühitses ametisse 83. rektori
A lgus 1. lk

Oligi käes pidulik hetk ning reetor 
emeritus professor Peeter Tulviste pani 
rektor professor Jaak Aaviksoolc ameti- 
raha kaela. Hoogsalt ja  sütitatavalt 
kõlas igivana “G audeam us” koos üli
kooli akadeem ilise naiskoori ja  Tartu 
akadeem ilise meeskooriga. Vaevalt 
keegi saalis kaasa laulm ata jättis.

Haridusminister prof Mait Klaas-
sen tervitas kõiki aulas viibijaid nii rek
tori inauguratsiooni kui algava õp
peaasta puhul. Ta ütles, et ülikool on 
kandnud läbi aastasadade hariduse 
edasiviivat jõudu. Selles on talle appi 
tulnud eesti rahvakool, mille 310. aas
tapäeva paar päeva aulas hariduskon
verentsiga tähistati.

Ta õnnitles ja  tänas ülikooli peret väga 
eduka ja  ülikoolile kohase rektori 
valim ise läbiviim ise eest ning soovis, et 
tulevikus saadaks aru, m ispärast profes
sor Tulviste ütles om a heale järeltulijale, 
ct tolle kael painduks ainult täna ameti- 
raha vastu võttes. “Teie valisite endale 
rektori, kes koos selle ketiga sai endale 
sellise koorm a, mis tõenäoliselt tema 
selga päris sirgena viie aasta pärast 
enam näha ei luba, sest scc amet on 
tõesti väga raske. Kuid ta sai selle ketiga 
koos ka kohustuse valitseda. Teie and
site talle selle õiguse ja  tema on kohus
tatud seda õigust ka kasutama. Seepärast 
ärge pahandage, kui tal kael tõesti ci 
paindu.”

Tehnikaülikooli rektor prof Olav 
Aarna m ainis oma tervituses, ct kuigi ta 
on laulnud “Gaudeam ust” palju kordi 
nii Eestimaal kui kaugem al, pole ta nii 
ülevat esitust veel kuulnud. Ta soovis, 
ct selles pühas ruum is veel palju ülevaid 
hetki tuleks. Ta väljendas hum oorikalt 
heam eelt avalik-õiguslike ülikoolide 
klubi eesistujana, et rektor Aaviksoo 
klubisse tulekuga kasvas oluliselt klubi 
keskm ise liikme pikkus ja  alanes vanus, 
mis ei ole m uidugi kõige olulisem  uue 
rektori lisandum isel. Ta soovis rekto
rile jätkuvalt viljakaid ideid ning 
avaldas lootust, et ülikoolis leidub roh
kesti nende ideedega kaasatulijaid ja  
elluviijaid.

Tartu linnapea Roman Mugur
soovis ülikooli kui eesti hariduse lipu
laeva kaptenissillal seisvale rektorile 
selget sihiseadm ist, täpset silma sihi 
märkim isel ja  kindlat kätt roolihoid- 
misel, et laev sihile jõuaks.

Õigusteaduskonna professor Inge- 
Maret Orgo alustas oma pöördum ist

tsitaadiga ülikooli kirjastuse välja antud 
TÜ rektorite raam atust: ‘‘Haridusele 
pürgivale ja  haridust hindavale rahvale 
on ülikooli rektor olnud tipphariduse ja  
tarkuse sümbol. ... Esimese Eesti 
Vabariigi ajal valitses arvam us, et Tartu 
Ülikooli rektor on om a auväärsuselt 
Vabariigi Presidendi järel teine isik rii
gis.” “Taasiseseisvunud Eestis on ü li
koole tunduvail rohkem  kui enne Eesti 
okupeerim ist ning on kasvanud polii
tikute ja  riigiam etnike enesetähtsus” . Ta 
ütles, et seetõttu oleks Tartu Ülikooli 
rektori pingeritta asetam ine tem a for
maalse tähtsuse järgi tänam atu ja  loo
tusetu ettevõtm ine, kuid kindlasti on 
Tartu Ülikooli rektor ka praeguses ajas 
tipphariduse sümbol.

“ See seisund paneb rektorile m ääratu 
suure vastutuse ülikoolihariduse eden
dam ise eest. Tc olete, p ro f Aaviksoo, 
om a valim iseelseid program m ilisi teese 
kirjutades seda tunnetanud ja  om a ees
märgid püstitanud. Põhimõte, et üli
kooli elujõudu tuleb kasvatada uni
versitas ’e ja academia ühtsuses, on 
enam ikule ülikooli kollektiivi liikm eist 
aktsepteeritav.”

Tartu Ülikooli rektori seisund ühis
konnas nõuab keskendum ist peam isele
—  ülikoolihariduse igakülgsele aren
damisele. Sam as on rektori seisundis 
suur oht saada segatud erinevatesse int
riigidesse ja  nägelustesse, mis m eele
rahu rikub, töövõim et alandab ja  ter
vistki ahistab.

“Kui sellisesse olukorda satute, eriti 
tänu mcic kõm uhim ulisele ajakirjan
dusele, siis olgu Teile toeks teadm ine, et 
Tc olctc saamid m andaadi olla Tartu 
Ülikooli rektor kõige dem okraatlikum al

Esm akursuslaste poolt tervitas 
Helina Vallaste.

viisil, et enam us ülikooli kollektiivist 
toetab Teid.

O lete Tartu Ülikooli kõigi aegade 83. 
rektor. M illiseks kujuneb Teie maine 
ajaloolisest aspektist vaadatuna, scc on 
Teie enda kätes.

Soovin, et 83. rektor läheks ajalukku 
silm apaistvana ju st om a program m i 1.
teesi elluviim isel, s.o universitas 'e ja
academia ühtsuse arendam isel."

Üliõpilasomavalitsuse esimees, sot
siaalteaduskonna üliõpilane Margus 
Purlau andis edasi üliõpilaskonna ter
vitused, öeldes, et ülikooli tugevuse 
m äärab ära tem a üliõpilaskonna 
tugevus, m is om akorda m äärab ülikooli 
näo tä n a ja  tulevikus.

Seejärel astus kõnepulti kolm kuud 
ülikooli juhtinud rektor prof Jaak 
Aaviksoo. Tem a inauguratsioonikõne 
algab UT I . leheküljel.

Avaaktusel tutvustas rektor eelkõige 
esm akursuslastele ka ülikooli valitsuse 
liikm eid, prorektoreid ja  dekaane, 
öeldes, c tüksi ci tcc rektor tõesti midagi. 
“ Ülikooli tugevus seisneb tema teadus
kondade tugevuses, tem a kõige nõrge
m a teaduskonna tugevuses” . Pärast 
tutvustam ist lausus ta, et meie olem e 
tcic jaoks ametis. “ Palun tulge oma 
m urede ja  probleem idega ja  me püüa
me nendele ühiselt lahenduse leida.”

Esmakursuslaste poolt tervitas 
Helina Vallaste. Füüsikaseadustele 
vastukäivat m õtet m eelde tuletades 
ütles ta, et tühja pead on m ärksa raskem  
täita, kui seda, m illes ju b a  üht-teist 
on .” M cid tõukab tagant soov m itte lasta 
sel, m ida me team e, aja jooksul 
ununeda. Me taham e om a pooltühje 
päid kohe täita.” Ta avaldas lootust, et 
ülikool aitab igaühel leida pisikest 
m aailm a, m illes olla suur.

Vanemate kursuste üliõpilaste ni
mel pöördus esm akursuslaste poole 
Juhan Kaldre. Ta ütles, et olctc ülikooli 
tulnud väga heal ajal, kus on võimalik 
saada palju stipendium e, vabaaineid, 
kuulata häid professoreid.” Ei jää  üle 
m uud, kui ainult õppida, õppida nagu 
hull. Õppim ise kõrval ei tohi aga unus
tada muud - kultuuri, poliitikat. V õi
m alus targem aks saada on teile antud, 
kasutage seda, et te tunneksite siirast 
uhkust selle iile, et õpite Tartu Ülikoolis 
ja  et ka Tartu Ülikool teie üle uhkust 
tunneks.”

Varje Sootak
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□ 1. septembril avati R aekoja platsil 
uus purskkaev suudleva tudengi- 
paari kujuga ülikooli teaduskeskuse 
AHHAA laservaatcmängu saatel.

□  3. septembrist töötab Üliõpilasküla 
direktorina Heiki Pagel, kes on ka 
ÜK juhatuse eesistuja.

□  Raam atukogus avati näitus “Kuul
said sakslasi Idast”.

□ 4. septembril kl 10.15 algab TÜ 
nõukogu istung. Kavas: rektori et
tekanne uue akadeem ilise aasta al
gusest, nõukogu alaliste kom is
jonide uute liikm ete valim ine, info 
ülikooliseaduse m uutm ise seaduse 
eelnõust jm .

□  Kl 15 annab TÜ Sihtasutus kätte H. 
Ederm a nim, Eesti Rahvuskom itee 
Ü hendriikides ja  J. V. Veski nim  sti
pendiumi Artur Jõgile, Külliki 
Kortsule, Aune Valgule, Alice 
Mandlile ja Merike Parvele.

□ 8. septembril kl 14 on TÜ valitsuse 
istung. Kavas: ülikooli ettepanekud 
ülikooliseaduse ja  tulum aksuseadu
se m uutm ise ja  täiendam ise seadu
sesse (II lugem ine), ettepanekud kut- 
seseaduse eelnõu kohta jm .

□  9. septem bril kl 16 ajaloo m uuseu
mis rektori vastuvõtt ülikoolist 
pensioneeruvatele töötajatele.

□ 11. septembril tähistab ülikooli 
kunstimuuseum 195. aastapäeva.

Suurepärased uudised 
tudengitele!

Sügise tulekuga kaasnevad alati 
teadagi m õned äärm iselt negatiivsed 
nüansid. Vähe sellest, et läheb pim edaks 
ja  külm aks, algab ka veel kool! Et seda 
korraga kaela kukkuvat portsu nim ega 
“negatiivsus” vähegi leevendada, on 
Eesti Üliõpilaskondade Liidul (EÜL) 
pakkuda rida suurepäraseid üllatusi.

* Esim ene ja  kõigile juba kindlasti 
teadaolev üllatus on õppelaenu 
suurenemine 13 000 kroonini. Kuigi 
taotletud sum m a oli 15 000, kinnitas 
vabariigi valitsus om a m äärusega selle 
suuruseks 13 000 krooni. Hea, et niigi 
läks, ü tleks selle peale vanarahvas. Siin
kohal võib vahest ära m ainida ka, ct 
järgm iseks väljundiks tudengi huvide 
kaitsm isel on sotsiaaltoetuste valusa 
küsim use luubi alla võtmine.

* Teine suurem  uudis on uued ISIC- 
kaardid (eelm istest m ärksa nägusamad 
ja  ka turvalisem ad) ning spetsiaalselt tu
dengitele m õeldud reisiteenused, mis 
on m aailm a suurim a tudengite ja  noorte 
reisibüroo STA, Baltic Toursi ja  Eesti 
Ü liõpilaskondade Liidu viljaka koostöö 
tulemus. STA pakub Eestis rei- 
siteenuseid spetsiaalselt tudengitele 
(ISIC-kaardi om anikud), noortele (alla
26 aastat) ja  õppejõududele. Vähe 
sellest, ct allahindlust on võim alik saada 
kuni 30 %  (!). STA poolt pakutav 
teenuste pakett on ka äärm iselt paindlik. 
Pileteid saab vahetada, tühistada, tagasi

m üüa ja  seda peaaegu igas m aailma pai
gas ning igal ajal.

Nii et kui välissõit ees, ära pea paljuks 
pöörduda STA teenuste Eesti 
edasim üüja ehk teisisõnu Baltic Toursi 
poole (aadress: Aia 18, Tallinn), tel 
Tallinnas 6 300 400 ja  Tartus 305 960.

* Esm akordselt toim uvad sel sügisel 
Tallinnas tudengite sügispäevad, mis
võrreldes kevadpäevadega on m itm e
kesisem ad ja  mõeldud mitte ainult 
üliõpilastele, vaid ka linnarahvale.

* Uudis num ber neli on juba selle aas
tanumbri sees toim um a hakkavad laie
male avalikkusele m õeldud seminarid 
ning loengud, m illest võib osa võtta iga 
tudeng. Ei, ci ärge kartke -  need ei ole 
teemal tehniline m ehhaanika, in
fosüsteemide program m eerim ine või fi
nantsjuhtimine. Need on midagi 
TÕELTSELT huvipakkuvad. M is täp
selt ees ootab, jäägu aga üllatuseks !

Loodetavasti on see üllitis siin nii 
m õnelegi tudengile selgeks teinud, et 
midagi head siin m aam una peal ikka 
veel eksisteerib! Kui nüüd tekkis huvi 
Eesti Ü liõpilaskondade Liidu, tema 
tööde-tegem iste ja  mille iganes vastu, 
võid täiesti vabalt meiega suhelda 
näiteks e-posti teel: juhatus@ lesu .ee .

Kaia Hunt, 
Eesti Ü liõpilaskondade Liidu 

PR-juht

шшштшшшшж õnnitleme
Septembrikuu juubilarid

65 Viive Konsin 15.09 raam atukogu vanem 
Im bi-H elene Sibul 28.09 koristaja raam atukoguhoidja

60 Priit Peets 17.09 rahanduse ja  arvestuse inst lektor

M art V iikm aa 04.09 m olckulaar- ja  rakubioloogia 50
inst dots Valdar Parve 06.09 filosoofia osakonna dots

Asta Koort 10.09 Tam m e apteegi sanitar-koristaja Kersti Luuk 08.09 psühhiaatriakliiniku assistent
Elju Tootscn 18.09 m o lcku laar-ja  rakubioloogia Arvo Järvel 23.09 geograafia inst lektor

inst pearaam atupidaja Andres Piirsoo 24.09 ÜMPI vanem teadur

55 Hille-Liis Mägi 25.09 raam atukogu tulctõrjctehnik
Heldur Keis 04.09 füüsikalise keem ia inst dots Vello Paatsi 30.09 kunstide osakonna lektor
Aime-Vaike Jõgise 12.09 KK saksa keele sekts assistent Ljudmila Savihhina 30.09 füsioloogia inst vanem insener

Juubelitervitus Aili Pajule
Meditsiinidoktor ravi-rchabilitatsiooni 

alal, professor Aili Paju on sündinud 8. 
septembril 1938. aastal Tartus. 1957. aas
tal lõpetas ta Kohtla-Järve I Keskkooli. Ta
oli noortemeister odaviskes ja  
noortetreener kergejõustikus. 1961. aastal 
lõpetas A. Paju ülikooli kehakul
tuuriteaduskonna kergejõustiku osakonna 
ja  1968. aastal arstiteaduskonna ravi alal. 
Teadustegevust alustas ta biokeemia alal 
dots Hilda Linnu ja  jätkas hiljem dots Ar
tur Linnu juures. Ta on töötanud mitmes 
arsti- ja  kehakultuuriteaduskonna kateed
ris ning ÜMPi neuro-endokriinsete prot
sesside (hiljem adaptatsiooni ja  antro
poloogia) labori juhatajana. Tema al
galusel loodi Maarjamõisa Haiglas 
ravikehakultuuri osakond.

1970. aastal kaitses A. Paju meditsiini- 
kandidaadi väitekirja ja  1975. aastal dok
toriväitekirja.

Aili Paju on avaldanud ligi 150 teadus
publikatsiooni ja  sadakond popu
laarteaduslikku artiklil ning raamatut 
(“Taastumine spordis”, “Meditsiinilt

Tänu 
Autasustamisi

70. sünnipäeval pälvis tänukirja ja  õn
nitluse kauaaegse eduka töö eest kehakul
tuuriteaduskonna õppeülesandetäitja 
Martin Kulman.

65. sünnipäeval autasustati tänukirjaga 
kehakultuuriteaduskonna õppeülesande - 
täitjal Linda Marfist.

sportlasele”, “Ravikchakultuur sise
haiguste puhul”, “Loodusravi”, “Aed ja 
mets kui apteek” jt). Hulgaliselt on 
koostööartikleid. Ta on ravimtaimede ent
süklopeedia kaasautor. Alates 1994. aas
tast on A. Paju vabakutseline kirjanik. Te
malt on ilmunud raamatud “Merkuuri 
tütar”, “Betti, kibuvits õitseb”, “Tead
janaine”, “Kotkas, mu päevade suvi”.

Professor Aili Paju on laia silmaringi ja 
sügava mõttelaadiga inimene, kes ci ar
masta silmakirjalikkust ega mõttelaiskust. 
Tema elumotpks on: reaalsus, loogika ja 
selgus. Ta ei kannata liialdamist ja eba
määrasust. Ta on kriitiline ja  nõudlik nii 
iseenda kui ka lähedaste suhtes. Ta armas
tab sügavalt oma maad ja  rahvast ning 
tema sisemine soov on aidata inimest.

Alates käesoleva aasta septembrist on 
prof Aili Paju taas TÜ lektor, seekord 
semiootika õppetoolis. 8. septembril saab 
ta 60-aastaseks. Tahaks talle soovida 
lugupidamist ja  armastust kõikide inimeste 
poolt, keda see hoovamatu energiaga tark 
Eesti naine aidanud on. Soovime talle

60. sünnipäeval pälvisid tänukirja ja  õn
nitluse kauaaegse eduka töö eest kinnis
varade osakonna majahoidja Ilda Toll, 
arvutuskeskuse insener Rcin-Alar Noor- 
ma, peainsener Nigul Liivamägi, keemi
lise füüsika instituudi keemik Helle 
Kuura, teadur Juta Koppel ja  dotsent 
Uldo Mölder.

55. sünnipäeval õnnitleti ja  autasutati 
tänukirjaga kehakultuuriteaduskonna 
dekanaadi sekretäri Hille-Kai Laiti.

50. sünnipäeval õnnitleti ja  autasustati

õnne, tugevat tervist, mõttejõudu ja  tahte
kindlust veel paljudeks loomerohketeks 
aastateks!

Aili Paju õpilased

tänukirjaga vanemraamatukoguhoidjat 
Juri Latkod, puhta matemaatika insti
tuudi dotsenti Lea Lcpmanni ja  erakorra
list professorit Kalle Kaarlit, raamatu
kogu peainseneri Leo Puuseppa ning üli
kooli kohvikute nõudepesijat Tatjana 
Mihejevat.

TÜ väikese medaliga autasustati ja  õn
nitleti 60. sünnipäeva puhul arvutus
keskuse peaspetsialisti Jü ri Tapferit.

Academica II
13. - 17. septembrini toimub Saksa- 

Eesti akadeemiline nädal Academica
II. Teaduskondade kutsel esinevad 
loengutega Saksa tcadlascd-praktikud, 
toim uvad kohtum ised ja  diskussioonid. 
A cadem ica idee üks algatajaid on küla
lisprofessor doktor Claus Sommer- 
hage, kes töötab Tartu Ülikoolis 1992. 
aastast.

Miks on Academica II tähelepanu 
teaduspraktikale suunatud?

Sellel on m itu põhjust. Ülikooli aren
gukava järgi pakub ülikool ühiskonnale 
ka om a teenuseid, seega peaks teadlaste 
looming ka praktikalise väljundi leid
ma. Eesti aukonsul Düsseldorfis J. F. 
K irchoff, kes on samuti üks Academ ica 
mõtte algatajaid, on ka N ordrhein- 
W estfaleni Liidum aa Tööandjate Ü hen
duste president. Ta tegi m öödunud aas- 
tai ettepaneku korraldada üm arlaua- 
vestlus teemal “ Dialoog teaduse ja  
praktika vahel” . D r J. F. K irchoffil on 
presidendina hea ülevaade om a liidu
maa teadlastest ja  praktikutest. K ol
m anda põhjusena m ärgiksin, ct eelm ise 
aasta kordaläinud üritusel sõlm isid

□ K ülalisprofessor Claus Som- 
m erhage loodab, et teine Saksa- 
Eesti akadeem iline nädal aitab  
kaasa teaduspraktika ühisele 
edendam isele.

teaduskonnad Saksam aa esindajatega 
m itm eid kokkuleppeid.

Intervjuu jätkub järgm ises UTs.

arvuti teave
Arvutikursused

A rvutuskeskus jätkab arvutikursuste pakkum istü likooli töötajaile. Endiselt oleme 
peatähelepanu pööranud põhioskuste andm isele, kuid pakum e ka kursusi, mis 
tutvustavad dokum entide avaldam ise võim alusi W W W -s. Sam uti olem e loetellu 
lisanud lühikursuse, kus käsitluse alla tulevad arvutiviirused ja  võitlus nendega.

Kursused toim uvad arvutuskeskuses J. Liivi 2 klassis 207, loengud sam a m aja aud 
208. K ursuse hind eelm ise sem estriga võrreldes ei m u u tu ja  on endiselt 15 krooni 
tund. Tasuda saab ülikooli sisekäibe korras (blanketid on AK valvelauas ja  kantselei 
AK postkastis). Kursustele tuleb eelnevalt registreerida ja seda saab teha tel 375 
477 ja 375 444. Lisainfo kursuste toim um ise ja  sisu kohta leiate W W W  aadressil 
h ttp://w w w .ut.ee/ak/kursused.litm l. Loetletud kursustele lisandub semestri jooksul 
kindlasti veel mõni, nii et jälg ige reklaam i.

Allüksustel on võim alik tellida kursusi ka tcrvclc grupile (8 inimest). Sel juhul 
panem e kursuse kava kokku vastavalt tellija soovile. L isainfo tel 375 447 või e-posti 
teel aadressil m aret_m @ ut.ee.

A lgkursus + W ord 97 10. - 18. sept kl 1 0 .1 5 -  12

PowerPoint 97 14., 16. sept kl 1 3 .1 5 -1 5

A lgkursus +  W ord 97 2 1 . - 2 9 .  sept kl 1 0 .1 5 -1 2

Internet loengud 2 8 . , 2 9 . sept kl 1 2 .1 5 -1 4

praktikum id

1 rühm 30. sept -  5. okt kl 1 0 .1 5 -1 2

11 rühm 30. sept -  5. okt kl 1 4 .1 5 -1 6

PegasusM ail 7., 8 okt kl 1 0 .1 5 -1 2

Access 97 12, 14, 1 6 ,2 0 ,2 2 . okt kl 1 0 .1 5 -1 3

Excel 97 algajaile 13, 15, 19, 21, 23. okt kl 1 0 .1 5 -1 2

W W W  lehekülgede tegemine 26., 27. okt kl 1 0 .1 5 -1 2

(Adobe Pagemilli baasil) 28., 29. okt kl 1 0 .1 5 -1 3

W ord 97 edasijõudnuile 2. -  06. nov kl 1 0 .1 5 -1 2

Excel 97 algajaile 9. -  13. nov kl 1 0 .1 5 -1 2

Adobe Acrobat 16., 19. nov kl 1 0 .1 5 -1 2

17., 20. nov kl 1 0 .1 5 -1 3

A lgkursus +  W ord 97 23. nov kl 1 0 .1 5 -1 2

24. -  27. nov kl 1 0 .1 5 -1 3

W W W  lehekülgede tegem ine

(FrontPage 98 baasil) 30. nov -  4. dets kl 1 0 .1 5 -1 2

Viiruste tõrjum ine 7 . ,  8. dets kl 1 0 .1 5 -1 2

M aret M eriste, 
arvutuskeskus

TALO soovib teada
27. augustil toim usid kolm epoolsed 

läbirääkim ised Eesti Vabariigi Valit
suse, töövõtjate ja  tööandjate delegat
sioonide vahel.

Päevakorras olid alam palga ja  tulu
m aksuvaba m iinim um i küsim used.

Töövõtjad esitasid nõudm ise tõsta 
alam palga m äära alates 1999. aasta 1. 
jaanuarist 1400 kroonini kuus 
(töötam isel täistööajaga) ja  üksikisiku 
tulum aksuvaba m iinim um iks keh
testada elatusm iinim um iga võrdne määr 
(ca 1100 krooni).

Eesti Vabariigi Valitsuse ettepanekud 
olid:

tõsta alam palga m äära 1250 kroonini 
kuus;

tulum aksuvaba m iinim um  jätta  aga 
endiseks, s.o 500 krooni kuus.

T ööandjad olid nõus 1200-kroonise 
alam palga kehtestam isega.

Lähtudes eeltoodust pöörduvad 
Teenistujate Am etiliitude O rganisat
siooni (TA LO ) juhatuse  csim ccs Toivo 
Roosim aa ja  Eesti Am etiühingute K esk
liidu (EAKL) esim ees Raivo Paavo 
töötajate poole seisukoha kujun
dam iseks, m illistel tingim ustel võib 
am etiühingute ühisdclcgatsioon alla 
kirjutada kolm epoolsele kokkuleppele.

A rvam usi ja  ettepankuid TALOle 
edastam iseks ootam e aadressil 
m aila@ ut.ee.

A leksander Jakobson

mailto:juhatus@lesu.ee
http://www.ut.ee/ak/kursused.litml
mailto:maret_m@ut.ee
mailto:maila@ut.ee
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In memoriam

Udo Kolk
4. mai 1927 -  25. juuli 1998

1994. aasta jõulueelsel rahvaluule õppe
tooli kogunemisel ütles Udo Kolk: tulev 
aasta on tema jaoks juubelihõnguline -  täi
tub 40 aastat õppejõutööd Tartu Ülikoolis.
Nüüdseks lisandus sellele veel kolm ja  pool 
aastat. 1998. aasta juulis lõppes Udo Kolgi 
tee.

Udo Kolgi õpingud ja  töö olid seotud 
muusika ja  rahvaluulega. 1944. aasta! astus 
ta Tartu Muusikakooli, 1946. ülikooli 
ajaloo-keeleteaduskonda. Mõlemad koolid 
lõpetas ta 1951. aastal, mil jätkus õppijatee 
aspirantuuris rahvaluule erialal ning õpeta- 
jatee Tartu Muusikakoolis rahvaloomingu 
alal. 1955., aspirantuuri lõpetamise järel 
asus ta tööle eesti kirjanduse ja  rahvaluule 
kateedris vanemõpetajana. 1955. aastast oli 
ta ka Eesti Heliloojate Liidu liige.

Ülikooli jäi ta surmani. Samas jäi ta seo
tuks nii muusikakooli kui ka muusikaga 
laiemalt.

Udo Kolk oli hinnatud lektor. Rah- 
valuuleainete kõrval luges ta vanemat eesti 
kirjandust. Ta sai legendaarseks oma ek
samiküsimuste poolest. Tema õpilased 
meenutavad naljaga pooleks “Kalevipo
jaga seotud küsimusi, nagu: mis taimed 
kasvasid põrgu väravas, mis on Kalevipoja 
koerte nimed või kuidas on kirjeldatud Ka
levipoja ainsat õppimisstseeni? Ühelt poolt 
oli ta väga range, teiselt poolt aga humoori
kas. Talle oli iseloomulik suhelda 
üliõpilastega väga süvenenult. Ta oskas 
mitte ainult näidata puudusi, ta oskas ka 
kuulataja vastata, kiita ning toetada. Kui 
kellelegi viimast ka vähe osaks sai, oli scc 
ikkagi meeldejääv oma elutarkuses. Ta 
oskas olla ootamatu.

Udo Kolk koostas õppevahendeid rahva
muusikast (1984), rahvaluule üldkursusest 
(1975) ja  rahvaluule ekspeditsiooni me
toodikast ( l.tr  1963). Ta kogus läbi nelja 
aastakümne rahvaluulet, juhendades see

juures üliõpilasi. Tema meelisalaks 
võiks pidada Setumaad (sest ta esines 
eriti setu traditsiooni teemadel), kuid ta 
tundis väga hästi Kihnut, Pärnu- ja 
Saaremaad. Udo Kolk koostas popu
laarseid lauluvalimikkc 
(“Üliõpilaslaulik” 1956, koos Richard 
Ritsingu ja  Aino Valmctiga “Lccga- 
jused” 1979) ja  tutvustas eesti kultuuri 
ajalugu ajakirjanduses (meenutatagu 
või artikleid Edasis ja  Postimehes Hei
no Elleri rahvaviisitunnetusest 1977, 
setu rahvalaulikust Anne Vabarnast 
1978, Ado Grenzsteinist 1981 või 
varase eesti kirjandusloo autorist Tõnu 
Sanderist 1994).

Oluline on tema töö rahvamuusika ja 
regilaulu stereotüüpia alal. Tema 
uurimus “Värsisisesed vormelid eesti 
regivärsilises rahvalaulus” (1962) on 
regilaulu olemust tabav ja  avastusliku 
iseloomuga. Hiljem arendas ta seda 
teemat edasi artiklis “Regivärsi 
stereotüüpiast” (1980). See on 
valdkond, mis on tänapäeva noorte 
uurijate jaoks taas kõlapinda leidnud. 
Siin ei lõpe Udo Kolgi tee.

Eesti ja võrdleva rahvaluule 
õppetool

Taas flamencol
Flamenco pole enam kättesaamatu ja 

kaugelt ihaldatav kultuurifenomen ja  
kunst, mida tunnevad ning harrastavad 
vaid üksikud. Kuigi see on pärit An
daluusia mustlaste regionaalsest subkul- 
tuurist, kus sel on ka veel praegugi elav 
traditsioon, on ta tänapäeval muutunud 
rohkem globaalseks ja  internatsionaalseks 
multikultuuriliseks fenomeniks, mida võib 
kohata igal pool maailmas ja  ka siin Tartu 
Ülikoolis.

Flamenco populaarsuse kasv Eestis vii
maste aastate jooksul on vaieldamatu, seda 
näitavad ka selle suve massiüritused, kus 

flamenco’t on kasutatud “vürtsina laia 
lameduse maitsestamiseks”, mõtlen siin
kohal Õllesummerit.

Flamenco ci ole kaugeltki mitte mas
sikultuuri ilming, mis sobiks igaühele. 
Kui minevikus oli see alamkihi muusika, 
eneseväljendus ning vastupanu, siis 
tänapäeval on ta kindlalt elitaarne kunst ja  
harrastus. Flamenco't harrastavad tõsiselt 
ka tänapäeval vaid teatud tüüpi inimesed, 
kes erinevad massist oma maailmavaate ja 
mentaliteedi poolest. Need on inimesed, 
kes on kiindunud flamenco sse niivõrd, et 
see on muutnud nende elu ja  karjääri ning 
nad on valmis flamenco ’le ohverdama oma 
aega ja raha. Hispaanias kutsutakse neid 
afacionado 'deks.

F/amertCöharrastus ülikoolis on popu
laarseks muutunud. 1996. aastal alustanud 
kunstide osakonna arglikust harrastus- 
ringist on välja kasvanud tõsiseltvõetav 
kogu õppeaasta kestev tantsuantro- 
poloogia alane /tomewcokultuuri tutvustav 
kursus, mis on kunstide osakonna valik

aine FLKU.00.61 mahuga 4 APd.

Kursus toimub avatud ülikooli raames 
juba teist aastat. Eelmise aasta sügisel oli 
alustajaid üle poolesaja. Kursus toimis 
edukalt kuni õppeaasta lõpuni. 3/4 alus
tanutest lõpetas kevadel algkursuse ning 
soovib ka tänavu jätkata. Sellepärast 
pakutaksegi lisaks algkursusele ka kahte 
erineval tasemel jätkukursust. Lisaks 
sellele on välja pakkuda ka ainult kultuuri
loo huvilistele teoreetiline kursus fla- 
menco kultuuriloost (2  AP, 2 semestrit).

F/r/wz^Hcokultuuri kursus on ainulaadne 
selles mõttes, et lisaks teoreetilisele 
poolele pakutakse ka praktilist, flamenco- 
tantsu harrastamise võimatust.

Teoreetiline osa kujutab endast/fawewco 
kultuuriloo loenguid ja seminare, mis on
illustreeritud rohke audiovisuaalse mater
jaliga. Lektor on kunstide osakonna kul
tuuriantropoloogia lektor Tiina Vähi.

Praktilisi tantsutunde viivad läbi koge
nud ja tuntud/famencotantsijad ja  -õpeta
jad Claudia SevtŠenko ja  Lehti Kostabi.

Õppetöö avatud ülikoolis toimub tsük
liliselt: kuu kahel nädalavahetusel 
laupäeviti ja pühapäeviti. Teooriatunnid 
toimuvad ainult laupäeviti: 2 loengutundi. 
Tantsutunnid on nii laupäeval kui ka 
pühapäeval. Kuus on kokku 4 t loenguid 
ja 8 t tantsu. Lisaks auditoorsele tööle on 
õpilastele ette nähtud iseseisev töö, vas
tava kirjanduse ja  muu materjali 
läbitöötamine ja  seminarides referaatide 
ettekandmine. Kursus lõpeb kevadel 
akadeemilise arvestusega, kus tuleb esi
tada seminaritöö. Tantsu osas hindelist

_____ loeng
Filosoofia kõigile

Selles nimekirjas leiate asjalikud kur
sused vabalt valitavate ainete eest punktide 
saamiseks. Kõik kursused algavad teisel 
õppenädalal, v.a keelefilosoofia ja  poliiti
kafilosoofia.

1. Sissejuhatus sotsiaalpoliitilisse 
filosoofiasse, professor dr Eero Loone, 3 
AP, E ja  К 14.15-16, Lossi 3-425. Loen
gud ja  seminarid.

2. Teadusfilosoofia ja  metodoloogia 1, 
dots knd Rein Vihalemm, 2 AP, К
12.15-14, Lossi 3-223.
3. Teadusfilosoofia ja  metodoloogia 2, 

dots knd Rein Vihalemm, 2 või 4 AP, R
16.15-18, Lossi 3-223.
4. Aja ja  ruum i filosoofia, lekt mag Jüri 

Tammaru, 2 АP, T 10.15-12, üt 214.
5. Kesk- ja  uueaegne filosoofia, lekt 

mag Andrus Tool, 2 AP, К 10.15-12 Lossi 
3-223.

6. Sissejuhatus saksa klassikalisse 
idealismi Hegeli “ Vaimu fenome
noloogia” põhjal, ass Tõnu Luik, 2 AP, 
К 14.15-16 üt 214.

7. M artin  Heideggeri kogemusest keele 
teil, ass Tõnu Luik, 2 AP, T 16.15-1 8, üt 
215.

8. Kodakondsus ja  rahvus, ass mag
Tanel Mätlik, 2 AP, N 12.15-14, Lossi 
3-223.

9. Keelefilosoofia, mag Margo Laasberg, 
4 AP, 2 nädalat iga päev (E-R): 5.-12. 
oktoober ja  9.-14. november, 18.15-20 
Lossi 3-223. Loengud ja seminarid.

* * *

Uppsala Ülikooli prof Во Gustafssoni 
loengud (inglise k): "Douglass Norlhi in
stitutsionaalse arengu teooria" - E, 7. 
sept 9-11 Lossi 3-307; "Avaliku sektori 
areng ja  selle p iirid" - E, 7. sept 15-17 
Lossi 3-307; "T urum ajanduse  Rootsi 
m udel" T, 8. sept 16-18 Lossi 3-306

kursus
R a h v a k u n s ti  õ p e ta ja  lisaeria la

arvestust ci ole. Küll aga on õpilastel või
malus esineda ülikooli ja linna kultuuriüri
tustel ja näidata seal oma tantsuoskust. 
Näiteks eelmisel õppeaastal esinesid 
Õpilased ülikooli kevadpäevadel, innovaa- 
tikamessil ja  muudel väiksematel üritustel. 
Juba teist aastat järjest on kursuslastele 
olnud kauaoodatud suursündmuseks esi
nemine suvel Pärnus Rannasalongi fies- 
ta 'del.

Tulevikus on plaanis korralda flamen- 
coklubi õhtuid,fliesia sid, kuhu kutsutakse 
esinema //amettcotantsijaid, -lauljaid ja 
-mängijaid; tantsitakse kursusel õpitud 
tantse ja  vaadatakse flamencotiIme.

Kunstide osakonna rahvakunstikabinetis 
on võimalik omandada rahvakunsti 
õpetaja lisaeriala. Õppimine kestab 2 aas
tat.

Alamastmes (15 AP) tutvustatakse eesti 
rahvakultuuri, rahvausundeid ja  tavan
deid, käsitöö õpetamise metoodikat, et
nograafilist tekstiili, kompositsiooni 
aluseid ning värviõpetust.

Keskastmes (20 AP) õpitakse mitme
suguseid käsitöötehnikaid ja  kirjutatakse 
referaat, kasutades Eesti Rahva Muuseumi 
Fondides leiduvaid materjale.

Õppetöö algab oktoobris ja toimub 2 
korda nädalas.

Registreerimine ja  lähem info alates 7. 
septembrist tööpäeviti kell 10-16 kuns
tide osakonnas ajaloo muuseumis 
Toomel tel 375 669.

H iin a - tee m a lin e  v a lik k u rsu s
Teadur Märt Laanemetsa valikkursus 

“Hiina keel, kultuur ja ajalugu” on tei
sipäeviti ja neljapäeviti kell 16.15 Lossi 
3 aud 405.

Kaks semestrit kestva kursuse eesmärk 
on anda ülevaade ja  algteadmised hiina 
keelest, hieroglüüfkirjast, samuti Hiina ja  
Kaug-Ida ajaloost, kultuurist, kirjandu
sest, religioonidestjne. Ca 2/3 kursuse ma
hust võtavad keeleseminarid, 1/3 loengud. 
Kursus lõpeb eksamiga ja  annab 6 APd. 
Kursus on mõeldud eeskätt humanitaareri- 
alade noorema astme üliõpilastele, aga ka 
kõikidele teistele huvilistele.

Esimene loeng toimub teisipäeval, 15. 
septembril.

_____ varia______
Naiskoori laulma!

Suurte traditsioonidega Tartu Ülikooli 
Akadeemiline Naiskoor ootab lauluhu- 
vilisi neide alates 8. septembrist T ja N 
kl 18 peahoone aud 128 terve septemb
rikuu jooksul!

Naiskoor osaleb hooaja vältel paljudel 
üritustel. Lisaks kontserditele kodumaal 
käime ka konkurssidel välisriikides.

Teid rõõm uga oodates TÜ AN

Flamcncokuhuuri kursus on mõeldud 
peale üliõpilaste ka kõigile teistele fla- 
mina?huvilistele olenemata vanusest, 
soost, kraadist, karjäärist ja oskustest. 
See on mõeldud neile, kes kultuuriant
ropoloogia ja tantsu vahendusel soovi
vad rikastada oma maailma ja olla ise.

Kursuse juhataja Tiina Vähi

Info ja  registreerimine toimub kunstide 
osakonnas ajaloo muuseumi ruumis 213 
kuni 5. septembrini tel 375 669, 375 230, 
475 382.

Õppetöö algus 5. septembril kell 11 
kunstide osakonna ruumis 214,

muuseum

näitus
A jaloom uuseum

T o o m e m äg i
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellim ine 465 

671.
Ruumide üürimine: 465 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid” - 

näitus palcopatoloogiast, “Tartu Ülikool 
juudi kultuuriloos”, Margus Rumpi maalid 
“Avatud valguses” .

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja  täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupat
siooniaastatel”, “70 aastat eestikeelset 
ülikooli” .

Ku n st im  u u seu m
P e a h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 
E-R 11-16 
Info 465 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja  hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogi amuuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 465 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 465 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

Botaanikaaed  
Lai 40

E-P 10-17 
Info 432 643

Raam atukogu
E-R 10-17
Näitused: “Kooliraamat Eestis 1918- 

1940", "Kuulsaid sakslasi Idast".

R aam  at u  m u  u seu m
E-R 12-15
Näitus “Johannes Voldemar Veski 125”, 

“Eestikeelsed maakaardid kuni 1940, aas
tani”, Kalle Virkkilä skulptuurid (Kotka).

H u m a n ita a r ra a m a tu k o g u s
“Johannes Valgma 90”.

T A R T U

ÜLIKOOLI

□ IG IG I
RA A M A TU POO D

Tartu  Ülikooli 
raamatupood 

soovitab:
M ait R aun “W A K E  U P.

N aiivseid  m älestusi a ja loost 
1987-1988”

D okum entaalrom aanis on kujundlik
kus ja  fakt, tõde ning iroonia põim unud 
ühtseks nägem useks meie 
lähim inevikust, aastaist 1987-1988. See 
on ainukordne raam at, kirja  pandud 
sündm uste kannul, vältides hiljem 
käibele tulnud “ausaid valesid”, halasta
mata endale ega om a tegelastele. Kes 
arm astavad stampe, nišše ja  trende, ärgu 
mingil juhul seda raam atut lugegu!

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn П . Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

Universitas Tartuensist sab postikuludega 100 kr, postikuludeta UT avaldab: ka  tasulisi kuulutusi ja  Info: tel 375 680, e-post:

saab ka tellida. Poolaasta tellim us m ak- ja  ü' ikü0li Pc" si“ " M ^  50 kr. reklaami. ajaleht@ ut.ee.

info

□ Flamertcokursme tüdrukud esinemas ülikooli kevadpäevadel Tartus.

Peatoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum  137 Trü k k : Ö/U Greif

U N IV E R S ITA S  T A R T U E N S IS Toim etaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680

Ta rtu  EE2400  
E-post: ajaleht@ut.ee

Tellim ise nr. 869  
Tiraaž 700

Toim etuse aadress: Faks: 37 27 465 440 U T  ilm ub reedeti

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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Akadem ica algab esmaspäeval l i i i * ГСмПЗСГШ н
Sõna on välisrebastel
Rebaserida algab siit ja praegu, kuniks jätkub rebaseid. Välisre- 

based annavad järgmises UTs sõnajärje edasi kohalikele. Kui Sul, re
bane, jääb saba kuhugi ukse vahele, sa ei saa kana kätte ja kõht on 
kole tühi või tahad hirmsasti midagi teistele edasi ütelda, tule ja jätka 
rebaseridu.

1. Miks tulite õppima Tartu Ülikooli?
2. Nimetage palun mõni positiivne ja negatiivne kogemus oma elust 

siin Eestimaal?

Mona Louhisola ja M inna Lehto Mona: Kui ise asja edasi uurida, sel- 
H elsingist gub, et saab ikka küll.

Kuidas idee teostuma hakkas?
1996. aasia sügisel oli mul vestlus 

suursaadikuga, kes tegi ettepaneku välja 
töötada Saksa ja Eesli akadeemilise 
ühisürituse kontseptsioon. Põhimõtteks 
sai see, ct Akademica! osalevad kõik 
kümme teaduskonda. Arutasin seda 
dekaanide ja rektoriga. Akademica 
koordineerimisbürooks sain omaette 
ruumi Laia tänava majas number 36. 
Minu ülesanne ongi koordineerida 
Akademicat nelja instantsi vahel: rek
toraat, teaduskond, Saksa suursaatkond 
Tallinnas ja Eesti aukonsulaat Düssel
dorfis.

Algusest peale oli selge, et Akademica 
ei ole mitte ainult teaduslik, vaid ka 
tcaduspoliitiline sündmus. Seetõttu ci 
olnud möödunud aastal toimunud 
esimesele üritusele kutsutud mitte ainult 
kümme tippteadlast, vaid saatkondade 
kaasabil Õnnestus ürituse patroonideks 
saada ka mõlema maa presidendid. Lii
dukantsler Helmut Kohi saatis kirjaliku 
tcrvitusläkituse. See näitab, et mõlemad 
riigid peavad üritust üsna oluliseks.

Sel aastal ci ole eesmärk enam mitte 
niivõrd teaduspoliitiline kui teaduse ja 
praktika vahekord ülikooli ja majanduse 
vahel.

Miks?
Teaduse ja praktika vaheline dialoog 

vastab ülikooli strateegiale, ülikool 
teenib ühiskonda. Tcisc põhjusena mär
giksin, et aukonsul J. F. KirchofTon ka 
Nordrcin-Westfahleni Liidumaa
Tööandjate Ühenduse president, tundes

a k a d e m ic a

Aivar Viinalassi foto

seega väga hästi nii teadlasi kui prak
tikuid. See liidumaa on Saksa suurim. 
Aukonsuli ettepanek oligi korraldada 
üks ümarlauavcstlus teaduse ja praktika 
vahelisest dialoogist. Seetõttu kutsusid 
teaduskonnad tänavu külla mitte ainult 
teadlasi, vaid ka teaduspraktika esinda
jaid, nii et kümne külalise asemel on 
nüüd paarkümmend.

Kes osalevad seekordsel Aka- 
demical?

Näiteks arstiteaduskond on kut
sunud Tartusse Esseni Ülikooli Klii
nikumi gastrocntcroloogia osakonna 
juhataja prof dr Harald Gocbelli ja 
Hamburgi Ülikooli lastekliiniku prof dr 
Alfried Kohlshütteri.

Bioloogia-geograafiateaduskonnal
on külas ESRI (Environmental Systems 
Researche Institut) teadusdirektor prof 
dr Jörg Schaller. ESRI käsutuses on 
Saksamaa kõige ulatuslikum 
geoloogiliste andmete kogu ning ta 
pakub teenuseid rakendusgeograafia 
erinevatel aladel. See on kommert- 
siaalne ettevõtmine. Esinema kutsuti ka 
Saksamaa ökoloogilise liikumine “isa”, 
kes küll kahjuks seekord tulla ci saa.

Kehakultuuriteaduskond on külla 
kutsunud silmapaistva korvpallitreeneri 
Hernrik Dettmanni.

Usutcaduskonda külastavad Rainer 
Maria Rilkc loomingu uurija dr Helmut 
Naumann ja Põhja-Elbe kiriku 
tegevpastor dr Hendrik A. Van Sluijs, 
kes on väga tunnustatud hingehoiul iiku- 
mise uuendaja USAs ja Saksamaal.

a k a d e m ic a

Orgaanilise sünteesi väljapaistev tead
lane prof dr Ivar Ugi Müncheni Üli
koolist ja Bayer AG (Leverkusen) ma
terjal iuurimisc spetsialist dr Karina 
Rigby külastavad füüsika-keemia- 
tcaduskonda.

Küsis Varje Sootak

AKADEMICA
PROGRAMM

Esmaspäeval, 14. sept

• kl 10.15 Akademica II avamine au
las,

• kl 1 1.15 avaloeng: prof Els Oksaar 
„Ühtsus ja paljusus. Saksa keel 
teaduskeelena11 (saksakeeles),

• kl 12.30 vastuvõtt ajaloo muuseu
mis,

• kl 15 külaliste vastuvõtt teaduskon
dades,

• kl 19.30 avalik diskussioon ajaloo 
muuseumis “Ülikoolide ühiskondlik 
roll globaliseerumise ajastul".

Teisipäeval, 15. sept
• loengud ja seminarid teaduskonda

des.
Kolm apäeval, 16. sept

• loengud ja seminarid teaduskonda
des.

• Kl 14-16 ümarlauavcstlus ajaloo 
muuseumis teemal „Dialoog teaduse 
ja praktika vahcl“.

T e a d u sk o n d a d es to im u v a te  loen 
g u te  ja  sem in a r id e  kava on in tern etis  
aadressi] h ttp ://w w w .u t./T e a v e /a u g . 
h tm l.

akadem ica
f AKTU fST lA N D

□ Mona ja Minna arvates on Tartu justkui õppim iseks loodud.

1, Mona: Tartu Ülikooli kohta lugesin 
Helsingin Sanomatest ja mõtlesin, et 
miks mitte minna. Tutvuksin teise kul
tuuriga, oleks uus ja huvitav. Kaks aas
tat tagasi õppisin pool aastat kehakul
tuuriteaduskonnas, sellest ajast oskan ka 
veidi eesti keelt. Nüüd tulin avalikkus- 
suhteid ja teabekorraldust õppima.

Minna: Ja võttis mindki kaasa. Tartu 
kohta kuulsin Mona käest, tundus huvi
tav. Eestis ma varem käinud ci olnud, 
eesti keelt õppisin siin intensiivkur
susel.

Mona: Avalikkussuhete ja teabekor
ralduse eriala valisin seepärast, et see 
haridus on mitmekülgne, annab palju 
võimalusi, samuti saan õppida mind hu
vitavaid aineid, nagu politoloogiat, sot
sioloogiat, meediat jm.

Minna: Oleme vist esimesed selle eri
ala välisüliõpilased.

2. Võrreldes Helsingiga meeldib 
mulle Tartu väga, see on justkui loodud 
õppimiseks ja õppima olemegi tulnud.

Mona: Helsingis on palju muid või
malusi, mis õppimisest eemale kisub.

Minna: Eestlastel on küsimise peale 
kohe kombeks “ei” öelda. Küsid midagi, 
aga öeldakse, et ei saa, et nii ei ole 
kunagi tehtud jne.

Minna: Kui mc olime möödunud aas
tal kaks päeva siin olnud, käisime 
filosoofiateaduskonnas uurimas, kas 
saaksime mingi paberi Tartu Ülikooli 
tuleku kohta. Õppisime siis ainult eesti 
keelt, ct tänavu teaduskonnas eriala õp
pima hakata. Tõendit oli vaja selleks, et 
saada Soome riigilt raha välismaal 
elamiseks ja õppimiseks. Meile öeldi, et 
sellist paberit ei saa, saame alles siis, kui 
teaduskonnas õpime. Uurisime asja 
edasi, pöördusime välisüliõpilastalituse 
poole. Silvi Lannes aitas meid ja nii
suguse dokumendi mc ka saime. Peab 
lihtsalt ise aktiivne olema.

(Välisüliõpilased õpivad esimesel aas
tal filosoofiateaduskonnas eesti keele 
intensiivkursusel ja  neil on täpselt 
samasugused õigused ning kohustused 
nagu kõigil teistel üliõpilastel. 
Välisüliõpilastalituse spetsialist Silvi 
Lannes ütles toimetusele, et kuna välis
tudengid vajavad väga erinevaid tõen
deid võrreldes teiste tudengitega, siis 
saavad nad neid enamasti 
välisüliõpilastalitusest, dekanaadid 
tegelevad rohkem Eesti üliõpilastega.)

Nataša M orozova Petroskoist ja 
Dim a Denissov Iževskist

on Tartusse õppima tulnud Eesti

□ Nataša ja Dima on isegi ühiselam uga rahul. Loc edasi 3. lk.

Varje Sootaki ja Reno H ekkonensi fotod

Sotsiaalteaduskonda saabub Husumi 
Teaduse ja Tehnika Kõrgkooli rektor 
prof dr Hans-J. Block, kes on üks juhti
vaid erialakõrgkoolide eksperte 
kõrgkoolide hindamisel ja kellel oli 
oluline roll liidumaa kõrgkoolide reor
ganiseerimisel.

Matemaatikateaduskonna külalised 
on tunnustatud arvutiteaduse spetsialist 
prof dr Reinhard Wilhelm Saarlandi 
Ülikoolist ning laia ampluaaga teadlane 
profdr Hans-Hermann Воск Aachcni 
Tehnikakõrgkoolist, kes tegeleb aktiiv
selt ka oma teoreetiliste uurimiste ra
kendamisega.

Õigusteaduskonnaga kohtuvad 
Mün.stcri Ülikooli prof dr, eksrektor 
Wilfried Schlüter, kes on tegev ka 
Hammi Ülemkohtus, ning sama kohtu 
endine president ja Põhja-Rcin-Vcst- 
faali liidumaa konstitutsioonikohtu 
asepresident dr Heinz Palm.

Filosoofiateaduskonda tuleb üks 
saksa tuntumaid afrikaniste prof dr 
Rüdiger Schott. Ta on ka prestiižika 
teadussarja väljaandja. TÜ audoktor, 
Hamburgi Ülikooli prof Els Oksaar 
peab Akademica avaloengu.

Üks rahvusvaheliselt tuntumaid saksa 
majandusteadlasi, Põhja-Rcin-Vcstfaali 
Teaduskeskuse Töö ja Tehnika Insti
tuudi prof dr Ernst Helrnstädter on 
majandusteaduskonna külaline, sa
muti ka Münsteri Ülikooli rakendusin
formaatika instituudi direktor prof dr 
Heinz Lothar Grob.

Eelmises UTs alanud intervjuus 
ütles külalisprofessor Claus Som- 
merhage, e t Akadem ica idee pärineb 
president Lennart Meri ja Düsseldorfis 
asuva Eesti aukonsuli dr jochen  Frie
drich Kirchoffi ühest vestlusest. Presi
dendi sõnul tuleks igati toetada Tartu 
Ülikooli koostööpüüdlusi te iste  
Euroopa riikidega. “Idee hakkas 
arenema. Aukonsul võttis ühendust 
Saksamaa välisministeeriumiga, sealt 
pöörduti Saksamaa Eesti suursaadiku 
p oo le .”

akademica
T A R T U  E S T L A N D

□ President Lennart M eri ja Eesti aukonsul Düsseldorfis Jochen Friedrich  
K irchoff esimesel Eesti-Saksa akadeem ilisel nädalal aasta tagasi.

http://www.ut./Teave/aug
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Finantsdirektor on Taimo Saan stipendium
Rotalia Fondi 1998/99. õppeaasta stipendiaadid

Ülar V aadum äe, K ülli V iks, KrõÕtRotalia Fondi stipendiumide komitee, 
koosseisus vii! mag Karl Laantee, 
esimees; justiitsministeeriumi nõunik vii! 
prof dr Peeter Järvelaid, TTÜ prof dr Rein 
Laaneots, TÜ kantselei juhataja Sirje 
Mark, NORMA GROUP direktor vii! 
fndrek Pajumaa ja haridusministeeriumi 
nõunik Tiia Raudma, otsustas anda 
kolmkümmend kaks tuhandedollarilist 
(USA) stipendiumi EV kõrgkoolide 
üliõpilastele ja magistrantidele.

Tartu Ülikoolist pälvisid stipendiumi :
Alar Toom , ravi eriala;
Hugo Pettai, molekulaar-ja rakubioloogia;
Etin Lõhm ussaar, rakubioloogia;
A nne R eitsak, matemaatika;
Tiina Beljaeva, liikumisravi;
Kadi G richin, eesti ajalugu;
M erike Ivask, arhiivindus;
K laarika K aldjärv, hispaania filoloogia;
R eet Bender, saksa filoloogia;
Riina R uut, keskaja kirikulugu;

N õges, avalik haldus;
Külliki Korts ja M ari Uba, sotsioloogia;
Kati K oido, psühholoogia;
M aio V aniko, ajakirjandus.
Rotalia Fondi (asukoht Seatties, USA) 

põhikapitaliks on vilistlase Gcrhard 
Treubergi pärandus, mille investeerimi
sest laekunud summadest on antud toetusi 
eesti akadeemilisele noorusele kümme
kond aastat. Tänavu lisanduvad 301c põhi
kapitalist antavale stipendiumile veel kaks 
Helge ja Bruno Laane nimelist stipendiu
mi kahele TTÜ üliõpilasele. Kenneth M. 
G orshkow i nim eline stipendium  antakse 
TÜ kehakultuuriteaduskonna kerge
jõustiku eriala silmapaistnud üliõpilase
le, keda ei ole veel välja selgitatud.

Stipendiumide tšekid kokku ligi poole 
miljoni krooni ulatuses antakse ülalmaini
tud stipendiaatidele korp! Rotalia 85. aas
tapäeva aktusel, reedel, 13. novembril kell 
12 ülikooli aulas.

DAADt DAAD! DAAD!

Hiljuti ülikoolis loodud uuele ameti
kohale valiti 11 kandidaadi hulgast 
Taimo Saan. Ta on sündinud 1963. aas
tal, lõpetanud matemaatikateadus
konna, õppinud aspirantuuris ning kaits
nud ffiüsika-matemaatikakandidaadi 
vaitekirja.T. Saan on töötanud ülikoolis 
õppejõuna, ZBIs teadurina, Polarise 
Kindlustusseltsis pearaamatupidajana j а 
Hoiupangas finantsanalüütiku ning 
kontrollingu nõustajana.

Taimo Saan on abielus, peres kasvab 
kaks poega.

Mis on finantsdirektori põhiüles
anded?

Üks põhilisi ülesandeid on eelarve 
koostamine, selle protsessi juhtimine, 
samuti finantsanalüüside tegemine 
ning suhtlemine pankadega laenude ja 
investeeringute asjus. Laenude puhul on 
muidugi väga oluline tagasimaksmise 
võimaluste leidmine.

Suvest puudu jäänud soojal päik
sepaistelisel septembripäeval mõtiskles 
rektor nende ccs, kes ülikooli arenemisse 
ja kestmisse on oma panuse andnud, 
sellest, kuidas sünnib ja püsib üks ülikool. 
Ja sellest, mis siis saab, kui üks väärikas 
töötaja oma kohalt lahkub. Teisipäeval 
olid ajaloo muuseumisse vastuvõtule kut
sutud need õppejõud ja töötajad, kes 
sellest semestrist pensionil või ei jätka 
enam endisel ametikohal õppejõu või 
teadurina. Neid tänasid oma üksuse juhid 
ja rektor. Tänutäheks tehtu eest autasustati 
neid ülikooli medaliga. Pidulikuks hetkeks 
olid ajaloo muuseumi kutsutud 
õigusteaduskonnast lektor Maie Ruus; 
arstiteaduskonnast professorid Ülo Hus- 
sar, Helje Kaarma, Märt Saarma ja 
Toomas Karu, dotsendid Ilmar Kruse, 
Mare Lind, Lea Praks, Tiia Soo ja Harri 
Tihane ning teadur Inge Liiv; bioloogia- 
geograafiateaduskonnast lektor Hella 
Kink, füüsika-keem iateaduskonnast  
dots Jüri Lembra ja lektor Ants Tiirik,

II. septem bri Eesti Ekspressis 
ilmunud artiklis “Kõige suurem  sõb er  
Riho lllak” kom m enteerib  AS-i Tar- 
m eko Kommertsi juhataja Jaak Taru 
Tartu Ülikooli otsust, millega majan
dusteaduskonna uue õ p p eh o o n e  
(Narva mnt 4/6) m ööbli riigihanke 
konkursi võitjaks tunnistati AS Saloni. 
Jaak Taru sõnul on Saloni pakkumise 
hind Tarm eko Kommertsi pakku
m isega võrreldes “uskumatult kõrge”.

Ülalnimetatud EE artiklis väidab Jaak 
Taru, et viimase kahe mööblikonkursiga 
maeti maha 1,2 miljonit maksumaksja 
raha. Kahe viimase mööblikonkursi all 
peab Jaak Taru silmas tõenäoliselt 
filosoofiateaduskonna uue õppehoone 
Paabeli ning majandusteaduskonna Narva 
maantee uue õppehoone mööbli riigihanke 
pakkumise konkursse. Summa 1,2 miljonit 
on saadud tõenäoliselt järgmise tehtega: 
Saloni pakkumised Paabeli ja majan
dusteaduskonna mööbli riigihanke 
konkursil miinus vastavatel konkurssidel 
tehtud Tarmeko Kommertsi pakkumised.

Tegelikult polnud kummalgi konkursil 
mööbli hind ainukeseks pakkumiste hin
damise kriteeriumiks.

Uue keeltem aja Paabeli m ööbli riigi
hankekonkursi komisjon koosseisus Jaan 
Ross (esimees), Heiki Valk, Anne Lill,

Eelarvet on igal aastal tehtud, kuid 
seni pole iga struktuuriüksuse kõiki ku
lusid piisava täpsusega ära jaotatud. 
Näiteks peetakse täpset ülevaadet 
mitme väiksema kuluartikli üle, nagu 
ümbrikud jmt, kuid mitte alati suure
mate kulutuste kohta. Praegu ei ole 
näiteks teada iga ruumi sooja- ja elekt
rikulu, mida analüüsides saaks aga roh
kem säästa. Oleks vaja koostada ülikooli 
majandamisrccglid.

Kui kaugel on möödunud aastal 
alustatud uue raamatupidamis
programmi rakendamine?

Tahame uue programmi juurutamise 
lõpetada veel sel aastal. Korraliku fi
nantsanalüüsi tegemine eeldab ka kor
ralikku ühtset raamatupidamissüsteemi, 
mille pärast polegi seni olnud võimalik 
põhjalikke analüüse teha. Finants
analüüsi tulemusi teades saaks kulusid 
kindlasti vähendada. Võib-olla tuleb 
mõne teenuse mujalt ostmine isegi 
odavam kui ülikooli oma asutuselt, ja 
siis tekib küsimus, kas niisugust asutust 
on ülikoolis üldse vaja. Õppe- ja 
teadustööd teenindav allasutuste struk
tuur peaks olema võimalikult väike, aga 
väga tõhus.

Kas seoses finantsdirektori 
ametikoha loomisega tuleb Teie 
struktuuriüksuses ka muudatusi?

Otseselt on minu alluvuses rahan
dusosakond, mis koosneb raamatupi
damise osakonnast ja kahest töötajast, 
kes eelarvega tegelevad. Erilisi 
muudatusi selles osas praegu ette näha 
ei ole.

Varje Sootak

□ Prof Rein Taagepera oma I 
lennu lõpetam isel 1995. aastal.

m ajandusteaduskonnast prof Elvi Ulstja 
dotsendid Ants Aamer ja Jaan Pikk, sot-

Martti Prccm, Ahto Kallion, ElgaTammja 
Evely Otsa jättis Tarmeko Kommertsi 
pakkumise arvestamata, kuna firma ei esi
tanud mööbli vastavust Eesti tervisekaitse 
nõuetele tõendavat sertifikaati, mis oli fir
made konkursile kvalifitseerimise üks 
eeltingimusi. Tarmeko kaebas selle otsuse 
peale Riigihangete Ametisse. Riigihangete 
Ameti vahekohus jättis kaebuse ra
huldamata ja komisjoni otsuse jõusse.

Majandusteaduskonna Õppehoone 
m ööbli riigihanke pakkumise komisjon 
koosseisus Jüri Sepp (esimees), Evely Otsa, 
prof Mait Miljan, Martti Preem, Ahto Kal
lion, Elga Tamm, Toomas Petersell, Ene 
Kivisik ja Mauri Miidla arvestas konkursil 
osalenud firmade pakkumist saja palli 
skaalas kolmest kriteeriumist lähtudes, 
millest hind võis maksimaalselt saada 55 
palli, garantiid 10 palli ja funktsionaalsus 
ning disain 35 palli.

Komisjon ei piirdunud mitte ainult paberil 
esitatud pakkumiste võrdlemisega, vaid 
palus aktsiaseltsidel Tarmeko Kommerts, 
Saloni, Standardi, Kastormeni ja Thulema 
eksponeerida mööblinäidised ülikooli õp
pehoones Lossi tn 3, kus nendega oli või
malik tutvuda mitte ainult komisjoni liik
metel, vaid kõigil huvilistel.

Arvestades eksponeeritud näidiseid ning 
esitatud pakkumisi, hindas komisjon kõige

õnnitleme
Kalle Kaarli 50

Matemaatikateaduskonna erakorraline 
professor Kalle Kaarli sai 27. juulil 50-aas- 
taseks. K. Kaarli lõpetas 1966. aastal 
Tallinna 2. Keskkooli ning 1971. aastal 
TÜ matemaatikateaduskonna. 1979 kait
ses fuüsika-matemaatikakandidaadi 
kraadi. Alates 1974. aastasi on ta mate
maatikateaduskonna õppejõud, erakor
raline professor alates 1994. aastast.

Professor Kalle Kaarli on saanud 
märkimisväärseid teaduslikke tulemusi 
ringoidide teooria, universaalalgebra ning 
mitmesuguste algebraliste struktuuride 
täielikkuse küsimuste alal. Ta on 
avaldanud ligi 50 uurimust. Matemaa
tilistes ringkondades on ta luntud ja auto
riteetne teadlane. Pikemaajaliselt on ta 
uurimistööl olnud Moskvas, Budapestis, 
USA-s, Taivanil ja Lõuna-Aafrikas. 
Alates sellest aastast on ta ajakirja Al
gebra Univcrsalis toimetuskolleegiumi lii
ge.

K. Kaarli on abielus, kahe tütre ja poja isa.

siaalteaduskonnast prof Rein Taagepera, 
rahandusosakonnast pearaamatupidaja 
asetäitja Mare Kiisk ja varustusosakon
nast laojuhataja Sirje Lahk.

Prof Rein Taagepera, Teie olete üli
koolile palju andnud, eeskätt uue 
teaduskonna loom isega. M ida on üli
kool Teile andnud?

Tartu Ülikool on mulle andnud nii-öelda 
minu isa, kes õpetas ülikoolis loomaars
titeadust, nii et juba 7-aastasena jõudsin 
mõnikord tema suulisi eksameid pealt 
kuulma. Nüüd hiljem ise siin töötades on 
Tartu Ülikool andnud huvitavat 
võrdlusainet Kalifornia Ülikooliga, väga 
lublisid õpilasi, kellega kavatseme isegi 
üle mere pool aastat koos uurimistööd 
teha. Emeriteerumine ei tähenda peaaegu 
midagi, sest jätkan õpetamist umbes sama 
tempoga kui varem ja samuti uurimistööd 
Kalifomias,

Varje Sootaki tekst ja  foto

kõrgemalt, 86 punktiga AS Saloni pakku
mist. Kuna ainukesena mööblit esitanud 
firmadest pakkus Saloni õppehoone va
jadusi arvestavat erilahendust, sai Saloni 
funktsionaalsuse ja disaini eest kõrgeima 
võimaliku hinde -  35 palli. Kõik teised 
firmad esitasid standardlahendust, ehkki 
olid seda teatud piirides valmis kohan
dama õppehoone vajadustele. Madalaima 
koondhinde-62 palli sai pakkumisel Tar
meko Kommerts. Ehkki Tarmeko Kom
merts esitas hinna poolest soodsaima pak
kumise - l 999 000 krooni (võitja Saloni 2 
541 277 krooni), polnud firma ka seekord 
esitanud konkursil osalemise eeltin
gimusena nõutud sertifikaati mööbli vasta
vuse kohta tervisekaitse nõuetele, Kuna 
seetõttu ei vastanud Tarmeko Kommertsi 
pakkumine ergonoomilistele nõudmistele, 
osutus ka võimatuks hinnata mööbli 
funktsionaalsust ja disaini.

Majandusteaduskonna dekaani prof Jüri 
Sepa sõnul pidas komisjon Saioni pakku
mist eelistades silmas eelkõige just firma 
valmisolekut valmistada majandusteadus
konna ruumide võimalusi ja vajadusi ar
vestavat individuaalmööblit. “Seevastu 
Tarmeko mööbli kvaliteet jättis soovida, 
Lossi tänavale üles seatud Tarmeko 
mööblinäidis logises.”

Järg 3. lk

D A A D  (D eutscher A kadem iseher  
A ustausehdienst) pakub TÜ teaduritele, 
õppejõududele, doktorantidele, magistran
tidele ja üliõpilastele võimalust taotleda 
stipendiumi õppimiseks või teadustöö 
tegemiseks mõnes Saksamaa kõrgkoolis.

D A A D  pakub järgnevaid stipendiu
me:

1. Jahrcsstipendien

1.1. Jahrcsstipendien für ein Vertie- 
fungsstudium

Sihtgrupp: magistrandid, doktorandid, 
õppejõud. Kestus: 10 kuud (1.10. 1999 -  
31.07. 2000). Vanuscpiir: 32 a.

1.2. Jahrcsstipendien zur Teilnahme an 
einem Aufbaustudiengang

Sihtgrupp: magistrandid, doktorandid, 
õppejõud. Kestus: 10 kuud (1.10.1999 -  
31. 07. 2000). Vanuscpiir: 32 a.

1.3. Jahresstipendien für eine Promotion
Sihtgrupp: eelkõige õigusteaduse, ma

janduse, sotsiaal-ja humanitaaralade dok
torandid. Kestus: 10 kuud (1.10.1999 -  
31.07.2000). Vanuscpiir: 32 a,

2. Forschungskurzstipendien

Sihtgrupp: doktorandid. Kestus: 1 -  6
kuud (mai 1999 -  jaanuar 2000). 
Vanuscpiir: 32 a.

3. Scm csferstipendien

Sihtgrupp: 3,- 4. kursuse germanistid. 
Kestus: 5 kuud (oktoober 1999 -  veebruar 
2000). Vanuscpiir: 32 a.

4. K urzstipendien

Sihtgrupp: germanistid (ettevalmistus 
lõputööks). Kestus: 3 kuud (juuni-detscm- 
ber 1999). Vanusepiir: 32 a.

5. H ochsehulsom m erkursstipendien
Osavõtuks Saksa ülikoolide kor

raldatavatest saksa keeleja kirjanduse ning 
kultuurialastest suvekoolidest.

Sihtgrupp: eelkõige õigusteaduse, ma
janduse, humanitaar- ja sotsiaalalade

üliõpilased. Kestus: 1 kuu 1999. a. suve 
jooksul. Vanusepiir: 32 a.

6. Studienaufenthalte

Sihtgrupp: kõikide erialade doktori
kraadiga teadlased. Kestus: I -  3 kuud 
(aprill 1999 - jaanuar 2000).

7. G ruppenreisen

Studienreisen
Sihtgrupp: üliõpilased (10-30 inimest) 

koos õppejõuga. Kestus: 2 nädalat.
8. P raktikantenplätze

Sihtgaipp: loodusteaduste üliõpilased. 
Kestus: 2-3 kuud (mai -  oktoober 1999).

Lähemat informatsiooni scilc stipendiu
mi kohta saab aadressil: 1AESTE Estonia/

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, 
EE-0026 Tallinn; tel. 6203625; e-post: 
iaeste@edu.ttu.ee.

DAADi stipendiumi taotlemiseks va
jalikke vorme ja lähemat infot saavad tead
lased ja õppejõud väi issuhete talitusest (ph 
304, tel 375 615).

Üliõpilastel, magistrantidel ja doktoran
tidel palume pöörduda välisüliõpilastali
tuse poole (ph 104, tel 375 151).

Täpsem informatsioon ja taotlusvormid 
kõikide eelpoolmainitud stipendiumide 
kohta on ka www - aadressil: 
http://www.daad.de

D okum entide esitam ise tähtaeg: 28. 
oktoober.

TÄHELEPANU!!!
DA A D i Põhjam aade osakonna  

juhataja dr Thom as Prahi tutvustab  
kõiki D A A D i poolt eestlastele paku
tavaid stipendium ide taotlem ise või
malusi 30. septem bril kell 15.15 nõukogu  
saalis. Kõik huvilised on oodatud!

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

Estonian-Revelia Academic Fundi 
Harald Raudsepa stipendiumid

USA M arylandi osariigis tegutsev Es- 
tonian-R evclia A cadem ic Fund Inc an
nab 1998/99. õppeaastaks Eesti V abarii
gi ü likoolides õppivatele edukatele ü li
õpilastele ja m agistrantidele välja  
stipendium e. Stipendium i suurus on 
1000 dollarit.

Estonian-Revelia Academic Fund ei 
kasuta stipendiumitaotluste blankette ega 
kutsu vestlusele. Seetõttu peaksid kir
jalikud taotlused sisaldama alljärgnevat in
formatsiooni:

1) isikuandmed, (sh isikliku pangakonto 
nr, panga nimetus ja kood),

2) lühike elulugu,
3) hariduskäik,
4) dekanaadis kinnitatud väljavõte hin

netelehest või väljavõte magistriõppesse 
vastuvõtu ja tulemuste kohta,

5) töökogemused,
6) nägemus, kuidas taotleja kavatseb 

õpingutel omandatut rakendada, muu hul
gas ka Eesti rahva ja riigi hüvanguks,

7) milliseid stipendiume ja toetusi on 
taotleja varem saanud, eriti väljaspool

Eestit tegutsevatelt fondidelt ja organisat
sioonidelt, ja kuidas ta on seni oma õpin
guid finantseerinud,

8) tõend õppeasutuselt stipendiumi taot
leja immatrikuleerimise kohta.

Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse 
esitamise korrektsust.

Stipendiumitaotlused saata hiljemalt 10. 
oktoobri postitemplit kandva kirjaga 
aadressil:
E ST O N IA N -R E V E L IA  A C A D E M IC  

FU N D  INC.
12901 C learfield  Dr.

BO W IE, M D  20715-1106  
USA

Taotlustele vastatakse kirjalikult 
novembris. Stipendiumitšekid või teated 
saadetakse stipendiaatidele koju tähitud 
kirjaga, mistõttu on oluline, ct 
sooviavaldustel oleks ära märgitud taotleja 
täpne aadress ja ka muud kontaktivõi
malused (telefon, faks, E-post vms).

Stipendiumide andmise või mitteand
mise iile otsustab Estonian-Revelia Aca- 
demic Fund I nc juhatus.

Ülikool austas oma teenekaid töötajaid

Odav hind ei garanteeri võitu

mailto:iaeste@edu.ttu.ee
http://www.daad.de
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195 aastat Kunstimuuseumi T a rtu  Ü likoolis
195. aastapäeva tähistab muuseum täna 

kell 13 nõukogu saalis*
Avasõnad prorektor prof Volli Kalmult.

Ettekanded:

Anu Laansalu — “Muuseumi muutumine ajas”;

prof dr Christof Boehringer, Göttingeni Ülikool -  “Aus dem Göttinger 
Abgussmuseum”;

dr Hannu Salmi, Soome Teaduskeskus Heureka -  “Monitor of Research 
and Development";

Laidi Laiverik -  “Ülevaade gcmmikogust";

Külli Valk -  “Graafikakogu kujunemine ja kogu haruldased lehed”;

Ain Ilves -  "Kips skulptuuri materjalina”.

□ 130 aastat sam ades ruumides.

Ülikooli peahoone muuseum, vii
mased aastakümned tuntud kui klassi
kalise muinasteaduse muuseum, jät
kab möödunud kevadest vana, 
ajaloolise nime all nagu ta 1803. aastal 
loodi -  Tartu Ülikooli Kunsti
muuseum. Muuseum on lähenemas 
tähelepanuväärsele tähtpäevale, varsti 
saab täis kaks sajandit tegevust. 
Seetõttu täna, mil me peame 195. aas
tapäeva, vaatame tagasi eelmisse sa
jandisse, mil kujunes välja ja sai 
eluõiguse see ülikooli asutus, ja 
vaatame, mida on muuseumis 
tähelepanuväärset praegu. See on see 
alus, millelt me läheneme kahesajan- 
dale aastapäevale aastal 2003.

O leme võtnud muuseumi alguseks 
päeva, mil anti välja 1802. aastal 

taasavatud Tartu ülikooli, Universitas 
Dorpatensise põhikiri -  1803. aasta 12. 
september. Selles dokumendis fikseeriti 
mitmete avalike teaduslike asutuste ra
jamine ülikoolis -  kunstimuuseum, 
looduskabinet, observatoorium, bo
taanikaaed. Nii on ülikoolis ka teisi asu
tusi, mis on saanud 195-aastaseks. 
Muuseumi asus juhtima oma aja välja
paistev humanitaarteadlane prof Mor- 
genstern. Saksamaalt tulnuna olid talle 
eeskujuks Saksamaa ülikoolide 
muuseumid. Sealsed kunstikogumise 
põhimõtted ja lisaks oma kogemused 
Halle Ülikoolist ja Danzigi Kuns
tikabinetist olid ka aluseks, millele 
vastne direktor hakkas muuseumi üles 
ehitama. Muretseti gravüüre, maale, 
joonistusi, münte, antiikkunsti origi
naale ja nende kipsist jäljendeid. Mor- 
genstern kasutas muuseumivarasid 
kunsti- ja esteetikaloengute ilmes
tamiseks ning üliõpilaste kunstimaitse 
arendamiseks, nagu seda tehti neis Sak
samaa ülikoolides, kus olid kunstikogud 
ja mida Morgenstcrn seadis endale 
eeskujuks.

M uuseum alustas 1804. aastal välja
panekuga gravüüridest, maalidest 

ja joonistustest oma direktori, prof Mor- 
genstemi korteri saalis, kabinetis ja 
raamatukogutoas, sest professor soovis 
kunstiteoseid ka üliõpilastele näidata. 
Nii oli muuseumi esimeseks asupaigaks 
prof Morgenslerni korter nn vanas iili- 
koolimajas turu ääres (Raekoja plats 6), 
kust ülikool muuseumile ruume üüris.

1809. aastal, mil valmis ülikooli pea

hoone, sai muuseum endale kaks ruumi 
aula kõrval, kuhu 1810. aastal viidi oma 
vara. Kogud täienesid ostude ja an
netuste abil. 1862. aastal avati muuseum 
huvilistele väljastpoolt akadeemilisi 
ringkondi ja ta omandas laiema tähen
duse.

1858. aastal määrati muuseumile ruu
mid peahoone vastvalminud vasakus 
tiibhoones, kuhu koliti 1868. aastal. 
Muuseum sai endale päriskodu, kus on 
oldud juba 130 aastat. Sellest ajast 
pärineb ka muuseumi ekspositsioon, 
taustaks Pompeji stiilis ornamentaalsed 
maalingud saalide seintel, mille tegi 
Tartu maalermeister Redlin. Saalidesse 
paigutati kreeka skulptuuride 
kipsjäljendid, mis osteti Saksamaa, 
Prantsusmaa, Itaalia ja Inglismaa 
muuseumidest. Skulptuuride valikul 
lähtuti põhimõttest luua võimalikult üle- 
vaatlik ja kunstiteaduse nõuetele vastav 
kollektsioon. Muuseumile lisandus 
arvukalt antiikkeraamikat ja ka fotosid 
antiikskulptuurist ja  -arhitektuurist. Aja 
jooksul kujunes välja tänane muuseum, 
kus antakse süstemaatiline ülevaade 
kreeka plastika arengust antiikkunsti pe
rioodide järgnevuses.

See, mis on saalides eksponeeritud, 
on vaid osa eelmisel sajandil muret-

Eduard Saki foto

setud kunstivarast. Ajalooline origi- 
naalkunsti kogu aastatest 1803-1915 
viidi Esimese maailmasõja ajal Tartust 
Venemaale sõjavarju ja asub Voroneži 
kunstimuuseumis. Vaatamata sellele, et 
ka see pidi Eesti Vabariigi ja Nõu
kogude Venemaa vahel 2. veebruaril 
1920 sõlmitud Tartu rahulepingu järgi 
kodumaale naasma. 1988. aastal alustati 
Venemaaga läbirääkimisi kunstikogu 
tagastamise üle. Voroneži muuseumi 
kogude hulgas on Tarm Ülikooli kuns
timuuseumist 228 eset antiikkeraami
kat, 23 antiikskulptuuri, 126 egiptuse 
muistist, ea 6000 münti, 128 maali, 51 
joonistust ning gravüüre. See kunsti
kogu kujunes välja eelmise sajandi 
Tartu Ülikooli kultuurikeskkonnas. 
Olles seotud siin teotsenud inimestega 
kuulub ta siia. Seetõttu on meil kohustus 
töötada selle nimel, et kunstikogu 
ükskord koju tagasi jõuaks. Eesti ja 
Venemaa vaheline koostöö on andnud 
kaks kultuurivara tagastamist käsitlevat 
lepingut. Üks neist on sõlmitud 1992. 
aastal kultuuriministeeriumide vahel. 
Teine parafeeriti valitsusdelegat
sioonide läbirääkimistel 1992— 1995. 
Mõlemad näevad ette erinevatel aegadel 
teise poole territooriumile sattunud 
ajaloo- ja kultuurivarade tagastamise.

Need lepingud on aluseks edasisele 
tegevusele, mille eesmärgiks on tuua ta
gasi Eestisse siia kuuluv kultuurivara.

Praegu on muuseumil ca 30 000 
kunstiteost. Vaatesaalide kreeka 

skulptuuride kõrval on olulisemad 
kreeka ja rooma vaaside ning savilam- 
pidc ja 15.-18. sajandi lääne-curoopa 
gravüüride kogud, mõlemad omandatud 
1920-30ndatel aastatel. Antiikkeraami- 
ka kogus on vanimad geomeetrilise or- 
namentmustriga korintose aryballos (7. 
saj eKr), punascfiguuriline apuulia 
lekythos (5. saj eKr) ja pelike (4. saj 
eKr), lisaks heledast savist oinoehoed, 
mustalakilised vaasid ning ühetahilised 
õlilambid 1.-2. sajandi Roomast.

Liphartitc perekonnalt 1920. aastal 
kingituseks saadud graafikakogu 
haruldused on Antonio di Pollaiuolo 
vaselõikclcht "Gladiaatorid. Kümme 
võitlevat meest” (1470), Ugo da Carpi 
värviline puulõige “Herakles ajab kade- 
dusjumalanna Parnassilt välja "(15/16 
saj) ja Albrecht Diireri puulõikesarjade 
“Johannese llmutusraamat” (1498), 
'"Suur Passioon" (1510) ja Maarja 
elu” (1510) üksikud lehed, puulõikc- 
portree “Saksa keiser Maximilian I"  
(1518) ning vaselõike leht “Püha Eusta- 
chius" (1500/01). Vanagraafikakogus 
on kõige arvukamalt lehti saksa graafi
kast, nende kõrval ka hollandi puu- ja 
vaselõikeid ning oforte (Adriaen van 
Ostade, Comelis Saftleeven jt) ja jaa

pani värvilisi puugravüüre 18.-19. sa
jandist.

Omalaadse rariteedina on muuseumi 
kogus Immanuel Kanti ainus säilinud 
surimask, lisaks maale, gemme, tarbe- 
kunsticscmcid, münte, fotosid, ikoone. 
Neist kogudest korraldatakse ajutisi näi
tusi muuseumi keldri kahes näituse
saalis.

Muuseumi juurde kuulub ka 
ajalooline üliõpilaskartser peahoone 
pööningul ja muuseumi vahendusel 
saab külastada ülikooli aulat muuseumi 
lahtiolekuaegadel.

Anu Laansalu, 
m uuseum i direktor

R oger Hcm csathi foto

TU avatud ülikool ETVs Sõna on välisrebastelOdav hind ei 
garanteeri võitu

A lgus 2. lk

8. juunil saatis Tarmeko-Kommcrts kae
buse hindamiskomisjoni otsuse kohta Rii
gihangete Ameti vahekohtule. Tarmeko 
Kommerts leidis, et disain ja funktsionaal
sus ei ole objektiivselt hinnatavad kritee
riumid, ning rõhutas, et tema pakkumine
oli ligi pool miljonit krooni odavam. Va
hekohus rahuldas 19. juunil Tarmeko 
Kommertsi kaebuse ja tühistas hindamis
komisjoni otsuse.

30. juunil ka moodustati uus komisjon 
koosseisus Jüri Sepp (esimees), Martti 
Preem, Ene Kivisik, Toomas Petersell ja 
Urmas Aunin, ct vaadata riigihankele esi
tatud dokumendid uuesti läbi. Hinnates 
pakkumisel osalenud firmade mööbli 
hinda, garantiid ning funktsionaalsust ja 
disaini, tunnistas komisjon 7. augustil taas 
parimaks AS Saloni pakkumise. Komisjon 
otsustas tellida majandusteaduskonna uue 
õppehoone mööbli aktsiaseltsilt Saloni, 
välja arvatud aulatoolid, mis otsustati tel
lida AS Standardilt (maksumusega 154 
780 kr 60 senti). AS Tarmeko Kommertsi 
pakkumist ei saanud komisjon arvestada, 
kuna firma polnud esitanud riigihanke pak
kumise kutse dokumentides ettenähtud 
sertifikaati õppemööbli vastavuse kohta 
tervisekaitse tingimustele,

19. augustil protestis Tarmeko Kom
merts ka komisjoni seekordse otsuse. Rii
gihangete Ameti palve peale esitas komis
jon põhjenduse AS Tarmeko Kommertsi 
konkursilt väljaarvamise kohta.

A ndres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

Esmaspäeval sai Eesti Televisioonis 
teoks uus täiendõppe vorm täiskas
vanuile - avatud teleülikool. Avasaates 
tutvustas avatud ülikooli prorektor 
prof Teet Seene uut õppevormi laie
malt.

Prorektor Teet Seene ütles UT 
toimetusele, et esimene saade langes 
kokku Tartus korraldatud täiskasvanute 
koolitusnädala avamisega. Kord 
nädalas toimuv saade on üks avatud 
ülikoolis õppimise võimalus. Igal es
maspäeval kuni jõuludeni toimuvas 
saates peab üks TÜ õppejõud laiemale 
üldsusele pakkuva loengu oma erialast. 
Saate järel saab ühe tunni jooksul esine
jale küsimusi esitada. “Telefon helises 
vist juba minut pärast saate lõppu. Vas-

Tartu Ülikooli 
raamatupood soovitab;

“Norra-eesti, eesti-norra 
sõnaraamat”

K oostajad: T urid Farbregd, Sigrid  
K angur, Ülle Viks

Äsja ilmunud raamat on esimene kahe
suunaline norra-eesti sõnaraamat. Teatme
teos mahutab ca 19 000 eesti ja 21 000 norra 
märksõna, millele on lisatud grammatilised 
andmed ja hulgaliselt näiteid sõnade kasu
tamise kohta. Sõnaraamatu eesmärk on 
pakkuda abi eesti ja norra keele mõistmisel 
ning aktiivsel kasutamisel.

tasin küsimustele tund ja 20 minutit. 
Saate vastu oli suur huvi, küsiti väga 
erinevaid asju alates sellest, et kas nii ja 
nii vanana julgen vccl midagi õppida, “ 
ütles T. Seene.

Prof Teet Seene tänab ülikooli nimel 
kogu saate meeskonda, eriti aga idee 
autorit ja produtsenti Ülle Puuseppa.

Selle kuu loengud:
E 14. sept kl 16.30 räägib prof Ene 

Ergina tähtedest,
E 21. sept kl 16.30 kõneleb prof 

Peeter Tulviste kultuuripsühholoo- 
giast ja

E 28. sept kl 16.30 prof Jaan Ross 
eesti regivärsist.

Varje Sootak

info 1
„ , « ш  ■»

TÜ R aam atupood asub Tartus, Üli
kooli tn II . Avatud E-R 9-18, L 10-16.

Naiskoori laulma!
Suurte traditsioonidega Tartu Ülikooli 

Akadeemiline Naiskoor ootab lauluhu- 
vilisi neide alates 8. septem brist T ja N 
kl 18 peahoone aud 128 terve septem 
brikuu jooksul!

Naiskoor osaleb hooaja vältel paljudel 
üritustel. Lisaks kontserditele kodumaal 
käime ka konkurssidel välisriikides.

Teid rõõm uga oodates TÜ AN

A lgus 1. lk

Vabariigi soome-ugri programmi 
raames, mida vahendab Fenno-Ugria 
Selts. Selle programmi järgi makstakse 
hõimurahva üliõpilastele stipendiumi ja 
tasutakse sõidukulud ning ühiselamus 
elamine.

1. Dima: Õppisin ühe aasta Udmurdi 
Ülikoolis soome-ugri filoloogiat. Seal 
kuulsin ka suurte traditsioonidega Tartu 
Ülikoolist ja et seal on alati 
soomcugrilasi õppinud.

Nataša: Tartu Ülikoolis õppimise või
malusest kuulsin Karjala rahvuspoliitika 
komiteest ja võtsin pakkumise rõõmsalt 
vastu. Esimesel aastal Õpime siin eesti 
keele intensiivkursusel, siis tahan hakata 
õppima õigusteaduskonnas.

Dima: Mina tahaksin samuti 
õigusteaduskonda minna, aga kõik võib 
veel muutuda.

2. Nataša: Esialgu on siin tore. Meid 
pandi ühiselamusse, tutvustati ülikooli 
ja linna. Ühiselamuga olen täitsa rahul. 
Tartus on õhtuti nii tore jalutada, ilmad 
on ilusad ja linn on kena. Tahaksime 
väga tänada Juri Gordejevit, kes on 
meiega palju tegelnud. Ja sellest on hea, 
et siin soomeugrilasi juba ees on.

Dima: esialgsed muljed on tõesti 
väga head.

D avid N eubacher W ashin gton ist:
1. Tulin siia ccsti keelt õppima (eesti 

keel võõrkeelena) ja kirjutama 
uurimustöid Eesti kui Euroopa Liidu tu

levase liikmesriigi regionaalarengust. 
Ma ci ole siin esimest aastat. 1996. aas
tal õppisin Tartus Balti õpingute pro
grammi raames. Eesti vastu tekkis huvi 
aga Rootsis, kui seal Baltimaid õppisin. 
Samuti leidsin Eesti ja Tartu kohta palju 
huvipakkuvat internetist.

2. Viimaste aastate jooksul on Tartu 
väga märgatavalt arenenud, on palju 
ehitatud, arhitektuur on moodne.

Negatiivseid kokkupuuteid nagu 
polegi. Eestlased on väliselt üldised ra
hulikud ja tagasihoidlikud, aga näiteks 
järjekorras seistes võib neis mingi var
jatud agressiivsus olla. Ta ei puuduta 
sind otseselt, aga puudutab kuidagi tei
siti, nähtamatult. Eestlased on huvitavad 
inimesed. Isegi viiekroonise rahatähe 
peal on Narva selline päikseline, Jaani
linna kohal on aga pilved.

Küsis ja  kirjutas Varje Sootak
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info
väitekiri I

Esmaspäeval, 14. septembril kl 14 
kaitseb nõukogu saalis doktori
väitekirja “Estonian languagc policy 
1988-1997” Eesti Keele Instituudi va
nemteadur Mart Rannut (juh dr Tovc 
Skutnabb-Kangas, oponent llloloogia- 
dr Silvi Vare).

Kl 16 kaitseb m agistritööd “Jaani ki
helkonna priinimed 'Kairit H enno (juh 
illoloogiakand Marja Kallasmaa, oponent 
magister Peeter Päll).

Neljapäeval, 17. septembril kl 16 ph aud 
102 kaitsevad magistritööd Tatjana Tro- 
janova teemal “Vene ja eesti artefak- 
tonüümide polüseemia (kõrvutav 
analüüs)”. Oponendid dots fil-kand J.-K. 
Kostandi ja dots fil-kand B. Klaas; ja Olga 
Burdakova “Lääncmere-soomc laen
sõnad Peipsi-äärsetes vene murretes”. 
Oponendid dots fil-kand E. Vaigla, ja dots 
fil-kand O. Rovnova (Moskva).

____ loeng_____
PO L IT O LO O G IA  T E O R EE T IL ISE  

SEM IN A R I raam es toim ub es
m aspäeval, 14. septem bril kj 16.15 Tähe  
4-158 loeng “The model o f ethnic de- 
m oeraey”. Ettekandja Haifa Ülikooli 
(Iisrael) prof Sam m y Sm ooha.

Kõik huvilised on oodatud!

E e sti a ss ü r io lo o g ia  se ltsi 
sü m p o o s iu m

toimub esmaspäeval, 14. septembril Eesti 
Rahva Muuseumi Näitusemajas (Kuper- 
janovi 9).

Kõik huvilised on oodatud!
Info Ivo Volt, ivo_v@ut.ee.

konverents
Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi Mor- 

gensterni saalis toimub reedel 18. sep
tembril algusega kell 12 teaduskonverents 
“Discovering Estonian Eugcnics”.
Ingliskeelsed ettekanded keskenduvad 

meditsiiniajaloo ja meditsiinieetika ühele 
valdkonnale, mis ajaloos tuntuks saanud

eugeenika (tõutervishoiu) ning kõikvõi
malike steriliseerimis- ja eutanaasiapro- 
grammidega, tulevikku silmas pidades aga 
seostub sünnicclse diagnostika, klooni- 
mise jm.

Konverentsi toetab Eesti Vabariigi Sot
siaalministeeriumi Tervishoiuprojekt

Ettekanded:
12 Ken Katiing “Eugcnics in Estonia”,
12.45 Paul Weindling “Europcan Eugcn- 

ies between Imperialsim and the Cold 
War”,

14 Alain Drouard “History of Eugcnics in 
France”,

14.30 Markku Mattila “The Alcgal 
Eugenic Stcrilisations in Finland”,

15 Maija Runeis “Sterilisation in the 
Swedish Welfare State”,

16 Margus Punab “Eugcnics and (mod
ern) reproduetive mcdicinc”,

16.30 Valdar Parve “The Conccpt of 
Well-Being and the Meaning of Improve- 
ment of Well-Being with Regard to Sex 
Surgery”.

Info: Kcn Kalling, ajaloo muuseum, tel 
375 672, e-post kcn@muscum.ut.ee

kursus
FlamencoVu\tn\\r\ kursuse FLKU.00.61 

(4 AP) järgmised tunnid toimuvad 12. ja
13. septembril kell 14 TÜ spordikeskuse 
peeglisaalis (Jakobi 5).

Veel 011 võimalik kursusele registreeruda 
TÜ kunstide osakonnas tel 375 669, 375 
230 või kohapeal.

In d o lo o g ia  ja t ib e to lo o g ia  
v a lik k u r su se d

Sanskriti keel algajatele kolmapäeviti 
kl 16 Lossi 3 aud 406, 4 AP;

Tiibeti keel algajatele neljapäeviti kl 16 
Lossi 3 aud 404, 2 AP;

Sise-A asia ajalugu - (Tiibeti ja teiste 
Sisc-Aasia maade ajalugu ) -
alates oktoobrikuust reedeti kell 14 Lossi 

3 aud 406, 2AP.
Õpetab assistent Maret Kark.

K aasaegsed  k a u g k o o litu sm e e to d id  
k o o lita ja le

Avatud ülikool pakub PHARE kaug- 
koolitusprojekti raames võimalust osaleda 
kursusel “K augkoolituse kaasaegsetest

meetoditest”.
Kursuse viib läbi koolitusfirma Seottich 

Development Overseas interneti vahen
dusel märtsist novembrini 1999.

Kursusel osalejatelt eeldatakse:
* head inglise keele oskust,
* interneti ühenduse ja isikliku e-posti 

aadressi olemasolu,
* valmisolekut iseseisvaks õppetööks 

(umbes 5 tundi nädalas),
* algteadmisi ja/või praktilisi kogemusi 

kaugkoolitusest.
Soovijate hulgast teeb valiku koolitus

firma Scottich Development Overseas.
Täpsem info avatud ülikoolist kuni 15. 

septembrini tel 375 804, c-post: 
maire@ut.ee.

varia_____
E e sti-Š v e itsi K u ltu u r is e lts

Esmaspäeval, 14. septembril kell 17.30 
toimub keeltemaja raamatukogus Ecsti- 
Šveitsi kultuuriseltsi koosolek.
Kõik nii vanad kui ka tulevased liikmed on 

kutsutud. Info: Eve Pormeister, tel 406 363.

varia
H ei, tudeng!

Õ ppelaenu pakkum ised käesolevaks õppeaastaks on tei
nud ERA Pank, Hansapank ja Ühispank. Viidad vastavatele 
WWW-lehekülgedele leiate üliõpilasinfo alt 
http://w w w .ut.ee/A dm ininfo.htm l#laen ja kõikide 
teaduskondade lehekülgedelt.

T artu  A k a d e e m ilise  N a isk o d u k a its e  
jaoskond võtab vastu uusi liikmeid 14. septem bril kl 

17-21 Kaitseliidu majas, Riia 121 korrus. Peamised tegevus
valdkonnad on esmaabi, relva käsitsemine, orienteerumine, 
toitlustamine jpm. Oodatud on kõik ülikooli naistudengid ja 
-töötajad.

V ilis t la sk o g u s  
Tartu koondise liikmete esimene selle õppeaasta kok

kusaamine on neljapäeval, 17. septem bril kell 17.30 vana  
kohviku kam inasaalis. Külalisteks on õppeprorektor prof 
Volli Kalm ja avatud ülikooli prorektor prof Teet Sccnc.

Juhatus

K orp! R o ta lia s  
Korp! Rotalia külalisõhtu toimub teisipäeval, 15. septemb

ril kl 20 Rotalia majas Tähe 3.

sport
Wado-ryo

Wado-ryu on traditsionaalne jaapani võitluskunst, mis 
ühendab endas Okinawa karate, jaapani ju-jitsu ja eri
nevad relvatehnikad.

Milleks harjutatakse aga wado-ryud tänapäeval?
Esiteks seepärast, et hoida ennast terve ja töövõimeli

sena kõrge vanaduseni.
Teiseks annab wado-ryu harjutamine reaalse enc- 

sekaitseoskuse, mida praegusel vägivallarohkel ajal võib 
igaühel vaja minna. Seal juures pole tähtis mitte füüsiline 
üleolek oma vastasest, vaid tehniline osavus ja ene
sevalitsemine.

Kolmandana lisandub n-ö sotsiaalne aspekt, sest wado- 
ryu harjutamise läbi rikastub tutvusringkond huvitavate 
inimestega väga erinevas vanuses ja erinevatelt 
elualadelt, keda muidu poleks ehk kunagi kohanud.

Ja mis kõige olulisem, lisaks tervisele, headele 
füüsilistele võimetele ja cncsekaitseoskusele kasvatab 
wado-ryu ka tahtejõudu, viisakust, vaprust ja loovust, 
tehes harjutajast mitte ainult hea võitleja või sportlase, 
vaid ka parema poja, venna, töötaja ja ühiskonnaliikme.

Wado-ryuga võivad tegelda kõik - vanusest, soost ja 
füüsilistest võimetest olenemata.

Wado-ryu trennid toimuvad neljapäeviti 14 ja 
pühapäeviti 17.30 Jakobi 5. Treener Tanel Lihtmaa.

Esmakursuslaste VI rebastejooks 
Toomel

on 30. septembril.

Start peahoone eest kell 16, koguneda 15.30.
Osaleda saavad teaduskondade 5-liikmelised 

võistkonnad (sealhulgas 2 naist).
Osa võtta võivad ka teiste kõrgkoolide esmakur

suslased.
Registreerimine 29. septembrini kell 10-16 spor

dikeskuses Jakobi 5 - 112.
Info: tel/faks 375 370.

Tiia Lillemaa

Ei suitseta
ei joo laia silmaringiga

m a t e r i a a l s e l t  k i n d l u s t a t u d

Töökas ning abivalmis

PCT H E R C U L E S koos modemi ja 3 kuu tasuta internetiühendusega vaid 15 4 5 0 .-  k ro o n i!

Kui otsustad nüüd, pääsed tasuta nautima maailmalõppu. „Arm ageddon" kinodes „Sõprus" ja „Illusioon".
Veel enne võimaldatakse tudengitele arvutiostu soodusliising. Mida maailmalõpu korral... tasub keegi teine...vist.

Rohkem informatsiooni koos soodusliisingu tingimustega leiad ülikooli fuajeest ning PC Experdist.

Edasimüüja arvutisalong PC Expert:

Tallinn: Järvevana tee 9; tel. (2) 6505 405
Tartu: Ülikooli 6A; tel. (27) 390 750
Viljandi: Tallinna 2A: tel. (243) 51 015
Pärnu: Rüütli 2,- tel. (244) 76 014 m xpert-

G R O U P celeron4

The Intel Insida logu ind Celeron are 
ujifltred tridemirta of Intel Corpoiilion.

Peatoim etaja Varje Sootak 
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee  
Faks: 37 27 465 440

Trükk: O/U Greif 
Tellim ise nr. 897  
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti

vägagi taibukas multimeedia koduarvuti!

mailto:ivo_v@ut.ee
mailto:kcn@muscum.ut.ee
mailto:maire@ut.ee
http://www.ut.ee/Admininfo.html%23laen
mailto:ajaleht@ut.ee
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Viljaka m õtte
vahetuse nädal

Esmaspäeval alanud Eesti-Saksa akadeemilise nädala avas aulas 
rektor prof Jaak Aaviksoo. Ta ütles, cl 21. sajandi ülikooli märk
sõnadeks peetakse loomingut ja innovatsiooni. “Need kaks sõna on ka 
Akademica märksõnad.” Ta soovis Akademica nädalaks viljakat mõtteva
hetust erinevale koolkondade, generatsioonide ja kultuuride vahel ning et 
piisavalt akadeemilises pinges sünniks parem teadus ja sisukam koostöö.

Ülikooli kuratooriumi liige, kliinikumi direktor dr Jaanus Pikani 
ütles oma tervistuskõnes, et akadeemilist ühiskonda iseloomustab 
avatus ning et vastastikune kasusaamine on avatud ühiskonna eelis. 
“Kogemused ja tarkus on kapital, mille andja ei jää kunagi vaeseks, 
juurde saavad mõlemad - nii andja kui saaja” . Kliinikumi juhina loodab 
ta, et Akademica nädalal peetud ühistel loengutel ja seminaridel saadud 
teadmised leiavad peagi rakenduse ka kliinikumi praktikas.

Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis Т. E. Bernd Mützel- 
burg ning EV aukonsul Düsseldorfis, Põhja-Rein-Vestfaali 
Tööandjate Liidu president dr Jochen F. Kärcboff tänasid oma 
tervituskõnes ühisnädala korraldajaid ning avaldasid lootust, et Eesti 
ja Saksa teadussidemed süvenevad nii teaduses kui praktikas.

Seejärel pidas TÜ audoktor, Hamburgi Ülikooli prof Els Oksaar 
saksakeelse aulaloengu teemal “Ühtsus ja mitmekesisus. Saksa 
keelest teaduskeelena”.

Loengud, seminarid ja diskussioonid jätkusid kolmapäevani. Neljapäeval 
oli Akademica külaliste päev Tallinnas. Akademica teema UTs jätkub.

Fotodel:
□ Saksamaa suursaadik Eestis Т. E. Bernd Mützelburg ja EV 

aukonsul Düsseldorfis J. F. Kirchoff soovisid teaduspraktika 
koostöö jätkumist. j aak Nilsoni fotod

TARJU i Ü L  I KOO L 
* | 
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S u n d e k s e m p l a r

“ Inspireerivaid õppejõude!”

Akademica avaüritusel pidas aulaloengu 
TÜ audoktor, Hamburgi Ülikooli professor 
Els Oksaar.

Lähtusite oma loengus tõigast, et teadus on 
internatsionaalne, haridus aga nat
sionaalne. Miks rahvusvahelisus teaduses ei 
tohiks toimuda emakeele arvel?

Miks ja kui palju vajab teadlane teisi keeli 
peale emakeele?

Teisi keeli vallata on vaja juba seepärast, et 
praegu domineerib teaduses inglise keel. Iga 
keel näitab aga maailma teisest perspektiivist 
Selgitasin seda oma ettekandes näidetega. 
Lapsena kasvame sisse ühte keeleühiskonda, 
selle kaudu areneme. Emakeelt on vaja aren

dada ka teaduses, sest järeltulev põlv saab 
õpetust emakeeles.

Seda, mida me teise keele kaudu teaduses 
anname ja ise Õpime, on tähtis ka oma 
emakeeles osata edasi anda. Inimene areneb 
selle kaudu. Juba Quintilianus ütles, et laps 
peab õppima esimese kolme aasta jooksul kind
lasti veel ühe teise keele, ct oma emakeelt sel
gemalt näha. Nii et mitmekeelsust on tähtis 
omandada juba lapsena, kuid see ci ole kunagi 
võrdkeelsus.

Ajaloo vältel on Tartu Ülikooli toodud 
teadust ja õpetust Saksamaalt ja sinna ta
gasigi mindud. Teie olete vastupidine näide
- Eestimaalt läbi Rootsi Saksamaale jõud
nuna olete toetanud Tartu Ülikooli igal pool. 
Praegu kuulute ka TÜ kuratooriumi 
koosseisu.

Igal pool maailmas, kus olen esinenud, üks
kõik kas Ameerikas, Filipiinidel, Tokios või 
mujal, olen alati maininud, et mu emakeel on 
eesti keel, et see on üks väike ilus riik, kus elab 
haritud rahvas.

Mul on väga hea meel, et Tartu üliõpilastel 
on praegu võimalik nii palju stipendiume saada 
ja välismaal õppimas käia.

Tartu Ülikoolile soovin jätkuval 
edasiminekut, inspireerivaid õppejõude ja 
teaduslikku järelkasvu!

V arje Sootak

rebase-
Loe 3, lk.

Tuleval reedel ilmub sügisse
mestri esim ene üliõpilaste erile- 
liekülg:

* üliõpilasesinduse tutvustus,
* intervjuu esinduse esimehe Mar

gus Puri auga,
* organisatsioonide teated. 
Erilehekülge toimetab esinduse tea-

betoimkonna esimees Fred Puss.

Tartu Ülikooli 
mälestuspäev 

Raadil
Ülikool mälestab oma lahkunud 

liikmeid 24. septembril kell 17 Raadi 
kalmistu keskväljakul.

Buss väljub peahoone eest kell 
16.30.

Teabetunnist
UT seekord informatsiooni ei edasta. 
Seal kuuldu oli vajalik ja  huvitav. Kas 
leht peakski teabelunnis kuuldu sisu 
veel kord ümber jutustama, piisaks 
ehk tähtsamate faktide mainimisest. 
On ju  infovahetuse tunnil ka vahetu 
kogemuse mõju. Kavas olnud tee
madel peatub UT varsti pikemalt, 
seekord on leheruum juba täis.

TÜ Sihtasutus andis välja stipendiume
2. septembril andis sihtasutus välja 

esimesed 20 000 krooni suurused 
Puhk-Mörneri stipendiumid. Puhk- 
Mörneri stipendiumi on asutanud 
eelmise aasta sügisel pr Aare Ruth 
(Puhk) Mörner ja tema abikaasa hr 
Magnus Mörner. Stipendium on 
mõeldud eelkõige õigusajaloo-alasc 
uurimistöö toetamiseks Eestis ning see 
antakse üks kord aastas ühele TÜ 
õigusteaduskonna ja ühele ajaloo osa
konna magistrandile või doktorandile. 
Viie taotleja hulgast pälvisid 1998. aasta 
Puhk-Mörneri stipendiumi õigus
teaduskonna doktorant Piibe Jõgi ja 
ajaloo osakonna doktorant Aigi Rahi. 
Piibe Jõgi sai stipendiumi doktoritöö 
“Eesti omandireform kui õigluse 
mudel” kirjutamiseks. See käsitleb eest
laste poliitilises ja õiguskultuuris 
avalduvaid printsiipe. Aigi Rahi dokto
ritöö teemaks on II maailmasõja järgsed 
massirepressioonid Eestis ning nende 
mõju Eesti ajaloole.

Puhk-Mörneri stipendium on asutatud 
pr Aare Ruth (Puhk) Mörneri isa, 
suurärimees Voldemar Puhki mäles
tuseks. Voldemar Puhk mängis olulist 
rolli Eesti majanduse jaluleaitamisel 
vabariigi algusaegadel. Ta lõpetas TÜ 
õigusteaduskonna 1922. aastal. Mr 
Magnus Mörner on tunnustatud Ladina- 
Ameerika ajaloo uurija. Stipendiumid 
anti üle Tallinnas, Puhkide perekonna 
majas Estonia pst 15, kus praegu asub 
ERA Pank.

4, septembril anti ülikooli kuns
timuuseumis üle kolme sihtasutuse 
juures oleva nimelise fondi stipendiu
mid. 1994. aastal asutatud Heinz 
Ederma stipendiumi suuruses 10 000 
krooni sai keemia osakonna 
üliõpilane Artur Jõgi. Heinz Ederma 
stipendium määratakse orgaanilisi 
peensiinteesi õppivale üliõpilasele. Jo
hannes Voldemar Veski stipendium on 
loodud 1995. aastal eesti filoloogia 
üliõpilaste toetuseks. 1998. aasta J. V. 
Veski stipendiumid suurusega 4000 
krooni said eesti filoloogia magistrant 
Merike Parve ja üliõpilane Alice 
Mandli. Eesti Rahvuskomitee Ühend
riikides stipendium on asutatud 1994. 
aastal Eesti Rahvuskomitee pooli Tarlu 
Ülikoolile rahvusülikoolina tegutsemise 
75, aastapäevaks üleantud rahast. 
ERKÜ stipendium määratakse ühele TÜ 
üliõpilasele ja ühele kraadiõppurile eesti 
rahvuslikke küsimusi ja välisccstlust 
puudutava akadeemilise ja ühiskondliku 
tegevuse eest. 1998. aasta ERKÜ sti
pendiumid suuruses 3500 krooni 
pälvisid psühholoogia osakonna dok
torant Aune Valk ja sotsioloogia 
osakonna üliõpilane Külliki Korts.

Stipendiumid andis üle rektor prof 
Jaak Aaviksoo, üleandmise juures vii
bisid ka stipendiumikomisjonide liik
med ning stipendiumide asutajatest J. V. 
Veski tütar Asta Veski.

Aado Altm ets, 
ülikooli sihtasutuse projektijuht

Fotodel:

□ Stipendium i saajad ja kom isjoni liikm ed. Keskel Asta Veski.

□ Aare Ruth (Puhk) M örner (vasakul), Aigi Rahi, M argus M örner ja Piibe 
Jõgi.

Jaak Nilsoni ja  Kristjan Lepa fotod.
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4. septembril
Ü L IK O O L I 367. A A ST A

esimene nõukogu istung algas nõukogu 
uuenenud ruumis. Rektor prof Jaak 
Aaviksoo tutvustas portreede osas 
toimunud muudatusi. Nõukogudeaeg
sete rektorite portreede asemel on sein
tel nüüd EV TÜ esimese kuraatori, ees
tikeelse kõrghariduse rajaja Peeter 
Põllu ning eesti ülikooli esimese valitud 
rektori prof Heinrich Koppeli port
reed. Rektorite Hans Kruusi, Alfred 
Koorti, Feodor Klementi ja Arnold 
Koobi portreed asuvad nüüd ajaloo 
muuseumis. Nõukogu saalis on vaid neli 
portreemaali: Johan Skytte, Georg 
Friedrich Parroti, Peeter Põllu ja Hein
rich Koppeli omad.

Rektor tutvustas nõukogu liikmeile ka 
finantsdirektor Taimo Saani, kes osaleb 
nõukogu istungitel. Uuenenud on ka 
nõukogu koosseis.

Ta r tu  Ü lik o oli valitsus

8. septembril
Istungi algul õnnitles rektor prof Jaak 

Aaviksoo valitsuse uusi liikmeid - 
õigusteaduskonna dekaani dots Jaan 
Ginterit ja bioloogia-geograafiateadus- 
konna dekaani prof Ain Heinaru.

* II lugemisel olid ülikooli ettepane
kud ülikooliseaduse ja tulumak
suseaduse muutmise ja tä ien d a m ise  
seadusesse.

4. septembril ülikooli nõukogus aru
tusel olnud ja ettepanekutega täiendatud 
projekt võeti pärast arutelu valitsuse 
poolt teadmiseks. Ettepanekud edasta
takse haridusministeeriumi ja  Riigikogu 
kultuurikomisjoni.

* Kutscscadusc eelnõusse on üli
koolis samuti ettepanekuid tehtud. Eel
nõu põhiseisukohadega oli valitsus 
nõus.

* Autasustamisi. TÜ medaliga ot
sustati autasustada sotsiaalteaduskonna 
ettepanekul prof Rein Taagepera, kes
on kõige suurema tsiteeritavusega Eesti 
sotsiaalteadlane, on välja arendanud 
füüsika kursuste eeskujule põhineva 
kvantitatiivse politoloogia põhikursuse, 
kelle poliitilised analüüsid ja ühis
kondlik tegevus on mõjutanud Eesti 
ühiskondlikku arengut ning kelle eriline 
teene ülikooli ees on sotsiaalteadus
konna rajamine ja politoloogia osa
konna väljaarendamine.

Arstiteaduskonna ettepanekul otsus
tati anda TÜ medal pikaajalise ja eduka 
õppe- ning teadustöö eest sel semestril 
pensioneeruvatele professoritele Märt 
Saarmale, Toomas Karule ja Ülo 
Hussarilc. (Medalid anti kätte rektori 
vastuvõtul eelmisel nädalal - toim.)

Ülikooli juhtkonna ettepanekul au
tasustatakse TÜ medaliga ka Saksa- 
Eesti akadeemilise nädala idee 
väljatöötamise ja edasiarendamise ning 
ideelise ja materiaalse toetuse eest üli
koolile Düsseldorfi Deutsche Panga di
rektorit, õigusteadlast prof Otto Wulffi 
ning Düsseldorfi Deutsche Panga ja 

Nordrein-Westfaleni Tööandjate Ühen
duse tegevjuhti, õigusteadlast dr 
Hansjörg Döppi.

Valitsus kiitis heaks rektoraadi et
tepaneku TÜ auliikme nimetuse and
mise kohta teenete eest EV aukonsulile 
Düsseldorfis dr Jochen Friedrich 
Kirchhoffile ja suunas ettepaneku TÜ 
nõukogule.

* TÜ külalisprof Claus Sominer- 
hage tutvustas Akademica kava. Rek
tor tänas teda senise tegevuse eest ja kui

Järgnevalt peatus rektor lühidalt üli
kooli ees seisvatel probleemidel ning 
sellel positiivsel ja negatiivsel, millega 
ta kolme esimese kuu jooksul on kokku 
puutunud (vt ka rektori intervjuud 28. 
augusti ja inauguratsioonikõnet 4. sep
tembri UT-st).

Õppetöö osas rõhutas rektor 
kvaliteedi parandamise vajalikkust, sa
muti seda, et õppetöö tulemuste kohta 
peab olema võimalik kohe informat
siooni saada. Õppekavade puhul on vaja 
teada saada üliõpilaste motiveeritud sei
sukohti ja ka vilistlaste-tööandjate ar
vamusi.

Rektor on korduvalt kõnelnud info 
parema liikumise vajadusest mitmes 
esinemises ning avaldanud oma arva
must UT-s. Ta ütles, et ülikool muutuks 
õigeaegse ja täpse info puhul avatumaks 
mitte ainult välja-, vaid ka sissepoole. 
Ta pidas oma seniste töökuude jooksul 
kõige ebameeldivamaks kogemuseks 
seda, et teadmatusest, hirmust või kaht
lustest tulenevalt liiguvad ringi kuuluju
tud, mis ülikooli seinte vahelt välja 
jõudes veelgi võimenduvad ning millest 
kasu pole kellelgi.

Üks informatsiooni parandamise või
malusi on oma ettepanekute, arva- 
musavalduste jmt kohene nende inimes-

üht ürituse ettevalmistajat.
* Socratese ja selle alaprogrammi 

Erasmust tutvustas välisüliõpilastali
tuse peaspetsialist Kai Treier, kes
lähemal ajal kirjutab neist UTs täpse
malt.

Taotlused tuleb esitada 15. novemb
riks. Valitsus kinnitas bilateraalse le- 
pinguvormi ning lepingule allakir- 
jaõigusliku isikuna dekaani.

* Valitsus nõustus aulasse Vane
muiselt Steiway klaveri ostmisega. 
Praegu aulas asuv klaver toodi sinna 
rohkem kui 30 aastat tagasi ning vajab 
muusikute sõnul väljavahetamist. Kuna 
Vanemuise remonditav kontserdisaal 
läheb Eesti Kontserdile, ei vaja nad seda 
enam ning on nõus ülikoolile edasi 
müüma. Kokku nii liisingu eest kui Va
nemuisele läheb klaver maksma üle 
poole miljoni krooni. Ülikool peab 
läbirääkimisi võimalike sponsoritega, 
kelle nimi trükitaks aulakontsertide 
kavalehele. Klaveri ostu Vanemuisele 
toetasid Kultuurkapital ja Tartu Lin
navalitsus, seda raha ei nõuta samuti 
tagasi, sest klaver saab parimasse Tartu 
kontserdisaali.

* Õppekorralduseeskirja § 84 sätes
tab juhud, mil üliõpilast võib õppekava 
mittetäitmise pärast eksmatrikuleerida. 
Seda näiteks “... juhul kui õpingute 
ainepunktide summa on väiksem kui 
75% (bakalaureuse- ja diplomiõppe 
esimesel aastal 50%) normatiivist (ar
vestuslikust mahust), magistri-ja dokto
riõppes on arvestuslikuks mahuks õp
peosa 40 AP“ jne. Rektor juhtis 
tähelepanu sellele, ct kuigi eeskirjaga on 
ette nähtud õppeaasta jooksul teatud 
ainepunktide arvu saamine, puudub 
teaduskondades sellest täielik ülevaade, 
mida näitavad tema järelepärimised. Ta 
tegi ettepaneku võlgnevused 
likvideerida ühe semestri jooksul ning 
õppedokumentides kiiresti kord majja 
luua, et kõikide üliõpilaste õppetule
muste kohta oleks võimalik kohe üle
vaadet saada.

* Lihtsustub töölepingu sõlmimise 
eeskiri. Aasta tagasi seda lihtsustati. 
Personaliosakonna ettepanekul detsent- 
raliseeritakse tööandja esindamist 
veelgi (õppeabipersonali palkamise 
delegeerimine dekaanidele jne). Valit
suse liikmetele jäi võimalus teha oma 
ettepanekud nädala jooksul.

* Arutati valitsuse listi ülespanemist. 
Selle kaudu saaksid valitsuse liikmed 
kiiremini üksteisele eelnõusid, arva
musi ja ettepanekuid saata.

* Rektor informeeris valitsuse liik
meid sellest, et üliõpilaskülal on nüüd 
uus direktor Heiki Pagel, kes oli väga 
tugev kandidaat ka finantsdirektori ko
hale. Rektori sõnul vajavad maju- 
tusprobleemid otsustavat lahendust,

te teavitamine, kes ühel või teisel moel 
asjasse puutuvad. “Väga vähestel üli
koolis liikuvatel dokumentidel on peal 
nimekiri, kellele on dokumendi koopia 
saadetud.”

Nõukogu liikmetel soovitas rektor 
kasutada oma õigust esitada rektoraa
dile arupärimisi, samasugune õigus on 
ka kõigil teistel ülikooli töötajatel.

Nii ametnike kui õppejõudude ustel 
peavad olema vastuvõtuajad.

Eelarve märksõnadeks nimetas rektor 
läbipaistvust (et kõik ülikooli liikmed 
saaksid aru, mida tsentraalne eelarve 
sisuliselt väljendab) ja õiglust (et üli
kooli laekuvatest summadest eraldataks 
ühtne ja õiglane osa ühishuvide kat
miseks ning et õppesuminasid ei kasuta
taks enam hoonete ülalpidamiseks). 
Omavahendeid jõudsalt juurde teenides 
võivad nii asutuste kui selle liikmete 
sissetulekud küll suureneda, kuid 
paraku kipub rektori sõnul niimoodi 
põhitöö teisejärguliseks kujunema.

Järgneb

Järgmises numbris:

* Rektori ettekande järg
* Nõukogu komisjonide koosseis jm.

need ci tohi takistada ülikooli arengut. 
Tuleb teha omalt poolt kõik laenu 
saamiseks.

* Valitsus kinnitas õigusteadus
konna magistriõppe riigieelarveliste 
kohtade maksumuseks 1998/99. õp
peaastal 20 000 kr.

kommen
taar

Kommenteerib ülikooli ju
rist Aliis Liin

H arid u sm i
nisteeriumis 
valminud 
ülikoolisea
duse ja  tulu
maksusea
duse eelnõu 
näeb praegu 
kehtivas üli
kooliseaduses 
ette mitmeid põhimõttelisi muudatusi.

Eelnõu järgi tasuksid kuni aasta üle 
nominaalaja õppivad üliõpilased 50 
protsenti vabariigi valitsuse poolt 
kõigile õppekavadele ja  õppevormidele 
kinnitatud ühtsest õppekoha baasmak- 
sumusest. Lepingulised üliõpilased, 
välistudengid ning kaks ja  enam aastat 
üle nominaalaja õppijad hüvitaksid õp
pekulud kogu õppekoha baasmaksu- 
muse ulatuses.

TÜ valitsus kinnitas seaduseelnõu 
läbitöötamiseks moodustatud komisjoni 
ettepanekud, mille alusel võiks seadus 
lubada ülikoolil ise otsustada, kas ja  kui 
suures ulatuses üliõpilased oma õp
pekulud hüvitavad. Samuti peaks rekto
ril olema õigus vabastada teatud 
üliõpilasi (nt hea õppeedukuse või sot
siaalsele põhjuste alusel) õppekulude 
hüvitamisest.

Eelnõuga on kavas muuta ka diplomi-, 
bakalaureuse-ja magistriõppe süsteemi 
nii, et bakalaureuseõpe oleks endise 
nelja aasta asemel kolm kuni neli aastat 
ega lõpeks enam tingimata 
bakalaureusekraadi saamisega. Ma
gistriõppe kestus oleks üks kuni kaks 
aastat, kuid koos bakalaureuseõppega 
mitte alla viie aasta. Ülikooli valitsus 
toetas kõrghariduse tervikuna refor
mimise mõtet, kuid jä i seisukohale, et 
haridusministeeriumi pakutud lahendus 
on poolik ega loo uut ja  hästi toimivat 
süsteemi.

Valitsus väljendas ka vajadust uuen
dada ülikooliseadus tervikuna, kuna
1995. aastal vastu võetud ja  hiljem kor
duvalt muudetud seaduses on ilmnenud 
mitmeid puudujääke.

Viiskümmend aastat rivis

Ega vist vanas ja auväärses Universi
tas Tartuensises tema enam kui kolme ja 
poole sajandi pikkuse ajaloo vältel pole 
olnud palju neid, kes oleks ülikooli 
töödel ja tegemistel niikaua õlga all 
hoidnud kui Tullio llomets. Liial
damata võib öelda, et llomets on kujun
enud ülikooli elavaks sümboliks, teda 
tunnevad kõik ja tema tunneb peaaegu 
kõiki. Scc ci ole ka ime, pidades silmas 
Ilometsa töö- ja huvialade laiahaarde
lisust. Eriala ja kutsumuse poolest 
keemik-orgaanik, on ta olnud ülikooli 
keemiaosakonnas orgaanilise sünteesi, 
orgaanilise analüüsi ja loodusühcnditc 
uurimise alusepanijaid, tegelnud pikka 
aega nii keemia kui ka Tartu Ülikooli 
ajalooga, muinsuskaitsega ja kul
tuuriväärtuste restaureerimisega. Vii
masel ajal ongi ta silma paistnud just 
keemikute-restauraatorite koolitamise 
ning restauraatorite täiendõppe organi
seerimisega. Vaevalt oleks Tartu Üli
kooli ajaloo muuseumgi praegusel kujul 
olemas ilma Ilometsa entusiasmita selle 
rajamisel ja eksponaatide kogumisel. 
Peale arvukate teaduspublikatsioonide 
on Tullio llomets olnud usin avaldama 
kirjutisi ka ülikooli ja teiste ajalehtede 
veergudel, llomets on aga ka asen

damatu konsultant keemiahoone kom
munikatsioonide alal torumeeste, elekt
rikute ja teiste remondimeeste jaoks.

See “mees vanast juurest” sündis Jär
vamaal Koigis enam kui 77 aastat tagasi. 
Siin ei ole paraku tegemist trükiveaga. 
Tõepoolest, nähes seda lopsaka tumeda 
juukselakaga energilist härrasmeest 
oma silmaga, ei julgeks tema eaks pak
kude palju üle kuuekümne. Tullio 
llomets on näitlik vastuargument 
mõnede prominentide arvamusele, et 
pensioniea saavutanud inimene muutub 
otsekohe raugaks ning kõlbab vccl 
ainult tugitoolis kamina ees istumiseks.

Täpselt pool sajandit tagasi astus Tul
lio llomets esmakordselt ülikooli kuue 
samba vahelt sisse, lõpetas siin stuudiu
mi ja on suurema osa sellest poolest 
sajandist pidanud õppejõu auväärset, 
rasket ja tänamatut ametit. Peaaegu kõik 
pärast sõda Tartu Ülikooli lõpetanud 
keemikud võivad end Ilometsa 
õpilaseks pidada. Paljud Ilometsa 
praegused kolleegid ci olnud veel sündi
nudki, kui tema juba noori keemikuid 
õpetas. llomets on alati heldelt jaganud 
oma põhjatust teadmiste ja kogemuste 
varasalvest igale soovijale head nõu, 
vürtsitades oma juttu muheda 
naljasõnaga. Sügavalt erudeeritud ja 
sõnaosava mehena on ta alati iga 
seltskonna hingeks. Samal ajal ci pelga 
llomets, kui asi nõuab, avalikult välja 
ütelda ka kibedat tõde.

Aga ehk aitab Ilometsa kiitmisest. 
Kuigi kõik ülalräägitu on sulaselge tõsi, 
võib llomets, kes kuulsust kunagi pole 
taga ajanud, tunda end ehk eba
mugavalt. Soovime siis väsimatule 
töömehele jätkuvalt jõudu, tervist ja 
pealehakkamist Eesti keemia ja Tartu 
Ülikooli asjade edendamiseks järgmisel 
viiekümnel aastal!

K olleegid orgaanilise keemia 
instituudist 

M arta T am m e foto

stipendium

1. Kairika Kärsna
2. Merle Metsjärv
3. Mari Hiiemäe
4. Reet Hendrikson
5. Mariko Faster
6. Tiia Sippol
7. Katrin Martsik
8. Reelika Niit
9. Kristi Jõesalu
10. Meiu Münt

Nõukogu ja valitsuse ülevaated tegi 
Varje Sootak

ERFi stipendiumide saajad
10. septembril valis Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiumikomisjon 14 

põhiõppe üliõpilase, 10 magistriõppe üliõpilase ja ühe külalisõppcjõu poolt esitatud 
taotluste põhjal ERFi stipendiumi saajad.

Stipendiumid määrati järgmiselt:
* Põhiõppe üliõpilastele (ä 1000 krooni kuus, 10 000 aastas): 

inglise keele ja kirjanduse eriala 2. a iiliõp, 
inglise keele ja kirjanduse eriala 4. a üliõp, 
eesti ja  soome-ugri filoloogia eriala 4. a üliõp, 
eesti ja soome-ugri filoloogia eriala 3. a üliõp, 
eesti ja soome-ugri filoloogia eriala 4. a üliõp, 
eesti ja soome-ugri filoloogia eriala 4. a üliõp, 
ajaloo eriala 4. a üliõp, 
ajaloo eriala 4.a üliõp, 
ajaloo eriala 4. a üliop, 
maalikunsti eriala 4. a üliõp;

* Magistriõppe üliõpilastele (ä 1500 krooni kuus, 15 000 aastas):
1. Liliann Grünvald eesti ja soome-ugri filoloogia 2. a magistrant,
2. Martin Hallile ajaloo 2. a magistrant,
3. Maarit Kivilo klassikalise filoloogia 1. a magistrant.

* Külalisõppejõud (6000 krooni kuus, kaheks semestriks а 4 kuud, 48 000 aastas): 
1. Andres Kasekamp ajaloo osakonna külalislektor.

Ülle Hendrikson

Toetusfond ootab uusi taotlusi
Filoloogia-ja informaatikaüliõpilaste toetusfond, mille asutasid 1996. aasta 

algul kaks arvutuslingvistika õppejõudu - dr Hans-Dicter Lutz Koblcnz-Lan- 
dau Ülikoolist ja dr Martin Volk Zürichi Ülikoolist (vt Universitas Tartuensis 
8. märts 1996) võtab vastu uusi taotlusi alanud õppeaasta sügissemestriks.

Põhikirja kohaselt on fond ette nähtud teoreetilisele või arvutuslingvistikale spet
sialiseeruvate üliõpilaste stuudiumioludc parandamiseks.

Siiani on fondist makstud põhiliselt sõiduraha üliõpilaste (magistrantide, dok
torantide) osavõtuks rahvusvahelistest konverentsidest ja  stipendiume.

Toetust võib taotleda näiteks õppe- või teaduskirjanduse ostmiseks, konkreetse 
uurimistöö tegemiseks, seminarist või konverentsist osavõtuks, samuti ühe- või 
mitmekuist stipendiumi sügissemestri lõpuni.

Avaldus, kus oleks näidatud taotletava summa suurus koos põhjendusega ja 
juhendaja soovitusega, palun esitada hiljemalt 1. oktoobriks arvutiteaduse insti
tuuti, Liivi tn 2, ruum 317 või 209. Info tel 375 483, e-post koit(a)ut.ce.

Mare Koit, 
fondi hooldaja

I i
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Kes kust ülikooli astus
Küsimustele vastab 
vastuvõtutalituse 

peaspetsialist Aime 
Randveer

Kui palju laekus tänavu avaldusi 
ja kuhu sooviti kõige rohkem  as
tuda?

Riiklikult finantseeritavatele õppe
kohtadele laekus 7348 avaldust 4462 
inimeselt - see on 118 inimeselt rohkem 
kui möödunud aastal. Neile kohtadele 
võeti vastu 1453 uut üliõpilast.

Konkurss kujunes kõige suuremaks 
sotsiaalteaduskonna erialade puhul. 
Kõige suurema konkursiga erialaks oli 
avalikkussuhted ja teabekorraldus - 17,7 
avaldust kohale, teisel kohal oli psüh
holoogia - 16,8 ja kolmas politoloogia 
13,9 avaldusega.

Ja kõige vähem?
Kõige väiksem oli konkurss põhikooli 

loodusteaduste õpetaja erialale luüsika- 
kccmiatcaduskonda vastavalt 0,8 ja 0,9 
avaldust kohale eesti ja  vene rühma, aga 
samuti ka füüsika erialale, vaid 1,4 
avaldust kohale. Loodusteaduste 
õpetaja põhikoolis erialale kahe

teaduskonna peale kokku oli konkurss 
eesti rühmadesse 1,5 avaldust kohale ja 
vene rühmadesse 2,0.

Õeteaduse eriala 1-aastasesse 
bakalaureuseõppesse laekus 14 avaldust 
(vastuvõtuarv 15). Avalduste andmist ja 
seega ka konkurssi erialadele, millele 
võeti vastu riigieksamite tulemuste põh
jal, mõjutas mingil määral kindlasti see, 
et sisseastujail oli võimalik saada and
meid kandideerijate hindepallide 
summa kohta.

Avalduste laekumine päevade kaupa 
oli suhteliselt ühtlane, ligikaudu 500- 
700 avaldust päevas. Kõige vähem 
avaldusi laekus esimesel dokumentide 
vastuvõtupäeval, kõige rohkem aval
dusi nädalapäevadest aga teisipäeviti.

Millistest linnadest ja maakon
dadest sooviti rohkem Tartu Üli
kooli astuda?

Avaldusi laekus kõigist maakon
dadest. Kõige rohkem soovijaid oli pärit 
Tartu linna 874 (19,7%) ja Tallinna 
koolidest 788 (17,7%). Neile järgnes 
Ida-Virumaa 463 (10,4%) soovijaga. 
Ida-Virumaalt pärit kandideerinute arv 
oli tõusnud eelmise aastaga võrreldes 
ligikaudu 2,5% võrra. Väiksem arv 
sooviavaldusi, umbes sadakond (s.o 
umbes 2-3%), laekus Järvamaalt, Saare
maalt ja Raplamaalt. Nimekirja lõpust 
leiame Läänemaa 69 (1,5%) ja Hiiumaa 
22 (0,5%) soovijaga.

Kust pärit üliõpilaskandidaate 
rohkem sisse sai?

Vastuvõetute hulgas oli kõige suurem 
arv Tartu linnast pärit isikuid - 305 
(21,1%). Tallinnast pärit noori sai Tartu 
Ülikooli sisse 293 (20,2%). Kõige 
vähem sissesaanuid, 6 isikut (0,4), oli 
Hiiumaalt.

Keskmine sissesaamise protsent oli 
sel aastal 32,4.

Kõige edukamad olid Saare maa
konna koolidest kandideerinud 
õpilased, kellest 41 % vastu võeti?. 
Kõige vähem, 23% soovinuist, oli sisse
saanuid Võru-ja Valgamaalt.

Aga koolide kaupa?

Avaldusi laekus 358 koolist. Kõige 
rohkem soovijaid - 131 oli Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumist, järgnesid 
Hugo Treffneri Gümnaasium (123 
soovijat), Miina Härma Gümnaasium 
(106 soovi jat) ja neljandana Nõo Reaal
gümnaasium (97 soovijat).

Tallinna koolidest andsid kõige roh
kem avaldusi Tallinna 21. Keskkooli 
lõpetanud (58 isikult).

Koole, mille lõpetanutest esitas 
avalduse Tartu Ülikooli kan
dideerimiseks vaid 1 isik, oli 73.

Vastuvõetuid oli 214 koolist. Kõige 
rohkem sissesaanuid oli Hugo Treffneri 
Gümnaasiumist (71 isikut) ja Miina 
Hänna Gümnaasiumist (55 isikut). 
Väljastpoolt Tartut või Tartu maakonda 
asuvatest koolidest oli esimene ning 
üldises koolide pingereas viies Tallinna 
Inglise Kolledž (38 sissesaanut), millele 
järgnes kuuendana Narva Pähklimäe 
Gümnaasium (sissesaanuid 36). Koole, 
millest osutus vastuvõetuks ainult 1 isik, 
oli 59.

Kuidas tundsid Tartu Ülikooli 
vastu huvi vene koolide lõpeta
nud?

Vene õppekeelega kooli lõpetanutest 
soovis meil õppida 727 isikut. Oma soov 
õnnestus tänavu täita 232 üliõpilaskan
didaadid

Kas ülikooli astuda soovijate hul
gas on ka juba välismaal keskha
riduse saanuid?

Välismaal keskhariduse omandanuid 
oli kandidaatide hulgas 13. Neist 2 on 
lõpetanud rahvusvahelise koiledži

194 uut välisüliõpilast
Küsimustele vastavad 

välisüliõpilastalituse tööta
jad Kai Treier, Piret Lai ja 

Silvi Lannes.
Kui palju on uusi välistudengeid?
Kai: Selleks semestriks laekus

I .juuniks 216 avaldust, 1997. aastal tuli 
220 avaldust.

Teaduskonnad olid nõus vastu võtma 
194 uut välisüliõpilast.

Missuguseid teaduskondi eelis
tati?

Silvi: Kõige rohkem laekus avaldusi 
filosoofiateaduskonda, vastu võeti 111, 
järgnevad arstiteaduskond 42 ja sot
siaalteaduskond 13 uue üliõpilasega. 
Avaldusi laekus kõikidesse teaduskon
dadesse.

Kes nad on?
Kai: Suurema osa moodustavad isik

likul initsiatiivil tulijad, vahetuspro- 
grammide või lepingute alusel õpib 45 
üliõpilast.

Kust nad pärit on?
Piret: 121 on üle lahe Soomest, 24 

Venemaalt (neist 15 hõimurahvaste pro
grammi alusel) ning mitmed üliõpilased 
USAst, Rootsist, Saksamaalt ja Taanist.

Aga eksootilisem atest pai
kadest?

Silvi: Eksootikat oli õhus küllalt palju, 
mitmed taotlused tulid nii Aafrikast kui 
Aasiast. Praegu on neist kohal Aust
raaliast ja Jaapanist pärit tudengid.

Aga teised?
Piret: Reeglina ci õnnestu Aasiast ja 

Aafrikast pärit tudengitel pääseda rii
kidesse, kus on Eesti Vabariigi välis
esindused, kellel on õigus võtta vastu 
elamisloa taotlusi. Kuid kõik välisriigi 
kodanikud, kes tulevad Eestisse õp-

1. septem bril rektori vastuvõtul välisüliõpilased paremalt M inna Toom  
(arstit 3. a, Fraternitas Fennica), Mika Teränen (eesti keel võõrkeelena  
4. a, välisüliõpilaste tuutor) ja  Ene Strelkov (arstit 2. a, Fraternitas 
Fennica).

Jaak Nilsoni foto

piina, peavad eelnevalt taotlema elamis
luba.

Kas on loobujaid?
Silvi: On küll, iga aasta septembrikuu 

jooksul ilmneb, et kaugeltki mitte kõik 
vastuvõetud uued välisüliõpilased ci asu 
õppetööle. Enamasti teavitavad nad 
meid ise, aga paljud jäävad ka meie 
“avastada”.

Mis on orienteeruv koguarv?
Piret: Meie andmetel on käesoleval 

semestril Tartu Ülikoolis üle 400 
välisüliõpilase, kaasa arvatud magist
randid ja doktorandid.

Mida veel põnevat on juhtunud?
Kai: Enne õppetöö algust oli meil 

uutele välisüliõpilastele traditsiooniline 
sissejuhatav orientatsiooninädal, kus 
räägiti õppimisest-elamisest Tartus. 
Suureks abiks on olnud üliõpilastuuto- 
rid, vanemate kursuste välisüliõpilased 
ja teaduskondade välistudengite koordi
naatorid. Aitäh neile ja loodame meeldi
vale koostööle ka tulevikus!

1. septembril toimus ajaloo muuseu
mis rektori vastuvõtt uutele 
välisüliõpilastele ja -õppejõududele, 
mis oli soe teretulemast, aidates neil 
paremini sisse elada uude keskkonda. 
Plaanis on korraldada ka tutvumispidu 
uutele ja vanadele välisüliõpilastele, 
kuhu on loomulikult oodatud ka Eesti 
üliõpilased. Fraternitas Fennica kor
raldas üle-eelmisel nädalavahetusel 
laevareisi Emajõel, kus oli rohkesti 
osavõtjaid ja õnneks soosis seda üritust 
ka päikseline ilm.

Ja kui midagi põnevat veel juhtub, kül
lap me siis ka teada anname.

Kas on ka midagi sellist, mis 
murelikuks teeb?

Kai: Murelikuks teeb, et va- 
hetusüliõpilased pole rahul elamistin
gimustega meie ühiselamutes ja eelis
tavad tasuta iihiselamukoha asemel lin
nakorteri üürida. Enamik välisüliõpilasi 
peab leidma elukoha ise, paraku ülikool 
neid selles osas aidata ei saa. Ühisela
mud on räpased, pesemisvõimalused

(United World Colledge) ja võeti Tartu 
Ülikooli vastu väljaspool konkurssi.

Kui palju kandideeris olüm
piaadide võitjaid?

Vabariiklike õpilasolümpiaadide võit
jaid kandideeris filosoofia-, bioloogia- 
geograafia-, füüsika-keemia- ja mate
maatikateaduskonda kokku 35 ning 
keemia erialale täppisteaduste kooli 
lõpueksamil “5’' saanud isikuid 5.

Kui palju oli medaliste?
Väljaspool konkurssi võeti vastu 

kuldmedaliga kooli lõpetanuid usutea- 
duskonda 2 ja füüsika-kecmiateadus- 
konda 1.

□ Piret Lai (vasakul) ja Silvi Lan
nes 1997. aasta Oslo haridus
messil Tartu Ülikooli tutvus
tamas.

kehvad, toad külmad ning puudub tur
valisus.

Ingliskeelseid kursusi on pakkuda 
väga piiratud arvul, probleeme on tek
kinud ka eesti keele õpetamisega välis
maalastele.

Aga rõõmustab välismaalaste jätku
valt suur huvi Tartu Ülikoolis õppimise 
vastu.

Loodetavasti kohalikud probleemid 
nende rõõmu ei kahanda.

Lan Tre-Lay

rebase-

1. Kas rebase saba on paaril 
esim esel nädalal ülikoolis kuhugi 
ukse vahele jäänud?

2. Mida peale õppim ise veel 
kavatsete teha?

Helen Alarn (eesti keel võõrkeelena).

1. Midagi halba otseselt juhtunud pole. 
Praegu on kõik meeldiv, uute inimes
tega on koos huvitav olla. Halb on scc, 
et siiamaani pole veel toimunud rebaste 
kokkutulekut. Ei tea esmakursuslase 
seda enam, ct loengutel on kõik kur
sused läbisegi. Seoses õppekavade ja 
muuga on kõik laabunud.

2. Ülikooli õhkkond meeldib, Tallin
nast tulles on nagu vabadusetunne, kuna 
seal on kõik närviline ja kiire. Tartu on 
vaimsem ja ilus linn. Olen mõelnud ka 
korporatsiooni astumise pcalc, kuid 
esimesel aastal on õppimisega palju 
tegemist, ei tea, kas jõuan. Hakkan üli
kooli spordiklubis käima.

Intervjueeris ja pildistas 
Reno Hekkonens

Millistele erialadele astujad 
kõige rohkem palle said?

Oli õpilasi, kes said sisse maksimaalse 
pallide arvuga matemaatika erialale 
eesti rühmas - 2 ja vene rühmas 6. Sil
mapaistvalt heade tulemustega sisseas
tujaid oli inglise keele ja kirjanduse, 
skandinavistika, õigusteaduse, filosoo
fia, eesti kirjanduse ja rahvaluule, geo
graafia ja bioloogia erialale astujate hul
gas, kelle hindepallide summa moodus
tas maksimaalselt võimalikust 95-99%. 
Sotsiaalteaduskonda astujatest said sis
seastumiseksamitel 97-98% maksi
maalselt võimalikest pallidest parimad 
sotsioloogia, politoloogia, psühho
loogia ja semiootika erialale pürgijad.

Sisseastujate tase crialati on olnud eri
nev, kui analüüsida tulemusi viimase 
vastuvõetud üliõpilase siscastumiscl ar
vesse minevate hindepallide summa 
järgi. Nii tänavu kui ka möödunud aastal 
oli kõige suurem hindepallide arv va
jalik õigusteaduskonda sissesaamiseks 
(üle 90 ja 92% maksimaalselt või
malikust pallide arvust).

Järgneb

Ly Meri

t .  KÕigc keerulisem on olnud Õp
pekava koostamine. Raske on harjuda 
arvestuste süsteemiga.

2. Tahaksin ülikooliellu sisse sulada, 
näha inimesi, kes siin erinevatel kur
sustel õpivad. Hea võimalus selleks on 
kindlasti ülikooli sügispäevad.

Toomas Lapp (taani keel). Viljandist.

□ Kai Treier vastuvõtul 
“oma hoolealuseid” jä lg i
mas.

1. Info ainepunktide valikul on olnud 
üsna kesine.

Üks saadab siia, teine sinna ja lõpuks 
ikka keegi midagi ei tea. Ühesõnaga info 
poolest on kehv, aga üldmulje on ikka 
positiivne.

2. Praegu võtan asja rahulikult, vaatan 
ringi. Esialgu tahan õppcasjad kor
ralikult käima saada. Tahaksin uurida 
korporatsioonide asja, võib-olla liitun 
mõnega. Hakkan teatris käima.

Margarct Neithal (eesti kirjandus, 
rahvaluule). Tallinnast.

» I i
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Arvutikursused
Kursused toimuvad arvutuskeskuses J. Liivi 2 klassis 207, loengud sama maja aud 

208. Kursuse hind eelmise semestriga võrreldes ei muutuja on endiselt 15 krooni 
tund. Tasuda saab ülikooli sisekäibe korras (blanketid on AK valvelauas ja kantselei 
AK postkastis). Kursustele tuleb eelnevalt registreerida ja seda saab teha tel 375 
477 ja 375 444. Lisainfo kursuste toimumise ja sisu kohta leiate WWW aadressil 
http://www.ut.ee/ak/kursused.html.

Lisainfo tel 375 447 või e-posti teel aadressil maret_m@ut.ee.
Algkursus + Word 97 
PowerPoint 97 
Algkursus + Word 97 
Internet loengud

praktikumid
I rühm
II rühm

PegasusMail 
Access 97 
Excel 97 algajaile 
WWW lehekülgede tegemine 

(Adobe Pagemilli baasil)
Word 97 edasijõudnuile 
Excel 97 algajaile 
Adobe Acrobat

Algkursus + Word 97

WWW lehekülgede tegemine
(FrontPage 98 baasil)

Viiruste tõrjumine
Maret Meriste, 
arvutuskeskus

Andmebaaside õppused 
raamatukogu infoosakonnas

10. - 18.. sept kl 10.15-- 12
14., 16. sept kl 13.15-- 15
21. -2 9 . sept kl 10.15-• 12

to OO ,29. sept kl 12.15-- 14

30. sept -  5. okt kl 10.15 -- 12
30. sept -5 . okt kl 14.15-- 16
7., 8 okt kl 10.15 -- 12
12, 14, 16, 20, 22. okt kl 10.15-- 13
13, 15, 19,21,23. okt kl 10.15-- 12
26.,27. okt kl 10.15-- 12
28.,29. okt kl 10.15-- 13
2. --06. nov kl 10.15-- 12
9.-- 13. nov kl 10.15-- 12
16., 19. nov kl 10.15-- 12
17.,20. nov kl 10.15 -- 13
23. nov kl 10.15-- 12
24. -27 '. nov kl 10.15-- 13

30. nov -4 . dets kl 10.15-- 12
7., 8. dets kl 10.15-- 12

Õppeaasta alguses on paras aeg tuletada 
meelde vana ning rääkida uuest.

Vana poole pealt tuletaks meelde, et üli
kooli raamatukogu lugejate kasutada on 
kõige muu kõrval ka:

• 12 arvuti ning arvutipanccliga varus
tatud multimeedia klass,

• enam kui sada laserketastel ning dis
kettidel bibliograafilist, täistekst- ning 
multimeedia andmebaasi (täielik ni
mekiri on kättesaadav aadressidel 
h ttp ://www .ut I ib. ee/ee/Osa kon nad 
/info/cdkogum.html ja http://www. 
utlib.ee/ee/Osakonnad/into/multi.html),

• erinevad On-line andmebaasid (STN, 
STAT-USA, MEDLINE, EURO- 
BASESjt),

• elektroonilised teadusajakirjad (http:// 
www.utlib.ee/cc/Osakonnad/intb/ 
ajakirjad.html),

• elektrooniline infoteenistus annab 
lugejate päringutele teatmekogudes 
leiduvate materjalide põhjal kiireid 
lühivastuseid (http://www.utlib.ee/ee/ 
infoteenistus.html).

Oma esimesed elektroonilised andme
baasid ning interneti ühenduse sai raama
tukogu 1992. aastal. Esimesed kursused 
üliõpilastele algasid 1993. aastast. Kur
suste eesmärk oli anda teadmised ja prak
tilised oskused erialase teadusinformat
siooni otsimiseks, hindamiseks ja kor
raldamiseks. Praeguseks on vastavad 
kursused läbinud ajaloo, majanduse, psüh
holoogia, sotsioloogia, sotsiaaltöö, peda
googika erialade üliõpilased.

Kuna raamatukogu andmebaaside ruum 
on lugejate seas väga populaarne, siis 
praegu pole ametis oleval konsultandil tih
ti võimalust üheaegselt aidata ja õpetada 
kõiki abivajajaid. Seetõttu pakub infoosa
kond sellel õppeaastal välja teadusandme- 
baasidc kasutajaõppused. Osaleda võivad 
kõik, kellel on soov oma erialal informat
siooni otsida ning kellel puuduvad eel
nevad teadmised ja oskused seda elekt
roonilises keskkonnas teha.

Õppused hakkavad toimuma igal kol
mapäeval kl 15.15. Alustame 23. sep
tembrist. Kuna meie tehnilised või
malused ei ole piiramatud, siis kiireimatel 
registreerunute! on valikuvõimalus.

Teadusandmebaaside tootmine on ku
junenud tänapäeval suureks tööstusharuks, 
mis on koondunud peamiselt mõne suu
rema korporatsiooni kätte. Seetõttu piisab 
andmebaaside kasutajatel tihti vaid paari 
suurema tootja poolt väljatöötatud pro
grammide omandamisest.

Infoosakonna poolt pakutavad õppused 
on seetõttu üles ehitaUid erinevate tootjate 
poolt loodud programmide tutvustamisele. 
Seega saavad ühest ja samast õppusest osa 
võtta erinevate erialade inimesed. Nii 
näiteks õppus, kus tutvustatakse Silvcr- 
Platter andmebaase, peaks huvi pakkuma 
bioloogidele, geoloogidele, füüsikutele, 
arstidele, psühholoogidele, pedagoogi- 
kateadlastele jne, jne.

Õppuste kava septembris 
ja oktoobris

23. september. SilverPIatter andme
baasid (Biological Abstracts on CD, ERIC 
- Current Index to Journals in Edueation 
(CIJE) Resources, Exceptional Child Edu- 
eation Resources, GEOBASE, Interna
tional Nuclear Information System, 
Medline Professional, PsycLit, PSYN- 
DEXplus).

30. september. OVID Technologies 
tarkvaraga andmebaasid (Current Con- 
tents CD-ROM Vcrsion).

7. oktoober. ProQuest andmebaasid
(INSPEC, Periodical Abstracts Research).

!4. oktoober. Euroopa Liidu andme
baasid (JUSTIS CELEX CD-ROM , 
Justis Europcan Rcfcrcnccs CD-ROM).

21. oktoober. Teadusliku Informat
siooni Instituudi (ISI) tsiteerimisand- 
mebaasid (Social Sciences Citation Index 
with Abstracts, ISI Hot Papcrs on Dis
kette).

28. oktoober. Helecon - majandus
alane andmebaas.

Oma osalemissoovist saate teatada: tel 
375 780.

1998. aasta õppuste kava ja registreeru- 
misvõimaluse leiate: http://www.ut- 
lib.ee/ee/Osakonnad/info/oppus.html.

Ülle Must,
raam atukogu inform atsiooni ja 

eurodokum entatsiooni osakonna 
juhataja

info
■ И Н Н

loeng
Vabade kunstide kutsutud

professori Jaan Krossi loengud
Sügissemestri loengud on peahoone aud 

102:
T 22. sept kell 16.15-18,
К 23. sept kell 10.15-12.
Jätkub loengusari: “Ikka veel allteksti

dest”.

Loengukursus ajaloohuvilistele 
Ajaloo-osakond pakub sügissemestril 

ülcülikoolilisc vabaainena loengukur
sust “Eesti rahva ajalugu” (maht 2 AP, 
321 loengud + 481 iseseisvat tööd). Loen
gud toimuvad neljapäeviti kl 18-20 Tähe 4 
aud 160. Lektorid prof Tiit Rosenberg ja 
prof Aadu Must annavad ülevaate Eesti 
asustuse (talud, külad, mõisad, linnad) ku
junemisest, rahvastikuprobleemidest ja 
rahvarändest, rahvuslikest ja seisuslikest 
vahekordadest, valitsemiskorraldusest ja 
omavalitsuse arengust, aga samuti ni
metatud protsesside seosest olme, kom
mete ja kultuuriga 16. sajandist kuni 20. 
sajandi alguseni. Tutvustatakse ka mõnin
gaid põnevamaid Eesti ajaloo allikaid ning 
püütakse teiste erialade inimestele näidata 
amatöör-ajaloouurimise võimalusi ja 
võlusid.

к "к *

Niels von Redecker, M.A. (Hamburg, 
Fontm Academicum) peab reedel, 18. sep
tembril kl 13 ajaloo osakonnas Lossi 3 - 
426 ingliskeelse loengu “Can we have а 
European History? A methodological and 
bibliogpraphical approach” (“Kas meil on 
Euroopa ajalugu? Metodoloogiline ja bib- 
liograagiline lähenemine”) ja reedel, 25. 
septembril kl 13 loengu “The Ostpolitik 
of Willy Brandt. A motivation research on 
the 1970 Moscow Treaty” (“Saksa Liit
vabariigi kantsleri Willy Brandti idapolii
tika. 1970. aasta Moskva lepingu motii
vide uurimisest”).

* * к
24. septembril kl 16 on raamatukogu ruu

mis 202 prof Ülo Matjuse loeng “Johann 
Gottfried Herder -  Tartu vaates”.

Avamine 18. septembril kl 11 aulas. 
Osalejad on Eestist (J. Kaplinski, R. 
Veidemann jt), Venemaalt, Lätist, Uus- 
Meremaalt.

kursus
Erikursus religioonifilosoofiast

Esmaspäevast 21. septembrist 2. oktoob
rini loeb Uppsala ülikooli religiooni
filosoofia professor dr Eberhard 
Herrmann erikursust "God, Reality and 
debate on religious realism and rcligious 
antirealism”.

“Sissejuhatus muusikateadusesse” 
FLKU.02.007 2 AP (341 + 46i)* А 
Lektor EMA prof Urve Lippus. Aine ees

märk on arutleda muusikateaduse ning 
tegeliku muusikategemise (interpretat
sioon, komponeerimine) suhete iile, anda 
ülevaade tänapäevase muusikateaduse 
valdkondadest ja tähtsamatest 
probleemidest ning nende seostest teiste 
humanitaar- ja sotsiaalteadustega.

Loengud toimuvad teisipäeviti 22. sept, 
20. okt, 17. nov ja 15. dets kl 10-14 ph aud 
138.

varia

seminar
18.-20. septembrini toimuvad teised 

Puškini lugemised Tartus.

Laste m uusikaring alustab tööd 
Teisipäeval, 29. septembril kell 17 alus

tab raamatukogus (ruum 202) tööd laste 
muusikaring. Kokkusaamised toimuvad 
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17. Oodatud 
on nii vanad kui uued osavõtjad.

Amctiühinguliikmctc lastele osavõtu
maksu soodustus.

TÜAÜ komitee 
Vilistlaskogus 

20. septembril on vilistlaskogu Saaremaa 
koondise loodus- ja kultuuriretk Ida- 
Saaremaale. Info TÜ Saaremaa esindajalt 
Riia Nclisclt.

Eesti-Tiibeti Kultuuriseltsi 
üldkoosolek on 25. septembril kell 18 
raamatukogu rohelises kohvikus. Kavas 
vestlusring TIIBETI SUVI '98 ning or
ganisatoorsed küsimused.

TÜ Tallinna esinduses 
saavad intemid ja residendid pikendada 
oma üliõpilaspiletit 25. septembril kl 9- 
12 ja 13-16.

Algab “Kuldse Kaselehe" luulevõistlus
Ootame kõigilt luulehuvilistelt võistlus

luuletusi (soovitavalt 5-6 luuletust) 15. ok
toobrini aadressil: Kuldne Kaseleht ‘98 
Salme 12 Tallinn EE0004. Kellel juba mi
dagi lauasahtlis olemas, võiks posti panna 
kohe, sest tahame paremaid võistlustöid 
tutvustada raadiosaadetes.

Võib esineda varjunime all, kuid meile 
palume teatada ka oma õige nimi, aadress, 
telefon, vanus, õpilastel kool ja klass või 
kursus, täiskasvanuil elukutse.

Tartu Ülikooli Pärnu 
kolledž kuulutab 

välja konkursi

PÄRNU KOLLEDŽI 
LOGO

kavandi saamiseks
Logol peab olema tekst “Tartu Üli

kooli Pärnu kolledž”. Kolledžis õpeta
takse ärijuhtimise, turismi-ja hotelliet- 
tevõtluse ning sotsiaaltöö korralduse 
eriala. Ettevalmistamisel on merealase 
suunitlusega rakendusbioloogia ning 
taastusravi eriala õppekavad. Kavan
deid ootame 10. oktoobriks aadressil 
Lembitu 1A Pärnu. Võitja saab rahalise 
preemia ning temaga sõlmib Tartu Üli
kool lepingu, millega omandab kavandi 
varalised autoriõigused. Täiendav teave 
telefonil (244)37 131.

Võitjaid auhindame luuleüritusel Paide 
Vallitornis 13. detsembril kell 15. Kõik 
kolmandasse vooru jõudnud luuletused (ca 
30-40 autorilt) avaldame koos autorite fo
todega võistluse järel luulekogumikus, 
mille loodame samuti 13. detsembriks 
trükitud saada. Andekamaid abistame 
meeleldi ka esimese luulekogu 
koostamisel ja trükki toimetamisel.

Eesti Luuleklubide Liit

Tartu Ülikooli 
raamatupood 

soovitab:
“ M R P -A E G  Infobülletään . 

1987-1988"

Molotov-Ribbentropi Pakti Avalikus
tamise Eesti Grupi häälekandja MRP- 
AEG Infobülletään alustas ilmumist va
hetult pärast Hirvepargi meeleavaldust. 
Väljaandes trükiti ära MRPga seotud 
dokumente, avaldusi, ülevaateid 
meeleavaldustest ja repressioonidest. 
Taastrükitud kogumikus on püütud 
maksimaalselt säilitada originaalväljan
nete stiili, koondmaterjal annab krooni- 
kalaadse pildi kümne aasta tagustest 
sündmustest, samuti mitmete tänase 
Eesti avaliku elu tegelaste osast toona 
aset leidnus.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Üli
kooli tn I I. Avatud E-R 9-18, L 10-16.

muuseum

naitus
Ajaloom uuseum

T o o m em ä g i
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 

671.
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani I 1-17.
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid” - 

näitus palcopatoloogiast, “Tartu Ülikool 
juudi kultuuriloos”, Margus Rumpi maalid 
“Avatud valguses”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupat
siooniaastatel”, “70 aastat eestikeelset 
ülikooli”.

K unstim uuseum
P ea h o o n e

http://www.ut.ee/REKL/miiuseum.hlm 
E-R 11-16 
Info 375 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 375 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogiam uuseum  
V a n em u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 375 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17 
Info 432 643

Raamatukogu
E-R 10-17
Näitused: “Kooliraamat Eestis 1918- 

1940", "Kuulsaid sakslasi Idast", “Julius 
Madisson 100", “Julius Madisson 100" 
(kauaaegne ajaloo õppejõud ülikoolis), 
Kalle Virkkilä skulptuurid (Kotka).

R aam  at u m  u u seu m
E-R 12-15
Näitus “Johannes Voldemar Veski 125”, 

“Eestikeelsed maakaardid kuni 1940. aas
tani”.

H u m a n ita a rra a m a tu k o g u s
“Johannes Valgma 90”.

^ u s a i o T g

К О Ж  K A I I M I K S
“Jy Juuksurid

а K osm eetik

P ediküürija

^  M aniküürija  

K iirso laariu m

Ü liõp ilastel ja  õp ilastel kõik  
teenu sed  20%  odavam ad

T a rtu s  R ü ü tli keskuses R üü tli 3 /K ü ü tr i 3 
E  10-18, T-R  8-20. Tel 441 623

Peatoim etaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum 137 Trükk: O/U Greif

UNIVERSITAS TARTUENSIS Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680

Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee

Tellim ise nr. Э22 
Tiraaž 700

Toimetuse aadress: Faks: 37 27 375 440 UT ilmub reedeti

http://www.ut.ee/ak/kursused.html
mailto:maret_m@ut.ee
http://www
http://www.utlib.ee/cc/Osakonnad/intb/
http://www.utlib.ee/ee/
http://www.ut-
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/miiuseum.hlm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Täna 
ülikooli 

nõukogus
Kell 10.15 alanud istungi päevakor

ras on nõukogu sügissemestri 
tööplaani kinnitamine, filosoofia- 
teaduskonna struktuuri muutmine, 
professorite valimine (loomaöko- 
loogia professoriks kandideerib 
EPMÜ zooloogia ja botaanika insti
tuudi vanemteadur, bioloogiakand 
Raivo M änd, laboratoorse meditsiini 
professoriks kandideerivad kliinilise 
keemia erakorraline professor, medit- 
siinidokt Agu Tamm ja TÜ klii
nikumi ühendlabori juhataja, PhD 
(med) Urmas Siigur, vene keele pro
fessoriks vene keele prof, 
filoloogiakand Irina Külm oja ning 
üldpolitoloogia professoriks TPÜ 
rahvusvaheliste ja  sotsiaaluuringute 
instituudi projektijuht, tilosoofiakand 
Rein Ruutsoo), auliikme valimine 
(EV aukonsul Düsseldorfis dr Jochen  
Friedrich K irchhoff), üliõpilaste 
majutuse olukord, uute teadustöö 
sihtfinantseerimise taotluste esi
tamine, välisüliõpilaste ja välisküla- 
lisüliõpilaste 1999. aasta vastuvõtu 
eeskirja kinnitamine, kinnistu Kastani 
43 ostmise otsustamine jm.

Ta r t u  Ü l ik o o l i  n õ u k o g u

Ü liõp ilaste  er
Loe U T  3. Ik

Kehakultuuri
teaduskonna 

dekaani
kandidaadiks on praegune dekaan dots 
Mati Pääsuke ja spodibioloogia instituut 
esitanud spordifüsioloogia korralise 
professori Vahur Ööpiku. Dekaani 
valimine toimub 1. oktoobril.

Dniversitas £  
Tartnensis

Järgmises UTs:
arstitead u sk on n a p ä ev a d e  
erilehekü lg;

kliinikum i om a  ajaleht;

ülikooli am etiü h in g  tutvus
tab ülikooli töötajate ter
v isep ro b leem e;

prof Eero Loone arutleb ar
tiklis "N orm aalaja  kii* 
tuseks" se lle  ü le, m is takis
tab n orm aalsel in im esel 
n orm a a lse  a ja g a  om a  
d ip lom eid  ja kraad e kätte 
sa a m a st.

Majandusteaduskonnas on ERA 
panga nimeline auditoorium

Üliõpilasküla d irek to r 
on Heiki Pagel

Tudengina Georgia Augustas
Aprillist augustini õnnestus mul 
Göttingeni üliõpilasküla stipen
diaadina viibida Saksamaal ning li
saks praktikumile sealses, mõneti 
Tartu üliõpilaskülale sarnanevas or
ganisatsioonis õppida ka Göttingeni 
Ülikoolis. Järgnevalt tahaksingi 
lähemalt tutvustada Göttingeni 
Ülikooli - Georgia Augustat ning 
anda väikese ülevaate Saksa tuden
gielust.

Göüingen hat keine Universität, Göt- 
tingen IST eine Universität - see lause 
iseloomustab ehk seda Saksa ülikooli-

iiliõpilasküla majandustegevus. Nagu 
näitas statistika, on üliõpilasküla nii 
teenuste kasutatavuselt ning pakutavate 
teenuste kvaliteedilt kui ka populaar
suselt tudengite seas üks Saksa parim 
omataoline asutus. Arvud arvudeks, 
kuid ise ühiselamus elades ning teiste 
tudengitega vesteldes selgus, et enamik 
üliõpilasi oli üliõpilasküla pakutavate 
teenustega väga rahul.

Huvitav on võrrelda ka Göttingeni ja 
Tartu üliõpilasmajutust. Soodsa hin
naga ühiselamutoa leidmine on

probleemiks mõlemas linnas, kuid tänu 
üliõpilaste arvu langusele viimaste aas
tate jooksul on ühiselamukoha saamine 
Göttingcnis oluliselt lihtsustunud ning 
tavaliselt on ooteajaks umbes üks se
mester.

Saksa ülikoolisüsteem
seisab tõenäoliselt suurte muudatuste 
ees. Eelkõige vajab reformimist 
üliõpilaste sotsiaalse toetuse süsteem. 
1974. aasta! loodud õppetoetuste

Järg  4. Ik

Teisipäeval sõlmisid majan
dusteaduskond ja ERA pank le
pingu, mille järgi pank finantsee
rib 120 000 krooni ulatuses uues 
Narva m nt õppehoones om ani
m elise auditooriumi sisustam ist.

ERA panga turundusdirektor Signe 
Kaurson ütles UT-le, et nimelise audi
tooriumi avamine on loogiline jätk 
senisele koostööle ERA panga ja TÜ 
vahel. “Paljud majandusteaduskonna 
lõpetajad töötavad pangas, panga spet
sialistid on osalenud lektorina majan
dusteaduskonna õppeprogrammides 
ning teisalt on olnud mitmeid ERA 
panga grupi firmade klicndiüritusi, kus 
on külaliste ja lektoritena osalenud TÜ 
ja ka majandusteaduskonna õppejõud. 
Nimelise auditooriumi loomise mõte oli 
eelkõige soov muuta rahanduse ja pan
ganduse üliõpilaste õppetööd prakti- 
kalähedasemaks ning ühtlasi aidata 
kaasa ka majandusteaduskonna uue õp
pehoone sisustamisel,” lisas Signe 
Kaurson. Nimelise auditooriumi info- 
stcndile pannakse üliõpilasele vajalik 
pangandus- ja kindlustusalane infoma- 
terjal.

Dekaan prof Jüri Sepp ütles, ct, 
analoogilisi leppeid on arutatud ka teiste 
koostööpartneritega. Dekaani sõnul on 
nõusoleku nimelise auditooriumi rahas
tamiseks andnud tuntud majandus
nõunik dr Herbcrt Schmidt. “Oma väik
sema panuse on juba andnud meie 
vilistlaste ühendus Pärnus - Adarn 
Smithi Klubi.”

□ ERA panga ja m ajandusteaduskonna leping on alla kirjutatud.

ERA panga nimelises auditooriumis 
on 72 kohta.

Nii majandusteaduskonna uue õppe
hoone kui ka uue keeltemaja Paabeli 
avamine on kavandatud ülikooli aas

tapäevaks 1. detsembriks. Uude hoo
nesse kolib peaaegu kogu majan
dusteaduskond. Lossi tänavale jäävad 
euroteaduskonnaga seotud õppetoolid.

Varje Sootak

Heiki Pagel on sündinud 1963. aas
tal Põltsamaal. 1990. aastal lõpetas ta 
ülikooli majandusteaduskonna rahan
duse ja  krediidi eriala. Ta on töötanud 
finantsistina Tartu Lihakombinaadis, 
peadirektori abinaFincst Tartu Hotels 
F.S.P., finantsdirektorina AS K-Tcr- 
minalis, AS Tõnissoni Kinnisvaras, 
AS Olcrexis jm.

Heiki Pagel on abielus, peres poeg 
ja tütar.

1. Kuidas söandasite nii raske am eti peale tulla? On Teil ühisela- 
m uprobleem idega varem  kokkupuutum ist olnud?

Võtsin seda kui väljakutset, sest valdkond pole lihtsate killast. Olen pikka aega 
töötanud finantsalal ja otsustasin oma tegevussuunda muuta. Ise olen õppimise ajal 
ühiselamus elanud ja ülikooli ajal olin TRÜ Üliõpilaste Ametiühingus aseesimees, 
kus mul nende probleemidega kokku puutuda tuli.

2. Selgitage palun lühidalt, kuidas käib ÜK juhtimine.
Juhtimine on sisuliselt kolmeastmeline. Üldkoosolek on ÜK kõrgeim organ, 

sellesse kuuluvad Tartu Ülikool ja mittetulundusühing Tartu Üliõpilaskond. 
Juhatus on viieliikmeline, kus ülikool nimetab 3 inimest ja üliõpilaskond 2 liiget. 
Tegevjuhtkonda juhib tegevdirektor.

3. Päevaprobleem  nr I.
Suurim probleem, nagu ikka, on rahapuudus. Kui oleks palju vahendeid, saaks ka 

palju muudatusi teha. Kuna probleemi on valgustatud ka valitsuses, siis loodame, et 
probleem saab lahenduse. Siis saab pakkuda tunduvalt paremaid majutustingimusi. 
Probleemiks on ka põhjendamatult suur tähelepanu üliõpilaskülale, mis lööd segab.

linna kõige paremini. Elanike arvult on 
Göttingen võrreldav Tartuga, kuid seal
ses ülikoolis õpib kokku üle 25 000 
tudengi. Oma 250-aastase ajaloo jook
sul on ülikooli] olnud nii tõusu- kui 
mõõnaperioode, kuid tänapäeval on 
Göttingen vaieldamatult üks Saksa tun- 
tuim teaduskeskus.

Võrreldes Tartu üliõpilaskülaga on

Göttingeni üliõpilasküla
tunduvalt laiahaardelisem. Lisaks 
ühiselamutele haldab üliõpilasküla ka 
iiliõpilassööklaid ning -kohvikuid, 
pakub erinevaid täienduskursus!, va
jaduse korral abistab rahapuuduses ole
vat tudengit lühiajalise laenuga, ehitab 
ühiselamutesse internetivõrkujne. Kõik 
need teenused kokku teevad Göttingeni 
üliõpilaskülast universaalse asutuse, 
ilma milleta oleks Göttingeni Ülikooli 
raske ette kujutada. Seda kinnitab ka

□ Göttingeni Ülikooli campus koos Sinise Torniga: vana fassaadi taga 
peituvad värsked idccd.
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Kes kust ülikooli astus

4. septembril 
Ülikooli 367. aasta

(Eelmises UT-s alanud rektori et
tekande järg)

Positiivselt on lahenema hakanud klii
nikumi ja üliõpilasküla küsimus. Rek
tor rõhutas, et ülikool peab tegema kõik, 
et andekad üliõpilased elamistingimuste 
puudumise pärast Tartu Ülikooli tule
mata ei jääks. “ÜK ja TÜ poolt on 
koostatud viie aasta investeeringute 
kava kogumaksumusega 300 miljonit 
krooni. Renoveeritakse 7 ülikooli ja 2 
põllumajandusülikooli ühiselamut ning 
ehitatakse üks uus. Kava reali
seerimiseks on kavas võtta viie aasta 
jooksul laenu 300 miljonit krooni ja see 
tagasi maksta kümne aasta jooksul. 
Peaminister ja haridusminister on plaani 
põhimõtteliselt heaks kiitnud, toetust on 
tarvis saada ka valitsuselt ja  rahandus
ministeeriumilt, samuti Tartu linnavalit
suselt ja volikogult. Tagasimaks laekuks 
üliõpilaste üüridest (30%), 10% võiks 
maksta linn ja 60% kaetaks riigieelar
vest.

Positiivse poole pealt nimetas rektor 
Euroopa Kolledž iga seonduvat. 
Põhikirja kinnitas nõukogu eelmisel se
mestril, direktori konkurss on välja kuu
lutatud. (Koiledži tegevuse käivi
tamiseks moodustati 9. septembril 
komisjon, miile esimees on prorektor 
prof Volli Kalm, direktori valimiseni 
täidab selle kohuseid majandusteooria

22. septembril
* Välisüliõpilaste ja väliskülalis- 

üliõpilaste 1999. aasta vastuvõtu 
eeskirja kinnitab tavakohaselt nõukogu 
iga Õppeaasta alguses ühekordse 
dokumendina. Võrreldes eelmise aas
taga põhimõttelisi muudatusi selles ei 
ole, muudetud on vaid eeskirja struk
tuuri. Igal sügisel kerkib aga päevakorda 
õppemaksu õigeaegne tasumine. Kuigi 
eeskirja järgi peab see olema Õppeaasta 
alguseks tasutud, oli 18. septembril õp
pemaks maksmata 85 üliõpilasel. Valit
suse liikmed leidsid, et on vaja hakata 
välja töötama täpsemat õppemaksu 
maksmise korda (mõnes teaduskonnas 
on seda tasutud osade kaupa), millega 
oleks kindlaks määratud õigeaegse mit
temaksmise puhul nii teaduskonna kui 
välisüliõpilase õigused ja kohustused.

Valitsus toetas vastuvõtueeskirja ning 
esitas selle kinnitamiseks reedesele 
nõukogu istungile.

* Valitsuse liikmed tegid täiendusi 
teaduskraadide ja kutsekraadide 
põhimäärustesse. Leiti, et on vaja 
ühtlustada kraadide nimetusi ning ct 
kraadi andmise õigus kinnitataks koos 
õppekava kinnitamisega.

Rektor prof J. Aaviksoo juhtis 
tähelepanu sellele, et kaitsmisnõuko
gudes peaks olema rohkem esindatud 
vastava eriala teaduskandidaate ja dok
toreid, mitte ainult lähedaste erialade 
kraadi omajaid. Täpsemat reglemen- 
teerimist vajaks ka doktori- ja magist
riõppe läbimise mõiste. Praegu on õigus 
lubada kaitsmisele kraaditaotlejaid, kes 
pole magistri- või doktoriõpinguid 
läbinud, kuid kelle teaduspublika
tsioonide arv ning tase vastavad magist-

lektor Raul Eamets - toim.)

Nõukogu komisjonide 
koosseis

Iga õppeaasta algul valitakse nõukogu 
alalistesse komisjonidesse uusi liik
meid.

Nõukogu kinnitas komisjonide all
järgneva koosseisu. 

AKADEEMILINE KOMISJON 

(Esimees - rektor Jaak Aaviksoo)
Ago Künnap 
Toivo Leiger 
Ants Tuulmets 
Marju Lauristin 
Toomas Asser 
Jaan Ross 
Mart Sõrg
EELARVEKOMISJON

(Esimees - prorektor Hele Everaus)
Jüri Tamm
Ants Peetsalu
Raul Nari ts
Anne Lill
Peeter Roosimaa
Jüri Sepp

TEADUS- JA ARENDUS- 
KOMISJON

(Esimees - prorektor Hclc Everaus) 
Kalev Pärna 
Mati Pääsuke

ri- või doktoritöö nõuetele ning kes on 
sooritanud vastavad eksamid. Puuduvad 
täpsemad alused, mille põhjal võib 
kaitsmisnõukogu veenduda, kuidas 
kraadiõpet läbimata taotleja tasemes 
veenduda. Eksternina kaitsmise või
malus peab aga olemas olema.

Valitsuse liikmed esitavad nädala 
jooksul määrustesse parandusi ja täien
dusi ning seejärel arutavad dokumente 
nõukogu õppe- ja akadeemiline komis
jon, kes saadavad dokumendi uuesti 
valitsusse. Kuu aja pärast tahetakse 
dokumendid esitada kinnitamiseks 
nõukogule.

* ÜliÕpilasmajutusc parandami
sest. Prorektor prof Volli Kalm tutvus
tas valitsuse liikmeile üliõpilasküla uut 
direktorit Heiki Pagelit ning kommen
teeris nõukogule esitatava otsuse pro
jekti. T a ütles, et majutuston põhjalikult 
analüüsitud ning et selle põhjal on 
valminud ka arutatav projekt. 
Üliõpilaste majutamine ci tohi takistada 
ülikooli arengut. Otsuse projekti järgi 
tahab ülikool koostöös põllumajan
dusülikooli, Tartu linna ja vabariigi 
valitsusega taotleda pikaajalist laenu 
300 miljoni krooni ulatuses (vt ka TÜ 
nõukogu ülevaadet - toim).

Valitsus kiitis otsuse projekti heaks ja 
esitas selle kinnitamiseks ülikooli nõu
kogule.

* Filosoofiateaduskond taotleb eesti 
ja soome-ugri keeleteaduse (eesti 
keele, eesti keele (võõrkeelena), lääne
meresoome keelte, uurali keelte ja üld
keeleteaduse õppetoolid) ning kirjan
duse ja rahvaluule osakonna (eesti 
kirjanduse, eesti ja võrdleva rahvaluule, 
kirjandusteooria ja maailmakirjanduse

Tiina Randma 
Tüt Rosenberg 
Andres Metspalu 
Fred Puss
ÕPPEKOMISJON

(Esimees - prorektor Volli Kalm)
Ene Ergma 
Helje Kaldaru 
Eero Vasar 
Jaan Mikk 
Peeter Torop 
Katriin Fisch 
Tarmo Kulmar
Eelarvekomisjoni üliõpilaskandidaat 

Ame Otter ei kogunud vajalikku 
häältearvu ning jäi komisjonist välja. 
Kuna üliõpilastest nõukogu liikmed ei 
nimetanud kohapeal uut kandidaati, jäi 
üliõpilaste koht täitmata.

Rektori ettepanekul võeti vastu otsus, 
ct nõukogu alaliste komisjonide is
tungile kutsutakse sõnaõigusega nende 
teaduskondade esindajad, kelle liikmed 
ei kuulu komisjonide koosseisu. Esinda
jad nimetab dekaan üheks aastaks.

Ülikooliseaduse muutmise 
seaduse eelnõust

Seaduse muutmise eelnõuga oli eel
nevalt tegelnud ülikooli valitsus ning 
vastav komisjon. Muudatuset
tepanekuid kommenteeris prorektor 
profi Tele Everaus.

(Pärast nõukogus esitatud ette- 
panckutclisamist oli projekt 8. septemb
ril arutusel ülikooli valitsuses. 
Muudatusettepanekutest sai lugeda 
eelmise nädala UT-st - toim.)

* Kinnitati eesti ja soome-ugri 
filoloogia doktoriõppe üldkeele
teaduse eriala õppekava ning eesti 
filoloogia osakonna nõukogule anti 
üldkeeleteaduste alaste doktori
väitekirjade kaitsmise õigus.

õppetoolid) loomist. Kahe uue osa
konna loomise põhjuseks praeguse eesti 
filoloogia osakonna asemel on selle suu
rus. Iseseisvatena oleks keclc ja kirjan
duse õppetoolidel parem arenguvõi- 
malus.

Valitsus toetas uute osakondade 
loomist ning esitas ettepaneku nõuko
gule.

* Valitsus toetas ka bioloogia-geo- 
graafiateaduskonna taotlust anda TÜ 
medal botaanika ja ökoloogia insti
tuudi kauaaegsele dotsendile, 
praegusele herbaariumi kuraatorile 
bioloogiakandidaat Erich Kukele.

* Valitsus leidis põhjendatu olevat 
sotsiaalteaduskonna ettepaneku osta 
kinnistu Kastani 43. See maa-ala või
maldaks ehitada Tiigi 78 hoone juurde 
parkla ning sissepääsu Kastani tänavalt. 
Küsimuse otsustab ülikooli nõukogu.

* Valitsus suunas nõukogule otsus
tamiseks ka linnavalitsuse ettepaneku 
välja arvata TÜ omandisse taotletava 
vara nimekirjast hooned aadressiga 
Oa 1 ,3  ja ЗА ning anda need linna 
munitsipaalomandisse. Haldusdirek
tor Riho Illak põhjendas ülikooli loobu
mist sellega, et hoonete taasehitamine ja 
remontimine läheb seal liiga kalliks.

* Valitsus tutvus finantsdirektori 
Tairno Saani esitatud ettepanekuga 
kantselcitarvcte lao likvideerimise 
kohta. Praegused lao ülalpidamiskulud 
on liiga suured ning kuna ülikooli 
raamatupoes on kantselcitarvcte valik 
tagasihoidlik ja laopinda piisavalt, võiks 
ladu likvideerida ja kantseleitarbed 
raamatupoodi üle viia. Puhastusvahen
dite jm kauba osas on vaja leida öko
noomsem lahendus.

Valitsus leidis, et ettepanek on põhjen
datud.

* Valitsus tutvus ülikoolile kuulu
vate eluruumide üürilandmise kor
raga. Sellesse saab teha täiendusi ja 
parandusi nädala lõpuni.

* Tutvuti ka rektori korralduse pro
jektiga mobiiltelefonide kõnelimiitide 
kehtestamise kohta, mida saab sa
muti nädala jooksul täiendada.

A lgus eelm ises num bris

Küsimustele vastab vastuvõtu- 
talituse peaspetsialist Aime 

Randveer
Vastuse järg küsimusele "Millis

tele  erialadele astujad kõige roh
kem palle said?"

Üle 80% nõutud pallidest saavutasid 
matemaatika (vene), geenitehnoloogia, 
skandinavistika, sotsioloogia,
semiootika ja kulturoloogia ning kas
vatusteaduste erialale vastuvõetud.

Samuti ei olnud muutunud sisseastu
miseks vajalike pallide arvu osas 
usuteaduse, ettevõttemajanduse eesti ja 
vene rühm ning rakendusinformaatika 
erialadele astujate tase.

Kõigile arstiteaduskonna erialadele 
oli tänavu raskem sisse saada kui eelmi
sel aastal. Samuti olid tänavu paremate 
hinnetega kui mullu rakendusinformaa
tika ja treeninguõpetuse ja spordijuhti- 
rnise erialale vastuvõetud.

ja kõige vähem?
Prantsuse keelt ja kirjandust õppida 

soovinute tase oli aga langenud, sest 
viimase sissesaaja hindepallid moodus
tasid tänavu mulluse 67% asemel vaid 
48% maksimaalselt võimalikust pallide 
arvust.

Kõige nõrgemate tulemustega on sisse 
saadud kahel viimasel aastal 
loodusteaduste õpetaja põhikoolis, 
Itiüsika ning tänavu prantsuse kcci ja 
kirjandus erialadele, kus viimasel rii
gieelarvelisele kohale vastuvõetul oli 
palle maksimaalsest võimalikust vaid 
vahemikus 39-56%.

Lisaks riigitellimuse alusel vastu
võetutele immatrikulecriti 91 üliõpilast, 
kelle õpingute finantseerimine toimub 
riigicclarvcvälistc vahendite arvelt. Ni
mekirja lülitati ka 197 uut vabakuulajat.

Kuidas on end õigustanud sis
seastujate m itm e teaduskonna  
valik? Kas sellega on probleem e 
tekkinud?

Kahele erialale kandideerijaid oli 
tänavu 2886 ehk ligikaudu 65%. Nende 
osakaal jäi võrreldes möödunud aastaga 
samale tasemele. Võimalus esitada üli
kooli astumisel kaks avaldust 
suurendab üliõpilaskandidaatide välja
vaateid saada vastuvõetuks, ülikooli 
seisukohalt aga suurendab konkureeri
jate arvu ning tõuseb ka vastuvõetute

Professor Paul Saagpaku stipendiumi 
fondi asutas professor ise 1993. aastal. 
Stipendiumi makstakse ühele eesti või 
inglise keelt peaainena õppivale vii
mase aasta üliõpilasele või viimase 
aasta magistrandile eelneva stuudiumi 
tulemuste eest.

Stipendiumile kandideerijatel palume 
esitada ülikooli kantseleisse (peahoone, 
ruum 207) 30. oktoobriks järgmised 
dokumendid:

* stipendiumitaotlus (vorm saadaval 
kantseleis),

tase.
Otseselt probleeme kahele erialale 

kandideerimise tõttu ei ole tekkinud. 
Mõnel juhul on sisseastujad vaid 
palunud selgitust selle kohta, mida 
tähendab 1, ja 2. eelistus ning kas vas
tuvõtmisel eelistatakse paremate ek- 
samitulemustega üliõpilaskandidaat 
või võetakse see, kellel vastav eriala on 
esimeseks eelistuseks märgitud.

Tänavu pidid vastuvõetud en 
dast ülikoolile teatam a. Kuidas 
see  on sujunud?

Kõigile vastuvõetutele saadeti teatis 
kohustusega see tagasi saata, kinni
tamaks enda õppima asumist. Õppima 
asumist võis kinnitada ka teaduskonnas 
allkirja andes. Selline kord andis või
maluse teada saada riiklikult finant
seeritavast õppekohast loobujad juba
14. augustil ja alustada vabaks jäänud 
kohtade täitmist pingereas järgmiste 
üliõpilaskandidaatidega. Loobujaid oli 
226. Teatist vastuvõtmise kohta ei 
saanud kätte 23 inimest, sest neile 
saadetud kirjad tulid meile tagasi, kuna 
sisseastuja ei olnud antud aadressil mär
gitud kohas. Siiski oli nendest ini
mestest enamik dekanaati oma otsusest 
õppima asuda teatanud.

Millega üliõpilaskandidaadid ra
hul ei olnud?

Probleeme tekitas keskkooli lõputun
nistuse ja riigieksamitunnistuse kinni
tatud koopiate esitamise nõue. Väga 
paljud lootsid, et saavad kohapeal 
koopiaid teha ja neid kinnitada.

Sisseastujate rahulolematust tekitas 
väikseimgi viivitus eksamitulemuste 
teatavakstegemisel.

Suurt huvi pakkus neile nende posit
sioon pingereas ja oletatav prognoos 
sissesaamise osas. Tänavu oli küll es
makordselt võimalik pingeridade ku
junemist jälgida interneti vahendusel 
ülikooli WWW-leheküljelt, kuid 
kahjuks ei suudetud infot piisavalt tihti 
uuendada,

Üldmulje tänavusest vastuvõtust on 
vaatamata mainitud pisipuudustele po
sitiivne.

Siinkohal on hea võimalus avaldada 
tunnustust vastuvõtuga tegelnud üli
kooli töötajatele, kes tulid suurepäraselt 
toime nii suure huiga sisseastujatega. 
Väga hästi sujus ka ainekomisjonide ja 
vastuvõtukomisjoni töö.

* ülevaade erialasest tegevusest ning 
tulemustest keeleteaduslikus uurimis
töös,

* dekanaadis kinnitatud väljavõte 
õpinguraamatust nelja viimase semestri 
õppetöö tulemuste kohta.

Stipendium antakse kätte detsemb
rikuu alguses.

Täiendavat infot saab TÜ Sihtasu
tusest, telefon: 375852, e-post: sihtasu- 
tus@ut.ee, http://www.ut.ee/sihtasutus/.

Ta r t u  Ülik o o li v a litsu s

stipendium
TÜ Sihtasutuse juures uus stipendium

August Parise nimelise stipendiumi 
eesmärk on keemiat õppivate 
üliõpilaste toetamine.

Stipendiumifondi asutas August Pari
se tütar Olga Berendsen. Selle algkapi
tali suurus on 135 000 krooni.

Fondi investeerimisest saadava 
kasumi arvelt hakatakse välja maksma 
stipendiume, mida saavad taotleda TÜ 
magistriõppes keemiat, eeskätt 
keskkonnakeemiat õppivad üliõpilased. 
Esimene August Parise nimeline sti
pendium makstakse välja 1999. aasia 
sügissemestril. August Paris oli aastatel 
1933-1944 anorgaanilise ja  analüütilise 
keemia kateedri juhataja ja ka

T a h t u  ü u k o o l i  s ih t a s u t u s
TARTU UNEVUK3I I V FUUNHATION

Akadeemilise Keemia Seltsi asutaja
liige ning kauaaegne president. 
“Kecmiaosakonnal on sügavalt hea 
meel, et proua Olga Berendsen asutas 
oma isa mälestuse jäädvustamiseks sti
pendiumi. Stipendiumist saab tõhus abi 
keskkonnaspetsialistide koolitamisel,” 
märkis kolloid- ja kcskkonnakccmia 
prof Toomas Tenno.

Sihtasutuse üks ülesandeid on sti
pendiumifondide loomine ja haldamine. 
A. Parise nimeline stipendiumifond on 
sihtasutuse seitsmeteistkümnes allfond.

M argus Ots, 
sihtasutuse juhatuse esimees

t a k t u  ü u k o o l i  Sih t a s u t u s
TAKTU UNIVk-HlI I Y HIUNIlA nilN

Paul Saagpaku stipendiumi konkurss

I I

mailto:tus@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus/
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Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

persoon
Hindan tugevat isiksust”

Margus Purlau on TÜ Üliõpilasesin
duse III koosseisu esimees. Õpib 
avalikku haldust 111 kursusel.

Kust Sa pärit oled, millise kooli 
lõpetasid?

Olen sündinud Pämus 19. veebruaril 
1970. 1977. aastal astusin Pärnu 6. 
Keskkooli, seal lõpetasin algkooli. 
Edasi siirdusin Pärnu 2. Keskkooli, 
mille lõpetasin 1988. aastal. Keskkoolis 
õppisin sõjalis-sportliku kallakuga klas
sis.

Millega tegelesid keskkooli ajal?

Maast madalast, alates teisest klassist 
olen aktiivselt tegelnud spordiga, täpse
malt kergejõustiku, korvpalli, uju
misega. Huvi spordi vastu on tulnud 
sellest, ct mul on ka vanemad küllaltki 
sportlikud ja meie perekonda võib ni
metada spordilembcliseks perekonnaks. 
Minu isa on tegelnud kergejõustiku, 
suusatamisega, poksi jt aladega, ema 
kergejõustikuga. Kõige kaugemale 
meist on jõudnud õde, kes on senini 
olnud kõigi aegade kõige edukam 
naissportlane aerutamises. Minu enda 
saavutused olid NSV Liidu spordi
koolide noortevõistlustel kaks esikohta, 
mõningad auhinnalised kohad, 
pjedestaalikohad Balti matsidel. Sport 
võttis koolis sada protsenti vabast ajast, 
sest ma ei tegelnud vaid ühe alaga. Mis 
puutub minu olemisse sojalis-sportlikus 
klassis, siis see ei seondunud mitte kui
dagi praeguse militaarvaldkonna ja 
-kuuluvusega. Tollal oli see minu jaoks 
spordi tegemiseks kõige parem väljund. 
Sel ajal suhtusin armeesse pigem nega
tiivselt. Kahes nõukogude armee aastas 
nägin ma eelkõige mahavisatud aega ja 
seda osa, mis takistas spordi tegemist. 
Ma ci kippunud eriti tunnistama suure 
kodumaa ühtsust.

Millised on Su vaated scllc koha 
pealt praegu?

Aeg, mil ma uuesti sel alal alustasin, 
klappis väga ilusti Eesti taasiseseisvu
misega. Olin üks esimesi, kes liitus tol
leaegse Eesti piirivalvega Kodukaitse 
vormis. Ilmselt oli see üks peamisi al
geid, millest minu motiveeritus muutus. 
Tolleks ajaks olin kõrvale jätnud ka 
tegevspordi, nägin armees võimalust ja 
aega tegelda eelkõige iseendaga mitte 
ainult füüsilises, vaid ka vaimses vor
mis. Iga taas eksistentsi alustav struk
tuur, ettevalmistusaja sisaldab endas 
palju avastatud ja avastamata valdkondi

ja sellest tulenevalt mitmeid võimalusi 
ennast mitmekülgselt harida ja kuhugi 
jõuda.

Millal Sa ülikooli astusid ning miks 
sellele erialale?

Praegust eriala astusin õppima 1995. 
aastal. Idee ja mõte kerkisid 1995. aasta 
suvel. Kui kaitsejõududes pakuti või
malust alustada õpinguid Tartu Üli
koolis, siis haarasin sellest kohe kinni ja 
kandideerisin loodud kohalcja-siin ma 
olen.

Millest tekkis huvi ühineda Kait
seliidu AK! Malevkonnaga?

Alates 1991. aastast olen seotud riigi- 
kaitsestruktuuridega. 1995. aasta 
sügisel tekkis rektoraadil koostöös kait- 
sejõududega idee luua üliõpilastele eral
diseisev Tartu üliõpilaste Kaitseliidu 
malevkond. Kuna ma õppisin ülikoolis 
kaitseväe stipendiaadina, siis leiti mind 
olevat kõige sobivam seda üksust 
juhtima. Alates 1996. aasta kevadest 
juhingi akadeemilist malevkonda, kus 
praeguse seisuga on 240 üliõpilast, õp
pejõudu jt akadeemilist kodanikku, siin
kohal mainin ka järjepidevust rek
toraadi tasemel.

Peale akadeemilise malevkonna 
juhid Sa üliõpilascsindust. Kas esin
duse esimehe ülesanded on osutunud 
raskemaks, kui Sa kandideerides ar
vasid?

Kandideerides ma ci alahinnanud eel
seisvaid ülesandeid, vaid pigem 
planeerisin nende raskuspunktid palju 
enamaks. Tuginesin oma juhtimis- ja 
administreerimiskogemusele. Seda, 
kuidas mc oleme hakkama saanud, on 
veel võimatu öelda, sest toimuvad on 
pikaajalised protsessid.

Kas pärast ülikooli lõpetamist 
naased oma kodulinna või tunned en
nast rohkem Tartuga seotud olevat?

Olen seotud tegevteenistuse lepin
guga. Milline saab olema minu lähitu
levik, ametikoht, siis see on kaitseväe 
juhataja otsustada. Seoksin selle Tar
tuga.

Mida hindad inimeses kõige roh
kem?

Inimese puhul hindan lugevat isiksust, 
mis ci ole mõjutatud isiklikest ambit
sioonidest. Suhtlemisel hindan eelkõige 
avameelsust, sest see on asjaolu, mille 
läbi saaks vältida pingeid ja mis on ilm
selt lihtsaim moodus saavutada kok
kulepe sõltumata tasandist. Praeguses 
ühiskonnas peaks lugev isiksus ise ot
sustama ja andma endale aru -  mis on 
õige, mis vale, mõjutamata oma arva
must ühiskondlikust moraalist. 
Praegune ühiskond on täis kõikvõi
malikke ambitsioone ja sellest tule
nevalt me võime teha ja teeme tihtipeale 
üksteisele haiget. Peame arvestama, 
kuidas teine inimene kõrvalt seda näeb. 
Need on peamised alused koostööks, 
alustades inimesest ja lõpetades organi
satsioonilisel tasandil.

Küsitles Fred Puss

Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
Tartu Ülikoolis loodi 1996. aastal 

üliõpilaste huvideja Õiguste kaitsmiseks 
üliõpilasesindus (ÜE). Sinna valivad 
kõik üliõpilased endale iga aasta aprillis 
31 esindajat. ÜE otsustab kõiki olulise
maid üliõpilaseluga seotud küsimusi, 
valib või esitab esindajad kõikidesse 
ülikooli otsustuskogudesse (kõige 
olulisemana neist TÜ nõukokku, kus on 
viiendik üliõpilasi) ning püüab võima
lust mööda kaitsta üliõpilaste õigusi.

Kõige tähtsam organ ÜEs on eestsei

sus, kuhu kuuluvad esimees, abiesimees 
ja nelja alalise toimkonna (v.a järele- 
valvetoimkond) esindajad. Eestseisus 
koguneb enamasti kord nädalas ning 
kutsub kokku ÜE üldkoosoleku vähe
malt kord kuus. Kuna esindus on veel 
uus organ, ei ole üliõpilased sealt abi 
paluma harjunud. Siiski on just esindus 
see koht, mis saab neid kõige reaalse
malt aidata. Samas saavad kõik 
üliõpilased kaasa lüüa ka esinduse 
tegevuses, kuna igaüks neist võib kuu
luda mõnda toimkonda. Selleks tutvus

tame esinduse ja toimkondade tegevust 
ning plaane alanud sügissemestriks.

TÜ Üliõpilasesindus asub ülikooli 
vana kohviku peal, Ülikooli 20-305, 
telefon/faks 375 400, e-post
stud@ut. ee.

Omavalitsusel on infolist aadressiga
ut.yov@lists.ut.ee, sellega on soovitav 
liituda kõikidel üliõpilaskonna 
tegevusest huvitatutel.

Esinduse kodulehekülg on leitav
http://www. ut. ee/yov.

Esimees
Margus Purlau, avalik haldus III.

Abiesimees

ternetist ning arvuti kasutamise hulka 
crialati. Kogume infot välisriikide üli
koolide õppekorralduse kohta. Meie 
eesmärk on tagada üliõpilastele kohus
tuslike loengute eestikeelsus. Toim
konna esindaja on TÜ nõukogu õppe- 
komisjonis ja Õppurite Nõukojas, 
väljendame oma arvamust haridus
foorumil ja hariduspoliitikas.

Teabetoimkond
Fred Puss, ajalugu IV a.

Abiesimees tegeleb eelkõige majan- 
dusküsimustega ja esinduse institut
sionaalse arenguga. Näiteks sel se
mestril tegeleb ta muu hulgas esinduse 
ruumidega, mis tulevad plaani järgi nn 
tõllakuuri Ülikooli 20. Abiesimees on 
ex officio TÜ valitsuse liige. 1998. aasta 
maist on ÜE abiesimees Arne Ottcr 
(inimgeograafia magistrant).

Haridustoimkond
Katriin Fisch, ccsti kccl võõrkeelena

IV a.

parandamine, üliõpilaste sotsiaaltaga- 
liste süsleemi väljakujundamine 
(koostöös Eesti Üliõpilaskondade Lii
duga) ja loomulikult majutusküsimused 
ning ühiselamute olukord (koostöös 
Tartu Üliõpilaskülaga). Lisaks on 
plaanis konkreetseid projekte (käsitle
vad üliõpilaste tööbörsi, Tiigi 14 in
terneti olukord jm).

Kultuuritoimkond
Jaak Napritson, ettevõttemajandus II a.

Toimkonna ülesanne kõige üldisemalt 
sõnastatuna on õppekorralduse ja õp
petööga seotud probleemide teavi
tamine ja lahendamine. Selleks oleme 
alustanud õppejõudude küsitlust, mis 
jätkub sel sügisel. Samuti hakkame välja 
selgitama õppematerjalide, tun
niplaanide jm õppcinfo saadavust in-

Üliõpilascsindusc infovahetusega 
tegeleb teabetoimkond, kes väljastab 
üliõpilasesinduse pressiteateid, kogub 
informatsiooni teiste üliõpilaskondade 
kohta, tegeleb välissuhtlusega, kor
raldab Esinduse WWWd, vastutab UT 
erilchekülje ja iga-aastase tudengiteat- 
miku väljaandmise eest jne. Sügisse
mestri üksikküsimustest võiks nimetada 
üliõpilasorganisatsioonide, üliõpilas- 
nõustajate ja teaduskonnanõukogude 
üliõpilasesindajatega kontakti loomist, 
õppematerjalide ostu-müügipunkti 
planeerimist esinduse uutesse ruu
midesse ja üliõpilasomavalitsuse listi 
ümberkorraldamist üliõpilaskonna info- 
listiks.

Sotsiaaltoimkond
Kerstin Oudekki Loone, matemaa

tika II a.
Sotsiaaltoimkond tegeleb üliõpilaste 

igapäevaelu puudutavate probleemi
dega (majutusküsimused, õppetoetused 
jne). 1998. aasta sügissemestri prio
riteedid on arvuti kasutamisvõimaluste

Semestri kultuurisündmused TÜs kul
mineeruvad TÜ aastapäevaballiga 1. det
sembril. Koos EPMÜga korraldati 
möödunud teisipäeval ülelinnaline re- 
bastepidu. Semestri jooksul on veel 
plaanis uurida isetegevusringide ja - 
kollektiivide tegutsemisvõimalusi ja va
jadusi ning nende tegevusele igati kaasa 
aidata. Üritame hoida kontakte spor
dikeskusega ja aidata nende planeeritud 
ürituste korraldamist. Koondame ka 
teavet kohtadest, kus üliõpilased saavad 
oma koosviibimisi korraldada.

Mida uut toob alanud õppeaasta?
MTÜ Ülikooli Klubi direktor Heino 

Variku: Praegu käib Tartu Üliõpilas
maja projekti väljatöötamine Kalevi 24 
Sõbra Maja baasil. Et sellist maja on 
Tartu linnale vaja, selles on TÜ ja 
EPMÜ rektorid ühel nõul. Palju asju 
jääb praegu aga rahade taha, maja on 
vaja kõigepealt ära osta ja siis 
renoveerida. Tehtud on vaid esmased 
tööd -  näiteks vahetatud soojatorustik, 
avalikke üritusi seal veel ei korraldata.

Tulemas on “Tudcngisügis '98
17.—21. novembrini, mille ettevalmis

tused käivad juba täie hooga, koostööd 
tehakse kõigi Tartu linna lõbustuskohta
dega.

Klubi alluvuses töötab praegu viis 
kollektiivi, kuid ruumipuuduse all kan
natab ka nende töö. Kui üliõpilasmajast 
asja saab, muutub olukord kindlasti 
paremaks.

Ülikooli kunstide osakond, Elvi 
Oolo: Selle aasta suursündmus on XIII 
üliõpilaste laulu-ja tantsupidu Gaudea
mus '99 Vilniuses 26. -27. juunil. Ko
hale tuleb sõita juba jaanipäeval -  23.

juunil. Praegu on osavõtuks registreeri
nud end kõik TÜ kollektiivid, kuid 
segane on veel rahaline külg -  kas 
üliõpilased peavad maksma ka osavõtu
maksu. Vabariigi valitsuse toetuse suu
rus pole veel teada, samuti liigub info 
Leedust siia väga aeglaselt. Eesti poole 
pealt on peadirigent Ants Sööt, puhkpil
liorkestrite üldjuht Harri Illak, tantsu- 
peo üldjuht on veel lahtine äsjaste kur
bade sündmuste tõttu. Lähem aeg toob 
siin ilmselt suuremat selgust.

Küsitles Aare Ristikivi

Erilehekülje koostas Fred Puss

mailto:ut.yov@lists.ut.ee
http://www
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Kaaskiri ülikooli 
territoriaal-ruumilisele 

arengukavale Ta rtu  linnas
Ülikooli territoriaal-ruumilise aren

gukava Tartu linnas võttis ülikooli 
nõukogu vastu 20. detsembril 1996. 
Sama dokumendi järgi kuulub kava 
korrigeerimisele lähtuvalt ülikooli 
struktuurimuudatustest ja täiendava
test hoonekasutusvõi maiustest.

Teadus- ja arenduskomisjon arutas
18. septembril arengukava täien
damise ja kaasajastamisega seondu
vat. Komisjon pöördub ülikooli tööta
jate, üliõpilaste ja struktuuriüksuste 
poole palvega analüüsida territoriaal- 
ruumilise arengukava uue re
daktsiooni 1 varianti ja teha oma et
tepanekud silmas pidades muuhulgas 
ka alljärgnevat:

1. Kas arengukavas on vajalikul 
määral leidnud käsitlemist linnaruum 
ja seal paiknevad hooned institutsiooni 
funktsionaalsuse seisukohast?,

* teaduskondade väljaarendamine 
campus4ena.,

* haldus- ja tugistruktuuriüksuste 
asukohad:

raamatukogu(d), muuseumid, söök
lad, kohvikud, ühiselamud, iildaudi- 
tooriumid, töökojad, konverentside 
korraldamise kohad, külalistemaja(d) 
jne,

* õppe-, teadus-ja administratiivtöö 
ladusam korraldamine jms,

* üliõpilaste elutingimused ja 
toitlustamine, arvestades üliõpilaste 
arvu võimalikku suurenemist;

2. Kas on piisavalt arvestatud konk
reetse teaduskonna jaoks vajaliku ruu
milise arenguga silmas pidades tu- 
levikuvajadusi ja ruumide detsentrali
seeritud haldamise viisi?;

3. Kas Tartu Ü lik oo li ja  Tartu linna

ühised huviobjektid (nt spordibaasid, 
ühiselamud, muuseumid, raamatuko
gu, Toomemäe hooned ja kinnistud, 
vaba aja veetmise kohad jne) on leid
nud vajalikul määral kajastamist 
strateegilise arengukava “Tartu 2012" 
kontekstis, kui Tartu on linna voliko
gus heakskiidu saanud visiooni järgi:

- akadeemilise elu keskus: tunnus
tatud ülikoolilinn, teadus ja haridus
keskus;

- innovatsiooni edendav, investeeri
jale huvi pakkuv, ettevõtlust ja kõrg
tehnoloogilist tootmist soosiv linn;

- rahvuskultuuri säilitaja ja edendaja, 
kultuurikandja;

- meditsiinikeskus;
- meeldiv elupaik, tervislik, tervist 

edendav ja kaitsev linn;
- Emajõc-keskne turismilinn;
- riiklik kohahaldusüksusja Eesti re

gionaalarengu ideoloog?;
4. Ootame teilt täiendavaid ette

panekuid ka ülikooli omandisse taotle
tavate hoonete kohta.

Teadus- ja arenduskomisjon palub 
teil saata oma arvamused ja täienduset
tepanekud teadus-ja arendusosakonda 
(ph ruum 304) hiljemalt 15. oktoob
riks, et koostada territoriaal-ruumilise 
arengukava uue redaktsiooni II variant. 
E-posti aadress on utteadus@ ut.ee.

Territoriaal-ruumilise arengukava 
redaktsiooni 1 varianti saab lugeda 
alates 25. septembrist teadus-ja aren
dusosakonna WWYV-lehekiiljelt 
aadressil http://www.ut.ee/uksed/ 
T eadusArendusosakond/.

Hele Everaus, 
arendusprorektor, professor

aeta diurna muuseum

Tudengina Georgia Augustas
A lgus 1. lk

süsteemi ülesandeks oli tollal majan
duslikult vähemkindlustatud tudengite 
rahaline toetamine. Tollal oli stipendiu
misaajaid ca 60% üliõpilaskonnast, 
kuid tänaseks on see osa kahanenud 14 
protsendini. Seoses Saksa ühiskonnas 
viimase paarikümne aasta jooksul 
toimunud muudatustega on majan
duslikult vähekindlustatud üliõpilaste 
arv küll vähenenud, kuid see ei tähenda 
veel, et toetust vajavaid tudengeid 
vähem oleks.

Vaatamata suhteliselt arenenud sot
siaalsete tagatiste süsteemile näeb kesk
mine Saksa tudeng tulevikku tunduvalt 
tumedamates värvides kui tema Eesti 
ametivend. Viimase aastakümne jook
sul pidevalt paisunud tööpuudus on värs
kete ülikoolilõpetajate jaoks tõeliseks 
probleemiks ning seetõttu püüavad tu
dengid oma ülikooliaega venitada nii 
pikaks kui võimalik. Nii näiteks on Sak
samaa ülikoolides nominaalne õppeaeg 
8 - 1 2  semestrit, kuid mul oli võimalus 
näha ka 24. semestri tudengit, kes lootis 
veel paar aastat aima mater'\ kaitsva 
tiiva all oma stuudiumi jätkata. Seetõttu 
pole ka ime, et Saksa üliõpilase kesk
mine vanus on koguni 27 aastat. Tung 
ülikoolidesse on suur ning seetõttu on 
välja kujunenud nn massiülikooli 
süsteem, kus igal noorel võimalus oma 
õpinguid piisavalt vabalt kujundada, 
kuid kus õpilase ja õpetaja kontaktid 
peaaegu olematuks on kahanenud.

Kindlasti on ülikoolilinna Göttingeni 
iseloomustavaks märksõnaks

aktiivne tudengielu.
Lisaks õpikuvirnade läbilugemisele ja 

loengusaalis istumisele on võimalik osa 
võtta erinevate klubide ning ühingute

tegemistest. Väga populaarseks ajavii
teks on kujunenud erinevates teatritrup
pides mängimine. Lisaks kolmele 
suuremale teatrile eksisteerivad ka mit
med väiksemad initsialiivgrupid. Soo
jadel suveõhtutel avavad vanalinnas 
õhtuti uksed kümned väikesed studen- 
tenkneipeld , kus pärast kella kümmet on 
enamasti juba raske istumiskohta leida. 
Kõik see kokku annab Göttingenile 
omase tudengielu õhkkonna, kus nii 
edukas õppimine kui ka vaba aja veet
mine igati korda lähevad.

Iga aastaga on tihenenud kontaktid 
Eesti ja Saksamaa ülikoolide vahel ning 
Tartu ja Göttingeni ülikoolide vahelised 
sidemed pole siin mingiks erandiks. 
Kaugele ajaloosse ulatuvad kontaktid 
viisid 1989. aastal Göttingeni ja Tartu 
ülikoolide vahelise koostöölepinguni. 
Ka tänapäeval võib Göttingenis õppides 
kohata meie ülikooli tudengeid, kes osa 
oma õpingutest Saksamaal on otsus
tanud veeta. Kahtlemata on selline ko
gemus ainulaadne ning seetõttu soovi
taksin igaühele, kel plaanis kunagi Sak
samaale õppima minna - miks mitte 
kasvõi Göttingeni.

SEL NÄDALAL
□ 23. sept toimus ajaloo muuseumis 

TÜ audoktori, endise Taani riigi- 
arhivaari dr pliil Vello Helki juube- 
likogumiku esitlus.

□ 24. sept oli Raadi kalmistul ülikooli 
mälestuspäev akadeemilise pere 
lahkunud liikmetele.

□ 24. - 25. sept on raamatukogus 
Eesti Akadeemilise Naiste Ühingu 
diskussioonikonverents “Eesti 
rahvuse püsimine - noor perekond 
ja laps arenevas Eestis”.

□ 24. - 25. sept toimub nõukogu saalis 
seminar “Inimene ja keel”. Kor
raldaja vene keele õppetool.

□ 25. sept kl 14.15 algab Tiigi 78 
arutelu teemal “Psühholoogia

aineprogramm õpetajakooli
tuses”.

TU LEVAL• NÄDALAL
□ 30. sept kl 16.15 on ÕESi 1150. 

koosolekul Ott Kursi ettekanne 
“Õpetatud Eesti Selts ja etnoste 
uurimine”.

□ Samal päeval on ülikooli kuns
timuuseumis ajaloo ajakirja 
KLEIO 100. numbri esitlus.

□ 1.-2. okt on Türi ja Pärnu 
Kolledžite tudengite orientat
siooni päevad ülikoolis.

□  1 .-4 . okt toiinuh Pärnus V Põh
jamaade ja Baltikumi ühiskonve- 
rents “Global-Local Interplay in 
the Baltic Sea Region ”.

DAAD! DAAD! DAAD!
DAADi Põhjamaade osakonna 

juhataja dr Thomas Prahi tutvustab 
kõiki DAADi poolt eestlastele paku
tavaid stipendiumide taotlemise või
malusi kolmapäeval, 30. septembril 
kell 15.15 nõukogu saalis. Ettekanne 
on saksa keeles. Kõik huvilised on 
oodatud kuulama ja küsimusi esitama.

Saksa keele konsultatsioon DAADi

stipendiumi taotlejaile toimub 30. sep
tembril kell 18 ph aud 102.

8. oktoobril kell 16 ja 21. oktoobril 
kell 16 toimub samas auditooriumis 
saksa keele test kõigile (v.a saksa 
filoloogia üliõpilased) DAADi stipen
diumi taotlejatele. Testi viib läbi 
DAADi lektor Patrieia Stuehlik.

Jaapani Valitsuse toetus
Jaapani Valitsus pakub võimalust 

taotleda toetust uurimisprojektide 
läbiviimiseks Eestis. Eelistatavalt peaks 
projekt olema seotud mõne majandus
valdkonnaga (näiteks turumajandusele 
üleminek, infrastruktuuri areng jne). 
Projekti finantseerimiseks tuleb kaasata 
kohalikke vahendeid 50% ulatuses ning 
selles osaleksid Jaapani eksperdid.

Taotlusi oodatakse 30. septembriks 
1998 Jaapani Suursaatkonda (Harju tn
6, EE0001 Tallinn).

Küsimuste korral võib ühendust võtta 
Jaapani Suursaatkonnaga (tel 631 05 
31).

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

info
professorite klubi
К 30. septembril kl 1 7 räägib ajaloo 

muuseumi valges saalis prof Anne Lill 
teemal “Vein antiikaja elus ja luules”.

varia
Laste m uusikaring alustab tööd  

Teisipäeval, 29. septembril kell 17 
alustab raamatukogus (ruum 202) tööd 
laste muusikaring. Kokkusaamised

Anno Aedmaa, 
õigusteaduse 3. aasta üliõpilane

Esmakursuslaste 
VI rebastejooks 
Toomemäel on 
30. septembril
Start peahoone eest kl 16, 

koguneda kl 15.30.

Osaleda saavad teaduskondade 
5-liikmelised võistkonnad 

(sealhulgas 2 naist).

Osa võivad võtta ka teiste 
kõrgkoolide esmakursuslased.

Registreerimine 29. septemb
rini kl 10-16 spordikeskuses 

Jakobi 5 - 112.

Info: tel/faks 375 370.
Tiia Lillemaa

toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kel!
17. Oodatud on nii vanad kui uued 
osavõtjad.

Ametiühinguliikmete lastele osavõtu
maksu soodustus.

TÜAÜ komitee

Soomekeelne jumalateenistus 
on täna kell 17 Pauluse kirikus (Riia 27).
Teenib EELK soomekeelse töö vi- 

kaarõpetaja Olli Kortelainen. Jutlus siud 
t/teol Sami Mäntylä.

Tartu Ülikooli 
raamatupood 

soovitab:
T heodor Saar “ K ihnu raam at”
“Kihnu raamat” ühendab kolme kuul

sat kihnlast - metskapten Kihnu Jõnni, 
maalikunstnik Jaan Oadi ning õpetlast 
Theodor Saart. Suurepärase Kihnu 
tundjana kirjeldab autor saarerahva ku
nagist täisverelist elu, kihnlaste mere
sõitu ja laevaehitust, tutvustab Kihnule 
igiomast peremärgitava ja laseb 
kaasaegseil selges saare keeles pajatada 
lugusid Kihnu Jõnnist. Mida Theodor 
Saar sulega, seda Jaan Oad pintsliga - 
raamatus on hulk reproduktsioone Oadi 
võrratutest saareelu kujutatavatest 
maalidest. Raamat on mälestussammas 
Theodor Saarele ja ausammas Kihnu 
rahvale.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

naitus
A ja lo o m u u se u m

Toomemägi
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid”

- näitus paleopatoloogiast, “Tartu Üli
kool juudi kultuuriloos”, Margus Rumpi 
maalid “Avatud valguses”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloostja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli”.

K u n st im u u se u m  
Peahoone 

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.hün 
E-R 11-16 
Info 375 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g ia m u u s e u m  
V anem uise 46 

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 375 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G e o lo o g ia m u u  seu m  
V anem uise 46 

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 375 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o ta a n ik a a ed  
Lai 40

E-P 10-17 
Info 432 643

R a a m a tu k o g u
E-R 10-17
Näitused: “Kooliraamat Eestis 1918- 

1940", "Kuulsaid sakslasi Idast",“Julius 
Madisson 100" (kauaaegne ajaloo õppe
jõud ülikoolis), Kalle Virkkilä skulp
tuurid (Kotka).

R aam atum uuseum  
E-R 12-15
Näitus “Johannes Voldemar Veski 

125”, “Eestikeelsed maakaardid kuni
1940. aastani”, “Kaks põlvkonda Loe- 
bereid Baltimaade õigusteaduses” 
(alates 1. okt).

H um an itaa rraam atukogus
“Johannes Valgma 90”.

L T L T L T Ulill
AUDITOORIUM

L a h t il lA S f l

R 25. sept kl 22
KARL MADIS

T 29. sept kl 22 
Õlletoas -

ans Namelass 
kl23 Öödisko DJ Jaanus

К 30. sept kl 22
Vallatud 70-80ndad 
DJ Ervin Hurt 

N 1. okt kl 19.30-23 
Tantsuklubi 
A. Birnbaumi ans

R 2. okt kl 22
Folk Highlights Orcestra 
DJ Onu Tom

L 3. okt kl 22
Öödisko DJ lllar ja Madis 
Tantsutrupp "Free 4 You"

Peatoim etaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum 137 Trükk: O/U Greif

UNIVERSITAS TARTUENSIS Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680

Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee

Tellim ise nr. 965  
Tiraaž 700

Toimetuse aadress: Faks: 37 27 375 440 UT ilmub reedeti

http://www.ut.ee/uksed/
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.h%c3%bcn
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Kehakultuuriteaduskonna Mis on Ajalooline Ajakiri?

Arstiteaduskonna 
päevad

algavad kolmapäeval, 7. oktoobril kl 
9 üliõpilaste teaduskonverentsiga.

Loe arstiteaduskonna erilehekülge UT
3. lk.

TÜ Euroopa 
koiledži

direktoriks valiti eelmisel neljapäeval 
Eesti Teaduste Akadeemia välissuhete 
alal töötav ning TÜ külalisprofessorina 
loenguid pidanud Merry Bullock.

dekaaniks valiti 
prof Vahur Ööpik

Eile valis kehakultuuriteaduskond 
oma uueks dekaaniks spordibioloogia 
instituudi spordifüsioloogia professori 
Vahur üöpiku.

Vahur Ööpik on sündinud 1957. aastal 
Juurus, lõpetanud Juuru Keskkooli
1975. ja kehakultuuriteaduskonna cum 
laude 1979. aastal. 1987. aastast on 
bioloogiateaduste kandidaat (nor
maalne füsioloogia).

V. Ööpik on töötanud 1981. aastast 
lihastalitlusc hormonaalrcgulatsiooni 
laboris nooremteaduri, teaduri ja va
nemteadurina, spordibioloogia insti
tuudis 1991. aastast dotsendi ja 
käesolevast aastasi professorina.

Vahur Ööpik on abielus, peres kas
vavad tütar ja poeg.

Järgmises UTs vastab uus dekaan 
küsimusele “Milline on teaduskond 
täna ja kuidas teaduskond edasi 
areneb?”

1922 - 1940 ilmus ajakirja 74 numbrit.
1941. aastal hakati selle baasil välja 
andma nõukogulikku Ajaloo Ajakirja, 
mis kolmanda numbri järel suleti. 1989. 
aastast hakkas ilmuma teadusi ik-popu- 
laame ajaloo almanahh Kleio (22 numb
rit), mis kandis edasi Ajaloolise Ajakirja 
traditsiooni. Ajalookirjanduse Sihtasu
tuse Kleio nõukogu otsustas ajakirja 
taastada ning arvestades ilmumise jär
jepidevust, välja anda Kleio 23. numbri 
asemel Ajaloolise Ajakirja järjekorra
numbriga 100.

Kolmapäeva õhtupoolikul toimus 
ülikooli kunstimuuseumis selle esitlus.

Ajakirja peatoimetaja prof Aadu 
Must ütles UTle, et toimetus tahab jär
gida esimese Eesti Vabariigi aegset tra
ditsiooni - anda välja nii teaduslikult 
täpselt kui populaarselt kirjutatud 
ajakirja. “Üle ühe numbri tahame 
koostada temaatilise väljaande. 
Järgmises numbris on sõjaajaloo temaa
tika. Klcio arhiivi üle vaadates võib aga 
öelda, et selle väljaandmine andis 
tugeva autorite kooli. Mitte kõik 
80ndate lõpu autorid ei vallanud kor

ralikult eestikeelset teadusteksti”.
Aadu Must lisas veel, et ajakirja tegi

jate tuumik on alustanud Akadeemilise 
Ajaloo Seltsi taastamist. “7. jaanuaril 
tahame korraldada üle-eestilise ajaloo
laste teaduskonverentsi “Eesti ajaloo
teadus III aastatuhande künnisel”.

Ajalooline Ajakiri 011 ajaloo osakonna 
ajakiri, mis ilmub arhiivinduse õppe
tooli baasil. Tiraaž on 600 ja seda saab 
ka tellida.

V arje Soolak

Miks meie tervis halveneb?
Kokkuhoid tervise arvelt...

saadavusc vajadust.
TÜ Raefondi preemiate konkurss

Maikuus viisid Tartu Ametiühin
gute Koostöökogu ja Tartu Haritlaste 
Liit koos Soome Ametiühingute 
Keskliiduga Tartus läbi töötajate 
küsitluse. Ankeedile vastanud TÜ 
töötajatest (571) oli 31 %1 tervis vii
mase aasta jooksul halvenenud.

Enne kui asume tulemusi interpre
teerima, sõnastame tervise mõiste ja 
mõned

tervist kujundavad ja 
mõjutavad faktorid.

Tervis on organismi täieliku kehalise, 
vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, 
mitte ainult haiguste või kehaliste defek
tide puudumine. Tegemist on seega ühe 
interdistsiplinaarse valdkonnaga.

Meie tervise kujunemisel on teadlaste 
arvates pärilikkuse osakaal 20%, eluvii
si osakaal 50%, keskkonna ja arstiabi 
osakaal vastavalt 20% ja 10%.

Rahvastiku tervist mõjutavad koostoi
mes sotsiaalne ja majanduslik olukord 
ning psühholoogilised mõjurid (30% 
ulatuses), käitumuslikud harjumused 
(50% ulatuses), keskkond (10% ula
tuses) ja tervishoiuteenuste kvaliteet ja 
kättesaadavus ( 10% ulatuses). Seega on 
suurima kaaluga meie käitumuslikud 
harjumused, mis seotud ühiskonna väär
tushinnangute ja -hoiakutega.

Rahva hea tervise tagamise 
peamisteks eeltingimusteks on sotsiaal
sed ja majanduslikud tingimused. See, et 
oleme vabad ja puudub sõjaoht. Kui 
meil on piisavalt täisväärtuslikku toitu, 
ohutud elu- ja töötingimused. Meil on 
lähedased suhted teistega ja rahuldav 
ühiskondlik roll. Tähtsaks tuleb pidada 
ka võimalusi hariduse omandamiseks ja 
isiklikuks arenguks, rahuldust pakkuvat 
ja tasuvat tööd. Sissetulekud peaksid 
katma meie põhivajadused ja vältima 
vaesust. Väheoluliseks ci saapidadasot
siaalse õigluse ja teenuste võrdse kätte-

Milline peaks olema

riigi ja omavalitsuste osa
inimeste tervise tagamisel?

Meile kõigile peaks võimaldatama 
keskkonnasõbralikke ja tervislikke elu
tingimusi. Ohutut keskkonda, milles 
vähe keemilisi, füüsikalisi ja bioloogi
lisi saasteid. Muidugi ka ohutut toitu ja 
ohutuid-kahjutuid töötingimusi. Meile 
peaksid olema kättesaadavad tervista
vad teenused (üritused). Kuid vähem 
tähtsad pole ka tervist kahjustavate käi
tumisviiside regulccrimiscd (suitseta
mine, alkohol, ravimid, narkomaania).

Järgnevalt esitame valitsuses heaks kii
detud tervisepoliitika põhieesmärgid:

• inimeste tervise väärtustamine kui 
üks riigi peamisi prioriteete,

• elanike tervise parandamine ja 
elukvaliteedi tõstmine (kaasneb ka 
individuaalne vastutus),

• riigi ja omavalitsuste sihipärane 
tegevus eesmärkide saavutamiseks.

□ Kes seisab hea selle eest, ct meie 
tervis arvuti taga ci kahjustuks?

Millises valguses paistavad nüüd 
uuringu

”Aga mina arvan, et...’*
571 vastaja arvamused, kui arvestada 
kõike eelpoolmainitut.

Küsitlusega selgus, et ligi 31 %1 tööta
jatest on tervis viimase aasta jooksul 
halvenenud. Ülikooli struktuuriüksuste 
kaupa kõikus see 50%st sotsiaal- ja ma
jandusteaduskonnas 17%ni matemaati
kateaduskonnas. Arstiteaduskonnas, 
mille töötajaid võiksime pidada tervise 
asjatundjateks ja seega nende vastuseid 
objektiivseks, oli tervis halvenenud 
27%1 vastanutest. Raamatukogus aga oli 
selliseid töötajaid 37%. Muide, tervislik 
raamatukogu annaks meile kohe 1/3 ula
tuses vähem halveneva tervisega tööta
jaid. Tervis on viimase aasta jooksul 
enam halvenenud juhatajatel, töölistel, 
teenistujatel ja raamatukoguhoidjatel. 
Nendest vähem halvenenud tervisega 
mhmakuulusid professorid, laborandid, 
dotsendid ja assistendid. Kõige vähem 
oli tervis halvenenud lektoritel ja 
teaduritel.

Siinkohal oleks otstarbekas tervise- 
hinnangutc taustal jälgida ka responden- 
tide arvamusi töötingimuste kohta üli
koolis.

Peaaegu iga seitsmes vastaja hindas 
oma töötingimusi halvaks. Neist oma
korda 20% oli ka tervis halvenenud. Re
mondid käivad ja töötingimused peak
sid lähiajal paranema paljudel töötajatel. 
Aga võta näpust! Seni on osa 
renoveerimisi jäetud õppetöö ajale, mil
lega oluliselt häiritakse töötajaid (tolm, 
müra, värvi lõhn).

Selgituseks lisame tabeli, kus on esi
tatud viimase aasta jooksul halvenenud 
tervisega töötajate (31%) hinnangud 
neid häirinud töötingimustele:

Järg 4. lk

TÜ Raefondi on asutanud 1997. aas
tal Tartu linnavalitsus eesmärgiga 
toetada Tartust pärit üliõpilasi ning 
Tartuga seotud teadus-, õppe-ja aren
dustööd. Raefondi preemiaid maks
takse TÜ õppejõudude, üliõpilaste ja 
töötajate premeerimiseks Tartu linna 
ajalugu, haldust, infrastruktuuri ja 
huve käsitlevate silmapaistvate 
teadus-, õppe-ja arendustöö tulemuste 
eest, samuti samasuunalise teadus- ja 
õppetegevuse arendamise eest.

Raefondi 011 asutanud 1997. aastal 
Tartu linnavalitsus eesmärgiga toetada 
Tartust pärit üliõpilasi ning Tartuga 
seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. 
Raefondi stipendiume makstakse Tar
tust pärit üliõpilastele eduka õppetöö 
toetuseks.

Käesoleval aastal antakse välja 
kümme 10 000 krooni suurust sti
pendiumi lähtudes põhimõttest: üks 
teaduskond -  üks stipendium. Sti
pendiumi võib taotleda alates kolman
dast semestrist.

Stipendiumi määramisel võetakse 
aluseks üliõpilase õppeedukus, aga ka

Käesoleval aastal antakse välja 
preemiaid 50 000 krooni ulatuses.

Taotlused preemia määramiseks tu
leb esitada ülikooli kantseleisse (pea
hoone ruum 207) 1. novembriks. 
Taotlusblanketid on saadaval kantse
leis. Taotlusele tuleb lisada 1 eksemp
lar või koopia uurimusest ning soovi
tus teaduskonnast või insti
tuudist/osakonnast.

Preemiad antakse välja detsembri al
guses.

tegevus, mis on seotud Tartu linna ja 
ülikooliga väljaspool õppetööd.

Kandideerijatel palume esitada üli
kooli kantseleisse (peahoone, ruum 
207) 1. novembriks järgmised doku
mendid:
• stipendiumitaotlus (vorm saadaval 

ülikooli kantseleis) koos ülevaatega 
erialasest ja ühiskondlikust tege
vusest,

• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte 

õpinguraamatust.
Stipendiumid antakse välja detsemb

ri alguses.

Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, 
tel 375852, e-post sihtasutus@ut.ee 

http://www.ut.ee/sihtasutus/

TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS
T A R T U  U N IV E R S IT Y  F O U N D A T IO N

Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, 
tel 375852, e-post sihtasutus@ut.ee 

http://www.ut.ee/sihtasutus/

TÜ Raefondi stipendiumite konkurss

Ajalooline Ajakiri
1998  

1 ( 100)

mailto:sihtasutus@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus/
mailto:sihtasutus@ut.ee
http://www.ut.ee/sihtasutus/


U N IV ER SITA S T A R TU EN SIS

Üliõpilane õpib, õppejõud  
õpetab. Õpib ja õpetab  kord Normaalaja kiitusÜliõpilane õpib, õppejõud  
õpetab. Õpib ja õpetab  kord 
paremini, kord halvemini. Mis 
takistab aim a  mater'is nii võtjal 
kui andjal seda paremini te g e 
mast? Hanesulg pihku, pas
takas kätte või arvuti klahvide 
taha... ja läkitage om a arva
m used UT-le.

Mulle on mitu aastat meeldinud  
värsked sisseastujad. Kõik nad ei 
lõpeta, sest m õnel ei jätku 
iseloom u, teisel tekivad muud 
hädad. Kuid võrreldes 1970. aas
tate teise poole ja 1980. aastate  
üliõpilastega on nüüdsed palju 
avatumad ja teadm ishim ulise
mad, hindavad diplomit m itte e s 
majoones seisusetõendina, vaid 
kom petentsitõendina iseseisvaks 
vaimseks tegevuseks tänapäeva
sel tasem el. Neid üliõpilasi tasub 
õpetada.

Kes õpib ülikoolis igavesti, ci õpi mi
dagi selgeks. Ained on omavahel seo
tud, mõned tihedamalt ja mõned la
hedamalt. Asi ei ole mitte ainult riigi 
rahakoti vähesuses ja minu kui maksu
maksja õigustatud nõudes kasutada 
maksuraha efektiivselt. Asi on õp
pimises endas. 20. sajandi jooksul tek
kinud ühiskonnas õpib inimene kogu 
elu, aga mitte ainult koolides, mitte 
ainult ülikoolis. Õpingute väärtus on ha
riduse saamises, terviklikus 
ainetepaketis ja operatsioonisüsteemis. 
Normõppeaja nõudmine pole esitatud

üliõpilaste ja õppejõudude kiusamiseks. 
Järelikult peab õpingute korraldus või
maldama normaalsel inimesel nor
maalse ajaga oma diplomid või kraadid 
kätte saada. Konkursid on nii suured, et 
tegelikult tulevad ju meile ülcnormaal- 
sed inimesed.

Erandlikke olukordi leidub alati, sa
muti nagu erandlikke inimesi. Aka
deemilised puhkused ja oma soovil 
cksmatrikuleerunutc piiramatu õigus 
taas immatrikuleerida on piisavad erand- 
like olukordadega toimetulemiseks. Kui 
erandeid on liiga palju, siis tuleb katsuda 
hakkama saada neid tekitavate as
jaolude kõrvaldamisega.

Ülikoolis viibimine on elu ja etteval
mistus eluks. Laps ei olda igavesti. Need 
on lihtsad ideed, abstraktselt ollakse 
nendega sageli nõus, aga ideede teos
tamine on alati probleemne. Vabas 
ühiskonnas kestavad lubatud arutelud 
igavesti, kuid otsustada tuleb sageli 
enne kogu tõe väljaselgitamist, mistõttu 
otsuseid saab parandada ilma eelmiste 
tegijaid halvustamata. Loomulikult ei 
saa me kogu aega kulutada arutlustele 
kõrgkoolipedagoogika üle. Mõnikord 
tasub seda ikka teha. Niisiis —

hädade põhjused.
Üliõpilased ei õpi? Laisku 

leidub alati, need tuleb ülikoolist välja 
heita. Kui väljaheitmist takistab

eelarverahade jaotamise süsteem 
teaduskondade ja väiksemate allüksuste 
vahel, siis meil on tark rektoraat ja 
arukad dekaanid, kes kindlasti oskavad 
asja vajalikult ümber korraldada. 
Muuseas, minu mulje järgi üliõpilased 
õpivad, kui pole just tegemist teadus
kondade või instituutide/osakondadega, 
milles ei hoolita õpetamisest. Õppida 
tuleb palju ja hoolega, aga mulle teevad 
muret headelt üliõpilastelt minuni jõud
vad sõnumid sellest, et nende endi pin
gutustest pole küllalt.

Üliõpilastel pole elamis
raha. See on tõsine mure ja paljude 
venitatud õpingute põhjus. Ülikool ise 
saab siin otseselt vähe teha, kuigi ru
malusi tuleks vältida. Kui me edaspidi 
doktorantidele stipendiumi ei garanteeri 
(aastaplaani täitmise loomulikul 
tingimusel), siis vaevalt leidub lolle, kes 
soovivad raisata aega, valmistumaks 
ebakindlale ja vähetulukale teadlasekar- 
jäärile.

Keskkool on muutunud.
Õppejõudude suure enamiku aegset 
keskharidust enam pole. Õpetamise ma
hus ja sisus on midagi oluliselt muu
tunud, aga midagi on jäänud ka koos 
õpetajate ja haridusministeeriumi 
onude-tädidega samaks. Nii ei osata 
enam vene keelt ja venekeelne kirjandus 
ülikooli raamatukogus (näiteks 
suurepärased kogumid tõlkeid kogu

minevikufilosoofiast kuni 19. sajandini 
või 20. sajandi teise poole matemaati
kast) on õpetamise jaoks surnud kuhi 
paberit. Ülikool saab õpetada neid ini
mesi, kes tulevad keskharidusest, ja 
peab alustama nende poolt saavutatud 
tasemest. Halamine keskhariduse üm
ber ei aita meid praegu. Selle halamise 
võiks muuta tegudeks haridusminis
teeriumi asjalikul abistamisel ja kri
tiseerimisel, kui halajatel juhtub olema 
küllaldast aega ja jõudu.

Ainemahud ei ole reaal
sed. Lugeda tuleb lõpmatult. Katseid 
teha, ekspeditsioonidel käia, arhiivides 
istuda jne tuleb lõpmatult. Inimese elu 
on aga lõplik. Auditoorsete tundide 
maksimaalarvud peavad olema rangelt 
kehtestatud ja nende ületamine karista
tav. Lugema ja kirjutama peavad 
üliõpilased palju, aga mitte ületamatult 
palju. Meil on teaduskondi või osa- 
kondi-instituute, kes selles osas tõsiselt 
patustavad. Õppejõud saab nii ennast 
rahuldada meelevaldseks diktaatoriks 
olemisega, aga asjale kaasa see ei aita. 
Minu arvates saab selles osas üliõpilasi 
edukalt kaasa tõmmata kõige tõsisemate 
kitsaskohtade identifitseerimiseks. Kui 
vaja, tasub muula õppekavasid. Õp
pekavad peavad olema koostatud ja ük
sikute ainete sisud valitud nii, et norm- 
aja jooksul saaksid hakkama bakalau
reuse-, magistri-ja doktoriõppijad.

Puuduvad õppevahendid.
Loodusteadlaste olukorda ma ei tunne, 
mistõttu siinkirjutatu rakendatavust 
peavad kompetentsed lugejad ise otsus
tama. Sotsiaal- ja humanitaarteadustes 
on õppimiseks tarvilikud õpikud ja muu 
kirjandus. Õpikud peavad olema eesti 
keeles. Ülikooli asi on stimuleerida 
õpikute kirjutamist ning väljaandmist, 
mõnikord ka tõlkimist. Loengukons
pekt on midagi viletsama õpiku taolist, 
selle asemel tuleks ikka trükkida kor
ralikke raamatuid. Muuseas, idee publit
seerida õpikuid elektrooniliselt, on tore, 
aga autoriõiguse (võõraste mõtete ma
hakirjutajad!) ja töö tasustamise 
probleem on ju lahendamata! Heade 
ideede pooltoore korraldusega on meil 
palju asju sassi aetud ning diskrediteeri
tud. Ah jaa, kui õppejõud kulutab aega 
õpiku kirjutamiseks, siis teda oma 
ametisse tagasi ei valita.

Järgn eb

Eero Loone, 
filosoofiadr, praktilise filosoofia

prof

Ta r t u  ü u k o o l i  n õ u k o g u

Eesti Teaduste Akadeemia auhind
parimale populaarteaduslikule raamatule

25. septembril
Nõukogu kinnitas oma

sügissemestri tööplaani.
Oktoobrikuu istungil vaadatakse üle, 

kuidas on realiseeritud kuratooriumi 
soovitusi, kinnitatakse alaliste komis
jonide reglement ning jätkuvalt ka 
sihtfinantseeritavate teemade taotlused.

Novembris on kavas arutada 1999. 
aasta eelarve kujundamise põhimõtteid, 
täiendada ülikooli territoriaal-ruumilist 
arengukava ja Õppekorralduseeskirja 
ning kinnitada ülikooli järgmise aasta 
kapitaalehituse ja -remondi plaan.

Detsembrikuu istungil kinnitatakse 
ülikooli 1999. aasta eelarve, vastu
võtueeskirjad ning valitakse järgmiseks 
aastaks esindaja TÜ Sihtasutuse 
usalduskogusse.

Rektor prof Jaak Aaviksoo märkis, et 
vaatamata sellele, millal vabariigi valit
sus riigieelarve vastu võtab, on ülikoolil 
kõik võimalused hinnata realistlikult 
võimalikke laekumisi riigieelarvest. 
“Peaksime püüdma ülikoolis sisse viia 
eelarve niisuguse planeerimise mehha
nismi, kus 1. jaanuaril saaksime alus
tada oma tööd kinnitatud eelarvega. Kui 
riigieelarvest tulenevad muudatused on 
sedavõrd olulised, et peaksime oma 
eelarvet korrigeerima, siis võime seda 
teha jooksvalt,” ütles rektor.

Töölepingutest sõlmimise 
keeldumine

Rektor jättis kinnitamata talle esitatud 
kahe teaduskonna valimistulemused 
ning esitas need materjalid vastavalt ke
htivatele reeglitele ülikooli nõukogule. 
Bioloogia-geograafiateaduskond valis 
molekulaar- ja rakubioloogia instituudi 
vanemteaduri kohale D.Ph. Aivar Liivi, 
kellel puudus vastav arv rahvusvahelisi 
publikatsioone ning kellel polnud 10- 
aastast teadustöö staaži.

Arstiteaduskonna nõukogu valis 
Füsioloogia instituudi teaduri kohale 
Jaak Taltsi, kellel pole vastavalt kehtes
tatud nõuetele magistrikraadi. Ülikooli 
nõu-kogu neid valimistulemusi ei kinni
tanud.

Muutus filosoofia
teaduskonna struktuur

Nõukogu otsustas filosoofiateadus
konna nõukogu ettepanekul moodus
tada eesti ja soome-ugri keeleteaduse 
osakonna eesti filoloogia osakonna 
koosseisu kuuluvate eesti keele, eesti 
keel (võõrkeelena), läänemeresoome 
keelte, uurali keelte ja üldkeeleteaduse 
õppetoolide baasil ning kirjanduse ja 
rahvaluule osakonna eesti filoloogia 
osakonda kuuluvate eesti kirjanduse, 
eesti ja võrdleva rahvaluule, kirjan
dusteooria õppetoolide ning germaani- 
romaani filoloogia osakonna maail
makirjanduse õppetooli baasil. 
Praegune eesti filoloogia osakond ot
sustati likvideerida.

Struktuurimuudatuste üks põhjusi on 
senise eesti filoloogia osakonna liigne 
suurus. Kirjanduse ja rahvaluule õppe
toolid saaksid iseseisva osakonnana 
paremini oma õppesuundi välja aren
dada.

Valiti kolm professorit ja 
üks auliige

Loomaökoloogia professoriks valiti 
EPMÜ zooloogia ja botaanika instituudi 
vanemteadur, bioloogiakand Raivo 
Mänd (38:2), vene keele professoriks 
vene keele professor, filoloogiakand 
Irina Kiihnoja (33:7) ning üldpoli- 
toloogia professoriks TPÜ rahvusva
heliste ja sotsiaaluuringute instituudi 
projektijuht, filosooftakand Rein Ruut
soo (29:11).

Laboratoorse meditsiini professoriks 
kandideerisid kliinilise keemia erakor
raline prof, meditsiinidokt Agu Tamm 
ja  kliinikumi ühendlabori juhataja PhD 
Urmas Siigur.

Professoriks kandideerimise nõuete 
järgi peab kandidaat olema töötanud 
kaks aastat kõrgkooli korralise või TÜ 
erakorralise õppejõuna. Et U. Siiguril ei 
olnud see nõue täidetud, tegi dekaan 
rektorile ettepaneku tema kandidatuur 
maha võtta. Kuna ka akadeemiline 
komisjon leidis, et see nõue on täitmata, 
rahuldas rektor dekaani taotluse.

Hääletamisel sai Agu Tamm 17 
poolthäält ning jäi valimata.

Prof Raul Narits ja rektor prof Jaak 
Aaviksoo juhtisid tähelepanu sellele, ct 
professoriks kandideerija pädevust 
peaks olema võimalik määrata sisulise
malt, ammendavamalt, mitte ainult 
praegu kehtestatud nõuetest täht-tähelt 
kinni pidades. Leiti, et ülikoolis on vaja 
kandideerimisnõuded uuesti üle vaadata 
ja täiendada.

Ülikooli auliikmeks nimetati Eesli au
konsul Düsseldorfis dr Jochen Fried
rich Kirchoff, kes on üks Saksa-Eesli 
akadeemilise nädala idee väljatöötaja j а 
edasiarendaja.

Otsus üliõpilasmajutuse 
olukorra kohta

Nõukogu võttis vastu otsuse, milles 
leiti, et praegune üliõpilasmajutuse 
olukord on ülikooli arengu peamine ta
kistus. Peeti otstarbekaks suurendada 
koos EPMÜ ja Tartu linnaga iiliiscla- 
mukohtade arvu viie aasta jooksul 800 - 
1000 koha võrra ning tagada majutus- 
võimaluscd materiaalselt vähemkind
lustatud üliõpilastele, teha koostööd 
teiste asjast huvitatud institutsioonidega 
(linna teised Õppeasutused) ja 
renoveerida olemasolevad ühiselamud. 
Väga olulise punktina on kirjas pika
ajalise laenu taotlemine (300 miljonit 
kr) koos EPMÜ, linna ja vabariigi valit
susega. Laenuleping esitatakse enne 
sõlmimist nõukogule seisukohavõtuks. 
Haldusdirektor Riho Illak mainis, et 
ülikool otsib praegu ka võimaliku kahe 
uue ühiselamu ehitamise kohta, millest 
üks tuleb tõenäoliselt Maarjamõisa.

* Kinnitati uute teadustöö sihtfi
nantseerimise taotlused. Haridusmi
nisteeriumile saadetakse kinnitamiseks 
teaduskondadest esitatud 9 teadustöö ja 7 
järeldoktori sihtfinantseerimise taotlust.

* Kinnitati välisüliõpilaste ja välis- 
külalisüliõpilastc vastuvõtueeskiri.

* Nõukogu otsustas sotsiaalteadus
konna ettepanekul osta kinnistu Kas
tani 43. Naaberkmnt lahendaks õppe
hoonele juurdepääsu probleemi ning 
likvideeriks parkimiskitsikuse. Kin
nistu esialgne hind on 175 000 krooni, 
läbirääkimiste käigus loodetakse hinda 
alandada.

* Nõukogu otsustas ka arvata välja 
ülikooli omandisse taotletava vara ni
mekirjast hooned aadressil Oa 1,3 ja 
ЗА ning nõustus nende andmisega 
linna munitsipaalomandisse.

* Nõukogu eelarvekomisjoni üliõpi- 
lasliikmeks kinnitati üliõpilasesinduse 
poolt esitatud kandidaat Leif Kalev.

Ülevaate koostas Varje Sootak

ETA asutas auhinna, mis antakse pari
male Eestis ilmunud originaalsele ees
tikeelsele populaarteaduslikule raama
tule. See antakse välja iga kahe aasta 
tagant ja määratakse populaartea
duslikule raamatule, mis on avaldatud 
auhindamisele eelnenud kahe aasta 
jooksul. 1998. aastal esmakordselt 
väljaantava auhinna suurus on 10 000 
krooni ning arvesse võetakse 1996. ja
1997. aastal ilmunud raamatuid. 
Kollektiivsete tööde puhul jagatakse

Seoses vanas ja uues anatoomiku
mis ning Vanemuise tänava õppe
hoones asuvate arstiteaduskonna 
prekliiniliste allüksuste kavandatava 
plaanilise ülekolimisega järgmisel 
aastal Ravila tänaval valmivasse bio
meedikumi eurostandardite nõuetele 
vastavasse hoonesse - tõstatuvad mit
med arstiteaduskonna ajaloo-ja kul
tuuripärandi säilitamisega seondu
vad probleemid.

Mis saab meditsiiniajaloo seisukohast 
unikaalsest vanast anatoomikumist ja 
samuti uuest anatoomikumist? Vana 
anatoomikumi kohta on ajakirjanduses 
sõna võtnud ja mitmeid ettepanekuid 
teinud dots Raik-Hiio Mikelsaar (UT nr 
28, 1998). Milline saatus tabab neis 
hoones olevaid unikaalseid suure väär
tusega kollektsioone? Uues hoones 
neile kuuldavasti mingeid eri ruume ette 
nähtud pole. Mis saab hinnalisest vanast 
mööblist, ajaloolisest sisustusest, kuns
tiväärtustest, interjööridest, raamatu
kogudest jne? Kas meditsiin lahkub 
täielikult oma kahest kuulsa ajalooga 
hoonest? On ju vanas anatoomikumis 
ligi 200 aasta jooksul tehtu toonud ars
titeaduskonnale rahvusvahelist kuulsust 

siin on õppinud, töötanud ja tegut
senud paljud meditsiiniajalukku läinud 
silmapaistvad teadlased. See on meie 
ülikooli arstiteaduskonna häll! Te
masse ei saa suhtuda kui vanasse, 
ajast-arust läinud - suurt remonti 
nõudvasse ja pealegi muinsuskaitse 
all olevasse chitisse, mida oleks 
kasulik linna kaela sokutada. Linnal 
pole selle hoonega küll midagi tegemist.

auhinnasumma autorite vahel või an
takse auhind koostajatele või pea
toimetajatele.

Auhindamisettepanekute tegemise 
õigus on ETA akadeemikutel, Eesti 
teadusasutustel ja -seltsidel ning raama
tukogudel ja kirjastustel.

Tänavu määratava auhinna 
konkursile oodatakse ettepanekuid 1. 
novembrini aadressil: Eesti Teaduste 
Akadeemia, 10130 Tallinn, Kohtu 6.

See on arstiteaduskonna ja üldse üli
kooli enda kultuuripoliitika ning 
möödaniku väärtustamise valdkonda 
kuuluv probleem.

Paari viimase aasta jooksul on ülikooli 
ajaloo-ja kultuuripärandi seisundi selgi
tamiseks läbi viidud koos Muin
suskaitse Inspektsiooniga üleülikoolili- 
nc revisjon. Seda teostas rektori käskkir
jaga määratud komisjon, kes on ka 
vastava aruande esitanud. Revideeritud 
allüksuste hulka kuuluvad ka ülalmaini
tud hoonetes asuvad arstiteaduskonna 
omad. Ühe osa kultuurimälestisteks tun
nistatud objektide nimekiri on avaldatud
2. juunil ilmunud Riigi Teataja Lisas nr 
179/180. Täielikud nimekirjad asuvad 
ülikooli ajaloo muuseumis ja ülikooli 
kunstimuuseumis.

Selleks, et vältida ümberkolimiste ja 
ruumide vabastamisega seotud tradit
sioonilise lammutamise, lõhkumise, 
hävitamise ja  mahakandmise möllus 
kultuuripärandina arvele võetud või 
märgistatud objektide kaotsiminekut 
või hävimist, moodustati rektori käsk
kirjaga 18. mail vastav komisjon, kes 
peab tegema omapoolseid ettepanekuid 
kultuuripärandi säilimise osas. Idee nii
suguse komisjoni moodustamise va
jalikkusest tuli biomeedikumi enda 
poolt. Komisjoni töö on teatud osas ta
kistatud, kuna teaduskond ise pole veel 
mitmes olulises punktis selgusele jõud
nud ja vajalikke otsuseid vastu võtnud.

Tullio Ilomets, 
Akadeem ilise M uinsuskaitse Seltsi

esimees

Arstiteaduskonna ajaloo ja 
kultuuripärandi kaitsest
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7. -  9. oktoobrini toimuvad juba traditsiooniks 
saanud arstiteaduskonna päevad. Eelnevatel aas
tatel toimunud kahepäevane üritus on kasvanud 

kolm epäevaseks, kuna esm akordselt on ürituste kavva arvatud 
ka sugugi m itte esim est aastat toimuv üliõpilaste teaduskonve
rents. S ee  aigab kolmapäeval.

Reedel algab arstiteaduskonna nõukogu ja Eesti arstiteaduse  
nõukogu ühisistung "Tuberkuloosi haigestum ine ja selle vähen
damise võim alused Eestis”.

Teaduskonna päevad lõpevad aktusega, kuhu on kutsutud ka 
rektor Jaak Aaviksoo ning sotsiaalm inister Tiiu Aro. Dekaan 
prof Ants Peetsalu teeb  ülevaate teaduskonna arengust ning 
m uudatustest ja tänavuaastase akadeem ilise loengu ”Tsereb- 
raalparalüüs -  m üüt või tegelikkus?” peab prof Tiina Talvik.

Antakse kätte ka arstiteaduskonna medalid ja magist
ridiplomid ning autasustatakse m õlem a teaduskonverentsi 
parim ate tööd e autoreid.

Üliõpilaste
teaduskonverents

Iga aasta oktoobris toimuvad ars
titeaduskonna päevad, mille keskseks 
ürituseks on teaduslik konverents.
1996. ja 1997. aastal on samal ajal 
toimunud ka üliõpilaste teaduslik 
konverents, mis siiani ci olnud 
päevade ametlikku programmi lüli
tatud. Et üliõpilaskonvcrentsi tööde 
tase on pidevalt tõusnud, otsustati see 
programmi avaüritusena korraldada.

Konverents toimub Maarjamõisa 
Perearstikeskuse konverentsisaalis 
(Puusepa tn 1A) ja algab kell 9.

Ettekandmisele tuleb 13 tööd väga 
erinevatest meditsiini valdkondadest. 
Orienteeruvalt peaks konverents 
kestma kella 14ni. Ettekandmisele tu
levate teesidega ja kavaga saab 
tutvuda internetis aadressil 
http://www.ut.ee/~jamo/Konverents98/, 
Alati on üliõpilaste poolt ettekantud 
tööd retsenseeritud ning parimad 
neist auhinnatud. Sel aastal on 
üliõpilaskonvcrentsil ning õppe
jõudude ja teadurite konverentsil 
ühised retsenendid, ct tagada või
malikult erapooletu ja asjatundlik 
hinnang. Üliõpilastööde hindamise

juures on oluline: teema teaduslik ak
tuaalsus ja  töö rakenduslik tähendus, 
töö meditsiiniline külg, ettekande 
(dcmomatcrjalid jms) kvaliteet, et
tekandja esinemine.

Konverentsi senised korraldajad on 
olnud Eesli Arstileadusüliõpilaste 
Selts koostöös arstiteaduskonnaga, ja 
seda ka käesoleval aastal. Lisan
dunud on nii mõnedki sponsorid, tänu 
kellele on tehtud teadustööd võimalik 
väärikalt autasustada.

Konverentsi vastutav  
korraldaja 

Jarno Habicht

Reno Hekkonensi foto

□ “ Mis saab m editsiiniajaloo seisukohast unikaalsest vanast ana
toom ikum ist ja sam uti ka uuest anatoom ikum ist,” küsib 
Akadeem ilise M uinsuskaitse Seltsi esimees Tullio Ilomets.

Eelkõige kvaliteetne arstiõpe
Intervjuu dekaani prof Ants Peetsaluga

Millal alustatakse õppetööd  
biomeedikumis?

Kui kõik normaalselt kulgeb, siis 
uues biomeedikumis algab Õppetöö 
1999. aasta sügissemestri algul.

Milline on vana anatoomikumi 
saatus?

Vana anatoomikumi saatus tuleb 
ülikoolis arutluse alla lähinädalate 
jooksul. Arstiteaduskond ilmselt 
loobub sellest seoses biomeedikumi 
valmimisega.

Millest on arstiteaduskonnal 
kõige suurem puudus?

Motivatsiooni vähenemine saada õp
pejõuks arstiteaduskonnas. Õppe
edukus sõltub vastuvõetud üliõpilaste 
tasemest, õppejõudude kvalifika
tsioonist ja õpetamise tingimustest. 
Õigustatult nõutakse õppejõult 
Euroopa tasemel õpetamist ja teaduse 
tegemist, mis väljendub teadusartiklite 
publitseerimises eelretsenseeritavates 
erialaajakirjades. See kõik nõuab aga 
pidevat ja sageli ülemäärast tööd, 
enamik õppejõude seda ka tccb. Selle 
töö kompensatsioon palga näol on aga 
vähem kui tagasihoidlik. Mis puudutab 
õpetamistingimusi, siis uue bio- 
meedikumi valmimisega peaks arsti
teaduskonna atraktiivsus tõusma.

Kas Teie arvates peaks kehtes
tam a õppemaksu?

Arvan, et lähitulevikus ei peaks seda 
kehtestatama.

Kas õppemaks lahendaks õppe
jõudude alatasustam ise problee
mi?

Vaevalt, ct see lahendaks.
Mis on Teie arvates viimaste 

aastate õppeedukuse languse 
põhjuseks?

Üliõpilaste väljalangevus on tõesti 
suurenenud. Ilmselt on põhjusi mitu: 
üks põhjusi on üliõpilaste materiaalne 
olukord. Paljud töötavad õppimise kõr
valt, mistõttu õppimine kannatab. Õp

pimise ajal muutub ka motivatsioon. 
Arstiõpe on raske ja kestab kaua ning 
lõpetamisel materiaalne heaolu ja po
sitsioon ühiskonnas, nagu see on teistes 
riikides, ei ole meil garanteeritud. Mit
metel teistel erialadel on see palju hel
gem, kui nii võib öelda.

Mõned ei ole aru saanud, ct ars
titeaduskonnas on õpppckorraldus kur
susesüsteemis ja sisuliselt põhimõttel 
lihtsamast keerulisemaks. See 
tähendab, et kui eelnevad eksamid on 
tegemata, siis järgmisele kursusele ci 
saa. Nad ci saa lihtsalt õppimisega hak
kama. Ja on ka teisi põhjusi.

Kas eksm atrikuleerim ine on la
hendus?

Eksmatrikuleerimine ci ole lahendus, 
kuid korrastab oluliselt õppekor
raldust.

Kas ühtite üliõpilaste arva
m usega, e t  kuni 6 ainepunkti ula
tuses lubatavad vabaained pii
ravad õppimisvõimalusi?

Meie jaoks on probleem ajas ja rahas,

mis kulutatakse ainult seal, mis on 
tingitud arstiõppe õppekava 
omapärast. Arstiteaduskonna ülesanne 
on garanteerida eelkõige kvaliteetne 
arstiõpe. Kui üliõpilased valivad 
vabaaineid nii, nagu see on ette nähtud 
bakalaureuseõppes, siis peaksime aja
liselt arstide põhiõpetpikendama. Riik 
finantseerib ainult ühe õppekava. Ars
tide ettevalmistuseks on kuue aasta 
jooksul 240 AP-d ja sellest ainult 6 on 
vabaainete jaoks. Seetõttu ei ole meil 
õppekavades võimalik suurendada 
vabaainete osakaalu. Kui vabaainete 
õpetamine oleks tasuta, siis oleks la
hendus olemas.

Kelle nõuannet võtab dekaan 
kuulda?

Dekaan kuulab üldiselt ära kõik 
nõuanded ja teeb otsused vastavalt 
ülikooli põhikirjale ja arstiteaduskonna 
põhimäärusele ning arengukavale. 
Kuna arstiteaduskonna juhtimine on 
muutunud ja muutub järjest keerulise
maks, siis on vaja luua mitmeid 
nõuandvaid komisjone, et dekaani või 
teaduskonna nõukogu lõppotsused op
timaalsed oleksid.

Kuidas taastub dekaan väsi
tavast tööpäevast?

Ega siin kerget imeretsepti pole. 
Peale tööpäeva lõppu olen koos perega. 
Et järgneval päeval vormis olla, on 
oluline normaalne uni.

Küsis Kadri Putnik

Organiseeritult on lihtsam

Arsti teadusüliõpilas te 
Selts

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on 
arstiteaduse eriala üliõpilasi koondav 
vabatahtlik selts.

Selts on asutatud 1991. aastal, võitle
maks vene vägedesse värbamise vastu. 
Tänaseks on seltsi prioriteedid muu
tunud. Peamised tegevussuunad on 
üliõpilaste välisvahetuse, teaduskon
verentside ja seminaride korraldamine, 
igakülgse informatsiooni vahen
damine üliõpilaste ja dekanaadi vahel 
ning seltsielu korraldamine.

EAÜS kuulub sama laadi rahvusva
helisi arstiteadusüliõpilasi ühen
davasse organisatsiooni IFMSA (Inter
national Federation of Mcdical Stu- 
dents Association) ja osaleb mitmes 
huvitavas projektis koostöös WHO,

UNESCO ja UNICEFiga, mis 
enamasti haaravad kolmanda maailma 
riike.

Selle aasta veebruaris ja juulis toimu
sid talve- ja suveseminar, kus 
käsitletud teemade ring (raha ja eetika 
meditsiinis, suhtlemine patsiendiga 
ning toimetulek iseendaga) on praegu 
kahjuks meie akadeemilisest õppe
plaanist väljajäänud.

Üliõpilaste teadustöösse kaasamine 
on tähtis enesetäiendamise seisukohalt 
ning arstiteadukonna päevade raames 
toimuv teaduskonverents annab või
maluse oma kogemused ja tarkused 
teistelegi avaldada. Loodame, ct 
IFMSA raames saame saata meie tu
dengeid ka mujale maailma teadusööd 
tegema.

IFMSA egiidi all toimuvad igasu- 
vised välisvahetused annavad või
maluse praktiseerida peale Euroopa 
riikide ka mujal.

Seltsielu üritustena tuleks ära 
märkida korvpalliturniiri, kevad-

piknikku, karnevali, ühist leheriisumist 
sügisel ning kindlasti ka talve-ja suve- 
scminari.

Kuivõrd seltsi tegevus aina laieneb, 
siis on kõik aktiivsed ja teotahtelised 
üliõpilased alati meie sekka oodatud. 
Usun, et organiseeritult on tunduvalt 
lihtsam probleeme lahendada ning 
samas ka püstitatud eesmärke saavu
tada. Üliõpilased saavad palju enda ja 
teiste heaks teha, peab vaid tahtmist ja 
pealehakkamist olema.

Birgit V olm er, 
EAÜSi president, stud med IV

Arstiteaduskonna erilehekülje koostas Kadri Putnik, s t u d  m e d  IV.
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Kliinikumi Leht
1. septembril ilmus kliinikumi 4- 

lehekiiljelise ajalehe esimene 
number.

Kliinikumi direktor Jaanus Pikani 
ütleb avakirjutises: “Inimesed saavad 
asju teha hästi siis, kui nad on mo

tiveeritud ja teadlikud sellest, mida 
nad teevad. Aluseks, mis neil või
maldab asju hästi teha ja olla oma 
tegevusest teadlik, on informat
sioon .

Kord kuus ilmuv ajaleht jõuab oma 
lugejani raviarstide sekretäride 
kaudu.

http://www.ut.ee/~jamo/Konverents98/
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Mis ОП UUt 
personaliosakonnas?

Uus personali- ja palgaarvestussüsteem  käivitum as
Ülikooli iga töötajat puudutab isik

likult, et tema palk oleks õigel ajal ja 
õigesti arvestatud ning pangaarvele 
laekunud. Selles vallas on võrreldes
paari-kolme aasta taguse olukorraga 
märgatav edasiminek.

Samas on personali-ja palgaarvestuse 
köögipool kaasaegse infotehnoloogia 
vaatekohast iganenud. Ülikoolile riigi
hankekonkursi tulemusel ostetud ma- 
jandusinfosüstecmis Concorde XAL on 
ka personali-ja palgaarvestuse moodul, 
mille juurutamine ongi praegu perso
nali- ja rahandusosakonnas käsil. Per
sonal iarvestus on käivitunud alates I. 
septembrist, palgaarvestus peaks raken
duma osaliselt 1. oktoobrist, täies mahus
1. novembrist.

Mis siis paremaks muutub? And
mete adekvaatsuse vaatekohast see, et 
enam ei toimu andmete ühesuunaline 
edastamine personali andmebaasist pai- 
gaarvestusse ja sealt pearaamatu 
süsteemi. Kuna kogu süsteem on üks ja 
seesama, siis kasutatakse sama andme
baasi, koode jne. Kui kõik laabub 
edukalt, siis ei tohiks juurutamisel ükski 
töötaja tunda, et midagi on tema palga 
arvestamisel muutunud. Igatahes and
med töötajate ja nende palgaarvestuse 
ning eelarve kasutamise kohta ülikoolis 
saavad olema ühtsed.

Midagi muutub ka palgaarvestuse 
sisemises korralduses. Töötajate palga 
nn avansipoole (20. kuupäeva paigaosa) 
arvestus muutub ökonoomsemaks. 
Hiljemalt sel kuupäeval peaks pangaar
vele laekuma edaspidi kindel summa, 
mis on automaatselt arvestatult sajalis- 
teni ümardatud 35% (ilma maksudeta) 
töötaja kuupalgast. Palga avansipoole 
suurust saab töötaja soovi korral kor
rigeerida, milleks tuleb esitada vastav 
avaldus palgaarvestusse (Jakobi 4, tuba 
207).

Palga avansipoole arvestab pal
gasüsteem tingimusel, et töötaja on enne
20. kuupäeva töötanud vähemalt 10 
tööpäeva. Seetõttu ja edaspidi muutuva

ravikindlustuse väljamaksetega seoses 
on väga oluline, ct allüksuse juht teataks 
palgaarvestusse viivitamatult töötaja 
puudumisest haiguse tõttu.

Uus personali- ja palgaarvestus kasu
tab samu finantsallikate koode kui tsent
raalne raamatupidamine. Teadaolevalt 
on rahandusosakond neid koode tutvus
tanud finantsallika käsutajatele teadus
kondades ning haldus- ja tugistruktuu
ris. Palume edaspidi selge arusaamise 
eesmärgil palga väljamaksete esildiste 
juures kasutada ühtseid finantsallika 
tähiseid (koode).

Töötajate omavaheline tööjaotus 
personaliosakonnas on muutunud. 
Seda oleks kasulik teada neil, kel praegu 
või edaspidi töölepinguga seotud toi
mingud (töölepingu sõlmimine, 
tingimuste muutmine, peatamine, 
lõpetamine) käsil. Personaliarvestuse 
grupis teenindavad teid: Anu Kallip (va
neminspektor, tel 5144) - FK, KK, 
haldusdirektori vastutusala töötajad; 
Kaisi Karm (personaliarvestuse spet
sialist, tel 5146) - MJ, MT, SO, rektori 
ja prorektorite tegevusvaldkonna tööta
jad; Kiira Polin (vaneminspektor, tel 
5143) - US, OI, AR, FL, BG töötajad.

Järgneb

Leelo Muru, 
personaliosakonna juhataja

Miks meie tervis halveneb?
A lgus 1. Ik

Tervist mõjutavad faktorid, mis häirisid vastanuid P
Tervise halvenemine 0.000
Viimasel ajal halvenenud ülemuse-alluva suhted 0.000
Töökoha puudumine 0.000
Bioloogilised materjalid, mikroorganismid 0.002
Oht töökohale 0,015
Halvad töötingimused 0.019
Valgustus 0.025

Tähtis oleks kontrollida ja parandada 
valgustust halveneva tervisega vas
tanute (36%) töökohtadel. Igal viiendal 
halvenenud tervisega vastanul on ka 
töötingimused halvenenud. 39% neist 
aga näeb ohtu oma töökohale. Kui vas
tanutest tervikuna (nii hea kui halva ter
visega) 8%t puudus oma töökoht 
(töölaud), siis halvenenud tervisega res- 
pondentidc osas puudus töölaud (töö
koht) koguni 36%|, mis komplitseerib 
nende olukorda veelgi.

Bioloogiliste materjalide, mikroorga
nismidega kokkupuutuvatel töötajatel
oli tervis halvenenud koguni 70%1. Kas 
neid töötajaid aitaks töökoha vahetus?

Tolm häiris igat viiendat vastajat, 
kellest omakorda 41 %l oli tervis 
halvenenud. Kas meie töökohal korista
takse iga päev või kord nädalas?

Äärmiselt oluliseks tuleb pidada üle- 
muse-alluva vahelisi häid suhteid. 
Tegelikult aga on suhted halvenenud 
enam kui igal kuuendal vastanul. Neist 
omakorda 52%1 oli ka tervis halvemaks 
läinud. Me ei saa jätta arvestamata

psühho-sotsiaalseid tervist mõjutavaid 
tegureid. Jäigastunud pingelised suhted 
halvendavad nii alluvate kui ka juhtide 
tervist. Ülikoolil oleks soovitav mõelda 
terviseteenistuse loomisele oma tööta
jate heaks.

Kolmandik vastanutest näeb ohtu oma 
töökohale. Neist omakorda 41 %1 on ter
vis aastaga halvenenud. Tähtis oleks 
ülikoolis luua ohus olevate töökohtade 
nimekiri ja võimalikud töötajasõbrali- 
kud lahendusvariandid. Selles valdkon
nas peaksid tegutsema professionaalsed 
suhtekorraldajad. Töötajatele peaksime 
võimaldama oma usaldusarsti. Ameti
ühing võiks luua oma liikmetele haige
kassa, töötukassa ning tööbörsi, aitamaks 
liikmetel vajadusel töökohta vahetada.

Meie tervis (rahva tervis) on muutuv 
suurus -  see on protsess, nähtus. Me 
saame seda arendada, juurde luua, aga 
ka halvendada ja vähendada. Teivise 
pealt kokku hoides kaotame rahvaarvus.

Alar Sepp 
A leksander Jakobson  

Aavo Ennok

aeta diurna
NADALAL

1. oktoobril
Raamatukogu raamatumuuseumis 
avati Läti Akadeem ilise R aam atu
kogu näitus “ Kaks põlvkonda Loe- 
bereid Baltim aade õigusteaduses”. 
K ehakultuuriteaduskonna nõuko
gus valiti uueks dekaaniks prof Va
hur Ööpik.
Ajaloo osakond ja arhiivinduse õp
petool eesotsas prof Aadu M ustaga  
esitlesid ülikooli kunstimuuseumis 
Ajaloolise Ajakirja sajandat num b
rit.

- 4, oktoobrini toimub Pärnus V  
rahvusvaheline konverents “G lobal- 
Local Interplay in the Baltic Sea Re- 
gion”.

TULEVAL NADALAL
□ 4. - 7. oktoobrini toimub Eesti 

Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiat
siooni II rahvusvaheline konverents 
“M aailm aluule postm odernsel ajas
tul” .

□ 6. oktoobri! on arstiteaduskonna  
taastusravi erialapäev Pärnu AS 
Pärnu Mudaravi konverentsisaalis.

□ 7. oktoobril avatakse K uressaares 
näitus “Tartu Ü likooli arstiteadus 
19. sajandil ida ja lääne vahel”.

□ 8. oktoobril on ettekandepäev ja näi
tuse “ Epistolae autographae. Kir
javahetused ja -kollek tsioon id” 
avam ine raamatukogu raamatu
muuseumis.

Ants ja Maha Silvere ning Sigfried Panti 
mälestusstipendiumi konkurss

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried 
Panti mälestusstipendiumi asutas TÜ 
auliige Laine Silvere-Pant 1995. aastal 
oma vanemate ja abikaasa mälestuseks 
majanduslikku abi vajavale eesli soosi 
üliõpilaste ja edasiõppijate toetuseks (ka 
välismaal õppimiseks).

Stipendiumi võivad taotleda TÜ 
kõikide teaduskondade magistrandid ja 
doktorandid. Otsuse stipendiumite arvu 
ja suuruse kohta teeb komisjon koos TÜ 
Fondiga Kanadas.

Kandideerijatel palume esitada kant
seleisse (peahoone, ruum 207) 1. det

Täiendavat infot saab TÜ Sihtasutusest, 
tel 375852, e-post sihtasutus@ut.ee 

http://www.ut.ee/sihtasutus/

sembriks järgmised dokumendid:
• stipcndiumitaotlus (vorm saadaval 

ülikooli kantseleis),
• ülevaade erialasest ja ühiskondlikust 

tegevusest ning eesmärkidest, samuti 
oma majanduslikust olukorrast,

• välismaal õppimist jätkajatel õppekava 
valitud ülikoolis,

• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpin

guraamatust.
Stipendiumid antakse üle kevadse

mestri alguses.

Algab üliõpilaste spordihooaeg
Sügissem estril korraldatakse Eesti üli

õpilaste m eistrivõistlused 7 spordialal, 
lisaks harrastajate korvpallivõistlused.

Registreerimine on alanud korvpalli ja 
võrkpalli meistriliiga võistkondadele. 
Tähtaeg -  2. oktoober saabki täis. Osaleda 
saavad õppeasutuste esindusvõistkonnad, 
ühest koolist ka mitu. Üliõpilastest 
tippmängijatele on tänavused võistlused 
olulised, sest nii korv- kui võrkpallis 
koostatakse järgmise aasta univer- 
siaadivõistkonnad mõlemas mänguviisis 
tänavuste meistrivõistluste põhjal. Fi
naalmängud on TÜ spordihoone võrkpal
lis 7. novembril ja korvpallis 8. novembril.

Veelgi varem -  I. novembril peetakse 
üliõpilaste meistrivõistlused judos 
(Tähtvere judohallis). Registreerimine on
23. oktoobrini. Kuivõrd judo kuulub es
makordselt universiaadi kavva, siis eelole
val suvel Mallorcale üritajad peavad endid

näitama Eesti üliõpilasvõistlustel.
Meistrivõistlused m aadluses on 14. 

novembril EPMÜ spordihoones (registr5. 
nov), samal päeval ka lauatennises TTÜ 
spordihoones (registr 30. okt) ja 15. 
novembril karates TÜ spordihoones (re
gistr 30 okt). Põrandapalli meistrivõist
lused on planeeritud 12. detsembrile Kris
tiine spordihoones.

H arrastajate korvpalliturniiri ala
grupid alustavad juba 26. oktoobril. Re
gistreerimise tähtaeg on 16. okt. Osaleda 
saavad suvalised, kuid ühe õppeasutuse 
üliõpilastest koosnevad teaduskondade, 
kursuste, ühiselamute, endise kooli 
vilistlaste jms võistkonnad.

Info Eesti A kadeem ilisest Spordilii
dust (Jakobi 5-218, tel 434 790), TÜ spor
dikeskusest või ülikooli spordiklubist.

Eesti A kadeem iline Spordiliit

TÜ  üliõpilased esinesid edukalt 
üliõpilaste MMil Zagrebis!

25. - 27. septembrini toimusid Horvaa
tias, Zagrebis V üliõpilaste maailmameist
rivõistlused sõudmises. Paari saerul iste ka- 
hepaatide arvestuses võitsid pronks
medalid TÜ kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilane Tõnu Endrekson ja Tallinna 
Kõrgemas Tehnikakoolis õppiv Silver 
Sonntak, Roolijata neljaste hulgas saavu

tas TÜ - EPMÜ ühispaatkond koosseisus 
Kaido Reivelt (TÜ), Priil Tamm, Tairo 
Talvis ja Tanel Häidkind (EPMÜ) 8. koha. 
Meeste kergekaalu ühepaadil oli Priit 
Purge (TÜ) 10, Õnnitleme!

K airis Leinus, 
Eesti A kadeem ilise Spordiliidu  

peasekretär

Tartu Ülikooli raamatupood soovitab:
D avid H ughes “T em a ise ja  

m uud loom ad ”
David Hughesija tuntud kirjanikuGerald 

Durrelli sõprus kestis nelikümmend aastat. 
Hughesi meelest on Durrell keeruline, la
hke, mitmemeelnc, lõbus ja vastupan
damatu isiksus. Ükski kirjapandud portree 
ei või Durrelli paremini iseloomustada kui

ta enda raamatud. Käesolev raamat on täis 
Durrelli lopsakat kõnepruuki, ta pere
konna ja tuttavate arvamused annavad 
pildile sügavust. Siin on parasjagu Gerry 
jõulist isiksust, üksolu loodusega ja tema 
nalju.

TÜ Raam atupood asul) Tartus, Üli
kooli tn 11. A vatud E-R 9-18, L 10-16.

väitekiri
7. oktoobril kl 10.15 kaitseb Vane

muise 46 ZH aud 301 Olavi Kurina 
doktoritööd “Fungus gnats in Estonia 
(Diptera: Bolitophilidae, Keroplatidae, 
Macroceridae, Ditomyiidae, Diadoeidi- 
idae, MyeetophiIidne)”,

loeng
Prof Richard Lynni (Director of the 

Ulster Institute for Soeial Researeh C’o1- 
eraine, Northern I reland) loeng “Eugen- 
ies - Past, Present and Fulure” on kol
mapäeval, 7. oktoobril kell 10-12 ph aud 
102. Kõik huvilised on oodatud!

Haigekassakaardid!
Personaliosakonda on saabunud uus 

partii haigekassa magnetkaarte. Per
sonaliosakonnast saab need kätte 29. 
septembrist 2. oktoobrini kl 8 -1 7ni.

Kaartide vahetamine toimub allük
suse juhi volituse alusel üksuse esinda
jale. Volitusega peab kaasas olema 
tähestikuline nimekiri inimestest, kelle 
kaarte vahetama tullakse.

Taastusravi
lt uvilistele!

TÜ Pärnu kolledž korraldab TAASTUS
RAVI ERIALA PÄEVA. Üritus toimub 
teisipäeval, 6. oktoobril Pärnus AS Pärnu 
Mudaravi konverentsisaalis (Sääse 7) kl 11.

Üritus on suunatud erialal praktiseeri
jatele ning kuurordi- ja hooldusasutuste 
juhtidele, samuti üld- ja perearstidele, 
ravikehakultuuri spetsialistidele ning 
kõigile, kes tunnevad huvi eriala aren
damise ja selle omandamise võimaluste 
vastu kõigis õppevormides.
10.30 - 11.15 osalejate saabumine ja re
gistreerimine;
11.15- II .30 avamine, TÜ Pärnu kolledži 
tutvustus;
11.30 - 12 “Laste taastusravi problee
mid E estis” (res Tiina T am m ik, TÜ spor
dimeditsiini ja taastusravi kliinik);
12- 12.30 “L iikum isravi eriala spetsia
listide koolitam ine Eestis ja  m uja l” 
(mag Priit Eelm äe, TÜ spordibioloogia 
instituut, lektor (liikumisravi));
12.45 - 13.15 “K uurordiasutuste roll 
taastu sravis” (A nnelii N ikitina, Pärnu 
Kurortoloogia ja Taastusravi Instituut, 
teadur);
13.15 -13.45 “Eesti füsioteraapia hetke- 
seisund ja erialaliidu osa eriala kujun
d am isel” (M argus M ustim ets, lüsiotera- 
peut, Eesti Liikumisravi Liidu president).

Osavõtt on vaba, kuid soovitav on eelnev 
registreerimine allpool toodud koordinaa
tide!.

Arvi Kuura, projektijuht 
TÜ Pärnu kolledž 
Lembitu 1A EE3600 Pärnu 
telefon ja faks (244) 37131 
e-post typk@parnu.ee

Täna R  2 . okt 
kl 21 -

a n s  F O L K  
H I G H L I G H T  

O R C H E S T R A
DJ Onu T o m

L T L T L T Ulill
AUDITOORIUM

T 6 .  okt kl 21 - O L L E T O A  L I V E
kl 23 Öö disko  DJ T ra x  

К 7 .  okt kl 21 - a n s  J Ä Ä - Ä Ä R  
õ h t u  
DJ (Hari Lään 
N  8 . okt kl 21 - 70 n d a d , 80ndad, 
9 0ndad. DJ S v e n  S u m b e r g  
R  9. okt Reserveeritud  
L 10 . okt kl 2 1 DJ E r v i n  H u r t  
P  I I .  okt kl 21 “ Meelislood läbi 
aegade" DJ lllart Kivisalu

UNIVERSITAS TARTUENSIS
Peatoim etaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee  
Faks: 37 27 375 440

Trükk: O/U Greif 
Tellim ise nr. 984  
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti
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Maakond vajab rohkem 
teadlaste analüüse

Esmaspäeval sõlmisid ülikool ja 
Järva maavalitsus teadus-, haridus- 
ja kultuurikoostöö raamleppe.

UT patus lepingu sõlmimist kom
menteerida Järva maavanemal 
Theo Aasal. Mida annab leping 
konkreetselt teie maakonnale?

Theo Aasa: Tartu Ülikool on 
ajalooline kultuuri- ja hariduse häll, 
mille tähtsust on Eesti arengus raske üle 
hinnata. Seepärast on mul väga hea 
meel, et juba 1995, aastal sõlmiti üli
kooli ja Järvamaa vahel koostööleping. 
Praegu sõlmitud leping on tolle jätk, 
milles pean kõige tähtsamaks hariduse 
ja kultuuri valdkondi, Väga oluline on 
meile olnud Tiiri kolledži loomine 
(Theo Aasa oli enne Järva maavane
maks valimist tänavu kevadel Türi lin
napea - toim), mille töö on olnud igati 
tasemel ning mis on toonud Järvamaale 
õppima noori tarku inimesi. Teiselt 
poolt tekkis seega kontakt ülikooli õp
pejõududega, kes peavad Türil loenguid 
mitte ainult üliõpilastele, vaid ka avatud 
loengutena kõigile järvamaalastele. Sa
muti on ülikool meile ajalugu ja kultuuri 
tutvustanud mitmete näitustega, esi
nenud on mitmed ülikooli kollektiivid.

Maavalitsuses oli suvel praktikal kaks

üliõpilast - Evcli Valdmaa (avalik 
haldus) ja Sulev Perl (rahvamajandus), 
kes siin väga head tööd tegid.

Jätkuva lepingu raames loodame üli
kooli teadlastelt maakonna erinevate 
valdkondade analüüse saada ning üldse 
rohkem ülikooli teaduspotentsiaali ära 
kasutada.

Tahaksin väga tänada prorektor prof 
Teet Sccnet ja prof Toomas Tennot, 
kellega on väga tihe koostöö olnud. 
Varsti peaks meil teoks saama video
konverentside korral dam i ne.

Tahan ülikooli tänada senise meeldiva 
koostöö eest.

V arje Sootak

Ülikooli kirjastust juhib 
Vaiko Tigane

Vaiko Tigane on kirjastuse direktorina 
ametis käesoleva aasta aprillist.

Millega tegeldakse ülikooli kirjas
tuses?

Nagu kõikides kirjastustes, saab ka 
siin eristada kolme tegevust - kirjas
tamist, trükkimist ja müümist. K ir
jastamine - s.t. valmistame käsikirju 
trükiks ette ja anname mingil määral ka 
välja oma toodangut.

Teine suurem töölõik on trükkimine. 
Kirjastamisega tegeleb viis, trükikojas 
töötab 11 inimest. Meil trükitakse nii 
ülikoolisiseseid kui väljastpoolt tulnud 
tellimusi.

Kolmandana nimetaksin müüki, mil
lega seni siin õieti tegeldud pole. Meie 
laos on praegu trükiseid umbes viissada 
nimetust väärtusega veidi üle kahe 
miljoni krooni. Laoseisu ei ole kunagi 
ümber hinnatud, minu arvates pole seda 
ka korralikult inventeeritud.

Müügilepinguid polnud. Neli kuud ta
gasi võtsin tööle müügijuhi, kelleks on

Vaiko Tigane on sündinud 1957. 
aastal Rõuges. 1982. aastal lõpetas 
TPI mehhaanikainseneri eriala, on 
end täiendanud mitmel kursusel ja 
seminaril. V. Tigane on töötanud 
oma erialal Võrus gaasianalüsaato
rite tehases, Võrukivis jm. Ta on 
olnud AS Levileht ja AS Parimenta 
tegevdirektor, AS Walko tootmisdi
rektor jt ametikohtadel.

Vaiko Tigane on abielus, tütar õpib 
majandusteaduskonnas.

Gunnar Raud. Tänaseks on sõlmitud 35 
lepingut. Müüki ilmestab ehk kõige roh
kem see, et kui varasematel kuudel on 
müüdud 100 000 krooni piires, siis 
praegu on see summa 200 000 krooni. 
Ostutellimusi on tulnud ka väljastpoolt 
Eestit. Tahamegi ennast rohkem ka 
väliseestlastele teadvustada, et nad teak
sid, mida on meilt võimalik osta.

Miks ülikooli õppejõud toob või siis 
ei too oma käsikirju siia kirjastada?

Ilmselt on tegemist ülikooli patriotis
miga, kuigi ükski reglement ci keela 
õppejõududel praegu avatud turumajan
duse olukorras oma tellimusi mujal trük
kida. Õppejõud toovad põhiliselt õppe
materjalide käsikirju. Kõige suurem 
klient on majandusteaduskond, kahe 
aasta eest on nendega ka vastav 
koostööleping sõlmitud.

Kirjastuse tootmisbaas on aga äär
miselt amortiseerunud. Tartus on ligi
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Spordiklubi 90
9. oktoobril tähistab ülikooli spordiklubi 90. 

aastapäeva.
Kell 14 avatakse aastapäevanäitus Eesti 

Spordimuuseumis Riia mnt 27a.
Kell 17 algab spordk/iow spordihoones Ujula 

14.
Kell 20.30 algab pidulik vastuvõtt öökubis 

Auditoorium (sissepääs kutsetega).

Kell 22.30 algab samas peoõhtu, kus sissepääs on kõigile ülikooli endistele ja 
praegustele sportlastele, õppejõududele, töötajatele ja spordiklubi liikmetele 
lasuta.

Teadus- ja arendusosakond 
võttis vastu külalisi

30. septembril oli ülikooli külaline 
Kanada Patendiameti endine peadi
rektor hr. Mart Leesti abikaasaga.

sageduse alusel ning biotehnoloogia 
alased projektid. Iga projekti juures 
analüüsiti, milline on selle tehnoloogia

□ M art Leesti vastuvõtul p ro rek to r Hele Everausi juures.

Arutelu käigus jõuti arusaamisele, ct 
meie teadlaskond vajab oma konkurent
sivõime hoidmiseks enam patendi- ja 
tehnosiirdealaseid teadmisi. Loode
tavasti Õnnestub selles vallas edaspidi 
koostööd teha. Tutvunud ülikooli 
teaduse rakendamise alal tehtuga, nentis 
Mart Leesti: “Hea, et teil on tehnosiirde 
pilootprojektiks valitud müomeeter. Li
hastoonuse mõõtmise vajadus on 
arusaadav igale inimesele, sest aitab 
parandada inimese enda elu kvaliteeti”.

22. septembril Tartu Ärinõuandla 
korraldusel toimunud tehnosiirde- 
seininari järel külastas seminari et
tekandja Peter Cordsen Taani Inno
vatsioonikesksest ülikooli.

Ta tutvus järgmiste ülikooli teadustöö 
rakendusprojektidega: müomeeter, 
dosimcctrilinc süsteem ja tcrmolumi- 
nestsentsdetcklorid, elektrooniline 
aerosoolispektromeeter, tarkvarapaketi 
ATLEET ™ kehalise koormuse inten
siivsuse hindamiseks laktaadi ja pulsi-

või toote turule jõudmise parim viis, kas 
litsentsimine, firma (spin-aff) asutamine 
või mõni muu tee.

Visiidi tulemusena valmis raport. 
Kohtumised ülikoolis pakkusid Cord- 
senilc huvi ja ta leidis, ct oktoobri lõpus 
taas Eestis olles tuleks ta meeleldi üli
kooli tagasi.

2. oktoobril oli teadus- ja arendus
osakonnas kohtumine SA Tartu Äri
nõuandla juhataja Jaanus Frieden- 
thaliga, kes tutvustas ärinõuandla 
teenuseid. Püüti leida võimalusi, kuidas 
ülikooli teadust edukamalt kaubastada 
ja inimeste ettevõtlikkust soodustada.

Teatavasti on ülikooli 1998/99. aasta 
arenduseesmärkides ette nähtud 
koostöövõimaiuste leidmine ülikoolist 
väljakasvanud ettevõtetega.

Sirje K ahu 
Leeni Uba 

tead u s-ja  arendusosakonna 
innovatsioonitalitus

Peter Cordsen 
sai omal nahal 
tunda, ct vanem 
teadur Arved 
Vainu müomee- 
ter testib lihaseid 
kiiresti ja  valu
tult. Peter C ord
sen: “ Mul oleks 
hea meel, kui 
m üom ectri pro
jek t oleks Taani 
Innovatsioonikes- 
kuse portfellis” .
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rida

Kus rebane elab? 
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Arstiteadus
konna päev

jätkub täna teaduskonna nõukogu ja 
Eesti arstiteaduse nõukogu ühisis
tungiga.

Kell 15 algab aulas aktus, mille 
avavad rektor prof Jaak Aaviksoo ja sot
siaalminister Tiiu Aro. Akadeemilise 
loengu “Tscrbaalparalüüs - müüt või 
tegelikkus” peab prof Tiina Talvik. 
Dekaan prof Ants Peetsalu teeb ülevaate 
teaduskonna möödunud õppeaastast. 
Antakse kätte teaduskonna medalid ja 
magistridiplomid, autasustatakse tea
duskonverentsi parimaid töid.

K ell 18 algab ülikooli ajaloo muuseu
mis pidulik vastuvõtt.

Tänu
Autasustamisi
Rektor autasustas tänukirjaga füüsi

kalise keemia instituudi vaneminseneri 
Aleksei Maširinit (70. sünnipäev), 
molekulaar-ja rakubioloogia instituudi 
dotsenti M art Viikmaad (60, sün
nipäev), matemaatilise statistika insti
tuudi lektorit Säde Kosketit (60. sün
nipäev), molekulaar- ja rakubioloogia 
instituudi pearaamatupidajat Elju 
Tootsenit (60. sünnipäev), kardioloogia 
kliiniku vanemlaborant! Heljo Lutsu 
(60. sünnipäev), puhta matemaatika ins
tituudi juhatajat, funktsionaalanalüüsi 
professorit Eve Oja (50. sünnipäev), 
raamatukogu vanemraamatukoguhoid
jat Svetlana Kuuli (50. sünnipäev), 
raamatukogu tulctõrjctchnikut Hille- 
Liis Mägi (50. sünnipäev) ja kunstide 
osakonna lektorit Vello Paatsi (50. sün
nipäev) ning tänas neid kauaaegse 
viljaka ja kohusetundliku töö eest üli
koolis.

TÜ väikese medaliga autasustati 
naistekliiniku professorit Helje Kaar- 
niat, juhtimise ja välismajanduse insti
tuudi dotsenti Ants Aamerit, kirurgia 
kliiniku dotsenti H arri Tihast, lasteklii
niku dotsenti Tiia Sood, farmaatsia ins
tituudi dotsenti Ilmar Kruset, kopsu
kliiniku dotsenti Lea Praksi, kardio
loogia kliiniku dotsenti Mare Lindu, 
kardioloogia kliiniku teadurit Inge Lii
vi, eksperimentaalfüüsika ja tehnoloo
gia instituudi lektorit Ants Tiirikut, 
geoloogia instituudi lektorit Hella 
Kinki, varustusosakonna laojuhatajat 
Sirje Lahki ja arvutigraafika ja õppe
tehnika keskuse peaspetsialisti Eduard 
Sakki kauaaegse tulemusliku töö eest 
ülikoolis.



2 U NIV ER SITA S TA R TU EN SIS

Normaalaja kiitus
A lgus ee lm ises lehes

Veneaegsed arvamused
kraadidest. Nõukogude Liidus 
leiutati intelligentsi vaoshoidmiseks 
erakordselt kõrge teaduskraad, mida 
kutsuti doktorikraadiks. Inimene pidi 
olema väga halva iseloomuga, mõni
kord ka ebatavaliselt andekas, et seda 
kraadi saada oluliselt enne pensioniiga. 
Me muutsime selle kraadi Eesti taasise
seisvumisel ära, ometi nutavad seda taga 
paljud tõsised rahvuslased. Inimesed 
kulutasid kogu elu tunnustuse 
hankimisele ja on nüüd solvunud, et 
teised ka ei pea seda kannatuste rada 
läbima. Sellest siis Eesti magistrikraadi 
tõus Euroopa kõige tugevamaks ja  
loomulikult magistriõppe väike efek
tiivsus. Magister ci ole endine kandi
daat, magister on endise viieaastase 
diplomiga paremat sorti lõpetaja (mitte 
kiitusega lõpetaja, sest kiituse reegiid 
olid rumalad). Doktor on endine kandi
daat. Muuseas, see kõik on kirjas 
seadustes ja Eesti rahvusvahelistes le
pingutes.

Tulemuste publitseerimine on teaduse 
normaalne seisund. Publikatsiooniko-

hustus enne kaitsmist on järjekordne 
läbimõtlematus (koos sooviga veere
tada vastutus teistele). Magistrant ei saa 
kahe aasta joksul publitseerida oma 
nende kahe aasta töö tulemusi. Dok
torandi väitekirja publitseerime me ju ise 
niikuinii. Loomulikult kiidan ma iga 
kaitsjat, kes on eelnevalt publitseerinud. 
See võib mõnel juhtumil kindlasti tõsta 
ka hinnet. Aga kiitus ja kohustuslikud 
nõudmised on midagi erinevat. 
Muuseas, kõikides riikides ei nõuta dok
torandilt celpublikatsiooni, Inglismaal 
pole isegi meie avalik-pidulikku kius
likku nõukogu istungit. Ma armastan 
Suurbritanniat, mis ei tähenda, ct ma 
kutsun üles alati kopeerima sealseid 
tavasid. Aru saada tuleb asja mõttest, 
mida eri tingimustes teostatakse kind
lasti eri vormides.

Veneaegsed arvamused
Õppimisest, Ülikooliõppimine ei 
ole ainult tuupimine ja ci valmista ini
mesi ette mälumängudeks või sõjaväe- 
insenerideks. Vene nõukogude mall oli 
pommi lennuki insener, kes saab lennu
kist nii aru, ct ta remondib õhus 
pihtasaanud lennuki õhus ära, jõudmaks

sihtmärgile (tagasi võis mitte jõuda). 
See insener pidi muidugi teadma kohu
tavalt palju oma lennuki tüübist ja muust 
võis teada üsna vähe. Hiljuti räägiti 
mulle USAs, et nemad ootavad 
praegustelt noortel elu jooksul kesk
miselt neli korda eriala vahetamist, 
rääkimata kümme korda töökoha va
hetamisest. Ülikoolis tuleb seetõttu 
leida tasakaal laiapõhjalise Õpetuse (tu
letagem meelde Jaak Aaviksoo pro
grammi!), eriala sissejuhatuse ja 
süvaõpetuse vahel. Bakalaureuseõppes 
on süvaõpetuse mõtteks anda 
üliõpilasele kogemust sellest, mida 
teadus tegelikult tähendab, mitte aga 
täiuslikku kogu kõikidest erialas antud 
hetkel saavutatud teadmistest. Aine, mis 
elab ja sureb koos üheainsa lektori 
suuliste loengutega, ei ole õigustatud 
asuma bakalaureuseõppe alamastmel, 
kuigi ülemastmele võib olla sobilik. Eri
ala sissejuhatus harib inimesi laialt, 
laiapõhjaline õpetus koos ülejäänud 
plokkidega aitab inimesel vältida pro
fessionaalset idiootsust ja õppida kokku 
panema erinevates ainetes saavutatut.

Revolutsionäärid, kes loodavad ühe 
suure muutusega kõik korda teha, peak-

□ Bakalaureuseõpe - kolm või neli 
aastat?

sid siinkohal juba ammu pettunud 
olema. Üks suur muutus oli omal kohal 
aastakümne alguses. Pragmaatilised ini
mesed pluralistlikus maailmas saavad 
nüüd jätkata paljude väiksemate täien
dustega, ilma ct uus luud kõik saavutatu 
prügikasti pühiks. Ma olen kindel, et 
õpetajate- ja õppijatepoolse pingu
tusega peab tegelikult ja tavaliselt saama 
normaalajaga läbida igal iilikooliõpin- 
gute tasemel.

Kõik kirjutatu kehtib eeldusel, et säilib 
nelja-aastane bakalaureuseõpe. Kui 
valitsuse ja ministriametnike soovil see 
ära kaotatakse ja luuakse sisse kol
meaastane bakalaurcuscpcriood, siis tu
leb viita paar aastat teadustöö ja 
õpetamise asemel õppekavade üm
bertegemisega. Tulemuseks saab olema 
Euroopa madalaima tasemega kõrgha
ridus, vaatamata kõlavatele lühisõnut- 
sevatcle universaalkontseptsioonidele.

Eero Loone, 
filosoolladr, praktilise filosoofia

prof

Hea lugeja - õppejõud ja 
üliõpilane! Kas asud prof Eero 
Loonega väitlusse või oled sama 
meelt?

UT

kommentaar
Keeled ja kirjandus lahus

stipendium

Ülikooli nõukogu otsustas 
likvideerida filosoofiateaduskonna 
eesti filoloogia osakonna ning 
moodustada nende baasil kaks uut 
osakonda - eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonna ning kirjan
duse ja rahvaluule osakonna.

Otsus$ kommenteerib filosoofia
teaduskonna dekaan prof Jaan Ross.

Eesti filoloogia osakond tegi aasta ta
gasi ettepaneku viia teatriteaduse eri
haru üle kunstide osakonna koosseisu. 
Teaduskonna nõukogu leidis, et teat
riteaduse õppekavad on liiga tihedalt 
seotud kirjanduse ja rahvaluule õp
pekavadega, nii ct nende lahutamine 
mõjuks kogu eriala käekäigu juures hal
vasti. 16. oktoobril moodustati selle 
küsimuse lahendamiseks komisjon 
koosseisus professorid Irina Külmoja, 
Anne Lill ja Aadu Must.

Märtsis arutati küsimust uuesti ning 
nõukogu leidis, et kirjanduse 
õpetamisega seotud erialad vajaksid 
komplekssemat õpetamist ning et 
selleks oleks otstarbekas koondada kir
janduse suunitlusega õppetoolid üheks 
struktuuriüksuseks. Eesti filoloogia 
osakond soovis tookord vccl ajapiken
dust, et nad saaksid küsimust arutada ka 
oma osakonna nõukogus.

Järgmisel teaduskonna nõukogu 
koosolekul aprillis oli eesti filoloogia 
osakonnajuhataja kt prof Tiit-Rein Viit
so lahknemisega täiesti nõus. Tahan 
seda rõhutada, sest selles küsimuses ci 
ole osakonna tahtest üle astutud.

□ V aevalt 
keegi kel
laaega nii 
kõrgel 
ERA pan
ga otsas 
vaatab, 
iseasi kui 
seal hoius
te kätte
saam ise 
kuupäev 
oleks.

Kolmapäeva hommikul need üli
kooli töötajad, kelle palk ERA panka 
üle kantakse, seda sealt enam kätte 
ei saanud. Järjekordne Eesti 
pankade moratoorium. UT küsis 
ülikooli finantsdirektor Taimo 
Saanilt, mida peavad need ülikooli 
töötajad nüüd edasi tegem a, et oma 
palk edaspidi kätte saada.

Mulle mõneti üllatusena (viibisin 
välislähetuses) oli prof Ago Künnap 
ülikooli nõukogus teinud ettepaneku 
küsimus päevakorrast maha võtta. Eesti 
filoloogia osakonnalt pole seni 
laekunud ühtegi dokumenti, mis 
vaidlustaks teaduskonna nõukogu poolt 
tehtud otsust uute osakondade moodus
tamiseks. Ma ei ole sel teemal prof Ago 
Künnapiga praegu vestelda jõudnud, ta 
on puhkusel. Prof T.-R. Viitso on mulle 
öelnud, ct küsimus on õpetajakoolituses
- see võivat kannatada, kui osakonnad 
lahus töötavad. See ei ole iseenesest uus 
argument, kuid eelnevatel koosolekutel 
oldi ju osakondade lahutamisega nõus. 
Minu arust otsuste tegemine nii suures 
hierarhilises asutuses nagu ülikool, 
võtab mõnevõrra rohkem aega kui väik
semates asutustes, kuid see peab olema 
loogiline ja järjepidev. Kui eesti 
filoloogia osakond ütles kevadel, et ol
lakse igati nõus kahe osakonna moodus
tamisega, ja nüüd minu äraolekul osa
konnajuhataja sellega enam nõus pole, 
siis see ci ole kõige kollegiaalseni asja

ajamise viis.
Karta, ct keelte osakond võib uues si

tuatsioonis kannatada saada, ei ole minu 
arvates tõenäoline. Minu mulje dekaani
na on, et kannatajapoolcks on seni olnud 
kirjanduse ja rahvaluule erialad. Vii
mase ajani oli siin täitmata kõik kolm 
professuuri. Rahvaluule professori ko
hal on nüüd Ülo Valk, seni ci ole õnnes
tunud täita kahl kirjanduse professuuri.

Mõistan ka vastaspoole argumentat
siooni. Minu arvamus langeb küllalt 
suures osas kokku rektori arvamusega 
valitsuse istungil, kus ta ütles, et 
keeleteadus on osakonnas domineeriv, 
ct see on oma akadeemilise tugevusega 
kirjanduse poolest üle. Ta lausus: 
“Ehkki ise olen üldiselt väiksemate ük
suste vastane, toetan antud juhul 
filosoofiateaduskonna ettepanekut'’ 
(väljavõte TÜ valitsuse istungi proto
kollist nr 10 22. sept k.a).

Arvan samuti, et suured osakonnad on 
ideaalis perspektiivikamad ja mul oleks 
olnud väga hea meel, kui eesti 
filoloogia osakond oleks osakonnasise
selt suutnud tagada olukorra, kus 
probleemid poleks kirjanduse ja rah
valuule osakonnas kuhjunud. Kuna 
paraku niisugune olukord tekkis, ja 
rõhutan veel kord - probleem sai alguse 
teatriteaduse eriharust, siis pidime opti
maalse lahenduse leidma. Prof Anne 
Lille juhitud komisjoni tööle au andes 
pean ütlema, cl scc on praegu minu 
meelest kõige mõistlikum lahendus. 
Teatriteaduse eriharu jäi praegu kirjan
duse ja rahvaluule osakonna koosseisu.

Kui raha jäi ERA Panka
Taimo Saan: ülekanded ERA panka 

blokeeritakse. Ülikooli töötajail tuleb 
avada uus konto praegu tegutsevates 
pankades, Tartus siis Hansa-, Hoiu- või 
Forekspangas. Järgmise nädala jooksul 
tuleb raamatupidamisse teatada, milli
sesse panka missugusele kontole palk 
üle kanda.

Sularahas palga maksmise juurde 
ülikool enam tagasi ei pöördu. Ülikooli 
baaspank on Ühispank, kõrvalpangaks 
Hansapank, nii et praegusel juhul üli
kool kahju ci saa.

Moratoorium on makseraskustes 
krediidiasutuse tegevuse osaline 
peatamine. Selle käigus selgitatakse 
välja makseraskuste põhjused ja ning 
võetakse vastu otsus, kas ja kuidas on 
tegevust võimalik jätkata. Eesti Pank

määrab moratooriumihalduri, kes 
tegelikkuses võtab üle panga juhtimise. 
Moratoorium võib maksimaalselt kesta 
kuus kuud.

Kui moratooriumi käigus selgub, et 
panga varad on väiksemad kui kohus
tused, siis tühistatakse panga tegevuslit
sents ja kuulutatakse välja pankrot. Kui 
aga tuvastatakse, et makseraskused on 
ajutise iseloomuga, siis võib peale mo
ratooriumi lõppu pank tegevust jätkata.

Pankroti korral makstakse hoiused 
välja kuni 20 000 krooni ulatuses, kuid 
seda 90% hoiusest. Suuremad hoiusta
jad võivad saada raha täiendavalt veel 
vastavalt pankrotiseadusele.

Varje Sootak
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Hermann Reisid toetab
õppereise

Täna kuulutab TÜ Sihtasutus välja 
konkursi Hermanni Rcisistipendiu- 
mi taotlemiseks. Stipendiumi asutas 
AS Hermann Reisid eelmise aasta 
novembris TÜ magistrantide ja dok
torantide õppereiside toetamiseks.

Detsembris väljaantava stipendiumi 
piirsummaks on 8000 krooni. Sõltuvalt 
taotlustest antakse välja kas üks suure
mahuline või mitu väiksemal stipendiu
mi. Stipendiumi saaja(d) valib taotle
jate hulgast kolmeliikmeline ülikooli 
valitsuse määratud komisjon. Rcisisti- 
pendiumi võib selle saaja kasutada rei
sibüroo kaudu või otse transpordi Ur
mast piletite ostmiseks ning reisiga seo
tud muude kulutuste, sealhulgas 
majutuse eest tasumiseks.

Esimene Hermanni Rcisistipcndium 
anti välja käesoleva aasta kevadel. Siis 
pälvis 10 000-kroonisc stipendiumi ars
titeaduskonna doktorant Tanel Laisaar 
sõiduks video-torakoskoopilise kirur
gia kongressile Jaapanisse.

Reisistipcndiumi väljaandmine pole 
ainus viis, kuidas AS Hermann Reisid 
Tartu Ülikooli heale käekäigule kaasa 
aitab. Juba 1996. aasta alguses sõlmisid 
AS Hermann Reisid ja Tartu Ülikool 
koostöölepingu, mille kohaselt saavad 
Tartu Ülikooli töötajad Hermann Rei
side teenuseid kasutades mitmeid lisa
soodustusi piletite ostmisel, viisade ja 
kindlustuse vormistamisel. Teatud 
protsent ülikooli töötajate poolt kasu
tatud reisiteenuste maksumusest lisa
takse igal aastal Hermanni Reisisti
pcndiumi kapitalile. Seega, mida enam 
kasutavad Tartu Ülikooli õppejõud ja 
teenistujad Hermann Reiside teenuseid, 
seda enam saavad ülikooli magistran
did ja doktorandid raha oma õpperei
sideks.

Niisiis, ülikooli töötajad, kasutage ka 
seda võimalust üliõpilastele parema ha
riduse andmiseks ja sõitke Hermann 
Reiside toel!

Aado Altm ets, 
TÜ Sihtasutuse projektijuht

Hermanni reisistipendiumi 
konkurss

Hermanni reisistipendiumi asutas 
TÜ Sihtasutuse juurde 1997. aastal AS 
HERMANN REISID. Stipendiumi 
eesmärgiks on TÜ magistrantide ja 
doktorantide toetamine nende õp
pereisidel.

Stipendiumi määramisel võetakse 
aluseks üliõpilase õppeedukus, eri
alane ning ühiskondlik tegevus ja reisi 
eesmärk.

Stipendiumile kandideerijatel
palume esitada TÜ kantseleisse (pea
hoone, ruum 207) 6. novembriks 
järgmised dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval 
ülikooli kantseleis) koos üle
vaatega erialasest ja ühiskondlikust 
tegevusest,

• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte 

õpinguraamatust.
Stipendiumi saaja selgub detsembri 

alguses.
Täiendavat infot saab Tartu 

Ülikooli Sihtasutusest, 
tel: 375852, e-post: 
sihtasutus@ut.ee 

http://www.ut.ee/sihlasutus
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Milline on kehakultuuriteaduskond 
täna ja kuidas ta edasi areneb?

Vastab dekaan prof Vahur Ööpik
Vastuse küsimusele, milline on 

kehakultuuriteaduskond täna, an
dis suures osas hiljuti toimunud 
pingeline akrediteerimise protse
duur. Tõsi küll, selle lõplikud tule
mused ei ole veel teada, need for
meeruvad Eesti Kõrghariduse Ak- 
rediteerimiskeskuse otsusena.
Teada on aga meid külastanud ning teaduskonnas 
toimuva õppe-ja teadustööga, samuti teadurite ja õppe
jõududega ning üliõpilastega põhjalikult tutvunud rah
vusvahelise ekspertide grupi arvamus. See oli meie senist 
tegevust ning saavutusi tunnustav ja väga positiivne. 
Eriti tõstsid nad esile teaduskonnas tehtava teadustöö 
väljapaistvat taset ning rahvusvahelist tuntust, samuti 
õppejõudude üldiselt kõrget kompetentsust, mis või
maldab tagada õppetöö osas vajaliku kvaliteedi kõigil 
astmetel diplomiõppest doktoriõppeni. Nende ettepanek 
Eesli Kõrghariduse Akrediteerimiskeskusele oli ühene - 
kõik TÜ kehakultuuriteaduskonna poolt hindamiseks 
esilalud viis õppekava tuleb akrediteerida.

Toetudes meie olukorda analüüsinud sõltumatute eks
pertide järeldustele, samuti enda arusaamale asjade sei
sust, julgen väita, ct kehakultuuriteaduskonnas praegu 
toimivad Õppekavad, samuti struktuuriüksused ja nende 
isikuline koosseis, kes meil õppekavade täitmiseks ole
mas on, vastavad kaasaja nõuetele ning on konkurent
sivõimelised mitte ainult siseriiklikul vaid ka rahvusva
helisel tasandil.

Seni öeldu ei tähenda siiski 
probleemide puudumist või nende 
alahindamist. Küsimusi, mis la
hendamist vajavad, on rohkemgi, 
kui näha tahaks, mõni neist see
juures väga kiiret sekkumist

□ Dots Mati Pääsuke juhtis 
teaduskonda üheksa aastat.

nõudev. Näiteks on lubamatult madal olnud meie magist
riõppe efektiivsus - vastuvõetute ja edukalt lõpetanute 
arvude suhe on kurvastav. Kuigi tekkinud olukorras on 
väga suur tcaduskonnavälistc tegurite osakaal, on meil 
selle parandamiseks kindlasti märkimisväärseid sisemisi 
reserve.

Jätkuvalt nõuab tähelepanu õppekavade täiustamine. 
Euroopas ja mujalgi maailmas on liikumis- ja spor- 
diteaduste alastes õppekavades välja kujunenud teatud 
tasakaal loodusteaduslike ja sotsiaalteaduslike õp
peainete vahel. Meie praegustes diplomi-, bakalaureuse- 
ja magistriõppe kavades on see tasakaal paigast ära - 
selgelt domineerivad loodusteaduslikud (biomeditsii- 
nilised) distsipliinid. Sellise olukorra kujunemisel on 
olnud omad põhjused, mida ei ole kahjuks võimalik 
päevapealt likvideerida, kuid pikemaajalises perspektii
vis peame me sellega toime tulema.

Murelikuks teeb ka teaduskonna kasutuses olevate 
hoonete ja ruumide olukord. Kuigi progress on viimastel 
aastatel olnud silmanähtav, on siiski leha veel väga palju. 
Ka eespool mainitud eksperdid juhtisid meie tähelepanu 
tõsiasjale, ct õppclaborite pind, eriti liikumisravi eriala 
õpetamiseks, on liiga väike. Mõnegi õppe-ja abiruumi 
seisund on lausa inimväärikust riivav. On selge, ct olu
korra kardinaalseks parandamiseks ei piisa meie õppe-ja 
teadustöö finantsidest ega ka teadustööl põhinevate 
teenuste osutamisega juurde teenitavast. Seega tuleb 
taotleda vajalike summade lülitamist ülikooli poolt 
võetavate sihtotstarbeliste laenude hulka.

Lõpetuseks tahaksin märkida oma tähelepanekut, et 
üks asi on scc, milline kehakultuuriteaduskond tegelikult 
on ja mida temast arvavad meie valdkonnaga hästi kursis 
olevad eksperdid, mõnevõrra teine asi aga scc, kas, 
kuivõrd ja mida teab meist laiem avalikkus. Viimase 
adekvaatse informeerimise eest tuleb meil tõsiselt hoolt 
kanda. Vastasel juhul, nagu lähipäevade kogemused näi
tavad, algab ajakirjanike huvi teaduskonna vastu küllap 
edaspidigi küsimusest, kas teid likvideeritakse kohe või 
monc aja pärast.

Rahvusvaheline
sporditeaduste

konverents
Üle kahe aasta on oktoobris saanud kehakul

tuuriteaduskonnas traditsiooniks korraldada 
rahvusvaheline sporditeaduste konverents, mis 
on orienteeritud eelkõige noorteadlastele. 
Käesoleval aastal toimub see 14 .-17 . oktoobrini 
ja on järjekorras juba viies.

Külalisi on oodata ligikaudu kümnest välisriigist. 
Eksootilisemaks võib lugeda rohkearvulist delegat
siooni Hiinast eesotsas nende spordimeditsiini 
grand oid man''i prof Li Hongziga. Sellelaadsete 
konverentside traditsiooniks on saanud välismaa 
tippprofessorite kutsumine külalislektoriteks. Sel 
aastal on Täitusse oodata väga esinduslikke esine
jaid. Kuulsaim neist on kindlasti prof Paavo Komi 
Jyväskylä Ülikoolist, kes on ühtlasi ka Euroopa 
Sporditeaduste Kolledži president. Ka tcinc küla
lisesineja, prof Gudrun Doll-Tcpper Berliini Üli
koolist, on suure rahvusvahelise organisatsiooni 
president, ta on Rahvusvahelise Sporditeaduste ja 
Kehalise Kasvatuse Nõukogu eesotsas. Kolmas 
külalisprofessor on Man Kcmpcr Amsterdami Üli
koolist, kelle töögrupp on saavutanud ülemaailmse 
kuulsuse laste kehalise arengu longitudinaaluurin- 
gutega.

Professorite P. Komi ja H. Kcmperi loengud on 
planeeritud konverentsi plenaaristungile, mis 
toimub aulas 15. oktoobril kell 9. Prof G. Doll- 
Teppcr esineb 16. oktoobril kell 9 raamatukogu 
saalis. 15. oktoobri õhtupoolne istung algab kell 13 
raamatukogu saalis ja on pühendatud spordi mitme
suguse iseloomuga kehalise aktiivsuse bio
loogilistele aspektidele, 16. oktoobri hommiku
poolne istung, mis aigab kohe pärast prof G. Doll- 
Tepperi ettekannet, on seotud põhiliselt spordi 
sotsiaalteaduslike aspektidega ja toimub samuti 
raamatukogu saalis.

Prof Toivo Jürim äc, 
spordipedagoogika instituut

Teabetalituse
pressiteadetest

ÜLIKOOLI
NÄRVIKLIINIKUS

Avatud Eesti Fondi vahendusel ja toetusel 
käivitab närvikliinik koos ameeriklastega pro
jekti “Raske ajutrauma käsitlemine”. Projekti 
raames on kavas luua Eesti raskete ajutraumade 
andmebaas ning hakata traumade ravis rakendama 
USAs välja töötatud rahvusvahelist ravistan- 
dardit.

STEINWAY KLAVER 
AULAS

Ülikool ostis Vanemuiselt Steinway klaveri. 
Esimese pianistina mängib aulas sellel Kalle Ran
dalu oma õpilastega 13. oktoobril.

Ülikooli kirjastust juhib Vaiko Tigane
Algus 1. Ik

paarkümmend trükikoda, kes kõik endasse investeerivad 
ja kes on omavahel ka turu ära jaganud. Scc tähendab, ct 
meil on väga raske väljastpoolt ülikooli tellimusi saada. 
Kui neid aga ei ole, on ülikooli siseste tellimuste täitmine 
kallim - mc ci saa täiendavat kasumit, sest ülikooli sees 
arvleme ju omahinnaga. Tellimused, mida meie ise ei 
jõua mahu, aja või mõnel muul põhjusel täita, oleme 
teinud alltöövõtu korras teistes trükikodades.

Kahjuks ei saa me ühtegi toodet trtikkida suuremas 
formaadis kui A3, samuti ci võimalda meie tehnika teha 
täisvärvitrükisekl ega kasutada läikivat paberit.

Mis tähtaegadesse puutub, siis mõni käsikiri on sees 
olnud kolm aastat, puuduvad ka kirjalikud lepingud. 
Vastavalt kirjastuse nõukogu seisukohale püüame 
vabaneda halbadest kohustustest, ühesõnaga peame

praegu mitmetele klientidele varasemad lubadused ära 
ütlema.

Kirjastuse erivahendid pole mitte midagi muud kui 
meie enda teenitud raha. Teenida ei saa aga siis, kui 
projekt ci ole kasulik.

Tähtaegade suhtes oleme koostanud graafiku. Iga klient, 
kes toob tellimuse, saab teada tähtaja ja maksumuse.

Kuna meil pole uusi seadmeid ja palju on käsitsitööd, 
siis kõigi trükiste osas pole me ehk Tartu trükikodadest 
alati odavaim. Rakendustööd (blanketid, nimekaardid 
jmt) on siiski linna ühed odavamad. Nende valmimistäht
aeg on üks nädal.

Meie põhimõtteks on, ct kliendil on alati Õigus. Tel
limusi esitada või infot võib saada minu telefonilt seitse 
päeva nädalas.

Varje Sootak

Tiia Pedastsaar 50
õnnitleme

Oktoobrikuu juubilarid
Tiia Pedastsaar on pedagoogika osa

konnas töötanud kakskümmend aastat. 
Saanud ülikoolis geograafia õpetaja 
kutse, omandas ta koolis ja haridusosa
konnas kogemusi tööks õpilaste, 
lastevanemate ja õpetajatega. Huvi 
õpetamise ja kasvatamise teoreetiliste 
probleemide vastu tõi ta siiski peagi taas 
aima mater 'i seinte vahele. Ta kaitses 
kandidaaditöö ja jätkas uurimusi õp
pima õppimise õpetamise teemal, 
haarates kaasa hulgaliselt üliõpilasi ja 
magistrante.

Aastate vältel on juubilari tegevusväli 
üha laienenud. Koos dotsent Larissa 
Vassiltšenkoga on ta kirjutanud ja välja 
andnud õpikuid mitte-eesti koolide 
õpilastele, aitamaks neil Eestimaad, 
selle loodust ja kultuuri tundma ja hin
dama õppida. Dotsent Pedastsaart kui 
lektorit tunnevad ja hindavad nii üli
kooli erinevate teaduskondade 
üliõpilased kui Eesti koolide õpetajad.

Pedagoogika osakonnas on Tiia 
Pedastsaar scc, kelle poole võib alati 
pöörduda kõigi õppekorraldust puudu
tavate probleemidega. Tema organi
seerida on aastaid olnud õpetajakooli
tuse kutseaasta õppetöö ja pedagoogi-

Melju Pärtli 13. okt

Tamara Matto 30. okt 
Erich Kukk 26. okt

Jaak Peebo 
Vello Loodmaa 
Helgi Koplioja

25. okt
29. okt
30. okt

linc praktika. Kõik, mis Tiia Pedastsaar 
enda peale võtab, on tehtud silma
torkamatult, põhjalikult, täpselt ja 
õigeaegselt. Hoolimata suurest töökoor
musest on ta alati valmis konstruktiiv
seks aruteluks ja koostööks, et otsida ja 
ühiselt välja töötada lahendusi ha
riduselu ja õpetajakoolituse reorgani
seerimise aktuaalsetele probleemidele.

13. oktoobri] tähistab Tiia Pedastsaar 
oma esimest juubelit.

Tugevat tervist ja jätkuvat edu õp
petöös ja uurimistegevuses soovivad

kolleegid pedagoogika osakonnast!

Vello Lode 28. okt
Aime Koor 16. okt
Iive Koll 14. okt
Tatjana Truupõld 2. okt 
Tiiu Ääro 1. okt

Toomas Kleimann 18. okt 
Ene Pastak 10. okt
Ain Heinaru 3. okt 
Mart Lintsi 1. okt

Eve Oja 10. okt
Svetlana Kuul 2. okt 
Oskar Müürisepp 1. okt 
Tiia Pedastsaar 13. okt 
Jüri Valge 21. okt

75
koristaja

70
riidehoidja
botaanika ja ökoloogia inst kuraator 

65
eesti filoloogia osak erakorraline vanemteadur 
füüsikalise keemia inst dotsent 
arvutiteaduse inst insener 

60
ehitustööline
koristaja
stomatoloogia kliiniku assistent 
patol anat ja kohtuarsti inst dotsent 
riidehoidja 

55
kinnisvarade osak juhataja asetäitja 
arvutiteaduse inst tehnik
molekulaar-ja rakubioloogia inst erakorraline prof 
psühhiaatriakliiniku teadur

50
puhta matem inst juh, prof 
vanemraamatukoguhoidja 

valvur
pedagoogika osak dotsent 
eesti filoloogia osak dotsent

rebase- 
■ i  rida
Kus rebane elab!

Eija Aromaa 
(eesti keel 

võõrkeelena)

Elan Hiinalinnas, kus üürin 1-toalist 
korterit. Maksan 1100 krooni kuus pluss 
maksud. Korter on küll üpris külm ja 
prussakate ning hiirtega, kuid elada 
võib. Soomest tulnuna pole selliste 
tingimustega harjunud. Üürileandja ise 
on tore, parandab kõik ära ja temaga 
mõistmatust pole. Olen käinud ka ühi
kates kursusekaaslaste! külas, sinna küll 
ei kisu, ei kujuta ette, kuidas seal elada 
saab.

4 Jr
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♦ ЦTea Raidsalu 
(eesti keel ja 

sugulaskeeled)

Mina elan põllumajandusülikooli ühi
kas, Tartu Ülikooli ühiselamusse ci õn
nestunud kohta saada. Elan seal 
sõbranna juures, kellega Viljandimaal 
naabrid oleme. Tema Õpib kolmandal 
kursusel. Elamistingimused on täiesti 
head, koht maksab kuus 265 krooni, see 
hõlmab nii elektril kui vett.

Viljar Rääsk 
(PR)

Üürisin koos tuttavaga Annelinnas 3- 
toalisc erakorteri. Minu meelest on scc 
väga soodne, ühe inimese peale 600 
krooni, mille sees on ka kommunaal
maksed. Kõik mugavused peale telefoni 
on olemas. Ühikasse ei tahakski minna.

Ave Mellik 
(PR)

Mina elan tuttavate juures ja praegu 
olen sellega täitsa rahul. Mul on oma 
tuba. Põhimõtteliselt maksma ci pea, 
kütte olen ise toonud. Kui talvel rohkem 
elektrit tarbin, siis peaks ikka maksma. 
Ühikasse ci tahakski eriti minna, vajan 
privaatsust, kodus on ka oma tuba. Mitu 
inimest toas mulle ei sobi.

Maris Valdre 
(PR)

Mina elan oma sugulaste korteris, üüri 
selle eest maksma ei pea, ainult koinmu- 
naalmaksud. Elan vennaga kahekesi 
kolmetoalises korteris. Kõik muga
vused alustades soojast veest ja küttest 
on olemas. Olen väga rahul, on palju 
ruumi ja vabadust.

Küsitlcsid ja pildistasid
Rcno Hekkoncns ja Varje Sootak

I l
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Mis ОП UUt
personaliosakonnas?

(A lgus eelm ises U Ts) 

Uued veebi vormid
Nüüdsest leiab allüksuse juht või vas

tutav sekretär, kes allüksuses tegeleb 
mitmesuguste lepingute ja dokumentide 
ettevalmistamisega, ülikooli vecbile- 
heküljel aadressil http://www.ut.ee/ 
siseinfo/ personalitööd abistavad veebi 
vormid. Esialgu on veebilehel olemas 
õppeülesande ja “tavalise” tööettevõtu- 
lepingu, materiaalse vastutuse lepingu, 
ja teise tööandja juures töötamiseks 
nõutava kooskõlastuse avalduse vorm. 
Peatselt täieneb sealne valik ka töölep
ingu ning lähetus- ja palgakorralduse 
vormidega.

Eesmärgiks on kujundada ülikooli ni
mel sõlmitavate lepingute korrektne ja 
õiguspärane vormistus, kuna iga leping 
tähendab ülikoolile võetud nii finants- 
kui moraalseid kohustusi. Nende 
vaidlustamine mistahes põhjusel toob 
aga kõigile osapooltele ebameeldivaid 
sekeldusi.

Veebi vormide kasutajaks saavad 
ülikooli töötajad pärast registreerumist. 
Personalitöös kasutatavate vormide 
veebmeister on personaliosakonna 
arvutispetsialist Merle Sibola. Kasutus
juhendid ja Rich-text-formaadis failid 
tekstitöötlusprogrammis kasutamiseks 
on vormide juures juurdepääsuga vas
tava tabeli kaudu.

Ootame ka kõiki Teie tähelepanekuid 
veebi vormide kasutamisel esile tule
vate probleemide kohta ja Teie täien
davaid ettepanekuid. Oleme võtnud ees
märgiks, ct hiljemalt järgmisest aastast 
on personalitööga seotud lepingud jm 
dokumendid vormistatud ühtse vormi 
põhjal ja trükitud kujul. Paljud puudu
jäägid ametlike dokumentide vormis
tamisel on

vanad probleemid.
Ikka ja jälle tuleb rääkida ka ammu 

teada, kuid miskipärast ununeval teemal
-  töölepingud ja nende vormistus.

Siinkohal tahaksin välja tuua kolm 
olulist komponenti, milles väljendub 
töölepingu õiguspärasus ja korrektne 
vormistus. Need on töölepingu sisu ja  
mõistete täpsus, mis peaksid väljendu
ma nii ametinimetuse ja allüksuse amet
liku nimetuse kasutamises, tööülesan
nete selges määratlemises, lisatasude ja 
lisapuhkuse tingimustes kui kõiges 
muus, milles töölepinguga kokku lepi
takse. Siin peaks asjasse süvenemine 
koos terve mõistusega aitama. Vigade 
vältimiseks ja enesekontrolliks soovi
tame eelnevalt konsulteerida töölepin
gute vormistamisel personaliosakonna 
vastavate töötajatega.

Oluline on töölepingute vormistamise 
õigeaegsus, kuna töölepingut sõlmi
mata tööle lubatud töötaja ei pruugigi 
töötajaks saada, kui tööandja esindaja 
keeldub lepingut sõlmimast. Kas tööle 
lubaja on siinkohal valmis tehtud ku
lude katmiseks? Ikka kehtib reegel, et 
tööleping vormistatakse ja peaks olema 
sõlmitud enne töötaja tööle asumist. 
Need hädaolukorrad, kus kohe täna on 
vaja uut töötajat, on võimalik välistada 
kui nõutakse, et töötajad teatavad aeg
sasti omal soovil lahkumisest.

Töölepingu kui dokumendi korrektne 
vormistamine ei ole paraku ülikoolis 
sugugi norm. Tööle asuva töötaja 
töölepingu vormistab allüksuse juht 
(või tema poolt määratud töötaja, näit 
vastutav sekretär), kes koostajana vastu
tab, et leping saaks kirjutatud ühe 
käekirjaga, ilma mahatõmbamistc, juur
dekirjutuste ja sodimisteta. Ja palun 
mitte unustada - tööleping on tekst, mis 
koosneb lausetest, mis peaksid olema 
eesti keeles loetavad ja mis annavad le
pingule tegeliku sisu ja tähenduse.

Et meil arenguruumi nii uute ülesan
nete kui vanade probleemide lahen
damisel on küllaga, siis jääb soovida 
vaid palju jõudu selleks kõigile ülikooli 
töötajatele!

Leelo Muru, 
personaliosakonna juhataja

Teabetunnis
6. ok toobril

* Arendustegevuse alaseid mõtteid 
tutvustas arendusprorektor prof Hele 
Everaus, kes hiljuti viibis kahel vastaval 
kongressil - Rahvusvahelise Ülikoolide 
Juhtimise Assotsiatsiooni kongressil 
Pariisis ja Euroopa vastava assotsiat
siooni kongressil Hispaanias. Nendest 
kirjutab prorektor lähemal ajal UTs ise.

Arendusprorektori töövaldkonda 
puudutades pidas ta väga oluliseks üli
kooli koostööd teiste institutsioonidega 
ning Õppetöö kvaliteedi ja selle hin
damise vajadust, ct mc oleksime väga 
hea ülikool Euroopas ja miks mitte ka 
Ameerikas.

Õppetöö kvaliteediga on tihedalt seo
tud neid õpetav kaader ning teised neid 
teenindavad töötajad, kelle tase sõltub 
sellest, kuivõrd motiveeritud on nad 
oma tööst ülikoolis üldiselt madala 
palga juures. Palgasüsteem on ülikoolis 
praegu analüüsimisel. Tõsist analüüsi 
vajab ka Eesti kõrgharidus tervikuna, 
sageli puudub sellest ülevaade.

Prorektor toonitas, et mõnel juhul ei 
kasutata ülikoolis ära kõiki toetusvõi- 
malusi. Näiteks inimesed, kes teadus
kondades võiksid ja koguni peaksid 
teadma Erasmuse ja Sokratese program
midest, ei tea neist siiski piisavalt. 
Taotluste tähtaeg on 15. november.

Ülikooli territoriaal-ruumilise kava et
tepanekud on oodatud 15. oktoobrini.

* Personaliosakonna juhataja Leelo 
Muru informatsiooni on võimalik 
lugeda nii eelmisest kui tänasest UTst.
Ta lisas, et käib töö palgaeeskirja täius

tamise suunas, mis on veel analüüsi jär
gus. Lõpptulemuseks on vastav projekt 
ning selle rakendamine. Kõik palka 
puudutavad ettepanekud on oodatud 
pcrsonaliosakonda. Koostöös sotsiaal
teaduskonnaga saab varsti teoks küsitlus 
“Räägime palgast”, kus küsitletakse 
tuhandet ülikooli töötajat.

Personalispetsialist Raivo Valk tut
vustas uusi personalikoolituse kursusi.

Kavas on sekretäride täienduskursus, 
inglise keele täienduskursus 
(amctikccl), seadusandluse koolituskur
sus, konfliktide paindlik lahendamine, 
juhtimiskoolitus jne. Lähemalt saab 
nendest teada personaliosakonnast ning 
peatselt ka UTst. Personaliosakond ta
hab hakata korraldama ka administra- 
liivtööjatele konsultatsiooni tunde. 
Kindlasti ci suuda personaliosakond 
rahuldada kõiki spetsiifiliste kursuste 
osas. Kui nende järele on vajadus, tuleb 
teha finantseerijale põhjendatud 
avaldus.

* Kirjastuse direktor Vaiko Tigane
tutvustas kirjastust, millest saab lugeda
3. lk.

* Akadeemiline sekretär Ivar-Igor 
Saarniit kommenteeris viimase nõu
kogu otsuseid.

* Ülikooli kantselei juhataja Sirje 
Mark informeeris, kust saab teada uusi 
postiindekseid. Elektroonilisel kujul on 
need aadressil http://www.hotline.ee/ 
või brošüürina kantseleis. Uut postiin
deksit tuleb kasutada ilma kahe “EE”- 
täheta, ja ülikoolil on scc 50 090,

Reno Hekkonens

aeta diurna muuseum

SEL. NADALAL
□ 4 . - 7 .  oktoobrini toimus Tartus 

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse 
Assotsiatsiooni II rahvusvaheline 
konverents “Maailmaluule post
modernsel ajastul”.

□ 5. oktoobril kirjutasid rektor prof 
Jaak Aaviksoo ja Järva maava
nem Theo Aasa Paides Järva 
Maavalitsuses alla ülikooli ja Jär
vamaa koostöölepingule.

6. oktoobril
□  Jätkusid orientatsioonipäevad 

Pärnu koiledži esimese aasta tu
dengitele.

□ Toimus kehakultuuriteaduskonna 
taastusravi erialapäev Pärnus AS 
Pärnu Mudaravi konverentsisaalis.

7. oktoobril
□ 7 , - 9 .  oktoobrini toimusid Tartus 

arstiteaduskonna päevad.

□ Toimus ülikoolisisene teabetund.

TU LEVAla' NADALAL
□ 12. oktoobril peab TÜ avatud üli

kooli saates ETVs kl 16.30 prof 
Kaido Jaanson loengu "Rahvusva
helised suhted kui teadus ja tegelik
kus".

□ 14. oktoobril toimub raamatukogu 
väikeses saalis Võru Instituudi 
Toimetiste esitlemine.

□ 16. oktoobril kell 17 peab Ivar Tallo 
loengu “Avalik cclika” Jõhvi kooli
noorte majas.

Ida-Virumaa päev
2 1. oktoobril kell 16 aulas

Ida-Virumaa päeva eesmärk on 
tutvustada üliõpilastele ning teistele hu
vilistele Ida-Virumaad, anda ülevaade 
maakonna hetkeolukorrast, tuleviku
plaanidest ning kutsuda kõrgkooli 
lõpetajaid Ida-Virumaalc.
KÕIK HUVILISED ON OODA TUDI

Info: Maire Mcrioja, ülikooli esin
daja Tda-Virumaal, tel 233 70 389, 
c-post: maircmc@ivmv.ee;

Aire Vähejaus, rcgionaaltegevuse 
spetsialist, tel 27 375 603, e-post: 
aircv@admin.ut.cc.

info
loeng
“E lektrilised  

b iom p ed an tsm eetod id  
m ed itsiin i jaoks”

12. - 14. okt toimuvad ülikoolis drrer 
nat Eberhard Gersingi (Göttingeni 
Üli-kool, Zentrum Anaesthesiologie, 
Rettungs- und Intensivnicdizin) loen
gud:
“Bio-Impedance Basics”,
“Measuring Teehniques”,
“Electrode Problcms”,
“Medical Applications of Bio-Imped- 

ance”,
“Introduction to Electrical Tomogra- 

phy”.
Elektriline bioimpedants on 

(inim)keha elektriline takistus va
helduvvooluga mõõdetuna. Selle hästi 
jälgitava suuruse mõõtmisel baseerub 
mitmeid meditsiinile vajalikke uurimis- 
ja mõõtmismeetodeid. Nende hulgas on 
impedants-pletüsmograafia keha osade 
ruumala muutmise jälgimiseks, im- 
pedants-pneumograalia hingamise jäl
gimiseks, Kubiccki ja Tisehcnko meeto
did südame väljutuse pidevaks mõõt
miseks, bioimpedantsmeetod keha 
koostise (body composition: rasvkoc, 
vedeliku ja rasvavaba koe osakaalud) 
määramiseks. Väljatöötamisel on im- 
pedants-spektroskoopilised meetodid 
kasvajate diagnoosimiseks kudedes, im- 
pcdants-tomograafia inimkeha sise
muse pikaajaliseks pidevaks visuali

seerimiseks.
Loengud on mõeldud meditsiini- 

füüsika ja meditsiinitehnika üliõpi
lastele ja õppejõududele, asjast huvi
tatud arstiteaduse üliõpilastele ja 
teaduritele ning arstidele.

Loengud toimuvad inglise keeles. 
Üliõpilastele arvestuse sooritamisel

0,5 ainepunkti.
E 12. okt 14.15- 16 Lossi 3-112,
T 13. okt 16.15-18 Tähe 4-207,
К 14. okt 16.15- 18 Tähe 4 -207. 
Täiendav info: Jüri Vedru, tel 449 166, 

e-post vedm@ut.ee.
* * *

13. oktoobril kl 16.15 peab prof A. D. 
Dulitšcnko vene kcclc õppetooli ruu
mides (keelte maja 322) loengu “XII 
ülemaailmne slavistide kongress 
Krakowis ja nüüdisslavistika aren
dus” . Kõik huvilised on oodatud!

Vabade kunstide kutsutud profes
sori Jaan Krossi järgmised loengud
toimuvad ph aud 102 20. okt kell 16.15 
ja 21. okt kell 14.15 teemal “Teekond 
läbi novellide”.

koosolek
Õpetatatud Eesti Seltsi 1151. 

koosolek toimub 14. oktoobril kl 16.15 
Lossi 3-405. Ettekandega "Eesti teadus 
võõra pilgu läbi - Rockclcllcri Fond ja 
eesti" esineb Ken Kalling.

Tartu Ülikooli raamatupood 
soovitab:

S. K. R ichardson “ Ü he nohiku  
seik lusi”

Läbi aegade on eestlastel olnud kir
janikke, kes on kaasakiskuvalt kirju
tanud kaasaegsest koolielust - Oskar 
Luts, Jaan Rannap, Toivo Tootsen jt. 
Nüüd on eesti lugejate rõõmuks 
ilmunud “Ühe nohiku seiklusi”, mille 
autoriks olevat S. K. Richardsoni 
pseudonüümi taha varjuv Tartu Ülikooli

tudeng. Muheda huumori ja 
noortepärase keelekasutusega kujutab 
autor kooliscltskonna igapäevaelu ja 
tobedaid tempe. Teelet ja Tootsi teab 
igaüks, kas leitakse nüüd uued koolielu 
kangelased?!

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

naitus
A jaloom uuseum

T o o m e m ä g i
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid”

- näitus paleopatoloogiast, “Tartu Üli
kool juudi kultuuriloos”, Margus Rumpi 
maalid “Avatud valguses”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloostja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 
1919-1932”, “Ülikool nõukogude oku
patsiooniaastatel”, “70 aastat eestikeel
set ülikooli”.

K unstim uuseum
P e a h o o n e

h 1 tp ://www.ut .ee/REK L/muuseum. h tm 
E-R 11-16 
Info 375 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku 
kunsti paremate tööde kipsist jäljendid. 

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z ooloogiam uuseum
V a n e m u ise  46  

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 375 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G eoloogiam uuseum
V a n e m u ise  46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 375 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

Botaanikaaed 
Lai 40

E-P 10-17 
In lo 432 643

Raam atukogu
E-R 10-17
Näitused: “Kooliraamat Eestis 1918- 

1940", “Aalto: 3 objekti Eestis (al 15. 
okt), "Kuulsaid sakslasi Idast” (kuni 15. 
okt), “Julius Madisson 100" (kauaaegne 
ajalooõppejõud ülikoolis).

R aam  a tu m u u  seu m  
E-R 12-15
Näitus “Kaks põlvkonda Locbcrcid 

Baltimaade õigusteaduses”.

H u m a n ita a r r a a m a tu k o g u s  
“Prof Villem Alttoa 100".

U U U UIlli
AUDITOORIUM

L 10. okt - DJ 
Ervin H urt

P 11. okt - Trax

E 12. okt DJ 
Madis Sütt 
TASUTA 

T 13. okt - Õlletoas laulab ja mängib 
Olavi Kõrre (Tln), kl 23 öödisko

К 14. okt - ans Bassein disko

N 15. okt - 70'90ndad 
DJ Onu Tom

R 16. okt - Tantsutrupp Varietty 
sünnipäev (varieteeprogramm, tant- 

süvõistlused) ja ans Los Amigos

L 17- okt - hoogsas rütmis diskorid 
Illari Lään, Madis Sütt

Kuni kl 21 on sissepääs prii!

Peatoim etaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680; 251 42 300  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 37 27 375 440

Trükk: O/Ü G reif 
Tellim ise nr. 997  
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti

http://www.ut.ee/
http://www.hotline.ee/
mailto:maircmc@ivmv.ee
mailto:aircv@admin.ut.cc
mailto:vedm@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Ida-Virum aa päev 
ülikoolis

Tartusse tuleb Turu  
Ülikooli teaduskeskus

тШ

Kolmapäeval, 21.oktoobril kell 16 algab ülikoolis Ida-Virumaa päev. Aulasse 
on oodatud kõik Ida-Virumaalt ülikooli õppima asunud noored, samuti Ida-Viru- 
maalt pärit ülikooli õppejõud ja  kõik need, kes on meie maakonnast huvitatud. Aulas 
anname ülevaate meie maakonna hetkeseisust, plaanidest ja  projektidest.

Aulaürituse avab kell 16 rektor prof Jaak Aaviksoo. Seejärel annab ülevaade 
Ida-Viru maakonnast maavanem Rein Aidma. Ülikooli ja Ida-Viru maakonna 
koostöö perspektiividest kõneleb avatud ülikooli prorektor prof Teet Seene. 
Maavalitsuse arengu-ja planeerimisosakonna juhataja Unnas Majajääs tutvustab 
Ida-Viru regionaalse arengukava põhijooni aastaiks 1998 - 2003. Uusi projekte 
tutvustab MTÜ Ida-Viru Arendus direktor Mati Rillo. Omavalitsustest ja noorest 
kaadrist räägib Toila vallavanem Bruno Uustal.

Pärast ettekandeid kell 1 7.15 toimub mõttevahetus ning küsimustele vastamine.
Vestlused jätkuvad vanas kohvikus, kus meeleolumuusikat teevad Jõhvi laste

muusikakooli õpetajad.
Loodame väga, et huvi meie ürituse vastu on suur, sest Ida-Virumaa on koht, kuhu 

oodatakse encrgilisi ja teotahtelisi inimesi.
Peatse kohtumiseni Ida-Virumaa päeval! (Tutvu ka Ida-Virumaa koduleheküljega: 

http://www.ida-virumaa.ee/maavalitsus/.

M aire Mcrioja, 
TÜ esindaja Ida -Virum aal

Eile kirjutasid nõukogu saalis geo- 
graafiaprofessor August Tamme
kannu lapsed arhitekt Paavo Tam
mekann ja Soome Eduskunna oma
aegne raamatukogu juhataja Ecva- 
Maija Tammekann ning Turu Üli
kooli kantsler Keijo Paunio ja Turu 
Ülikooli Sihtasutuse esindaja Pekka 
Kanervisto alla ostu-müügi lepingule. 
Sellesse Alvar Aalto projekteeritud prof 
Tammekannu majja Kreutzwaldi 6 ra
jab Turu Ülikooli Sihtasutus Turu Üli
kooli teadus-ja infokeskuse. Prorektor 
prof Hele Everaus toonitas oma

sõnavõtus, et Turu Ülikooliga sõlmis 
Tartu Ülikool koostöölepingu juba 
1987. aastal enne taasiseseisvumist. Ta 
avaldas lootust, et selles Aalto majas 
jätkuvad kahe ülikooli vahelised tihe
dad koostöösuhted.

Tartu Ülikooli audoktor akadeemik 
Olavi Granö selgitas, kuidas Aalto pro
jekteeritud maja loomisperiood on ti
hedas seoses kahe ülikooli vahelise 
koostöö arenguga.

Raamatukogus avali Alvar Aalto 
mälestusnäitus ning peeti konverents.

□ Sellest majast saab Turu Ülikooli teadus- ja infokeskus.

Paabel peaks valmima novembri lõpus
Intervjuu 

filosoofiateaduskonna 
dekaani prof jaan Rossiga
Filosoofiateaduskonna kaheksa 

osakonna töötingimused on viimas
tel aastatel üsna muutunud ja veel 
muutumas. Palun, kuidas täpse
malt?

Kõigepealt said seoses Lossi 3 
valmimisega sellesse oma ruumid 
filosoofia- ja ajaloo osakond ning 
dekanaat. Paabeli ehk uue keeltemaja 
valmimisega parandab märgatavalt 
oma töötingimusi germaani-romaani 
filoloogia osakond. Inglise filoloogia 
õppetool jääb vanasse kccltcmajja.

Tänu ülikooli auliikmeks nimetatud 
proua Aino Järvesoo annetusele on 
praegu võimalik remontida Lai 34 
hoonet, kus saab endale uued ruumid

□ bai 34 on tulevane kunstide 
osakonna maja.

Reno Hekkonensi foto

kunstide osakond, eeskätt maalikunsti 
õppetool, kes on pidanud tihti ühest ko
hast teise kolima. Varem paiknesid 
selles hoones põllumajandusülikooli 
ruumid. Maja on vana ja pakub huvi ka 
muinsuskaitse seisukohalt, seepärast ci 
lähe remont seal nii kiiresti kui sooviks, 
sest mõningaid seinu jm ci tohi lõhkuda 
ega teistmoodi ümber teha.

Märgavatavalt on paranemas eesti 
filoloogia osakonna töötingimused tänu 
sellele, et peahoones tehti ruumide üm
berpaigutus. Remont käib praegu veel 
peahoone parema tiiva teisel korrusel, 
kus varem oli ajakirjanduse osakond. 
Seda remonti toetab ühe miljoni 
krooniga kolm Soome fondi - Suomen 
Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihuri 
Fond ja Alfred Kordelini Fond. Siin on 
palju abi olnud Soome saatkonna kul
tuuri- ja pressialašcest Eva Lillest. 
Keelekeskus on sisutanud jaapani ja 
türgi keele klassid Tähe tänavas. Nii et 
see pilt on päris rõõmustav, aga rahul ci 
saa olla kunagi.

Millal midagi valmib saab?
Paabcliga lootsime selle õppeaasta al

guseks valmis saada, aga nagu ehituse ja 
remondiga sageli on, ilmneb tavaliselt 
töid venitavaid asjaolusid. Loodan, et 
Paabel on võimalik avada veel scllc aas
ia lõpus, ilmselt 30. novembril. Muidugi 
ma tahaksin, et selleks ajaks oleksid 
valmis ka eesti filoloogia osakonna ruu
mid peahoones ja Laia tänava maja.

Mis saab vanast keeltemajast?
Järgmine küsimus dekaani jaoks ongi 

seotud nendega, kes selle viie õnneliku 
osakonna hulka ei kuulu, siis vene ja 
slaavi filoloogia osakond, keelekeskus 
ja pedagoogika osakond ning uus loo
dav kirjanduse ja rahvaluule osakond.

Lootus on seotud kahe majaga, eeskätt 
marksu maja ja vana keeltemajaga, mis 
mõlemad remonti vajavad. Nende kahe 
maja suhtes Uileb ülikoolis täpselt 
kokku leppida, mis neist ikkagi saab. 
Keeltemaja remondivajadus on ülikooli 
arhitekti arvates ilmtingimata vajalik. 
See vajub nagu peahoonegi ning keegi 
ei hakka ju sellises olekus majja suure
maid summasid mahutama. Ideaalne 
oleks, kui saaksime mõlemad ära re
montida - nii marksu maja kui vana 
keeltemaja. Siis peaksid meie teadus
konna ruumiprobleemid üldjoontes la
hendatud olema. Võib-olla on ka veel 
alternatiivseid võimalusi. Ma ei arva, et 
need lahendused ainuvõimalikud olek
sid.

Traditsiooni järgi võiks vanasse 
kccltcmajja, kui saksa filoloogia õppe
tool uude majja kolib, jääda vene ja 
slaavi osakonna õppetoolid.

Kui ka ülejäänud neli osakonda - 
pedagoogika, rahvaluule, keelekeskus 
ning vene ja slaavi filoloogia endale 
püsivad heakorrastatud asupaigad 
saavad, oleksid teaduskonna ruumi- 
probleemid rahuldatud.

Ja marksu maja?
Marksu majja kolis rahvaluule õppe

tool, seal on ka eesti kirjanduse eriharu 
ruume. Uus loodav kirjanduse ja rah
valuule osakond põhimõtteliselt võikski 
seal asuda.

Filosoofiateaduskonna ruumiuudi- 
sed on tõesti rõõmustavad. Mille 
dekaanil aga kõige suurem heameel 
on olnud?

Kõige parem meel on scllc üle, ct 
teaduskonnal õnnestus kaasata Paabeli 
rekonstrueerimisega seoses nii palju va
hendeid välissaatkondade abil. Neli

saatkonda - Saksa, Prantsuse, Norra, 
Rootsi ja Taani olid valmis aitama Paa
beli ehituse] ja Soome saatkond pea
hoone ruumide remontimisel.

Ei maksa unustada, ct saatkondade 
põhitegevus Eestis ci ole mitte Tartu 
Ülikoolile chitussummade leidmine. 
Selline tegevus on saatkondade jaoks 
küllaltki ebaharilik ning seda kõrgemalt 
tuleb seda hinnata. Sellest tulenevalt on 
teaduskonnal tekkinud nende saatkon
dadega väga head suhted ka muudes 
küsimustes. Näiteks Prantsuse 
saatkonna ja scllc kultuuri- ning pres- 
siatašce Catherine Suardiga töötame ti
hedalt koos ka nendes küsimustes, mis 
puudutavad prantsuse keele õpetamist 
ülikoolis. Nad mitte ainult ei aita meil 
ruume sisustada, vaid saadavad ka 
prantsuse filoloogia õppejõude, keda on 
praegu saatkonna vahendusel ülikoolis 
kolm. Nad on huvitatud mitmete kooli
tusprogrammide käivitamisest ning 
tegutsevad näiteks selle nimel, ct Eesti 
üliõpilased saaksid doktoriõpet Prant
susmaal. Kui me tahame välja arendada 
täiemahulise prantsuse keele õppetooli, 
mida meil praegu veel ei ole, siis vajab 
see haru küllaltki lugevat süsti ning 
Prantsuse saatkond on seda väga 
tugevalt tunnetanud.

Ka Türgi ja Jaapani saatkonnad aitasid 
ülikoolil nende keelte klasse sisustada.

Mida arvate sellest, et uut keelte
maja Paabeliks kutsutakse?

Nimi on läinud käibele päris edukalt. 
Mina kuulsin seda nime eelmise rektori 
käest ja olin algul mõneti skeptiline, aga 
nüüd olen hakanud nime ajapikku tarvi
tama ja see on saanud omaseks. Arvan, et 
nimel on eeldusi käibeleminekuks küll.

Varje Sootak
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20. oktoobril
Üliõpilase staatuse küsimused (prof 
V. Kalm),
Kääriku-Tehvandi olümpiakeskuse 
sihtasutuses osalemine (prof H. Eve
raus),
Majandusteaduskonna ettepanek ni
metada Toivo Miljan (Wilfrid 
Lauricr’ Ülikooli politoloogia prof, 
euroteaduskonna direktor 1993- 
1998) TÜ auliikmeks (prof J. Sepp),
Informatsioon õppekorralduse 
eeskirja § 84 täitmisest (prof V. 
Kalm) jm.

E s m a k u r s u s l a s t e e !

Kutsun uusi üliõpilasi ülikooli 
aulasse teisipäeval. 2 0 . oktoobril 

kell 1 8 .1 5 . et saada osa 
program m ist sõnas ja helis 

“ Aula ja tudengid läbi aegade" 
Hillar Palamets

TÜ a s u t a m i s p ä e v a l  
(1632)

esineb 2 5 . oktoobril kell 16 
aulas vanam uusikaansam bel U IA  

S 0 N 0 R A .
Kontsert on tasuta.

T T Ü  ja T U  
rektoraadid

kohtusid esmaspäeval, milles pole mi
dagi erilist. Eriline oli kohtumise viis. 
Kuidas see toimus, küsis UT avatud 
ülikooli prorektorilt prof Teet 
Seenelt.

Kohtumine ei toimunud nii öelda tei
neteise vastas või kõrval istudes. Näost 
näkku küll, aga videokonverentsi stiilis. 
Meie rektoraat oli siinsamas minu 
tööruumis Lossi tänavas, tallinlased 
Tallinnas. Nägime ja kuulsime ennast 
ekraanil. Pilt ühelgi korral ei katkenud, 
värvid olid head. Arutasime üliõpilase 
staatust, avatud ülikooli ja kahe ülikooli 
koostööd.

Miks toimus kohtumine videokon
verentsina?

Oleme videokonverentside läbivii
miseks arvuti graafika keskuses juba 
tükk aega valmistunud. Peame silmas 
perspektiivi, et avatud ülikoolis saaksid 
inimesed töö kõrvalt paremini õppida, et 
nad ei peaks nii tihti Tartusse loen
gutele sõitma. Õppekuludele lisandub 
ju sõit, söömine jm, rääkimata ajast. Igas 
maakonnas peaks selline õpikeskkond 
olemas ofema. Teisipäeval kohtun selles 
küsimuses maavanematega. Loomu
likult jääb osa loenguid traditsioonilisse 
loengupidamise vormi auditooriumis, 
jäävad eksamid ja arvestused.

Oleksime võinud ju  kohtuda Tallinnas 
või Tartus, aga sõiduks kulub juba ise 
viis tundi. Kui omavahel veel paar tundi 
vestelda, ongi tööpäev läbi.

Järg 2. Ik

http://www.ida-virumaa.ee/maavalitsus/
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Ei ole tähtsaid ega vähem tähtsaid teemasid
7. oktoobril oli arstiteaduskonna 

päevade raames ka üliõpilaste 
teaduslik konverents.

Võrreldes eelmiste aastatega oli 
üliõpilaste suur huvi konverentsi vastu 
üsna märgatav. Konverentsil osales ligi 
500 külalist. Kahjuks jäi nii mõnelgi see 
poolikuks ruumide kitsikuse tõttu.

Avakõne pidas prot'Andres Metspalu, 
kes pani arstiteaduskonna üliõpilastele 
südamele just teadustööde olulisust 
meditsiini arengus. Ta rõhutas, et paari 
aasta pärast on kõik inimese geenid 
teada ja et tulevased arstid peaksid 
ftmdma täpsemalt haiguste geneetilist 
tausta.

Konverentsil esitatud teadustööde 
hindajad olid (komisjoni esimees) prof 
Mihkel Zilmer, liikmed professorid 
Ain-Elmar Kaasik, Toomas Asser, 
Maarika Mikelsaar, Tiit Haviko ja Avo- 
Valdur Mikelsaar. Žürii mainis, et ei ole 
tähtsamaid ega vähemtähtsaid teemasid. 
Nende otsus baseerus Eesti ja maailma 
meditsiini praegusel seisul.

Esimese koha vääriliseks valiti töö 
“Posttraumaatiline luu paranemine 
rotil” (autorid Alar Toom ja Holden- 
Väino Vähi). Teise koha pälvis Priit 
Kasenõmmc ettekanne “Inimese papil- 
loomiviiruste erinevate tüüpide esi
nemine emakakaela vähiga patsien
tidel”. Kolmandat kohta jäid jagama 
kolm ettekannet: “Hüpertensioonravim 
kaptopriil on antioksüdantse loo
musega” (Lauri Bender ja Külli Viir
salu); “Raske peaaju traumaga haigete 
operatsioonieelse perioodi analüüs” 
(Imbi Eelmäe ja lrja Ivarincn) ning 
“Myasthenia Gravis - epidemioloogia ja 
diagnoosimine Eestis” (Tõnis Loigom 
ja Kahro Tall).

Kõige elavama spontaanse 
reaktsiooni publiku hulgas tekitas et
tekanne “Rasestumisvastaste vahendite 
ajalugu” (autor Teele Raiend). Töö 
käsitles rasestumisvastaseid vahendeid 
maailmas ja Eestis eelmise sajandi 
lõpust kuni tänapäevani.

Peale autasustatud tööde teemade 
käsitleti veel huvitavaid teemasid, nagu

onkopsiihholoogia - kes ja kuna peaks 
patsiendile teatama onkoloogilisest 
haigusest. Uuritud oli, kui kauajõuavad 
raske peaaju traumaga haiged kirur- 
giaosakonda. Teema on aktuaalne, kuna 
kiirus on traumade puhul väga tähtis 
ning analüüs näitab, kus tekivad meie 
meditsiiniasutustes viivitused (antud 
uurimuse puhul Maarjamõisa Haiglas).

Üliõpilastööde tase on tugev, kuigi 
põhiõppe üliõpilastena teadustööde 
tegijaid on arstiteaduskonnas suhteliselt 
vähe. Loodame, ct järgmisel aastal on 
rohkem huvitavaid ettekandeid ja 
soovime edukat teadustöö tegemist 
kõigile tudengitele.

Kes ci jõudnud konverentsile ja on 
huvitatud esitatud teemadest, siis et
tekannete teesidega on võimalus 
tutvuda internetis aadressil, http:// 
www.ut.ee/~jarno/Konverents98/.

Konverentsi korraldajate nimel 
Jarno Habicht □ Huvi oli konverentsi vastu suur, seda võisid tõdeda korraldajad Veiko 

Rcigo, Ilmar Kaur ja Jarno Habicht.
Peeter Saadla foto

stipendium
Münsteri Ülikooli 

uurimisstipendiumid 1. aasta 
magistrantidele

Münsteri Ülikooli stipendiumid moodustuvad Münsteri Ülikooli 
poolt annetatud rahalistest vahenditest ning on mõeldud I. aasta 
magistrantidele põhiõppes edukalt kaitstud ning magistriõppes 
edasiarendamisele kuuluva silmapaistvalt hea lõputöö eest.

Kandideerida soovijail esitada põhjendatud taotlus koos juhendava 
õppejõu soovitusega dekaanile 28. oktoobriks.

Antakse välja neli stipendiumi {ä ca 4000 kr). Otsuse stipendiumide 
määramise kohta teeb TÜ valitsus novembrikuus. Uurimisstipendiu
mid antakse üle detsembrikuus seoses rahvusülikooli aastapäevaga.

Info: 375 623, peahoone r 117 Ülle Hendrikson.

Šveitsi Valitsuse stipendium
Šveitsi Valitsus pakub mitmeid stipendiume 1999/2000. õppeaas

taks:

2 stipendiumi Eesti magistrantidele ja doktorantidele,
12 kunstistipendiumi ja 15-20 stipendiumi K esk-ja Ida-Euroopa 

magistrantidele.
Nõutavad dokumendid (3 eksemplaris):

• sooviavaldus,
• keskkooli lõputunnistuse koopia (kinnitatud tõlge),
• diplomi ja hinnetelehe koopia (kinnitatud tõlge),
• 2 soovituskirja eriala õppejõududelt,
• detailne õppe- või uurimisprogrammi kirjeldus,
• CV,

• nõusolek mõnest Šveitsi ülikoolist,
• tõend saksa või prantsuse keele oskuse kohta,
• arstitõend.

Sooviavalduse ja  arstitõendi vorme saab välisüliõpilastalitusest. 
Stipendiumi taotleja peab olema alla 35 aasta vanune.

Üliõpilased, kes kandideerivad Eestile eraldatud stipendiumidele ja 
ka kunstistipendiumidele, peavad esitama avaldused koos nõutavate 
dokumentidega 20. novembriks välisüliõpilastalituse, ph 104 (tel 
375 151).

Kesk-ja Ida-Euroopa maade üliõpilastele eraldatud stipendiumidele 
kandideerimisel tuleb avaldused esitada 4. jaanuariks välisüliõpilase 
talitusse.

Studienstiftung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin
“Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin” sponsoreerib hu- 

manitaar-ja sotsiaalteaduste üliõpilasi (vanus maksim25 a)ja noori teadlasi 
(vanus maksim 35 a), kellel on juba bakalaureusekraad või diplom. Taotleja 
uurimistöö peaks olema seotud Saksamaaga.

Üliõpilaste stipendiumi suurus on 1500 DEMi ja noortele doktorikraadiga 
teadlastele 2500 DEMi kuus. Stipendium katab ka reisikulud ja majutuse.

Stipendium on pakutud järgmistesse ülikoolidesse: Humboldt Universität zu 
Berlin, Technische Universität Berlin ja Freie Universität Berlin. Eeldatakse 
mingi koostöö olemasolu nende kõrgkoolidega.

Nõutavad dokumendid:
• taotlus vorm,
• CV,
• detailne Õppe- või uurimisprogrammi kirjeldus,
• nõusolek Saksa kõrgkoolist,
• 2 soovituskirja eriala professoritelt,
• diplomi(te) koopia (tõlkega),
• saksa keele oskuse tõend.

Kandideerimisiähtaeg: 20. detsember. Taotluspaberid tuua kas 
väiisüliõpilastalitusse või välissuhete talitusse.

Oslo International Summer 
School

26. ju un i - 6. august
Pakutavad kursused: Norwegian language; literature; history; art; music; 

folklore; politics; culture and society; international relations; economics, 
Special Needs Education Peace Research International Development, 
Studies, Media Studies Analysis and Planning o f lnvestment Projecls, 
Energy Planning and Sustainable Development,
International Issues in Health Systems Development.
Mõningate kursuste eeltingimuseks on norra kcclc oskus.
Stipendiumi taotlemise võimalus!
Tähtaeg: 1. veebruar.
Täpsem informatsioon ja taotlusvormid välisüliõpilastalituses ja www-s: 

http://www.uio.no/iss/iss.htmI.
Piret Lai, 

välisüliõpilastalitus

Arno Mägi stipendium
Arno Mägi stipendiumi fond moodustub Arno Mägi poolt annetatud 

rahadest. Stipendiumi suurus on 12 000 krooni aastas. Asutaja võib 
stipendiumi suurust ja selle saajate arvu muuta vastavalt vajadusele.

Stipendium on mõeldud TÜ õigusteaduskonna üliõpilasele (sh 
magistrandile või doktorandile), kellel on väljapaistvad tulemused 
õppe-ja teadustöös.

Kandideerijad esitavad taotluse koos elulookirjelduse ja väljavõttega 
õpinguraamatust iga aasta novembris õigusteaduskonna dekaanile. 
Taotluses tuleb kirjeldada erialast tegevust (teadustööd, publikat
sioonid, ettekanded konverentsidel jne) ning stipendiumi kasutamise 
eesmärke.

Stipcndiumikomisjon, mille esimeheks on rektor, koostab taotle
jatest pingerea. Otsuse teeb koos komisjoniga Arno Mägi. Vajadusel 
vestleb stipendiumi asutaja komisjoni poolt esitatud kandidaatidega.

Taotlused esitada dekanaati hiljemalt 20. novembriks.

International Student Festival in 
Trondheim

5. - 14. märtsini toimub järjekordne tudengikonverents Trondheimis.
Seekordse konverentsi teema on “Konfliktide lahendamine”. Lisaks konve
rentsile on võimalik osa võtta ka mitmest kultuuriüritusest.

Võimalus taotleda rahalist toetust.
Seminaride teemad:
1. History - back to the future, 2. Religion, 3. Economy and Politics, 4. 

Resources, 5. Applied Problem Solving, 6. Multinational Organizations, 7. 
Iluman Relations, 8. Culture and Globalization, 9. Community and the Indi- 
vidual, 10. Truth, knowledge and Mass Communication, II. Children, 12. Art,
13. Ethnicity.

Tähtaeg I. november.
Kandideerimiseks tuleb ära täita taotlusvorm ja kirjutada põhjendus ning 

essee.
Vastav info ka www-s: http://www.isfit.ntnu.no.

Personalikoolitus- 
kursus

Sekretäride täiendõpe
Korduskursus sekretäridele ja  teistele allüksuses asja

ajamise eest vastutavatele töötajatele, kes pole osalenud 
samasisulisel koolitusel 1997. aastal.

Sihtgrupp: asjaajamise eest vastutavad ametnikud 
kõikides allüksustes.

Eesmärk: täiendada sekretäride ja asjaajajate baastead
misi sekretäritöö erinevatest lõikudest ning tutvustada sek
retäritöö spetsiifikat ülikoolis.

Sisu: asjaajamise põhinõuded ülikoolis; arhiivinduse 
üldpõhimõtted ja korraldus ülikoolis; seadusandlus sek
retäridele; tele fonik uitu ur.

Tõendi saamiseks kursuse läbimise kohta on nõutav 
arvestuse sooritamine. Parimad lõpetajad saavad 
eelisõiguse tasuta osalemiseks käesoleval aastal toimuval 
suhtlemispsühholoogia kursusel “Konfliktide lahen
damine”.

Läbiviijad; kantselei juhataja Sirje Mark, pcaarhivaari 
kt Sirley Kodasma, personalijurist Kaja Oksa ja Daam 
Koolituse OÜ juhatuse esinaine ja etiketikonsultant Ma
rina Laikjõe.

Aeg ja  koht: kursus toimub kahel reedel, 23. oktoobril 
kell 10.15-14.30 ja reedel 30. oktoobril kell 9.15-14 Lossi
3, ruumis 112.

Hind: kursuse korraldamise kulud katab personaliosa
kond. Osalejale kursus tasuta.

Töösuhe ja tööleping: teel uue 
kvaliteedi poole

Kas olete valmis töölepingu elektrooniliseks vormis
tamiseks alates 1. jaanuarist 1999?

Sihtgrupp: dekanaatide juhatajad ja teaduskonna struk
tuuriüksuste vastutavad sekretärid, kes korraldavad 
töölepingute täitmist.

Eesmärk: selgitada tööseadusandluse põhimõtteid ning 
töölepingu vormistuse nõudeid arvuti abil.

Sisu: ülevaade tööõigusest; tööandja õiguste 
delegeerimisega kaasnevad muudatused; elektroonilise 
töölepinguvorini täitmine (vt. http://www.ut.ee/PR_vor- 
mid/).

Läbiviijad: personaliosakonna juhataja Leelo Muru ja 
personalijurist Kaja Oksa.

Aeg ja  koht: kolmapäeval, 21. oktoobril kell 14-16 Lossi
3, ruumis 112.

Mind: kursuse korraldamise kulud katab personaliosa
kond. Osalejale kursus tasuta.

Mõlema kursuse registreerumine ja info: rühma suu
rus on 30 inimest. Kursusest osavõtuks võimalikult kiiresti 
registreeruda tel 375 141 või e-postigaraivo@admin.ut.ee.

T T Ü  ja T Ü  rektoraadid
A lgus 1. lk

Meie arutelu kestis 60 minutit ja see maksis kahe ülikooli 
peale 163 krooni ning 20 senti, mille seekord tasus Tehni
kaülikool.

Niisugune õppimis- ja suhtlemisvõimalus peab olema 
kõigile kättesaadav. Kui kahe ülikooli rektorid nõustuvad, 
siis järgmine kohtumine võiks toimuda mõlema ülikooli 
valitsuste vahel.

'k ‘k ic
Rektoraadist on teinegi uudis. Rektori kabinetis ripub 

põlenud aula lühtri juppidest tehtud uus lühter. Lähemalt 
järgmises UTs.

http://www.ut.ee/~jarno/Konverents98/
http://www.uio.no/iss/iss.htmI
http://www.isfit.ntnu.no
http://www.ut.ee/PR_vor-
mailto:e-postigaraivo@admin.ut.ee
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Esteetikud
Tänu Avatud Eesti Fondi ja Tartu 

Ülikooli toetusele oli mul 1 . - 5 .  sep
tembrini võimalik osaleda XIV rah
vusvahelisel estcetikakongressil Slo
veenias Ljubljanas. Kongressi tee
maks oli seekord “Esteetika kui 
filosoofia ning kongressi toimumis- 
paik oli Cankaricv Dom, mis on oma 
nime saanud tuntud Sloveenia kirja
niku Ivan Cankari järgi. See on üks 
suuremaid kultuuri-ja kunstielu kes
kusi Euroopas, hõlmates ligi 36 000 
ruutmeetril mitmesuguseid galerii
sid, klubisid ja konverentsisaale.

Mitmesugustel põhjustel on esteetika 
lakanud olemast puhtalt akadeemiline 
distsipliin ja muutunud aktiivseks 
koostisosaks valdkondades, millega es
teetikal varem niisugust seost ci olnud. 
On tekkinud ainevaldkonnad, nagu 
stratosfääriesteetika, metsaesteetika jne. 
Osaliselt sellisest “esteetika” mõiste 
avardumisest ja tema määratleva jõu 
vähenemisest on tingitud küsimus es
teetika enesemõistmisest, tema täht
susest ja tähendusest nii filosoofia kon
tekstis kui ka kultuuris tervikuna. Nen
dele ja ka paljudele teistele küsimustele 
püüti vastust leida mitmel plenaaris
tungil, sümpoosiumii ja sektsioonides, 
kuhu oli juhatama-esinema kutsutud

Sloveenias
mitmeid maailma tuntuid füosoofe-es- 
tectikuid: Joseph Margolis (USA), 
Wolfgang Welsch (Saksamaa), Peter 
McCormik (Kanada), Paul Crowther 
(Inglismaa), Carolyn Korsmcycr (USA) 
jpt-

Esteetika üksikprobleemidele koon
dati tähelepanu sektsioonides, mida oli 
kokku kümme ja mis töötasid sünkroon
selt.

Poola esteetik Bohdan Dxiemidok
püstitas oma ettekandes muu hulgas 
küsimuse rahvuslike ja kunstiliste väär
tuste vahekorra kolita. Küsimus ei ole 
mitte niivõrd selles, kas kunst suudab 
tugevdada rahvuskultuuri, populari
seerida rahvuslikke väärtusi, vaid sa
muti selles, kas rahvuslikud väärtused 
võivad rikastada kunsti. Aga samuti, kas 
globaalkultuuri ja turumajanduse 
esilekerkimise olukorras, selleks et õn
nistada kunstiteost universaalsete väär
tustega ja kindlustada tema eksistentsi 
rahvusvahelisel kunstiturul, peab pa
ratamatult vähendama kunsti rahvus
likku päritolu, tema etnilist koloriiti ja 
maskeerima teda kui kosmopoliitilist?

Esteetilisele kogemusele pühendatud 
sektsioonis toetas Austria psühholoog 
Christian Allesch interdistsiplinaarset

lähenemist esteetilise kogemuse 
uurimisel. Siinkirjutaja aga 
polemiseeris selle väitega, sest skepsis 
näib tekkivat asjaolust, et selline uuring 
näib eeldavat esteetilise kogemuse es- 
sentsialistlikku määratlust. Lisaks, 
enim, mida teooriad esteetilisest koge
musest sageli teevad, ei ole mitte es
teetilise kogemuse olemuse ärata
bamine, vaid hoopis ettepanek kuidas 
kasutada terminit “esteetiline kogemus” 
uuel, “õigel” viisil.

Oma panuse kongressi töösse püüdis 
anda ka siinkirjutaja, kes esines 
sektsioonis “Esteetika ja filosoofia” et
tekandega “Kunst, filosoofia, tõde”. 
Vastus küsimusele “Kas kunst on tõde?” 
on tähtis seetõüu, et sellest sõltub osa
liselt kunsti polüfunktsionaalsuse või
malikkus. Pealegi, nt oletus, ct kunstis 
ei ole tõde (s.t kunst ei ole töövõime
line), toob kaasa järelduse, ctei ole mõt
tekas esitada normi “kunst peab sisal
dama tõde, selleks et olla hea kunst”.

Oma ettekandes püüdis autor näidata, 
kuidas vastus antud küsimusele (s.o kas 
kunstis on tõde?) eeldab teatuid 
epistemoloogilisi, ontoloogilisi ja es
teetilisi seisukohti ning sõltub kunsti
kriitiku kunsti ja tõe määratlusest. 
Mõnikord aga osutuvad teoreetikute ku
jutlused kunstist ja tõest liiga ähmasteks 
ja sageli ei hõlmata nende määratluste 
tagajärgi. Neid ja nendega seonduvaid

□ Autor paremal 
koos filosoofiadok
tor Paul
C rowtheriga tema 
fotokollaažide 
taustal kongressi- 
keskuse fuajees.

probleeme vaagis autor analüütilise es
teetika ja kunagise N. Liidu esteetika 
võrdluses, pooldamata viimase essent- 
sialismi kunsti ja tõe määratluse suhtes.

Nagu konverentsidel kohane, järgnes 
ettekannetele hulganisti küsimusi ning 
arutelud jätkusid kohvipauside ajal. 
Ometi ei ole konverentsi õnnestumise 
kriteeriumiks küsimuste ja probleemide 
lahenduste üldarv, pigem on konverents 
kohaks, kus luuakse kontakte erinevate 
maade uurijate vahel. Viimast eesmärki

täitis kindlasti ka kongressiga kaas
nenud kultuurisündmuste lai valik, 
alates Ljubljana majoressi vastuvõtust 
kuni mitmesuguste kunstisündmuste 
avamiseni.

Integratsioon esteetikute vahel on 
tähtis ka seetõttu, et juba järgmisel cs- 
teetikakongressil tuleb ühiselt arutada 
esteetikaprobleemide iile XXI sajandil.

Marek Volt, 
filosoofiam agistrant

Sooelamus
S elleks, et rappa minna, pole vaja 

muud kui head tahtmisi, veidi ro
mantilist meelt ja  vihmasel sügisel ka 
kummikuid. Ning head kaaslast. Minul 
olid need kõik olemas ja  nii rõõmustasin 
võimaluse üle veeta kümme ilusat 
sügispäeva erinevates Eesti soodes 
Manijasl ja  Lääne-Eesti kadastikest 
rääkimata. Eemal tsivilisatsioonist, 
nautisime mõlemad Günteriga, kes 
sakslane ja  pensionipõlves täielikult 
taimede pildistamisele pühendunud, 
vaikelu rabas, sillerdavat merd ja  
lihtsalt vaba olemist. Kogu reisi 
kõrgpunktiks jä i aga sündmus, millest 
järgnevalt juttu tuleb.

N eljapäeva hommik. Tibulas, kuid 
me ei lasknud end sellisel tühiasjal 

häirida ja  valmistusime matkaks Endla 
rabas. Mina valmistusin erilise hoolega, 
mis seisnes pidulikult uue kompassi 
karbi seest väljavõtmises ja  kohalikult 
"rabaspetsialistilt ” juhtnööride saami
ses. Ilmselt suutsin jätta veidi taipamatu 
inimese mulje, sest ta aina korrutas: 
"Lähete üle kolme silla ja  siis pöörate 
paremale, kas on selge?" “Jah," aga 
ilmselt ei kõlanud see väga veenvalt, 
sest ta pani mulle veel kord südamele, et 
me liiga kaugele ei läheks.

A susime teele. Mina, kolm kaarti 
käes, ja  kompass kaelas, Günter 

pimesi mind usaldades, järel vantsimas. 
Esialgu läks kõik libedalt: järv oli täp
selt seal, kus ta olema pidi ja  ülejäänud 
loodusobjektid ka. Esimesel ristmikul 
tegin kindlaks', et kaardid ja tegelikkus 
ei harmoneeru omavahel. “Mulle tun

dub, et neil kaartidel on midagi viga, ” 
kaebasin kaaslasele. “Kasuta kom
passi, " soovitas tema. Nõuannet jär
gides pöörasime paremale. Mõne aja 
pärast jõudsime soisele põllule ja  öko
noomsuse huvides ületasime selle risti. 
Silt viitas teele, mida polnud olemaski. 
Raske südamega valisime varuraja ja  
sattusime metsa. Metsas tundus mulle, 
et me oleme siiski õigel teel. Kaaslase 
reageering oli ootuspäratu: suurest 
rõõmust viskas ta end maoli maha ja  
kukkus makroõbjektiivi abil kattekolda 
pidistama. "Te olete rikkad, " hõikas ta. 
Minu imestunud nägu nähes selgitas ta: 
"Teil on nii palju kattekolda!!" Mida, 
nagu selgus, Saksamaal peaaegu enam 
polegi.

J ätkasime teed. Ületasime silla, üle
tasime teise ja  tüki kolmandatki. 

"Paremale, paremale, ” vasardas peas 
ja  otsisin põnevusega teeotsa. Kuid 
mida polnud, seda polnud. Jõudsin 
ainuvõimalikule järeldusele: me olime 
ületanud valed sillad! “ült, ei usu, ’’ 
ütles Günter, "Me lugesime lihtsalt va
lesti, " ja  astusime vapralt edasi. "Mis 
siin ikka juhtuda saab, ” oli tema opti
mistlik, "ainult see, et me jõuame oma 
sihtpunkti väikese ringiga ”.

R ada muutus järjest kitsamaks ja  
sildade kokkulugemisega ei tulnud 

me enam loime. Lõpuks teatasin: me 
oleme ikkagi eksinud! "Oh, pole viga," 
teatas igati rahulik seltsiline, “hiljemalt 
kolme päeva pärast saadab sinu isa 
päästeameti appi. " Üritades päästa 
veel, mis päästa annab, uurisin üksi

ti Kutsub ju...

□ Nii näeb Endla raba vaatetornist.

pulgi kõiki kolme kaarti ja  kompassi. 
Mitte miski ei klappinud: kaartide järgi 
pidime minema itta, kompassi järgi 
läände ning tegelikkuses jätkasime oma 
teed põhja suunas.

• •

Ü letasime veel mõned sillad, kuid 
paremale keeramisest polnud ju t

tugi. "Nii, kust päike paistab?" tahtsin 
Günterilt teada. Günter vaatas otsiva 
pilguga taevasse ja  osutas kõige suure
male pilvele: “Mulle tundub, et selle 
tagant. ” "No siis me ei lähegi nii väga 
valesti, ” rõõmustasin mina ja  kui me 
pärast järjekordset sillaületust saime 
lõpuks paremale keerata, võisime kind
lad olla, et olime Õigesti tulnud.

V aatamata üha tugevnevale 
vihmale, jätkasime rõõmsalt teed, 

lootuses kohe-kohe rappa jõuda. Koht, 
kuhu me sattusime, võis kunagi raba 
olla, kuid momendil oli see üks suur 
üleujutatud ala. kust ei pääsenud edasi 
ega külje peale. Mulle vähemalt tundus 
nii. Günter minu ar\'amust ei jaganudja 
põrutas vasakule metsa. “See maa ju  
lausa kannab! ” hüüdis ta ja  suundus 
oksi ragistades ning tasakaalu hoid
miseks kõikvõimalikest kohtadest kinni 
haarates vastu hukule. See tähendab, 
salakavalale jõele. Mina, kes ma esialgu 
olin jäänud metsa veeres äraootavale 
seisukohale ja  võitlesin tulutult vere
januliste sääskedega, jõudsin otsusele, 
et ei taha üksinda selles soos hukka 
saada. Paar korda õnnestus kummikud 
peaaegu kaotada, ja  ka meelerahu, kuid 
kaaslase imelised "Oh-hoo, soo!"- 
hõisked tekitasid mingi kindlustunde, et 
me oleme küll hullud, kuid mitte 
kadunud. Kui lõpuks niikaugele jõud
sime, et edasi polnud võimalik saada, 
pöörasime otsa ringi. Minu veidi hir
munud küsimusele "Kas sa ikka leiad 
tagasitee? " vastas tema: “Seisa paigal, 
ma teen sinust soos veel ühe pildi".

O ma kaadri kätte saanud, asusime 
kummikute tirtsudes, osaliselt 

kõtvuni vee all, saadetuna tuhandetest 
sääskedest, tagasiteele. Tänu üha 
tugevnevale vihmale olid sillad muu
tunud libedaks kui kreemseep ja  nende 
ületamisel tuli mitmekordselt ettevaatlik 
olla.

L õpuks, kuid siiski mitte väga hilja, 
jõudsime üdini läbimärgadena ta

gasi lähtepunkti. Et ennetada või
malikke tagajärgi, tõmbasime selga kui
vad riided ja  jõime teed rummiga. Mina 
üritasin kaarte uurides selgusele jõuda, 
kus me siis lõppude lõpuks olime. Üks

oli kindel: mitte seal, kus me olema 
pidime. Oma uudishimu rahuldamiseks 
otsisime veel kord üles “rabaeksperdi *’ 
lootuses tema abiga tõde välja selgi
tada. Minu jutu põhjal jõudis ta ainuvõi
malikule järeldusele: "Teate, sellist 
kohta, kus te ohte, pole olemaski!" Sel
lise väitega ma nõustuda ei saanud: 
"Kuidas pole olemas? Me olime ju  
seal! " Seejärel võttis ta ette neli kaarti, 
ajas näpuga järge, kuulas meid veel 
kord üle ja  puhkes naerma: “Mu jumal! 
Te olite Salus!" Mis, nagu selgus, asus 
tegelikust sihtpunktist mõni kilomeeter 
vastassuunas. "Ma ütlesin, et üle kolme 
silla ja  paremale. Te lähete üle kolme
teistkümne ja  vasakule! Jumal tänatud, 
ct teil jäikus taipu mindud teed mööda 
tagasi tulla. See oleks võinud väga hal
vasti lõppeda. ” "Me oleme arukad ini
mesed," teatasin, aga mulle tundus, et 
ta ei tahtnud seda hästi uskuda.

"See oli sinust siiski väga tore, et sa 
meid eksiteele viisid. Tavalist rada käia 
on küll kindlam, aga igavam. Tänasest 
sündmusest ei oleks ma mingi hinna eest 
olnud nõus loobuma. See oli elamus. 
Suure algustähega," ütles Günter ja  ma 
nõustusin temaga sajaprotsendiliselt. 
“Ning loo moraal?" küsite teie. No see 
on ju  ütlematagi selge: rappa mingu 
ainult see, kes sealt ka välja tulla oskab.

Katrin Järvet, 
saksa filoloogia 4. aasta üliõpilane

Kolm kaarti ja kom pass ei sii alati sihtpunkti...
G ünter Hahni fotod
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In memoriam

prof emer HARALD PEEP
26. märts 193 I -  8. oktoober 1998

Soomest saabunud valus sõnum armsa 
kolleegi emeriitprofessor Harald Peebu 
lahkumisest paneb meid, ajutiselt siia- 
jääjaid, veel kord mõtlema eesti kirjan
dusteadusliku olu iile selle sõjajärgsel 
vahest järsimalgi põlvkondlikul üle
minekul. Paneb taipama, kui haruldased 
on Harald Peebu taolised tugevust ja 
tasakaalu ühendavad isiksused väikestes 
kultuurides ning kui tõrksalt vaimne 
protsess üleüldse allub sotsiaal-rat- 
sionaalsetele soovunelmatele.

Oma tudengiaastaist on mul meeles, 
kui suure austuse-õhinaga kaaslased 
körvalkursuselt, eesti filoloogid Olev 
Remsu(jev) ja Toivo Kuldsepp pajatasid 
professor Harald Peebu lennukatest 
vaimuteravatest loengutest. Neile oli 
Peep sama, mis meile, toonastele inglise 
filoloogidele, Arthur-Robert Hone. Kui 
Lääne kirjanduste professor Villem Alt
toa mind ennast 1973, aasta lõpus oma 
verinooreks järglaseks eesti kirjanduse 
ja rahvaluule kateedrisse kutsus, näis 
mulle, nagu oleks kateedrijuhataja 
Harald Peep akadeemilist professori- 
ametit pidanud juba pikki aastaid - ta oli 
soliidne, autoriteetne, kultuurne, pisias- 
jalikust sehkendamisest ülevaatav.
Kateedri mõnegi koosoleku ülenärvili- 
suse oskas ta sobivalt maandada.

Filoloogiateaduskonna dekaaniks 
olles oli Peebul tavaks ülalt tulnud 
ebameeldivat laadi pabereid kas mõnda 
oma lauasahtlisse “unustada” või 
prügikorvi sokutada. Nii säästis ta 
kolleege üha ebavajalikust närvikulust.
Loomult ikka rahumeelne, heatahtlik ja 
sõbralik, ei puudunud tal samas 
parteilasena, veel enam aga otsekohese 
inimesena julgus olgu või rektorile en
dale paar kõvemat sõna öelda, kui too 
ülikooli suures nõukogus filosooftde- 
fdoloogide ideoloogiliste puudujääkide 
peale kõlavalt kärkima kippus. Harald 
Peebu kõrval oli rahulik ja hea töötada.
Seda jõudis kindlasti kogeda ka kadunud 
professor Juri Lotman, kes 1980. aastal 
“komandeeriti” vene kirjanduse kateed
rist, nii nagu professor Peep ise eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedrist, 
väliskirjanduse (hilisemat maailmakir
janduse) kateedrit (taas) üles ehitama.

Professoriks sai Harald Peep 1973/74. 
õppeaastal - pärast seda, kui ta 1970. 
aaslal oli kaitsnud filoloogiadoktori 
väitekirja teemal “Eesli lüürika kujune
mislugu aastail 1917 - 1929”. Ent eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedrit 
juhatas ta Karl Taevi vahetu järglasena 
juba 1966, aastast alates. Sellesse pe
rioodi langesid Peebu esimesed tõsise
mad tööd. Ta keskendus sõjaeelse eesti 
kirjanduse võtmekujude, nagu Tuglas,
Gailit, Under, Luts, Barbarus, Visnapuu 
jt, loomingule. Artiklikogu “Pilk peegli 
taha” ilmus 1967. aastal, lühi
monograafiad “Johannes Vares-Bar- 
barus” ja “Henrik Visnapuu” vastavalt 
1959. ja 1989. aastal. Harald Peebu 
panus oli oluline “Eesti kirjanduse 
ajaloos”, mitmetes kooliõpikutes ning 
eesti kirjandust tutvustavates teostes.

Järgnevalt köitsid Harald Peepu ikka 
rohkem kirjandusteooria küsimused.

Tema artiklid sellest valdkonnast 
koondusid “Tähtraamatusse” (1978).
1992. aastal valiti Harald Peep kirjan
dusteooria õppetooli professoriks. 
Kirjandusteooria kursust luges ta 
ülikoolis emeriitprofessorina veel 
pärast pensioniikka jõudmist. Loo
mult skeptik, ei läinud ta kaasa moe
vooludega. Aluseks jäi klassikalise 
(peamiselt saksa) traditsiooni 
võrdlcv-ajaloolinc kirjanduskäsitlus, 
sotsioloogiHs-strukturalistlike lisan
dustega. Samas eitas Peep põhimõt- 
tekindlalt nii vulgaarsotsioloogilise 
kui ka formalistliku meetodi lihtsus
tavaid liialdusi.

Just professor Peebu juhitud tõsine 
akadeemiline liin Tartu Ülikoolis ta
gas sideme sõjaeelse eesti kirjan
dusteadusega ning tõrjus nõuko
gudeaegsel ideoloogilisel rindel ta
gasi kirjanduse ülcpoli tiseerimise 
kampaaniaid.

Kolleegid tundsid professor Peepu 
vaimurikka, kujuka sõnaga ja huu
morist lugu pidava mehena. 
Loomeküpsuses paelusidki teda just 
mõned n-ö perifeersed, tegelikult aga 
suure kirjandusega süvitsi seotud kir
jandusnähtused: 1992. aastal ilmus 
esseekogu “Hajamõtteid huumorist”, 
millele 1996. aastal lisandus käsitlus 
kriminaalproosast “Kolm laipa, kõik 
surnud ehk kriminaalne kirjandus
maastik”.

Siin katkes prof Peebu viljakas, 
eesti kirjanduskultuuri avaralt rikas
tanud elutöö.

Harald Peep sündis Valgas 
sõjaväelase pojana. Vahest oli isalt 
päritud söjamchelik tugevus, mis ai
tas Harald Peebul eesti kirjan
dusteadust kaitsta sotsrealismi dog
madesse lakeiliku mandumise eest? 
Kas soosis ehk just üleskasvamine 
rajamaal Valgas mõtteavarust ja dia
loogilist elutarkust, mis Harald 
Peepu läbi tema elu ja loomingu 
iseloomustas?

Me jääme teda sügavas kurbuses 
leinama ja temast puudust tundma, 
tema tundlikust tugevusest siiski tu
levikuks julgust saades.

Kolleegide nimel 
Jüri Talvet

Ärasaatmine teisipäeval, 20. ok
toobril kl 13 aulast. Tema tuhastatud 
põrm sängitatakse Vana-Jaani kal
mistule.

aeta diurna muuseum

Registreerimine Eesti üliõpilaste 
meistrivõistlustele korvpallis

Kuni 22. oktoobrini on võimalik regist
reerida mees-janaiskondi Eesti üliõpilaste 
meistrivõistlustele korvpallis harrastajate 
liigasse. Võistkondade komplekteerimine 
vaba, näiteks teaduskondade, kursuste 
vms alusel. Võistlused mõeldud üliõpilas
tele ja õppejõududele, kes harjutavad ja 
mängivad harrastajate tasemel. 
Võistkonda võib kuuluda kuni 2 Eesti 
meistrivõistlustel korvpallis meistri- või 
esiliigas osalevat mängijat. Finaalturniir 
peetakse 20. märtsil Tallinnas TTÜ Spor

dihoones. Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
liikmesõppeasutuste Võistkondadele 
osalemine tasuta.

Registreerimine ja info Eesti 
Akadeemilises Spordiliidus (Jakobi 3, 
Tartu, tel 434 790, e-mail kairisc@ut.ee) 
kuni 22. oktoobrini. 1997/98. õa aastal 
osales võistlustel ligi 40 mees- ja nais
konda.

Kairis Leinus, 
Eesti A kadeem ilise Spordiliidu  

peasekretär

' SEL SMÄDÄLÄL
□ 14. oktoobril esitles Võro Instituut 

raamatukogus oma hiljuti väljaantud  
raam atuid “Võro Instituudi 
toim õtiseq” 3-5 ning helikassetti 
“Pini hind” võro kirjamehe Pulga 
Jaani juttudega.

15. oktoobril
□  kirjutasid TÜ Sihtasutus ja eramu  

Kreutzwaldi 6 praegused valdajad  
alla ostu-m üügilepingule, m ille järgi 
Turu Ülikooli Sihtasutus ostab A l
var Aalto poolt projekteeritud  
eramu K reuzwaldi 6.

□ Raamatukogus avali Alvar Aalto 100. 
sünniaastapäevale pühendatud näi
tus “Aalto: 3 objekti Eestis” . Et
tekannetega Aalio arhitektuuri oma
pärast esinesid Soome Riigi Kuns
timuuseumi direktor Marja-Liisa 
Rönkkö ja Eesti Arhitek
tuurimuuseumi direktor Karin Hallas.

□ Kehakultuuriteaduskond korraldas 15. 
ja 16. oktoobril rahvuvahelise spor- 
diteaduste alase konverentsi.

16. oktoobril

□ ülikooli kunstimuuseumis avati näitus 
“Tõusva päikese maa jaapani 18.- 
19. saj puugravüüridel ja kapten  
K rusensterni 1803 - 1806. aasta üm 
berm aailm areisi piltidel.

□ Kell 17 algab Jõhvi koolinoorte majas

loeng
Vabade kunstide kutsutud professori 

Jaan Krossi järgm ised loengud toimu
vad 20. okt kl 16.15 ja 21. okt kl 14.15 ph 
aud 102 teemal “Teekond läbi novellide”.

19. - 23, oktoobrini toimub politoloogia 
osakonnas külalisõppejõu Nikolai 
M ezhevichi (Sankt Peterburgi Riiklik  
Ülikool) loeng “Vene-Eesti suhted: 
ajafoolis-poliitilinc ülevaade” (vene 
keeles). Täpsem aja- ja ruumikava poli
toloogia osakonna koduleheküljel http:// 
www.ut.ee/SOPL.

väitekiri
Teisipäeval, 20.oktoobril kaitsevad 

m agistritööd Riia 23, ruumis 218: 
kl 10.15 Irina Bichele - “Manipulating 

ascorbate-associated plantozone toleranee 
by darkness (taimefüsioloogia)”. Juhen
daja TÜMRI dots Heino Moldau, dr(biol), 
oponent TPÜ Ökoloogia Instituudi Tartu 
osak juhataja Olevi Kull, knd(biol);

kl 11.15 Hillar Eiehelm ann - “Towards 
understandingoscillations in photosynthe- 
sis: a mathematieal model of bioehemistry 
of photosynthesis (taimefüsioloogia)”. 
Juhendaja TÜMRI prof Agu Laisk, dr 
(biol), oponent sotsiaalteaduskonna dots 
Kalevi Kull, knd (biol);

kl 12.15 Eeva Heinaru * “Different types 
of phenol and p-eresol eatabolism in phe- 
nol- and p-eresol-degrading baeteria iso- 
lated from river water eontinuously pol- 
luted by phenolie eompounds (mikro
bioloogia)”. Juhendaja TÜMRI prof Ain 
Heinaru, knd (biol), oponent TÜ keskkon
natehnoloogia osak vanemteadur Allan 
Nurk, PhD;

kl 13,15 Eve Laasik - “Biokontrolli tüve 
Pseudomonas fluorescens СНА0 ja tema 
antibiootikumi üleprodutseeriva derivaadi 
mõju juuri alaliselt koloniseerivate pseu- 
domonaadide mitmekesisusele (geneeti
ka)”, oponent TTÜ geenitehnoloogia 
osakonna prof Erkki Truve, PhD;

kl 14.15 Ene Talpsep - “Diversity of 
river water bacterial eommunities influ- 
eneed by phenolie leachate of oil shale 
industry (mikrobioloogia)”. Juhendaja 
TÜMRI prof Ain Heinaru, knd (biol), opo
nent TÜMRI dots Tiina Alamäe, knd 
(biol).

Kolmapäeval, 21. oktoobril kell 13 kait
sevad nõukogu saalis:

Tiina Ristim äc doktoritööd “Südame 
löögisageduse muutlikkus südame

Ivar Tallo avalik loeng “Avalik 
eetika”.

□ Kell IВ algab ülikooli aulas suur 
hõimupäevade kontsert.

□ 18.-21. oktoobril on meil külalised 
Georgia Ülikoolist, kes kohtuvad 
prorektor T. Seenega, rektor J. Aavik
soo j a Tartu maavanema J. Õunapuuga.

T U LEVAl У; NÄDALAL
□ 19. oktoobril kl 16.30 peab ETVs TÜ 

avatud ülikooli loengu majan
dusteaduskonna dekaan Jüri Sepp
teemal “Inimene ja institutsioonid ma
janduses”.

□ 21. oktoobril on ülikoolis Ida-Viru
maa päev.

22. oktoobril
□ on Jaan Eattiku juubelikonverents 

Lüllemäel. (Korraldavad Võru Insti
tuut koostöös filosoofiateaduskonna
ga).

□ 22. ja 23. oktoobril toimub ülikooli 
raamatukogus Eesti raamatuko
guhoidjate VII kongress.

□ 23. oktoobril on ülikooli nõukogu is
tung.

□ 23. - 24. oktoobrini korraldavad Eesti 
Akadeemiline Pedagoogika Selts ja 
TÜ pedagoogika osakond Tartus rah
vusvahelise konverentsi “Kodu ja 
kool muutuvas ajas”.

näitus

info
ishecmiatÕvc haigetel”. Oponeerivad prof 
Jaan Eha (Mustamäe Haigla) ja prof Stecn 
Juul-Mocllcr (Malmö Ülikool) ning 

Juta Raud m agistriväitekirja “Ema ja 
lapse kliinilis-antropomcclriliste tunnuste 
osatähtsuse selgitamine sünnitusabis”. 
Oponeerib dots Kadri Matt (TÜ naiste
kliinik).
Neljapäeval, 22. oktoobri! Riia 23, ruu

mis 218 kaitsevad m agistritööd: 

kl 10.15 Reet M arits - “Kahekompo- 
ncndiline regulaatorsüstccm pehR pehS 
kontrollib cndopolügalakturonaasi pro
duktsiooni ja virulentsust taimcpatogccnis 
Erwinia carotovora alaml. carorovora 
(geneetika)”. Juhendaja Helsingi Ülikooli 
prof Tapio Palva, PhD, oponent TÜMRI 
dots Maia Kivisaar, PhD; 

kl 11.15 Jüri Parik - “Meetodite modi
fitseerimisest gencctilistes uuringutes 
(geneetika)”. Oponent TÜMRI prof Mart 
Ustav, knd (keemia);

kl 12.15 Tiit Talpsepp - “ Veise papi 1- 
loomiviiruse onkovalgu E5 üks või
malikke toimemehhanisme -  vabaradi- 
kaalsctc signaaliülckanderadade ak
tiveerimine rakus (viroloogia)”. Juhendaja 
TÜMRI prof Mart Ustav, oponent TÜ 
tehnoloogiakeskuse geenitehnoloogia 
osak vanemteadur Aksel Soosaar, PhD;

kl 13.15 M art Viikm aa - “Eestlaste 
populatsioonigcncctilinc uurimine
geneetiliste distantside ja klasteranalüiisi 
abil (geneetika)”. Oponent prof A.-V. 
Mikelsaar, dr (biol).

Reedel, 23. oktoobril kl 11.15 kaitseb 
Riia 23-217 doktoritööd A ndrus Tasa  
“Biologieal leaching ofshalcs: black shale 
and oil shale”. Oponent dr (biol) Stoyan 
Nikolov Groudev (Sofia Bulgaria).

professorite klubi
Neljapäeval, 22. oktoobril kl 17.15 

toimub ajaloo muuseumis kohtumine 
vabade kunstide prof Jaan K rossiga. Tee
maks on “Eesti kirjanduse läbilöögijõud 
Euroopas”.

vana
H auakivi Pent N urm ekunnale
Laupäeval, 17. oktoobril kell 14 on Vana- 

Jaani kalmistul Raadil ülikooli oricntalis- 
tikakabineti rajaja polüglott Pent Nur- 
mekunna hauakivi avamine.

Mälestuskivi õnnistab TÜ koguduse 
õpetaja Allan Taruste.

A ja lo o m u u se u m
Toomemägi

http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17,
Elus näitus!

“Mõõdud ja kaalud muuseumi kogudest” 
(avamine kolmapäeval, 21. oktoobril kl 
16).
Näitused: “Surnud õpetavad elavaid” - 

näitus paleopatoloogiast, Margus Rumpi 
maalid “Avatud valguses”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupat
siooniaastatel”, “70 aastat eestikeelset 
ülikooli”.

K u n st im u u se u m
Peahoone

http://www.ut.ee/REKL/muuscum.htm 
E-R 11-16 
Info 375 348
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid.

Uus näitus!
Tõusva päikese maa jaapani 18. - 19. saj 

puugravüüridel ja kapten Krusensterni 
1803. - 1806. a ümbermaailmareisi 
piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g ia m u u s e u m  
Vanemuise 46 

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16 
Info 375 833
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

G e o lo o g ia m u u se u m  
Vanemuise 46

http://www,ut.ee/BGGM/
K-L 10-16 
Info 375 839
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o ta a n ik a a ed  
Lai 40

E-P 10-17
Info 432 643

R a a m a tu k o g u  
E-R 10-17
Näitused: “Aalto: 3 objekti Eestis, 

“Julius Madisson 100" (kauaaegne 
ajalooõppejõud ülikoolis), hõimupäeva
dele pühendatud liiviteenialine näitus 
“Siin on meie kodu”, Tõnis Saarde fotonäi
tus “Vetepidu”.

R aam at u mu u seu m 
E-R 12-15
Näitus "Kaks põlvkonda Loebercid Bal

timaade õigusteaduses”.
H um anitaarraam atukogus 

“Prof Villem Alttoa 100".

Tartu Ülikooli 
raamatupood soovitab:
P eter Jarvis “T äisk asvan u - 

haridus ja  p id evõp e”
Peter Jarvis on tiks kaasaja suuremaid 

täiskasvanuhariduse korüfeesid ja selles 
valdkonnas enam avaldatud autoreid. 
Raamat on abiks kõigile neile, kes 
suhtuvad tõsiselt mõttesse, et inimene 
õpib kogu elu ning kes tahavad anda 
oma panuse pidevasse õppimise- 
õpetamise protsessi. Raamat algab 
täiskasvanutele pakutava hariduse kor
raldamise põhiprintsiipide ning 
kaasaegse teooria analüüsiga, sellele 
järgnevad praktilised nõuanded õp
pekava koostamiseks ja täiskasvanute 
õpetamiseks.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

Peatoim etaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum 137 Trükk: O/Ü Greif
Я 1 К 1 1 \ / С 1 3 6 1 Т  A Q  P T I  B P M C I C  Toim etaja Reno Hekkonens Tartu ЕЁ2400 Tellim ise nr. 1021
U I M I V C n O l  I  А Л О  I  А п  I  U C N d l O  Telefon 375 680; 251 42 300 E-post: ajaleht@ ut.ee Tiraaž 700

Toimetuse aadress: Faks: 37 27 375 440 UT ilmub reedeti
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366 aastat 
ülikooli

asutamisest
Pühapäeval, 25, oktoobril 

tähistab Tartu Ülikool 366 aasta 
möödumist oma asutamisest. 
Aastapäeva puhul ülikooli aulas 
toimuvale vanamuusika 
kontserdile ootab ülikool nii oma 
liikmeid kui kõiki tartlasi.

30. juunil 1632. aastal kirjutas 
Rootsi kuningas Gustav II A dolf 
alla Academia Dorpatensise 
asutamisürikule. Pärast üriku 
kättesaamist avaldas 
kindralkuberner Skytte 21. 
septembril plakati, kus teatas 
gümnaasiumi ülikooliks 
muutmisest. Samas ürikus tegi ta 
teatavaks ülikooli avamise päeva -
15. (uue kalendri järgi 25. 
oktoober) oktoobri. Sellel päeval 
toimusid avamispidustused, 
õppetöö algas hiljem.

366. aasta möödumist ülikooli 
avamisest tähistatakse 
pühapäeval, 25. oktoobril ülikooli 
aulas toimuva tasuta kontserdiga, 
kus vanamuusikaansambel Via 
Sonora esitab muusikat ülikooli 
asutamise ajast. Kell 16 algavale 
kontserdile on oodatud kõik 
huvilised.

A ndres Toode, 
ülikooli pressiesindaja

Üliõpilasliidrid
Helsingist

Eile tutvusid Tartu üliõpilaskonnaga 
üliõpilasliidrid Helsingi Ülikoolist, 
Helsingi Tchnikakõrgkoolist ja Majan

duskõrgkoolist. Õhtul tutvustasid nad 
nõukogu saalis oma üliõpilaskondade 
tegevust.

Koostööprotokoll 
Georgia Ülikooliga

Nädala algul viibis Tartus G eor
gia Ülikooli esindus, kes kohtus 
ülikooli juhtkonnaga, et arutada 
avaliku sektori töötajate kooli
tamisega seotud koostööd. Euroopa 
kolledži direktori kt Raul Eamets, 
ütles, et Georgia Ülikoolis on insti
tuut, mis tegeleb avaliku sektori tööta
jate nõustamise ja koolitamisega ja  et 
selle poolest on ülikool oma osariigis

väga tuntud. "Koostasime Tartu ja 
Georgia ülikooli ühistöö kavatsuste 
protokolli. Selles on kirjas koolitajate 
koolituse programm, mis peaks 
baseeruma vastavate osakondade 
arendamisel (n avalik haldus), avaliku 
sektori töötajate koolitusprogrammi 
väljatöötamine, ameeriklaste õppe
materjalide kohandamine meie 
oludele ja muu taoline tegevus."

Ida-Virumaa ootab
Ida-Viru juhid võtsid teist korda ette 

oma maakonna tutvustamise üli
koolis, seekord aulas. Eeskätt oli see 
mõeldud maakonnast ülikooli Õp
pima tulnutele ning sealt pärit õppe
jõududele ja teistele töötajatele. Õp
pima tulijaid on maakonnast päris 
hulga. Maavanem Rein Aidrna 
mainis, et näiteks tugevaks peetavast 
Narva Pähklimäe gümnaasiumist on 
alati sissesaajaid. Üks asi on Tartusse 
õppima minek, hoopis teine tagasitu
lek. Neid on napilt, kes omalda-Viru- 
maale tagasi lähevad või mujalt tul
nuna sinna tööle lähevad. Maakond 
aga noori haritlasi vajab, ja  koguni

väga. Seoses elektrijaamade eras
tamisega võib investeeringuid tulla ka 
teistesse tööstusharudesse ning tekib 
juurde uusi töökohti. Üldse on 
lähiaastatel tööjõu struktuuri- 
muudatusi oodata. Pidevalt on vaja 
aga õpetajaid, majandusspetsialiste, 
juriste, keemikuid, logistikuid, 
keskkonnakaitse töötajaid jt. Maa
konnajuhid on üldiselt optimistlikud, 
sest maakonna arengukava järgi on 
Ida-Virumaal suuri muudatusi ning 
tulemas noortele kohti leidub.

Varje Sootak

T a r t u  Ü l i k o o l i  n õ u k o g u

23. oktoobril
Täna toimuval ülikooli nõukogu is

tungil on kavas:
* prorektor Volli Kalmu ettekanne 

kuratooriumi soovituste realiseerimi
sest,

* osavõtu otsustamine Kääriku-Teh- 
vandi Sihtasutusest (prorektor Hele 
Everaus),

* nõukogu kodukorra täiendamine 
alaliste komisjonide reglemendiga 
(akadeemiline sekretär Ivar-Igor 
Saarniit),

* informatsioon õppekorralduseeskir
ja tj84 täitmisest (prorektor V. Kalm),

* taotluste kinnitamine sihtfinantsee
ritavate teemade jätkamiseks,

* auliikme nimetamine ( majandus
teaduskond on esitanud euroteaduskon- 
na direktori aastail 1993 - 1998 prof 
Toivo Miljani) jt küsimused.

Prof Juri Lotmani 
auditoorium

avatakse tema viiendal sumia-aas- 
tapäeval kolmapäeval, 28. oktoobril kl
14. Selleks on humanitaarhoone ruum 
222. Auditooriumis avatakse ka tema 
barcljccf.

T artu  Ülikool Turus menukas

□ M üom eeter pakkus huvi äsja Tartust saabunud ja messil meie stendi 
külastanud Turu Ülikooli rektorile prof Keijo V irtanenilc (seisab), 
prodekaan prof Ritta Pyykköle (vasakul) ja kantsler Keijo Pauniole, kes 
ei pidanud paljuks m üom eetrit om al nahal proovida. Test näitas, et 
Turu Ülikool on kindlates kätes.

Toom as Karu foto

16.-18. oktoobrini oli Turu M es
sikeskuses Soom e teine teadus- 
mess. Samas peeti raam atum essi.

Tartu Ülikool sai üürida stendi teadus- 
messil tänu Eesti Innovatsioonifondi 
toetusele. Jätkuvalt oli tunda soomlaste 
huvi Õppida Tartu Ülikoolis. Sel messil 
oli aga peamine meie teadustöö tule
muste tutvustamine. Esitlesime kolme 
projekti, mis kõik on suunatud inimese 
elu kvaliteedi parandamisele.

1. Termoluminestscntsdctektorid
on originaalsed, Tartu Ülikoolis sün
teesitud pisikesed tablctikescd, mis ai
tavad jälgida к iirgusohtlikus piirkonnas 
või kiirgusallika läheduses töötavate 
inimeste teivist või keskkonna seisun
dit. Eesti Innovatsioonifondi toetusel on 
välja töötatud seade, mis on ühtlasi nii 
mõõtmistulemuste lugeja kui detekto
rite kalibraator. Tartu seade on seni 
laialt kasutusel olevast Rootsis valmis
tatavast seadmest mõõtmetelt tunduvalt 
väiksem, selle kasutamine on odavam. 
Tartu seade töötab kiiremini ja täp
semini, sest mõõtmis-ja kalibreerimis- 
protsessid on automatiseeritud, eri
nevalt seni kasutatavatest seadmetest, 
mis vajavad palju käsitsitööd. Projekti 
juhib vanemteadur Mihkel Kerikmäe. 
Pärast ЕС vastavustunnuse saamist on 
ülikool valmis mõõtmis- ja kalib- 
reerimisteenust müüma, Eesti Kiirgus
keskuse kiirgustegevusluba on juba ole
mas.

2. Professor Toomas Karu juhtimisel 
on ülikoolis loodud arvutiprogramm  
ATLEET™, mille abil saab määrata 
sportlase töövõimet ja treeningu inten
siivsust, analüüsides vere laktaadisisal- 
dust. Kuid selleks pole enam tarvis vere

proove võtta, piisab kui treeningu ajal 
käckcll-pulsimõõturilt POLAR® 
saadud pulsisagedused analüüsida pro
grammiga ATLEET™. Selle põhjal on 
sportlasel, tema treeneril või arstil või
malik teha järeldused treeningu iga etapi 
intensiivsusest ja treeningumcctoditc 
sobivusest. Rääkimata uue meetodi 
mugavusest, on see tunduvalt odavam 
võrreldes vereproovidega (seadmed ja 
vahendid, steriilsuse nõuded jm).

3. Tõenäoliselt kogu teadusmessi üks 
menukamaid eksponaate oli Arved 
Vainu müomeeter. Esmakordselt esit
leti laiema avalikkuse ees müomcetri 
uut, disainitud mudelit. Miiomeetri 
väliskuju on registreeritud Eestis töös
tusdisaini lahendina, disaini autor on 
Eesli Disainerite Liidu esimees Martin 
Pärn. Messil tegid lihaseteste ja andsid 
selgitusi Aadi ja Kristi Kaljuvee.

Meie messiboksi asend messikülasta
jate peamiste liikumisteede ristil oli 
suurepärane. Müomcetri ümber olnud 
pidev järjekord andis tunnistust soom
laste teadmisjanust. Huvi pakkus eriti 
testi kommentaar, sest treenitus oli tule
mustes näha ka sel juhul, kui spordiga
oli tegeldud kunagi varem. Teisest 
küljest oli lihaspinge tavalisest kõrgem 
näitaja seotud sageli oluliselt 
suurenenud töökoormuse, stressi või 
traumaga. Mitmed messikülastajad olid 
arvamusel, cl sellel seadmel on dia
gnostikas suur tulevik ja avaldasid tun
nustust müomeetri väljatöötamisel ja 
arendusel tehtud tööle.

Soomlastel oli rõõm kuulda, et 
müomcetri alal teeb Tartu Ülikool 
koostööd Helsingi, Kuopio jt Soome 
ülikoolidega, samuti et müomeetrit

kasutavad mõned Soome eraarstid oma 
praktikas. Müomcetri eelmise mudeli 6 
eksemplarist on 4 Soome müüdud. 
Tänaseni kasutatakse mõnes ffisio- 
loogiainstituudis lihase uurimiseks 
sellesse torgatud sondi. Selline uuring 
on väga kallis ja ebamugav ning pole 
igapäevase diagnostikameetodina kasu
tatav. Meditsiinipraktikas on seni ainus 
lihaste testimise vahend tohtri käsi. Kui 
on valida, kas lasta torgata lihasesse 
sond või tunda kehal nõrka müomcetri 
puudutust, siis pole kahtlust, kumma 
meetodi kasuks patsient otsustab.

Soomlased on raamatulembcnc rah
vas. Tartu Ülikooli kirjastuse väljaan
deid uuriti tõsise huviga ja esitati tel
limusi nende ostmiseks. Enim küsiti 
läänemere-soome keelte, kirjanduse ja 
rahvusteaduste alaseid trükiseid.

* * *

Soome ülikoolid ja teadusasutused on 
osanud meist paremini pakkuda oma 
teenuseid ettevõtetele, mis on ilmselt ka 
üks Soome kõrgtehnoloogiliste firmade 
edu põhjusi. Teisalt on Soome üli
koolides paremini välja arendatud 
tehnosiirdeteenistused. Uurisime 
nende sellealaseid kogemusi.

Innovatsioonitalituse peaspetsialist 
Sirje Kahu kohtus Turu Tehnoloogia
keskuses tehnosiirde firma AboaTcch 
Ltd tegevdirektori Janno Kallioga, aru
tarnaks koostöövõimalusi. AboaTcchi 
omanikud on Turu Ülikooli Fond, Äbo 
Akadeemia Fond ja S1TRA (Soome 
Rahvuslik Teadus- ja Arendusfond). 
AboaTechi ülesanne on kaubastada 
Turu ülikoolidest pärit teadustulemusi 
ja edendada alustavaid teadusmahukaid 
firmasid. AboaTcch on tegutsenud 5

aastat, praegu on neil töös 13 leiutist ja 
2 tehnoloogilist väljatöötlust.

Et nii Eesti kui Soome teadlaste ette 
on kerkinud samased probleemid, näi
tab messil tutvustatud kolme raamatu 
üheaegne ilmumine kirjastuselt Werner 
Södeström Lakitieto OY:

“Tutkijan oikeudetja velvollisuudet” 
(Teadlase õigused ja kohustused), 
“Tutkimussopimus” (Teadus- ja 
uurimistöö leping) ning “Tutkimuksen 
tekijänoikeudet” (Teadustöö auto
riõigused). Samu teemasid käsitleb 
meie teadus-ja arendusosakonna 1998. 
aasta algul koostatud materjal “Kuidas

teadmistelt teenida - tarvilikku teavet ja 
nõuandeid uurimistoetuste ja lepingute 
asjaajamiseks ülikoolis”.

Turu teadusmessi '98 külastajad said 
teada palju uut Tartu Ülikoolist ja võisid 
veenduda, et Eestis on potentsiaali kõrg
tehnoloogia alal. Teisalt said messil vii
binud Tartu Ülikooli töötajad uusi kon
takte ning ideid, kuidas oma projekti 
edasi arendada, nii et see vastaks roh
kem tarbija ootustele. Naabermaa 
Soome ülikoolid on meie teadlaste 
koostööpartnerid, kuid Soome võib olla 
ka meie teadustulemuste turg.

Leeni Uba
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Ta rtu  Ülik o o li valitsus

20. oktoobril 
Üliõpilase staatuse

küsimust tutvustas prorektor prof Volli Kalm.
Septembris oli Riigikogus ülikooliseaduse, EV haridus

seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja tulumaksuseaduse 
muutmise ja täiendamise seaduse teine lugemine, mis 
kultuurikomisjoni ettepanekul katkestati. Komisjon ootab 
veel avalik-õiguslike ülikoolide ettepanekuid üliõpilase 
staatuse küsimuse kohta. Ülikoolide esindajad on seda 
haridusministeeriumi korraldusel arutanud. Haridusmi
nisteeriumi tehtud kokkvõttes on ülikooliseaduse § 41 
järgi üliõpilane isik, kes on rektori käskkirjaga immat
rikuleeritud ülikooli tasemeõppesse (täisõpe või osaõpe). 
Eksternid ei ole üliõpilased. Eksternide õigusliku seisundi 
määrab seadus, ülikooli põhikiri ja teised õigusaktid.

Prorektor tegi vastava paragrahvi kohta valitsusele et
tepaneku, et üliõpilane on isik, kes on immatrikuleeri
tud ülikooli tasemeõppesse. TÜ jaoks tähendab 
üliõpilase taoline määratlus seda, et järgmise õppeaasta 
algusest peaks ülikool immatrikuleerima ka avatud üli
kooli tasemeõppijad ja vabakuulajad. Praegu on mõlemat 
liiki õppijatel ülikooliga leping ja aasta sees pole seda 
mõtet ümber vaadata.

Valitsus toetas niisugust üliõpilase määratlust.

Kääriku-Tehvandi olümpiakeskuse
sihtasutuses osalemist tutvustas rektor prof Jaak Aavik

soo. Kuna Kääriku spordibaasi haldamine pole ülikoolile 
jõukohane ning osaliselt dubleerub tegevus Tehvandi 
spordikompleksiga, arutati ühinemisvõimalusi suvel koos 
kultuuriministeeriumiga. Uues keskuses oleksid paremad 
võimalused kogu aasta jooksul sportida ja  puhata, sportlasi 
ette valmistada, spordiüritusi korraldada jne. Sihtasutuse 
nõukogu esimees on Arnold Green, ülikoolist on liikme
teks prorektor Hele Everaus ja haldusdirektor Riho lllak.

Valitsus nõustus Kääriku spordibaaside põhikirja 
muudatustega j a toetab ülikooli osalemist sihtasutuse asu
tajana ning põhikirja. Olümpiakeskuses osalemise 
küsimuse otsustab ülikooli nõukogu.

Majandusteaduskond esitas ettepaneku nimetada

TÜ auliikmeks
Wilfrid Laurier Ülikooli politoloogia professori, 

curotcaduskonna direktori aastail 1993 - L998 Toivo 
Miljani.

Õppekorralduse eeskirja § 84 täitm ist
kommenteeris õppeprorektor Volli Kalm. See eeskirja 
paragrahv sätestab juhud, mil üliõpilane õppekava mit

tetäitmise pärast eksmatrikuleerida tuleb. Õppeaasta algul 
polnud teaduskondades sellest kinni peetud. Õppe- ja 
üliõpilasosakonna nimekirjade alusel eksmatrikuleeriti 
õppekava mittetäitmise tõttu 163 põhiõppe üliõpilast ning 
õppetähtaja möödumise tõttu 22 magistranti ja 7 dok
toranti. Viimaste andmete järgi tuleks veel eksmat
rikuleerida 110 üliõpilast. Valitsusele eelnenud päeval oli 
õppeteenustasu maksmata 30 välisüliõpilasel. Prorektor 
rõhutas, et ülikool peab oma vastuvõetud otsuseid täitma 
ning tugevdama kontrolli edasijõudmise üle. Järgmisel 
õppeaastal rakendub keskne andmebaas ning siis ci pea 
enam iga üliõpilase seisu dekanaadist järele pärima.

Välisüliõpilase stipendiumimäärad
Valitsus otsustas asendada välisüliõpilaste (koostööle

pingute alusel õppivad vahetusüliõpilased) stipendiu- 
mimäära 1500 kr kuus 2250 krooniga ja ISEP-vahetuspro- 
grammi alusel õppivate kuu stipendiumimäära 1500 kr 
3000 krooniga.

Sporditöö finantseerimisest
Spordikeskuse ja linna spordibaaside ettepanekul kin

nitas valitsus spordikeskuse rühmadesse kuulumise uued 
hinnad. Uute hindade vajadust põhjendas haldusdirektor 
Riho lllak. Praegused hinnad on madalad ning nende ja 
eelarvelise ega omavahendite summadega ei kaeta ära 
kõiki ekspluatatsiooni, inventari, korrashoiu jt kulutusi.

* * *
* Sotsiaalteaduskonna nõukogu oli esitanud valit

susele ettepaneku rendile võtta hoone Tiigi 76A. 
Dekaan prof Jüri Allik selgitas, ct kuna sotsiaalteadus
kond on tõusnud suuruselt ülikooli teiseks teaduskonnaks 
ning juurdeehitust pole lähemal ajal kavas, saaks 
rendilevõetavat hoonet (endine saun, mis pankrotti läks) 
kasutada õppehoone ning sissekäiguna. Kuna omanik on 
seal teinud korraliku remondi, saaks osa ruume kohe kasu
tusele võtta. II korrusele saaks ehitada ühe suure 300-ko- 
halise auditooriumi kõigi tarbeks.

Kuna ülikoolil pole praegu selle objekti remontimiseks 
raha ette nähtud ning objekti pole ka territoriaal-ruumilises 
kavas, võttis valitsus taolise informatsiooni teadmiseks 
ning arutab küsimust veel kord koos täiendava mater
jaliga. Nii prorektor Volli Kalm kui rektor Jaak Aaviksoo 
rõhutasid, et nõukogu poolt vastu võetud territoriaal-ruu- 
miline kava on rahalise katteta ning et oleks vaja koostada 
objektide pingerida.

* Valitsus arutas ehitusobjektide Ülikooli 17/19 (Paa- 
bel), Narva 4/6 (majandusteaduskonna õppehoone) ja 
Pepleri 14 täiendavat finantseerimist. Küsimuse otsus
tab ülikooli nõukogu. Rektor leidis lubamatu olevat olu
korra, kus ehitustööde käigus tuleb teha väga suuri lisafi- 
nantseerimisi. Haldusdirektori sõnul sõlmitakse selle aasta
1. septembrist ehituslepingud nii, et neis on kirjas tööde 
lõplikud summad.

* Ülikooli arhitekt Martti Preem teavitas valitsust 
sellest, et koos linnaga on leitud uue ühiselamu ehi
tusalaks Raatuse 22, kus varem paiknesid inööblihal- 
lid.

Õppejõudude sooduskaardid
Alates sellest nädalast annab Ülikooli Üliõpilaskond õp

pejõududele mõeldud rahvusvahelise sooduskaardi ITIC 
(International Teacher/Professor Identily Card). 
Kaardiomanikelc tehakse soodustusi rohkem kui 90 
maailma riigis reisimisel, majutuses, muuseumides jm. 
Eestis peaksid need soodustused peagi hõlmama suuremat 
osa rahvusvahelise üliõpilaspileti ISIC soodustusi, lisaks 
veel õppejõudude erisoodustusi. Kehtiva lSIC-kaardi

omanikke on Eestis praegu ligikaudu 17 000, soodustusi 
andvaid firmasid 50 ringis.

Kaardi omanikuks võib saada iga Eesti Vabariigis ak
rediteeritud kõrgkooli õppejõud ning üld-ja kutscharidus- 
koolide õpetaja. 1999, aasta lõpuni kehtiv ITIC-kaart mak
sab 60 krooni. Kaarte väljastatakse Ülikooli Üliõpilas
konna kontoris Ülikooli 20-305 (tel 432 806, 375 400).

Mida peaks veel teadma õppelaenu kohta!
Üliõpilasel, kelle jaoks õppelaenu saamine on oluline 

õpingute jätkamiseks, tasub õppelaenu väljastamise kohta 
teada rohkem infot, kui pankade rcklaamüllilistcl välja 
pakutakse. Eriti oluliseks muutub taoline info juhul, kui 
õpingutesse planeeritakse akadeemiline puhkus. Üht-teist 
on võimalik parandada ka planeerimata õppetöö katkes
tuste korral.

Olulisim, millest pankade reklaamidel ci informccrita, 
on asjaolu, et õppelaenu teist osa ei väljastata automaat
selt. Tegelikult siiski kontrollitakse, ega tudeng ole va
hepeal akadeemilist või lapsehoolduspuhkust võtnud või 
eksmatrikuleerunud. Juhul kui tudeng on õppelaenu teise 
osa väljastamise ajaks aktiivsest õppetööst eemal, talle 
laenu teist osa ei anta. Probleem peitub selles, et saamata 
jäänud poole aasta õppelaenu ei saa tudeng ka edaspidi 
välja võtta (õppelaenu väljastatakse nominaalõppeaastate 
eest). Kui üks kord õppeaasta jooksul on Õppelaenu 
võetud, siis arvestatakse, et sel õppeaastal on tudeng laenu 
taotlenud, semestrite kaupa õppelaenu võtmist/võtmata 
jätmist ei arvestata. Seega tasub enne akadeemilise 
puhkuse vormistamist kaaluda, millal on seda otstarbekas 
teha või ka millal õppelaenu võtta/võtmata jätta.

Juhul kui mingitel põhjustel jääb sügissemestril õp
pelaen taotlemata, siis kevadsemestril saab taotleda vaid 
poolt õppelaenu summat. Sügissemestri raha tagantjärele 
ei maksta, v.a juhul, kui tudeng on sügissemestri jooksul 
panka informeerinud, et ta soovib kogu vastava õppeaasta 
laenusummat kevadsemestril kasutada.

Neil, kes on eriala vahetanud või plaanivad seda tu

levikus teha, tasub teada, et sellisel juhul makstakse õp
pelaenu välja viimase eriala nominaalõppeaja ulatuses. 
Näiteks: kui liikumisravi tudeng (nominaalõppeacg 4 aas
tat) vahetab II aasta järel eriala ning läheb farmaatsia 11 
aasta tudengiks (nominaalõppeaeg 5 aastat), siis saab ta 
õppelaenu võtta kokku 5 aastat (kui tudeng liikumisravi 
õppides võttis õppelaenu mõlemal õppeaastal, saab ta far
maatsias õppides võtta laenu veel kolmel, mitte enam viiel 
aastal). Laenu tagasimaksmine algab siiski aasta pärast 
ülikooli lõpetamist, vahepealsete aastate eest tuleb loomu
likult laenuintresse tasuda.

Laenuintresside kohta tasub teada seda, et alates 
1998/99. õppeaastast on õppelaenu intressid maksuvabad 
(nagu ka koolituskulud). Üliõpilane või tema ülalpidaja 
võib tulude deklareerimisel esitada pangatoendi Õp
pelaenu intresside tasumise kohta. Sellisel juhul arvatakse 
tasutud õppelaenu intressid maksustatavast tulust maha 
ning vastav osa makse makstakse vajadusel tagasi.

Ülle Kapsi,
üliõpilasnoustaja, tel 375 627, e-post yk@ ut.ee

Politoloogid ja peaministrid 
Käärikul

16. - 18. oktoobrini toimus Kääriku 
spordibaasis järjekordne politoloogia 
osakonna sügiskool. Käärikul on toi
munud mitmeid olulise tähendusega laag
reid ja ühisüritusi Tartu Ülikooli elus. 
Osavõturohkeks ja sisutihedaks tradit
siooniliseks kogunemiseks on saanud ka 
politoloogide Kääriku sügis-ja kevadkool.

Sel korral olid esinejateks Eesti Raadio 
peadirektor Ain Saarna (teemaks “Eesti 
Raadio Eesti poliitika tõmbetuultes”), Eesti 
Kaitseväe juhataja, kindralleitnant Johan
nes Kert (“Kaitsejõud ja kaitsepoliitika”), 
EV peaminister Mart Siimann (“Valit
semine Eestis: täna ja homme”) ning 
peaminister aastatel 1990 - 1992 Edgar 
Savisaar (“Eesti Vabariigi valitsus kuus 
aastat hiljem”). Sellele lisaks oli loomu
likult tudengiprogramm, sest eelkõige 
üliõpilaste üritusena, uue kursusega tutvu
miseks ja terve osakonna kokkukas
vamiseks see sündmus mõeldud ongi.

Muudatused õppetöös
Politoloogia osakond kavandab mõnin

gaid muudatusi oma õppekavas ning

seetõttu oli osakonna jaoks olulisim scoUid 
õppekava muudatuste ühise aruteluga ning 
vastavasisulise küsitlusega. Selgusid 
mõned suundumused. Eelkõige on need 
seotud ainemahtudega, millele on 
tähelepanu juhtinud ka prof Eero Loone 
(Universitas Tartuensis 2. ja 9. okt). 
Üliõpilased eelistaksid rohkem õppetööd, 
kus ainete arv oleks väiksem, kuid see-eest 
tihedama sisuga, suurema mahuga ning mis 
tugineks rohkem erialasele kirjandusele ja 
iseseisvale tööle. Samuti, ct loengukursuse 
sees toimuksid kindlasti lisaseminarid, 
milles käsitletakse spetsiifilisemaid 
küsimusi. Senist õppekoormust peeti enam
vähem normaalseks. Samuti arutati, kuidas 
korraldada ülikooli võimaluste ja 
üliõpilaste vajadustele kohast keeleõpet, 
osakonna töökorraldust jpm.

Järgmisest aastast alates hakatakse aga 
kevaditi korraldama temaatilisi konve
rentse ning sügiskool toimub nagu varase- 
matelgi kordadel: tudengikesksena ning 
osakonna arenemise heaks.

K alm ar Kurs, 
politoloogia osakonna sekretär

□ Kaitseväe juhataja Johannes 
Kerdilt oli näitlik ettekanne 
kaitseväest ja kaitsepoliitikast.

Dialoog peam inistri Mart Siimanni 
ja prof Kaido Jaansoni vahel.

Vello P eflai fotod

Täppisteaduste andmebaasid 
raamatukogus

Kuni 15. novembrini saab raama
tukogus tutvuda matcmaatikaalasc 
andmebaasiga MathSci Disc, mis 
hõlmab publikatsioone ajava
hemikust 1988 kuni 1998 (juunini).

MathSci Disc on American 
Mathematical Society toode ja 
pakub nii matemaatikaalaseid 
alusuuringuid, kui ka kirjandust 
arvutiteaduse, statistika, ökonomeetria ja 
teistes valdkondades. MathSci Disc väljas
tab teadusajakirjade artiklite, raamatute, 
konverentsiteeside bibliograafilise infor
matsiooni koos sisukokkuvõttega. Math- 
SCI CD-ROM-versioon (on olemas ka võr
guversioon) sisaldab kirjeid referatiivaja- 
kirjastMathematicalReviewsya lisaks neid 
kirjeid ajakirjast Current Mathematical 
Publications, mis ei ole eelnimetatus kajas
tatud.

Kuna teadusperioodikaga pidevalt 
töötavate üliõpilaste ja õppejõudude ring 
igal aastal laieneb ja uueneb, pole liigne 
meelde tuletada ka teisi raamatukogus ole
masolevaid elektronotsingu ressurse täp- 
pisteadlastelc.

Kõige operatiivsemat informatsiooni 
ilmunud teadusartiklitest pakub Current 
Contentsx seeria Physical&Chemical and 
Earth Science CDA (iga CD plaat hõlmab 
tervet aastat ja ilmub iga nädal), mis 
skaneerib 924 kõige kõrgema impaet-fiäkto- 
riga füüsika-, keemia- ja matemaati- 
kaalaseid ajakirju.

Multidistsiplinaarnc andmebaas INSPEC  
hõlmab rohkem kui 4200 ajakirja ja üle 
2000 konverentsikogumiku, baseerudes 
sellistel väljaannetel, nagu Pltysics Ab- 
straets, Electrical and Electronics Ab- 
straets, Computer and Control Abstracts. 
Andmebaasi omapäraks on ulatuslik 
kõikvõimalikes konverentside kogumikes 
ilmunud publikatsioonide kajastamine. 
Raamatukogus on INSPEC  olemas aastaist 
1994 kuni 1998. Olgu mainitud, et selle 
andmebaasi aastatellimus maksab ligi 
kümme tuhat dollarit.

Keemikud saavad tutvuda Chemical Ab
stracts CZ)-/?ÜA/-andmebaasiga ajava
hemiku 1996 -  1997 (jaanuar). CA-d saab 
korraga vaadata 4 inimest, kuna see on 
salvestatud raamatukogu arvutivõrku.

Chemical Abstracts CD-I aastatel
limus maksab üle 18 000 USA dol
lari, mistõttu üldiselt tuleb kasutada 
palju odavamaks osutuvat selle and
mebaasi online-vcrsiooni tasulise 
STN  (Science and Technology Net
Work) süsteemi kaudu.

Samuti on interneti vahendusel 
STN  service-с kaudu kättesaadavad 

sellised paljudele vajalikuks osutuda või
vad teaduskirjanduse andmebaasid, nagu: 
CA ( Chemical Abstracts) -  hõlmab bib- 
liokirjeid sisukokkuvõtetega alates aastast 
1967, BIOSIS (Biological Abstracts) alates 
1969. a, COMPUAB (Cambridge Scien- 
tific Abstracts) alates 1981. а , COMPUS- 
ClENCE  alates 1978. a, INSPEC  alates 
1969. a, LIFESCI (Life Sciences) alates 
1978. a, MA TH (Mathematical Abstracts) 
alates 1972. a, M ATIIDI (Mathematical 
Education) alates 1976. a, R USS CI (Rus- 
sian Scientific News) alates 1986. a, 
SOLIDSTATE (SolidState Pltysics) alates 
1981. a jt -  kokku üle 200 andmebaasi.

Eriti tuleb nimetada andmebaasi 
SCISEARCH (Science Citation Index, see 
hõlmab informatsiooni teaduspublikatsioo
nidest alates 1974. a), mis lubab teha muu
hulgas ka tsiteeritavusuuringuid ja seda 
mitte ainult artikli esimese autori järgi (mis 
on SSCL CD-1 versiooni kasutamisel oluli
seks puuduseks), vaid andmebaasis leidu
vate artiklite kõikide (kaas)autorite järgi.

Samuti on STN-süsteemil väga tõhusaid 
ja ainulaadseid võimalusi teha otsinguid 
mitmes andmebaasis korraga.

Referatiivne andmebaas IN IS (Interna
tional Nuclear Information System) CDA 
sisaldab teavet alates 1970. a ja hõlmab 
mitmesuguseid valdkondi, mis tegelevad 
uurimisega tuumaenergia ja selle kasu
tamise mõjust inimkonnale.

Andmebaase saab kasutada raamatukogu 
arvutiandmebaaside ruumis õppelugemis- 
saali kõrval, kus on teie käsutuses 13 arvu
tit.

Ruum on avatud : E-R 8-20, L 12-18.
Tel 375 780. Etteregistreerumise võimalus.

Alla Saari, 
in fo -ja  eurodukom entatsiooni 

osakond

mailto:yk@ut.ee
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Ülikool, filoloogia ja Babülon

□ Foto lähiminevikust: Ülikooli 17/19 on veel punane ja kooruva värviga, 
praegu aga kena kollane ja kutsuvalt puhas ning värske. Aga kas Paabel 
või mitte?

Filosoofiateaduskonna dekaa
nil polnud eelmises UTs Paabeli 
nime vastu midagi, kahe järg
neva loo autoritel aga küll. Hea 
ülikoolipere, kas Paabel sobib või 
mitte?

______________________________ UT

U ues valmivas keeltemajas hak
kavad töötama lääne-euroopa 

keelte, kultuuri ja kirjandusega tegele
vad õppetoolid, mis suurusjärjekorras 
on: inglise, saksa, prantsuse filoloogia, 
skandinavistika (rootsi, taani, norra 
filoloogia), klassikaline filoloogia, his
paania filoloogia ja maailmakirjandus. 
Valmivat maja on hakatud kutsuma Paa
beliks vöi keeltemaja Paabeliks. Ma ei 
tea, kusi see nimi pärineb, igatahes mitte 
tulevaste asukate käest.

Nime ja nähtuse seos on vana 
probleem. Nomen est omen tähendab, et 
nimes peitub asja olemus ja  nimi määrab 
lõpuks ka saatuse. On arvatud ka vas
tupidist, ct nimi ci loc midagi. Siin võib 
meenutada Shakespeare’i sõnu roosi 
nime kohta: ükskõik kuidas seda lille ka 
nimetada, sama hurmav lõhn on tal 
ikkagi. Arvan siiski, ct Paabeli nimi 
vähendab ülikooli meeldivat aroomi.

Püüdleme akadeemiliseks asutuseks, 
euroopalikuks ülikooliks scllc parimas 
klassikalises tähenduses, eesti vaata ct 
ainsaks ülikooliks. Mida oskame vastata 
kolleegidele Euroopast, kui nimetame 
lääne-euroopa filoloogia keskust paabe
liks? On scc nali, eneseiroonia või mi
dagi muud?

K eeleliselt on Paabel äärmuseni ra
hvakeelseks mugandatud vorm 

Babülonist, mis piiblitõlgete tradit
siooni mõjul on säilitanud eesti keeles 
oma mugandkuju. Mis on sellel muist
sel võimsal Aasia riigil ühist valmiva 
ülikool ihoonega? Ajaloolased
Babülooniat Paabeliks ei nimeta, kui 
nad just rahvajutu tasemel lugu ei vesta. 
Paabel säilis Vana Testamendi kon
tekstis. Sellest on ta eestlaste tead
vusesse jäänud kindlas eetilises seoses 
oma kurikuulsa torniga. On Paabeli 
torn, Paabeli segadus ja igavene paabel

halvakspandavas tähenduses. Paabeli 
torn seostub jumala karistusega: see 
kukkus kokku, karistamaks inimesi 
nende ülbuse eest ehitada taevani kõr
guv torn. Paabeli segadus viitab piibli 
järgi keelte lootusetusele segiajamisele. 
Mõlematel on eesti kõncpaiugis nega
tiivne varjund, viidates ülbusele, 
hukatusele ja karistusele. Paabeli kujun
dit kasutatakse siis, kui tegu on halvaks
pandava asjaga. Kuna uus maja asub 
ikka veel vajuva ja praguneva peahoone 
vastas, siis ei tahaks selle nimega kurje 
vaime välja kutsuda.

P iibližargooni kasutatakse rah
valikus kõnes küllalt sageli. 

Küsimus on, kas ülikool ise peab end 
siduma nimega, millel on kahtlane ja 
pahaendeline varjund. Muidugi -  ana
toomikumi kutsuti ka Laibakumiks, 
Iuridicumi jaoks, oleks nimi Viim- 
sepäevakohus võib-olla naljakaski. Üli
kooli ennast on nimetatud konnatiigiks. 
Samuti võiks väävlihaisu ja piiblist tun
tud keemilise reaktsiooni põhjal, mille 
lõpptulemuseks oli NaCl, nimetada 
keemiahoone ümber Soodomaks ja Go- 
morraks (juhul kui Soodomale ei preten
deeri mingi arstiteaduskonna hoone). 
Vahest peaks siis üliõpilascdki jüng
riteks ümber nimetama? Kõik need ni
metused kuuluksid tudenginaljade rub
riiki. Tundub, et meil endil oleks vaja 
rohkem eneseuhkust ja stiilitunnet, 
akadeemilist väärikust. Mis sobib tu
dengile lõõpimiseks, ci pruugi mõjuda 
naljakalt professori või dekaani suus, 
kõnelemata akadeemilisest kõne
pruugist tervikuna.

Iga nimi on aga ülikooli visiitkaart ja 
on kindlasti kõigi siintegutsevate ini
meste ühine probleem. Scc peaks sel
guma ühisarutluse tulemusel ja eeldaks 
ka majaelanike eneste ärakuulamist, 
enne kui õppehoone uksele kinnitatakse 
silt “Paabel”. Milliseid nimesid peaksid 
kandma ülikoolihooncd? Omalt poolt 
arvan, et aluseks võiks võtta ikkagi

hoone funktsiooni, nagu seda on tehtud 
ülikooli teiste hoonete puhul. Sellised 
nimetused on rahvusvaheliselt 
arusaadavad (vrd. Iuridicum). Maail
mapraktika näitab, et akadeemiliste 
hoonete nimede puhul on kaks 
põhimõtet: nad toetuvad kas hoone 
funktsioonile või siis mõne kuulsa (ra
hvusliku) eelkäija mälestuse jäädvus
tamisele. Esimesel juhul on tavaliselt 
ladinapärane vorm neutrumi kujul 
(ematomiewn, iuridicum), teisel juhul 
isikunime omadussõnalise kuju naissoo 
vorm (xA. Porthania Helsingis). Eelkäija 
nime leidmisega on meil vist raskem. 
Pähe tuleb ülikooli taasavamise 
suurkuju Karl Morgenstern, kelle 
tegevus ulatus filoloogiast kultuurilooni 
kõige laiemas mõttes (siis Mor- 
gensternia, mis on aga omajagu 
kohmakas). Nii võiks uus maja kanda 
nime Philologicum. Ühist süsteemi jär
gides võiks humanitaarhoone olla Hu- 
manitarium, ühiskonnateaduste maja -

Civicum, sotsiaalteaduskonna hoone ni
metamine sama süsteemi järgi on raske. 
Kõne alla võiks tulla käändevorm So- 
cialium (mitmuse omastav nimisõnast-  
sotsiaalteaduste sc. maja).

Selline on minu arvamus, mida ei saa 
loomulikult kellelegi peale suruda. 

Vahest on mu suhtumine erandlik, 
peenutsev ja pentsik, rikutud klassika- 
haridusest ja kultuuriloolistest allu
sioonidest? Mu olemus tõrgub mine
mast Paabelisse, mille ajaloolisi, 
teoloogilisi ja eetilisi seoseid hing ci 
taha kuidagi ühitada uue filoloogiamaja 
tegevuse eripära ja saatusega. Aga et asi 
puudutab kogu akadeemilist peret, siis 
kutsun üles kõiki neid, kellele pole ük
skõik aima mater'\ ühe visiitkaardi 
kuju, avaldama oma arvamust. Kas Phi
lologicum või midagi muud?

Anne Lill,
klassikalise filoloogia professor 
uue keeltemaja tulevane asukas

Kas uus 
keeltemaja 

või 
tohuvabohu!
Viimasel ajal võib ajakirjanduses üha 

sagedamini kohata uue keeltemaja kohta 
kasutatavat nimetust Paabel. Tegu on 
ilmselt eelmise rektori teravmeelse 
vaimusünnitisega, mis paraku vaid 
selleks jääb.

Babyloni mugandatud nimi Paabel on 
eesti keeles kasutusel peamiselt nega
tiivses tähenduses, märkides segadust, 
korralagedust, korratust, kaost. 
Algkristlased kutsusid selle nimega 
Roomat, hiljem kasutati seda nimetust 
mitmete Euroopa suurlinnade, eelkõige 
Londoni ja Pariisi kohta, väljendamaks 
masside, rikkuse jne kuhjumist, mida 
peeti kommete lõdvenemise põhjuseks. 
Ülikooli uude keeltemajja koliv ger- 
maani-romaani filoloogia osakond ei 
sea oma töös loodetavasti siiski eesmär
giks mitte seda. Seepärast ei arva ma, et 
säärane kõnekeelne nimetus on 
akadeemilisele asutusele kohane. Sa
muti on probleeme selle nime tõlkimisel 
mõnda võõrkeelde: mida arvaksid 
sellest nt sakslased või prantslased, nor- 
rakad, rootslased või taanlased (kes kõik 
on kaasa aidanud ka maja remondile)? 
Paljudes keeltes säärast mugandatud 
varianti ci olegi ning kasutatakse vaid 
nime Babylon,

Paralleelse variandina on ajakirjan
duses kasutatud nimetust ‘uus keelte
maja’, mida parema puudumisel tuleb 
praegu eelistada. Kõige õigem oleks aga 
ka sellele hoonele nime leidmiseks 
avalik konkurss korraldada. Kuna 
hoone on ülikooli allüksusena uus, õn
nestub sellele ka nime leidmine ehk ker
gemini kui nt marksu majale.

Ivo Volt,
klassikalise filoloogia õppetooli 

m etoodik, magistrant

Isade päev
Tuleval laupäeval kl 12-16 toimub 

Toomemäel üritus “Isad ja lapsed”. 
Lisaks välisüritustcle toimub ajaloo 
muuseumis seminar isadusest Eestis 
ja Põhjamaades.

Isadepäeva korraldavad Põh
jamaade Ministrite Nõukogu in- 
fobüroo koos mittetulundusühin
guga Tartu Spordi- ja Mängu- 
väljakud, Tartu linnavalitsuse 
kultuuriosakonna, Tampere maja 
ning Soome Instituudiga.

Täpsem info järgmises UTs.

Vanast uus
Rektori kabinetis ripub uus lühter, 

mis osalt uus, osalt vana. ARS Metal- 
litöö OÜ juhataja Illar Mceru ütles eelm
isel nädalal selle ülespaneku ajal, et lüh
ter on tehtud aulas enne scllc põlemist 
1965. aastal olnud valgustite tükkidest.

Ülikooli kunstimuuseumi direktori 
Anu Laansalu sõnul olid eelmise sa
jandi esimesel poolel aulas ampiirstiilis 
lühtrid, mis on näha ka ühel Schlatcri 
1842. aasta gravüüril. Need, mis tu
lekahjus kannatada said, osteti 1845. 
aastal Peterburist. Pärast tulekahju neid 
taastama ei hakatud, tükid korjati kokku 
ja viidi kunstimuuseumi hoidlasse.

Rektori abi Ene Seidla lausus, et rek
tori kabinetti otsiti juba tükk aega 
mõnda sobivamat ja paremini valgus
tavat lühtrit. Muuseumihoidlas asuvad 
kastid vaadati läbi ning kunstnik Stanis
lav Netšvolodovi kavandi järgi hakati 
tükkidest uut kokku panema. Tööd oli 
palju, tükid oli vaja puhastada, kokku 
sobitada, puuduvad osad juurde teha, 
keevitada jne. Osa vanade lühtrite tükke 
on veel alles ning mine tea, võib-olla 
läheb neidki tarvis.

Rahvatants jätkuvalt au sees
Ülikooli rahvakunstiansamblil tuleb 

töörohke aasta, sest tuleva suve hakul 
toimuvad väikese vahega nii üldtant- 
supidu Tallinnas kui Gaudeamus Vilni
uses.

Septembris viiekümne kolmandat 
hooaega alustanud rahvakunstiansam- 
bel on üle saamas mõne aasta tagusest 
mõõnaperioodist, kui rühma koosseis 
väga kokku kuivas ning vaevas krooni
line noormeeste põud. Madalseisule 
võib leida mitmeid põhjendusi, mis 
enamasti tulenevad ühiskonnakorra 
muutusest ning väärtuste teisenemisest. 
Kõigile avanesid reisimisvõimalused, 
vaba aeg kulus taasloodud korporat
sioonides ning rahateenimisest sai elu 
sisu. Vähehaaval on aga tudengid taas 
leidnud tcc rahvatantsutrccningutclc 
ning ansambel on saanud uue hin
gamise.

Rahvakunstiansambel koosneb kahest 
tantsurühmast - üliõpilaste ja  vilistlaste

□ Kauaaegne rahvakunstian- 
asam bli juht Henn Tiivel.

□ Siin mc oleme!

segarühmast -  ning rahvamuusi- 
kaorkestrist. Vilistlasrühm kogunes 
1995. aasta Tartu Gaudeamuse jaoks 
ning on koos käinud tänini. Teistest 
jalakeerutajatest eristab ülikooli rah- 
vakunstiansamblit just arvukas 
saateorkester, kus on esindatud erinevad 
instrumendid viiulist kontrabassini. 
Rühma kunstiline juht on juba ligi kak
skümmend aastat Henn Tiivel, treenin
guid aitab läbi viia Marge Värv ning 
orkestrit juhib Mare Lillak.

Soodsat lahendust on saamas kõiki 
isetegevuskollektiive kimbutav alaline 
ruumiprobleem. SÕbra maja kujun
damisel üliõpilasmajaks võib rahva
kunstiansambel treeninguruumide ole

masolule kindel olla. Samas on lahen
damata aastate jooksul kogunenud 
aukartustäratava rahvariiete kogu 
saatus, mille soodsale asukohale üli
kooli peahoone keldris on kavas kohvik 
rajada.

Traditsiooniliselt on ansambel esi
nenud ülikooli kevadpäevade aegu 
Tartu eri paikades ning osalenud suurtel 
rahvatantsuüritustel Tallinnas. Eelmise 
aasta augustis veedeti kümme unusta
matut päeva kontsertreisil Ungarisse.

Rahvatantsijate ühistegevus ei piirdu 
ainult kahe treeninguga nädalas, vaid 
koos võetakse ette mitmeid põnevaid 
üritusi, millel sageli tantsimisega otsene

seos puudub. Rühmal on alati olnud oma 
traditsioonid, millest igal aastal kinni 
peetakse, nagu uute liikmete vasmvõtt 
langevate lehtede õhtul oktoobris ning 
halja oksa pidu jõulude ajal.

Loomulikult võtab rahvakunstian
sambel vastu uusi liikmeid nii tant
sima kui pilli mängima. Et aga tantsu- 
peole pääsevate paaride arv ei ole pii
ramatu, on loomulik rühmasisese 
konkurentsi teke. Üliõpilasele peaks 
meelt mööda olema teadmine, et seni on 
tantsijad-pillimehed semestris ka ühe 
ainepunktiga arvestada võinud.

Lauri Leht

I * I
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Selgitus avansirahade 
viibimise kohta

Ülikooli raamatupidamine juurutab 
käesoleval aastal raamatupidamispro
grammi Concorde. Selles valdkonnas 
tehakse koostööd firmaga AS Korel 
SYS. Paraku tuleb nentida, et koostöö 
on kulgenud kehvasti. Sellest annab tun
nistust kindlasti fakt, et avansirahad ei 
jõudnud oktoobris töötajate pangakon
todele sellise operatiivsusega, nagu on 
sellega ülikooli töötajaskond harjunud. 
Oktoobris maksti avansirahasid esimest 
korda, kasutades süsteemi Concorde. 
Vaatamata AS Korel SYS poolsele kor
duvatele kinnitustele, et kogu pal- 
gamoodul on testitud ja kontrollitud, 
osutus reaalsus hoopis teiseks.

Kuna ülikoolis on avansipäevadeks 
kinnitatud 20. - 23. kuupäev, siis on 
formaalselt kõik korras, kui avansirahad

laekuvad kontole 23. kuupäeval. Üli
kooli töötajad on aga harjunud kõrge
mate standarditega ja  seetõttu palub 
raamatupidamine kõigilt vabandust 
põhjustatud ebamugavuste pärast.

Esimene realisatsioon pal- 
gamooduliga läks kahjuks üle kivide ja 
kändude. Teine realisatsioon, kus 
makstakse palku, aga mitte avanssc, 
saab olema tehniliselt keerulisem. Loo
dame parimat, aga oleme valmis ka 
halvimaks. Kõikide probleemidega pal
kade laekumise osas pöördugem kind
lasti raamatupidamisse, aga ärgem teh
kem seda varem, kui on palgapäev.

Veel kord, palun vabandust põhjus
tatud ja võimalike ebamugavuste pärast!

Taimo Saan, 
finantsdirektor

Ülikooli spordiklubi 90
Algus

Olümpiamängude idee taaselus
tamine, rahvusvaheliste võistluste kor
raldamine, rahvuslike ja rahvusvahe
liste spordiorganisatsioonide loomine 
kiirendasid oluliselt spordi levikut XX 
sajandi algul. Spordiliikumisest ei 
jäänud kõrvale ka Eesti ja Tartu Ülikool.
Baltikumist pärit üliõpilased said oma 
spordiharrastusi rahuldada üliõpilas-ja 
spordiorganisatsioonides. Teistest 
kubermangudest üliõpilastel niisugused 
võimalused puudusid (ka keelebarjääri 
tõttu), samal ajal oli nende arvukus 
Tartu Ülikoolis kõige suurem.

1907. aasta augustis otsustasid 12 
vene rahvusest üliõpilast luua 
üliõpilaste spordiringi. 4. oktoobril 
1908 kogunes 34 üliõpilast asutamis
koosolekule. Nimeks valiti Üliõpilaste 
Ring Sport, millest lõpuks sai 
Üliõpilaste Selts Sport.

Sport tegutses energiliselt. Majan
dusliku aluse pani liuväli botaanikaaia 
tiigil, kus korraldati ilutulestikke ja 
maskeraade sõjaväeorkestri saatel, ka 
kiir- ja iluuisutamisvõistlusi.

□ Foto sõjajärgsest perioodist: 
Fred Kudu oli sügisest 1944 ke
hakultuuriteaduskonna ja spor
diklubi (organiseerija) käivitaja 
ning saavutas rahvusvahelise 
tuntuse küm nevõistluse treene
rina. Tema õpilane Rein Aun 
võitis Tokio olüm piam ängudel 
(1964) hõbem edali.

Ülikool andis kasutada ka endise rat- 
samaneeži (praegu asub sellel kohal ke- 
hakultuurihoone suur võimla Jakobi 5) 
ja mänguväljaku Kassitoomel uue ana
toomikumi vastas ning aastast 1913 
toetas mõne semestri vältel rahaliselt 
võimlemise õpetaja palkamiseks. 
Spordi liikmeskonnas oli 1910. aastal 
56, 1914. aastal 128 inimest. Esimese 
eestlasena sai juhatusse 1914. aastal 
Karl Zolk (cestistatuna Kaarel Leius), 
1915. aastal ka vennad Postid.

Harrastati jalgpalli, tennist, raske- 
jõustikku, võimlemist, vehklemist,

uisutamist jm. 5. aastapäeva puhul 
(1913) korraldati tcnnisevõistluscd, 
j algpalli matš Balti kubermangude teise 
kõrgkooli - Riia Polütehnikumi mees
konnaga. Järgmisel aastal korraldati 
esimesed suusavõistlused Tartus.

Spordi tegevus sai tuntuks nii Tsaari- 
Venemaal kui ka Euroopas. Kutsetele 
Peterburist, Moskvast ja Riiast lisandus 
1910. aastal kutse Saksamaale akadee
milise olümpia küsimuse arutelule.

1929 - 1940
Pärast Vabadussõja lõppu, uue õppe

aasta algul (20. septembril 1920) pi
dasid Spordi aktivistid koosoleku, kus 
otsustati tegevust jätkata. Juhatuse 
esimeheks valiti tsaariaegse seltsi 
juhatuse liige K. Zolk-Lcius. Veidi 
hiljem võeti vastu seltsi uus põhikiri, 
nüüd juba eestikeelne. Seltsi ülesandeks 
jäi oma liikmeid arendada mit
mekülgselt nii kehaliselt kui ka vaim
selt.

Nii algas Tartu Ülikooli üliõpilaste ise
seisva juriidilise isiku õigustega spor- 
diorganisatsiooni teine tegevusperiood.

Tegutsesid talispordi, raskejõustiku ja 
võimlemise ning kevade poole 
veespordi, jalgpalli, tennise ja kerge
jõustiku osakond. Algasid treeningud, 
muretseti inventari ja varustust, hakati 
osa võtma võistlustest ja neid ka ise 
korraldama.

9. detsembril 1921 otsustas ÜS Spordi 
liikmete üldkoosolek võtta uueks ni
meks Eesti Akadeemiline Spordiklubi 
(EASK), sest sooviti rõhutada üliõpi
laskonna esindamist ja pealegi tegutses 
Tallinnas samanimeline spordiselts. 
Vormiliselt tuli asutada uus organisat
sioon, töötada välja uus põhikiri jne.

2. mail 1922 valiti EASKi juhatus. 
Sisuliselt jäid aktivistid samadeks. 
Esimeheks sai Spordi endine esimees K. 
Zolk-Leius,

Spordiklubi jätkas Spordi alustatud 
laiaulatuslikku tegevust. EASK sai kii
resti Eesti spordiorganisatsioonide hul
gas arvestatavaks jõuks. Spordiklubi 
tuntuimaks osakonnaks kujunes kerge
jõustik. EASKi ridadesse kuulus rida 
Eesti tippkergejõustiklasi.

Alles 1926. aastal asutati käsipall iosa- 
kond. Mõne aja pärast tõusid EASKi 
võistkonnad juhipositsioonile Eesti ula
tuses. Spordiklubi meeskond tuli Eesti 
meistriks korvpallis 1938., 1939. ja 
1940. aastal, naiskond Eesti meistriks 
võrkpallis 1929. ja 1940. aastal. 
Korvpallimeeskonna liikmetest kuulus 
aaastatel 1934 - 1940 terve rida Eesti 
rah-vusmeeskonda nii maavõistlustel 
kui Euroopa meistrivõistlustel (1937 ja
1939) ja Berliini olümpiamängudel 
(1936).

Valter Lenk

Järsn eb

August Parise nimelise 
stipendiumi konkurss

August Parise nimelise stipendiumi 
asutas 1998. aastal Olga Berendsen oma 
isa mälestuseks. August Paris oli füüsi
kalise keemia õppetooli korraline pro
fessor ja aastatel 1933-1944 anor
gaanilise ja analüütilise keemia kateedri 
juhataja. Ta oli üks Akadeemilise 
Keemia Seltsi asutajaliikmeid ja selle 
kauaaegne president.

Stipendiumi eesmärk on Tartu Üli
koolis keemiat, eeskätt keskkon- 
nakeemiat õppivate üliõpilaste 
toetamine. Stipendium, mille suuniseks 
on 4500 krooni, määratakse ühele 
kccmiaosakonna magistrandile.

Kandideerijatel esitada ülikooli kant
seleisse (peahoone, ruum 207) 20. 
novembriks järgmised dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadaval 
ülikooli kantseleis),

• curriculum vitae,
• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte 

Õpinguraamatust.
Stipendium antakse üle detsembri al

guses.
Täiendavat infot saab TÜ 

Sihtasutusest, 
te! 375 852, e-post: sihtasutus@ut.ee 

http://ww\v.ut.ee/sihtasutus/
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□ 21. oktoobril toimus ülikoolis Ida- 
Virum aa päev.

□ 22. oktoobril oli Jaan Lattiku juube
likonverents Lüllemäel.

□ 22. - 23. oktoobrini toimus raamatuk
ogus Eesti raam atukoguhoidjate VII 
kongress.

□ 23. oktoobril on ülikooli nõukogu is
tung.

□ 23. - 24. oktoobrini toimub rahvusva
heline konverents “ Kodu ja kool 
m uutuvas ajas” .

□ 23. - 25. oktoobrini toimus rahvusva
heline tudengite ja m agistrantide  
konverents “Transformation of Eco- 
nomie and Politieal Systems in the Bal
tic Sea Region”.

□ 25. oktoober - ülikooli asutam ispaev  
(1632), kontsert aulas.

TULEVAL NÄDALAL
□ 26. oktoobril kl 16.30 peab ETVs 

avatud ülikooli loengu  
õigusteaduskonna doktor Peep 
Pruks, kes räägib sellest, mis on Eesti 
õiguses mõtlemapanevat.

□ 26. oktoober - ülikooli Pärnu  
kolledžis toim ub em eriitprof  
H elm ut Piirim äe loeng “ Ülikool Pär
nus” (pühendatud Tartu Üli-kooli 366. 
aastapäevale).

□ 26. oktoober - Hiiumaal kuulutatakse 
välja ülehiium aaline kõrgh arid u s-ja  
ülikooliteem aline essee-konkurss.

□ 27. oktoober - m aakonnam eedia päev  
ülikoolis (ettekanded üliõpilaste vastu
võtust, koostööst meediaga, regionaal- 
tegevusest, avatud ülikoolist, tutvu
mine euroteaduskonna ja eurokol- 
ledžiga).

□ 27. oktoober - Ida-Virumaal Jõhvis al
gab avatud ülikooli raam es ärijuhti
m ise intensiivkursus.

□ 28. oktoober - Juri Lotm ani nim elise  
auditoorium i avam ine hum ani
taarhoones Lossi 3.

о 29. oktoober - ülikooli Türi kolledžis  
toim ub Janika K õrvi akadeem iline  
loeng “Insult Eestis - meditsiiniline ja 
sotsioloogiline probleem” (pühenda
tud Tartu Ülikooli 366. aastapäevale).

□ 29.-31. oktoober - Võrumaal K urg
järvel toim ub rahvusvaheline kon
verents “L äänem eresoom e peri
feeriad” .

Tartu Ülikooli ja Eesti 
ENIC/NARIC Keskuse ühisseminar

‘‘Välisriikide haridusdokum entide ja kraad ide  
hindamine ning tunnustam ine Eestis’*

Seminari eesmärgiks on andamõle- 
male institutsioonile kindlamaid sei
sukohti ühe või tcisc riigi haridus-

toimub 11. novembril kell 14-17 pea
hoone aud 102.

Seminaril käsitletavad valdkonnad:

1 Lissaboni konventsioon ja haridus
dokumentide vastastikune tunnus
tamine;

' kõrgharidusele juurdepääsu tagavad 
välisriikide haridusdokumendid. 
Välisriigis keskhariduse oman
danute kõrgharidusele juurdepääsu 
võimalused Eestis;

1 välisriigi kõrgharidusdokumentide 
ja kraadide hindamise meetodid, 
kriteeriumid ja instrumendid;

' välisriigi haridusdokumentide hin
damise kogemused Tartu Ülikoolis 
ja Eesti ENIC/NARIC Keskuses;

1 diplomi Euroopa Nõukogu ning 
Euroopa Liidu lisadokumendi “Dip- 
loma Supplement” rakendamise või
malikkusest.

taseme, diplomi või kraadi 
võrdlemiseks Eesti haridustasemete, 
diplomite ja kraadidega.

Seminarile on oodatud TÜ tööta
jad, kes on rohkemal või vähemal 
määral seotud välisriikide diplomite 
ja kraadide hindamisega, tagamaks 
juurdepääsu edasistele õpingutele 
Tartu Ülikoolis.

Seminarile registreerimise täht
aeg: 1. november, õppe-ja üliõpilas
osakond, tel 465 623 Ülle Hendrik- 
son, yllc@admin.ul.cc.

Palume osalemisest kindlasti eel
nevalt teada anda, et ette valmistada 
jagatavaid materjale.

Lea M ichelson, 
õppe- ja üliõpilasosakond

Tartu Ülikooli raamatupood soovitab:
M ai L evin “ E duard W iiralt 

1 8 9 8 - 1954"
Eduard Wiiralti 100. sünniaas

tapäevaks välja antud monograafia si
saldab Mai Levini põhjaliku käsitluse 
Eesli tuntud ja armastatud graafiku elust 
ja loomingust. Tegemist on mahukaima 
ühiste kaante vahele kogutud informat
siooniga, mis on Wiiralti kohta ilmunud.

Eduard Wiiralti looming on erakordselt 
rikas teoste hülgaja kvaliteedi, ideede ja 
kujundite ning žanrite, laadide ja tehni
kate mitmekesisuse poolest. Album on 
kaunis ja esinduslik jääva väärtusega 
kingitus.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

väitekiri
Neljapäeval, 29. oktoobril kl 9.15 kait

seb Harri Valdmann Vanemuise 46 
ZH aud 301 magistritööd “Diet and 
prey seleetivity of wolf Canis lupus in 
middle- and southeastern Estonia” ja 
Veljo Kisand samas kl 10.15 dokto
ritööd “Responses of planktonic baete- 
ria to the abiotic and biotic faetors in the 
shallow lake Võrtsjärv”

kursus
Turu Ülikooli sotsiaalpoliitika prof

Olli Kangas viib 26. - 28. oktoobrini 
läbi kursuse SOCIAL POLICY MOD- 
ELS - CAUSES AND CONSE- 
QUENCES IN TERMES OF SOL1- 
DARITY AND MORALITY. Olli Kan
gas on üks tuntumaid ja kriitilisemaid 
Skandinaavia sotsiaalpoliitikuid.
Loengud toimuvad ph aud 102:
26. okt 12.15 - 17, 27. okt 14.15 - 19,

28. okt 12.15 - 14.
Eelregistreerimine pole vajalik, kuid 

kursuse materjalide saamiseks on 
kasulik osalemisest teada anda 
mare@psych.ut.ee.

varia
Eest i-Šv eit si 

K ultuuriseltsis
Esmaspäeval, 26. okt kell 17 toimub 

keeltemaja raamatukogus järjekordne 
Eesti-Šveitsi kultuuriseltsi koosolek. 
Juttu tuleb eskalaadi pidustustest, 
vaadatakse ka filmi.

Eesti-Tiibeti 
K ultuuriseltsis
Tiibeti videofestival

Ecsti-Tiibcti Kultuuriselts korraldab
27. oktoobrist 1. novembrini Eesti Ra
hva Muuseumi saalis, Kuperjanovi 9 
Tiibeti videofestivali, mis tutvustab Tii
beti kultuuri, loodust ja religiooni 
Itaalia, Inglise, Saksa ja India autorite 
silmade läbi. Enamik filme pärineb 80.- 
90ndatest aastatest, haruldane Saksa 
Tiibeti ekspeditsiooni kajastav 
dokumentaalfilm 1939. aastast. Festi
valist saadav tulu läheb Tiibeti organi
satsioonide abistamiseks. Info: Eesti- 
Tiibeti Kultuuriseltsi koduleheküljelt: 
http://www. ida.ee/etks.

ÜS  Raim la  
raamatuoksjon

ÜS Raimla korraldab laupäeval, 31. 
oktoobril kl 12 raamatukogus aud 
202 heategevusliku raamatuoksjoni 
ja  -müügi. Oksjon toimub algusega kl.
12 auditooriumis 202, müük algab kl 10 
fuajees.

Raamatuid võetakse vastu ÜS Raimla 
konvendi ruumis Tartus Pepleri 23 - 221 
К kl 10- 14, N kl 15 - 18, Lkl 12-16.

Vastu võetakse raamatuid kõigist 
valdkondadest, eriti teretulnud on 
õpikud jm õppetccmaliscd raamatud. 
Valik tehakse kohapeal, võimalik ka ni
mekirja järgi. Oksjoni tulud lähevad 
Tilsi laste-kodule raamatute ostmiseks. 
Oksjoni tulust (lõpp-ja alghinna vahest) 
läheb 25% donaatorile (raamatu too
jale), ülejäänu oksjoni heategeva ees
märgi elluviimiseks. Info: e-post 
raimla@loss.ut.ee, al kl 16 tel 420 882.

1999. aasta 
seinakalender

nüüd saadaval teabetalituses ja in
fopunktis.

Soodne hind siseülekandega 46.50, 
sularahas 60 krooni.

UNIVERSITAS TARTUENSIS
Peatoim etaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680; 251 42 300  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 37 27 375 440

Trükk: O/U Greif 
Tellim ise nr. 1050  
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti

mailto:sihtasutus@ut.ee
http://ww/v.ut.ee/sihtasutus/
mailto:yllc@admin.ul.cc
mailto:mare@psych.ut.ee
http://www
mailto:raimla@loss.ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
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Lossi 3-222 on akadeemik Juri
S u nde ks e mp l ar

Visiidid partner-
Lotmani auditoorium ülikoolidesse

Dniversitas 
T a r t u e n s i s

I KOOL.

Raamatukogu

Humanitaarhoone on alles uus ja otsib 
vccl oma traditsioone. Kolmapäevast 
saati on ta seotud maailmakuulsa Tartu 
teadlase, akadeemik Juri Lotmani ni
mega. Auditooriumis 222 avati tema 
bareljeef, mille on valmistanud skulptor 
Stanislav Nctšvolodov. Vene kirjan
duse uurija ja semiootik prof Juri Lot- 
man töötas ülikoolis 1954. aastast kuni 
oma surmani 1993.

Rektor prof Jaak Aaviksoo ütles 
bareljeefi avamisel, ct kuigi scc audi
toorium on Lotmani bareljeefi jaoks 
liialt väike, saab siit paralleele tõmmata 
akadeemiku endaga, kes kitsastes 
oludes suuri asju korda saatis. Rektor 
soovis head prof Lotmani pärandi hoid
mist ja edasiarendamist.

Varje Sootaki foto

Madalmaades Amsterdami Ülikool, 
Groningeni Ülikool;

USAs Georgia Ülikool;
Venemaal St. Peterburgi Ülikool, 

Voroncži Ülikool.
Ülikoolidevahelised lepingud loovad 

tingimused koostöö süvendamiseks ja 
arendamiseks ning võimaldavad ka 
teadlaste ja õppejõudude vahetust.

Järgmiseks aastaks saab partncrüli- 
koolidesse taotleda võimalust lühiaja- 
listeks visiitideks (kursuste lugemine 
või teadustöö).

Lähem informatsioon ja ankeedid on 
välissuhete talituses ph 304; tel 375 615. 
Täidetud ankeete ootame välissuhete 
talitusse 25. novembriks.

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

Tartu Ülikoolil on koostöövõi- 
malused mitmete välismaiste ülikooli
dega.

Fartnerülikoolid on:

□ Rektor professor Jaak Aaviksoo soovis head Lotmani pärandi hoidmist 
ja edasiarendam ist.

Rootsis Göteborgi Ülikool, 
Linköpingi Ülikool, Lundi Ülikool, 
Uppsala Ülikool;

Soomes Helsingi Ülikool, Joensuu 
Ülikool, Jyväskylä Ülikool, Oulu Üli
kool, Kuopio Ülikool, Tampere Üli
kool, Turu Ülikool;

Saksamaal Greifswaldi Ülikool, Göt- 
tingeni Ülikool, Hamburgi Ülikool, 
Kieli Ülikool, Lübecki Meditsiiniülb 
kool, Münstcri Ülikool;

Hispaanias Granada Ülikool;
Kanadas Toronto Ülikool;
Lätis Läti Ülikool;
Leedus Vilniuse Ülikool;

Ring üm ber 
õppekorralduse

Intervjuu õppeprorektori prof Volli Kalmuga
Kui probleemi laiemalt vaadata, siis 

tundub mulle, ct Tartus võiks isegi roh
kem töökohti olla. Igasugust tööd ju tu
deng teha ci saa, rohkeni võiks olla 
vahetustega töökohti jmt. Õpingute kõr
val töötamist hakkab varsti sätestama 
ülikooliseaduse parandus, kus on ette 
nähtud täis- ja osaõpe. See tähendab, et 
üliõpilane valib kohe ülikooli tulles täis- 
või osaõppc vormi. Osaõppc kohta ei 
sätestata edasijõudmise kiirust ja kui õp
pimise ajal piiri ccs pole, võib see väga 
pikaks venida. Vaevalt see hea on, sest 
mõnel erialal vananevad teadmised 
väga kiiresti. Samas ei kujuta hästi ette, 
et riigi poolt tellitud kohtadel saaks 
osaõppes õppida ja lõpetada - niis spet-

Järg  2. lk

Ajakirjandustudeng Tõnu Lilleorg, kas üliõpilane tuleb ülikoolis toime 
ettenähtud nelja õppeaastaga?

Mina õpin viiendat aastat, praegu olen 
akadeemilisel puhkusel ja punktide järgi 
olen kolmanda-neljanda aasta piiri peal.
Minul oli isiklikku laadi põhjus, et pole 
nelja aastaga ära lõpetanud. Vahepeal 
tekkis motivatsiooni küsimus. Ma ci 
saanud hästi aru, miks ma ajakirjandust 
õpin. Ma ci taha teha asju, millest aru ei 
saa. Argumendid, et tuleb ja peab, on 
minu jaoks vastuvõetamatud.

Kuigi praegu olen akadeemilisel, teen 
kolme-nclja kursust ja uurimistööd.

Meie osakond on suhtunud siiamaani 
üleajaõppijatesse suhteliselt leebelt ja 
püüdnud mõista neid, kes kusagil tööl 
käivad. Ülikooliajal on mul ka aega 
enda jaoks olnud, nii ct õppimine ei ole 
just hinge kinni tõmmanud. Näiteks ars
titeaduses või juuras on hoopis tihedam 
ja pingelisem, oleneb erialast. Ajakir
jandus nelja aastaga ära lõpetada on 
tegelikult täiesti jõukohane. Aga kui 
vaadata Eesli ajakirjanduse situatsiooni 
(Postimees läks Tartust ära, Kuller

lõpetas ilmumise) ja kui tahad praktilise 
ajakirjandusega kursis olla, tuleb seda 
Tallinnas teha. Võimalusi läbi lüüa on, 
ja nii võib õppimine tagaplaanile jääda.

Õppekorralduseeskirja peaksid 
üliõpilased siiski teadma ja tundma, et 
see toimib. Protseduur peab olema 
arusaadav ja läbipaistev, läbi sõrmede 
vaatamine võib hoopis enda vastu 
pöörala ja autoriteeti langetada. Õige 
tasakaal peab olema.

Ülikoolis toimunud maakon- 
nalehtede päeval küsis ajakirjanik, 
kelle poeg õppimise kõrvalt ka 
töötab, et üldse toime tulla, selle
kohast ülikoolipoolset suhtumist. 
Töötavad ju paljud tudengid. Kuidas 
kommenteerib üliõpilaste õppimist 
ja töötamist õppeprorektor?

Arvutuskeskusel juba natuke
oma ajalugu

□ Ülikooli esim ene arvuti Ura!.

Ajal, mil küberneetika ja sellega 
seonduv oli Nõukogude Liidus kuulu
tatud pseudoteaduseks ning prak
tiliselt keelatud, kavatseti Tartu Üli
koolis hakata Õpetama

elektronarvuteid ja 
programmeerimist.

Tõsi, natuke vaijatult, õppeaine 
“Kaasaegse algebra täiendavaid 
peatükke” raames. Kuna aga valdkond 
oli väga uus ja materjali raske saada, 
taotleti võimalust enne ennast Moskva 
Riiklikus Ülikoolis täiendada. Aastatel 
1956-1957 oli see üks väheseid ülikoole 
maailmas, kus elektronarvuti üles oli 
seatud. Ootamatult anti loodetud ühe 
koha asemel võimalus kahele ning 
sinna sõitsid reaalset programmeerimist 
harjutama tolleaegsed noored õppejõud, 
praegused emeriitprofessorid Ülo 
Kaasik (TÜ) ja Leo Võhandu (TTÜ). 
Olles saanud esimesed kogemused 
arvutil Strcla ja näinud Moskvas ka teist 
suurt arvutit BESM (Teaduste 
Akadeemias, kaks neid tollal seal oligi), 
tekkis mõte, ct sellise kaadervärgi võiks 
ju ka Tartusse üles sättida. On teada, ct 
umbes samal ajal loodi arvutuskeskust 
ja taotleti arvutit ka Leningradi ülikooli 
juurde.

Nii ka läks. Ülo Kaasik koos prorektor 
Harald Kercscga valmistasid ette põh
jendused, mis siit ilmselt läbi mitme ins
tantsi Moskvasse saadeti. Ju siis olid 
need nii asjalikud, et 4. novembril 1958 
kirjutas toonane NSV Liidu haridus
minister alla käskkirjale nr 256 arvutus
keskuse loomise kohta Tartu ülikoolis 
ning elektronarvuti Ural eraldamiseks 
järgmise aasta suvel.

Seega täitub kohe

40 aastat
meie arvutuskeskuse sünnist. Käsk
kiri vallandas arvutuskeskuse loomise 
järgmise faasi. Moskva varustus- 
komiteest saabus varsti kiri, et juba aas

tavahetuseks peab olema valmis mees
kond kuuest elektroonikust ja ühest me
haanikust, kes sõidavad esimesel 
väljakutsel Pcnsa arvutitchasessc 
stažeerima, tegelikult seal endi jaoks 
arvutit tegema. Nii ka juhtus ning 
jaanuari keskpaiku vastav meeskond 
Pensasse suundus.

Samaaegselt käis ka Tartus vilgas 
tegevus. Haldusprorektor Viktor Simm 
leidis ruumid praeguse (vana) keelte
maja esimesel korrusel, võeti tööle 
esimesed matemaatikud, kes hakkasid 
arvuti rakendusvõimalusi uurima, 
Moskvast taotleti kiiremat seisuko
havõttu arvutuskeskuse koosseisu (ehk 
palgafondi) osas. Siinkohal oleks vist 
paslik meenutada, et tollel ajal valitses 
tugev plaanimajandus, tuli taotleda 
luba, et muuta ülikooli lõpetajate tööle- 
suunamisplaan.

Arvutist endast:
kiirus umbes 100 operatsiooni sekundis, 
siscmälu maht 2048 pesa, pesa pikkus 
18 bitti, tänapäeva mõistes mälu seega 
umbes 4-4,5 kilobaiti. Informatsiooni

sisestamiseks oli mustaks ilmutatud 36- 
millimcctrinc filmilint, kuhu per- 
foreerili augud. Selle arvuti operatiiv
mäluks oli magncttrummcl, mida aeti 
ringi rihmülekandega, ja seega sõltus 
arvuti kiirus teatud määral ka rihma pin- 
gulolekust. Programmeerimine käis 
masinkoodis, operatiivmällu mahtus 
ülimalt 2048 käsku, perfolindile sai 
maksimaalselt salvestada 10 000 arvu, 
aga oli vccl magnetiintscadc, kuhu võis 
mahutada 40 000 arvu. Tollal näitlikus- 
tati arvuti kiirust nii, et kui arvuti kulu
tab millelegi 50 tundi, siis Feliksi abil 
rehkendades kulub selleks 3 aastat 
pidevat tööd, aga 7-tonnisc tööpäeva 
korral ja puhkepäevade pidamisega ku
lub aega üle kümne aasta.

Arvuti võttis nii palju ruumi, et mahtus 
parajasti ära kunagi selles hoones 
asunud panga operatsioonisaali. Abi- 
seadmed, perforaatorid jms paigutati 
kõrvalruumidesse, tagavaraosade 
laoruumiks sobis aga tolle panga aukar
tustäratav seif ( umbes 10 ruutmeetrit).

Järg  3. Ik
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Dotsent 
Erich Kukk 70
26. oktoobril sai 70-aastaseks botaanika ja 

ökoloogia instituudi kauaaegne õppejõud dot
sent Erich Kukk.

Õnnitlused ja parimad soovid
kolleegidelt bioloogidelt!

Ring ümber 
õppekorralduse

23* oktoobril
Kuidas ülikool arvestab 
kuratooriumi soovitusi

Juunikuu nõukogu istungil kuulati ära 
kuratooriumi hinnang ning soovitused 
ülikoolile. Otsuses tehti õppeprorekto
rile ülesandeks oktoobrikuu istungiks 
välja töötada ettepanekud soovituste el
luviimiseks.

Nõukogu otsustas soovitada 
filosoofia- ja sotsiaalteaduskonnal kor
raldada rahvusvaheline konverents 
teemal “Rahvusülikool, kõrghariduse 
integratsioon, õppekeel” ning jätkata 
ja tugevdada Balti Õpingute Pro
grammi. Prorektor Volli Kalm ütles 
kuratooriumi soovitustest kõneldes, ct 
rahvuskultuuri teemal või sellele 
lähedastel teemadel toimub nii ülikoolis 
kui väljaspool ülikooli pidevalt mitme
suguseid üritusi ja arutelusid, nii et vas
tavateemalisel eraldi avalikul arutelul 
pole vajadust.

Teiseks otsustas nõukogu lugeda üli
õpilaste majutusvõimalustc paranda
mist üheks ülikooli prioriteetseks te
gevusvaldkonnaks ja toetada üliõpi
lasküla laiendamise ning reno
veerimise kava. Prorektor ütles, et 
praegu on üliõpilaskülal tugev 
tegevjuhtkond, reformimisel on juhatu
se koosseis ning ct ühiselamute 300- 
miljonilise krooni laenulepingu projekt 
on spetsialistide käes läbivaatamisel.

Kuratoorium oli seisukohal, et mõnel 
juhul, on bakalaureuseõppe lühen
damine võimalik, kuid tuleb jälgida, ct 
seejuures ei langeks hariduse kvaliteet 
ning et otsused ühilduksid Euroopa Lii
du suundumustega. Otsuse projektis oli 
punkt toetada ülikooliseaduse parandus
ettepanekut, millega oleks sätestatud 
bakalaureuseõppe kestuseks 3 -4  aastat.

Sotsiaalteaduskonna dekaan prof 
Jüri Allik ja majandusteaduskonna 
dekaan prof Jüri Sepp ei toetanud 
senise õpctamiskogcmusc põhjal ja 
praeguse keskhariduse taset arvestades 
3-aastast bakalaureuseõpet. 3-aastaste 
õppekavade võimalust pooldas bio- 
loogia-geograafiateaduskonna 
dekaan prof Ain Heinaru. Nii rektor 
kui prorektor toonitasid, ct 3-aastase 
bakalaureuseõppe kavad võiksid mõnel 
erialal olemas olla, mitte et 4-aastane 
õppeaeg oleks vaja kolme aasta peale 
lühendada. Rektori sõnul on scc 
Euroopa kõrgharidussüsteemi inte
greerumisel väga oluline. Ta ütles, et 
oleks otstarbekas ette valmistada üle
vaade selle kohta, millised on taolised 
õppekavad, struktuurid ja probleemid 
teistes riikides.

See otsuse punkt nõukogult loetust ei 
saanud.

Ülikool osaleb 
Kääriku-Tehvandi 

Sihtasutuses
Prorektor Hele Everaus selgitas, et 

suvel arutati Kääriku spordibaasi j a Teh- 
vandi spordikeskuse ühendamist 
Kääriku-T ehvandi Olümpiakeskuseks 
koos kultuuriministeeriumi, haridus
ministeeriumi, maakondade esindajate 
ja teiste asjaosalistega. Ühendatud 
keskust oleks parem majandada ning 
seal oleksid ka paremad sportimis-, õp- 
pitnis- ja puhkamisvõimalused. Sobi
vaimaks haldamisvormiks peeti sihtasu
tuse loomist.

Nõukogu kiitis ülikooli osalemise 
sihtasutuse Kääriku-Tehvandi Olüm- 
piakeskuse asutamisel ja põhikirja pro
jekti heaks, volitas sihtasutuse asutamis
otsusele alla kirjutama rektorit ning ot
sustas muuta Kääriku spordibaasi 
põhikirja.

Nõukogu kodukorra uus

redaktsioon
Akadeemiline sekretär Ivar-Igor 

Saarniit ütles kodukorra täiendamise ja 
parandamise vajadust kommenteerides, 
et 8. peatükina on lisatud nõukogu ala
liste komisjonide reglement.

Nõukogu võttis oma kodukorra uue 
redaktsiooni vastu.

Õppekorralduseeskirja 
§ 84 täitmisest

Selle paragrahvi järgi eksmat
rikuleeritakse üliõpilane ülikooli al
gatusel õppekava mittetäitmise puhul 
siis, kui ainepunktide kogusumma on 
väiksem kui 75% (bakalaureuse- ja 
diplomiõppe esimesel aastal 50%) nor
matiivist, magistri- ja doktoriõppes on 
arvestuslik maht 40AP; peale ühe ja 
sama eksami või arvestuse kolmekord
set mittesooritamist; õppemaksu täht
ajaks tasumata jätmisel jt juhtudel.

Prorektor Volli Kalm informeeris 
eeskirja täitmisest ning ütles, et ni
metatud punkti on halvasti täidetud. 11. 
septembri seisuga oleks pidanud olema 
eksmatrikuleeritud 430 põhiõppe 
üliõpilast ja üle saja välisüliõpilase. Õp- 
peosakond saatis teaduskondadesse 
mecldetuletusnimekirja ning selle tule
musena eksmatrikuleeriti 163 põhiõppe 
üliõpilast, 22 magistranti ja 7 doktoranti. 
Kuna teaduskonnad polnud ikka vccl 
neid eksmatrikuleerinud, esitas õp
peprorektor 20. oktoobril rektorile 
esildise nende eksmatrikuleerimiseks.

Prorektor juhtis tähelepanu sellele, et 
ülikooli lõpetavad ainultpoolcd õppima 
asunud, mis on lubamatult vähe. Õp
peosakonnas on ettevalmistamisel ma
terjalid selle kohta, kuidas ümber kor
raldada ainepunktide registreerimist 
ühelt õppeaastalt tcisclc üleviimisel 
ning edasijõudmise fikseerimise kord. 
Rektori arvates peaks magistriõppe täit
misel olema pidev järelevalve (aasta 
jooksul on eksmatrikuleeritud 303 
magistriõppe üliõpilast, neist seoses 
kaitsmisega 135, seoses lõpptähtaja 
möödumisega 107 ja õppekava mit
tetäitmise tõttu 18). Doktorantide ates
teerimine peaks olema pidev, mitte alles 
neljandal aastal.

TÜ auliikmeks Toivo Miljan
Majandusteaduskonna ettepanekul ot

sustati ülikooli auliikmeks nimetada W. 
Laurier Ülikooli politoloogia prof Toivo 
Miljan, kes oli curoteaduskonna 
esimene direktor aastail 1993-1998.

Tänu tema jõupingutustele korraldati 
ülikoolis edukalt ümber avaliku 
halduse, politoloogia, majandus- ja 
õigusteaduste õpetamist, arendati välja 
õppejõudude ümberõppesüsteemi jmt. 
Euroteaduskonna juhtimisel ja elluvii
misel on prof T. Miljan osutanud üli
koolile suurt materiaalset ja 
akadeemilist abi.

Kinnitati jätkuvalt

sihtfinantseeritavate
teemade

jätkamise taotlused, jooksva aasta 
töötulemuste aruanded ja publikat

sioonide nimekirjad ning järeldokto- 
rantide teemade jätkamise taotlused,
mis esitatakse haridusministeeriumile, 
samuti 47 teema finantseerimise mahu 
suurendamise taotlused. Rektor pidas 
otstarbekaks, ct teadus- ja arendusosa
kond koostaks teadustöö sisulise 
analüüsi, kuidas teemad erinevate suun
dade vahel jagunevad, missugused 
võiksid olla ülikooli prioriteedid jne, et 
nõukogus saaks sihikindlalt teaduspolii
tikaga tegelema hakata.

Laenuobjektide
finantseerimine

19. juunil kinnitas nõukogu 75- 
miljonilise laenu arvelt objektide finant
seerimise, millesse oli nüüd mitmel põh
jusel tarvis muudatusi teha.

Rektor selgitas, et nii majan
dusteaduskonna uue õppehoone Narva 
4/6 kui uue keeltemaja Ülikooli 17/19 
planeeritud ehitusmaht ning Pepleri 14 
riigihanke konkurssi summad osutusid 
ebapiisavaks. Majandusteaduskonna 
õppehoone ehitusmaksumus suurenes 
põhiliselt seetõttu, et juurde tulid 
esimese korruse fuajee ja keldriruumide 
remont, mis esialgse lepingu järgi pol
nud ette nähtud, sest nccd olid mõeldud 
arenduskojale, mis majast hiljem välja 
kolis.

Paabel vajab lisaraha seepärast, et 
esialgses ehituslepingus polnud kirjas 
töid, mille tegemine siis vccl selge ci 
olnud - küttesüsteem, ventilatsioon, ar
heoloogiliste tööde maht jmt.

Nõukogu otsustas muuta 1998. aastal 
pangalaenu abil finantseeritavate TÜ 
nõukogu otsusega 19. juunist k.a kinni
tatud objektide nimekirja summasid 
(tööd on järgmised: ehitus- ja re- 
monttööd - Narva mnt 4/6, Ülikooli 
17/19 ja Tiigi 78 rekonstrueerimine, 
Pepleri 14 projekteerimine, Liivi 2ja Lai 
36 juurdeehituse projekteerimine; re
mont- ja hooldustööd - Tähe 4 akende 
vahetus, Ujula 4 rekonstrueerimine, 
Ülikooli 18A(tõllakuur) remont. Tähe 4

ventilatsiooni projekteerimine, Jakobi 2 
katuse vahetus; aparatuuri, seadmete ja 
tehnoloogia soetamine - arvutivõrgu 
üleviimine ATMlc, Lai 37, 38 ja 40 
katelde vahetus; reserv - 1 383 347 kr; - 
kõik kokku 75 miljonit kr).

Otsustati tagada Pepleri 14 valmimise 
finantseerimine ülikooli 1999. aasta in
vesteeringute programmist summas 17 
258 856 krooni, nähes ette objekti Pep
leri 14 lülitamist riigi poolt garanteeri
tavast välislaenust finantseeritavasse 
ühiselamute renoveerimise programmi 
projekti.

Samuti lubati rektoril sõlmida hanke- 
lepingut Pepleri 14 renoveerimiseks 
vastavalt riigihanke konkursi tule
mustele.

Üliõpilaskonna esindaja Fred Puss 
tegi ettepaneku üliõpilasesinduse tu
levaste ruumide nn tõllakuuri ümberehi
tuseks algul arvestatud 1,5 miljonist re
servi jäetud veidi üle poole miljoni 
krooni (väiksem ehitussumma kinnitati 
riigihanke konkursi tulemusena) lisada 
otsusesse ruumide aparatuuri, seadmete 
ja muu sisustuse soetamiseks.

Nõukogu liikmed leidsid, et ilma 
konkreetse plaanita pole mõistlik pool 
miljonit sisustuse jaoks jätta ning see 
ettepanek hääletamisel läbi ci läinud.

Rektori sõnul peab lepingute sõl
mimine ja riigihanke konkursside kor
raldamine oluliselt paranema, et hiljem 
ei tuleks täiendavaid finantseerimisi 
teha. Näiteks Pepleri 14 riigihanke 
konkursil ei võetudki odavaimat pakku
mist vastu, mis oli selgelt alapakkumine.

A lgus 1. lk

sialist siis sealt ikka tuleb. Osaõpc peaks 
tähendama avatud ülikoolis õppimist.

Kui õppimine ja töötamine teineteist 
segama hakkavad, võib akadeemilise 
puhkuse osade kaupa välja võtta. 
Vaevalt see aga väikeste juppide haaval 
kasulik on.

Riigi poolt vaadatuna tundub nii
moodi minevat, et kui üliõpilane õpib 
osaaja, siis võiksid ka soodustused osa
lised olla, mis ei ole sugugi kõigi jaoks 
väljapääs. Praegu tuleb aga tudengil 
lihtsalt niisugune töö leida, mille kõr
valt on võimalik ka ülikoolis käia. Kui 
üks välistab teist, tuleb valik teha.

Kas Eesti majandussituatsiooni 
halvenemine võiks tekitada 
üliõpilases soovi ülikool kiiresti ära 
lõpetada ja töökoht leida või vas
tupidi - õppeaega tahetakse pike
maks venitada?

Mõnedel erialadel võib venitamise 
üks argumente tõesti tööturu situatsioon 
olla. Neil erialadel, kus näiteks ülikoolid 
ühe või tcisc eriala spetsialiste üle too
davad, võib see veelgi kasvada. Pole 
lihtsalt võimalik, ct kõik erialast tööd 
saavad. Juba praegu peaks mõtlema 
sellele, et nelja aasta pärast tuleb osa äsja 
lõpetanuid ümber koolitama hakata. 
Riigitellimus peaks olema suunatud 
neile erialadele, kus tekib suurem töö
turg, nagu näiteks infotehnoloogia jt.

Arvan, et hoopis rohkem mõjutab õp
pimise pikendamist hirm kuupäeva ccs, 
millal tuleb hakata õppelaenu tagasi 
maksma. Aga kui pankade lacnuressur- 
sid ja ühiselamukohad on piiratud, miks 
peaks siis neid ressursse võimaldama 
kasutada neil, kes korralikult edasi ci 
jõua. Andekatel ja töökatel, kes seda 
väärivad, väheneb ju halvasti edasijõud- 
jate tõttu ühiselamu või laenusaamise 
võimalus.

Teiselt poolt on scc laiem üldriiklik 
probleem - haridusministeerium arves
tab sel aastal ülikoolide finantseerimisel 
esimest korda efektiivsust. Kui HM 
paneb riigi nimel raha ja tahab selle eest 
teatud aja pärast spetsialiste saada, siis 
ülikooli kohus on neid anda. Kui 
üliõpilasel endal olekski võimalus 12 
aastat õppida, siis ülikoolil on tema 
jaoks kulutada ikkagi ainult nelja aasta 
raha. Millega mc ülejäänud ajal tema 
peale kulutatu kinni maksame? Samal 
ajal saan ma ka üliõpilasest aru, kellele 
on üliõpilaselu üks huvitavamaid aegu, 
kus saab suhelda, reisida, mõnel on va
jadus lapsepõlve pikendada jne. Aga 
keegi peab selle kõik kinni maksma.

Põhjusi õppimise pikemaks veni
misel on mitmeid. Miks teaduskon
nad aga sellele läbi sõrmede on

vaadanud? On see inimlik suhtu
mine, ükskõiksus või on siin ka fi
nantsilisi põhjusi?

Kõik need põhjused on olemas, nii hea 
süda kui raha. Aga ma ei arva, et sel 
sügisel oleks situatsioon oluliselt 
hullem kui varem, pigem hakkasime 
edasijõudmist konkreetsemalt jälgima. 
Eksmatrikuleeritakse ju aasta ringi. 
Selle õppeaasta algul eksmatrikuleeriti 
teaduskondade esildiste põhjal 163 
põhiõppe üliõpilast. Pärast meeldetu
letusi jäi vccl eksmatrikuleerimata um
bes sada tudengit, kes meie endi keh
testatud reeglite järgi oleks pidanud 
ülikoolist lahkuma.

Siin on ka põhimõtte küsimus - kas me 
jälgime enda tehtud reegleid või ci. Kui 
need tunduvad ebareaalsetena, tuleb nad 
ringi leha. Kuni ettepanekuid pole teh
tud ning eeskirja ci ole muudetud, keh
tib see kõigile ühtmoodi.

Mõni teaduskond on tudengitele vastu 
tulnud ja erandeid teinud. Teatud piirini 
on see kindlasti vajalik, meil ei ole 
kümme tuhat keskmist nimetut tudengi t. 
Igaühel on oma probleemid. Igat 
üliõpilast arvestav spetsiifiline suhtu
mine teaduskondade poolt on nor
maalne, kuid see ei tohi minna vas
tuollu ülikooli nõukogu otsusega. Kui 
ma olin rektorile eksmatrikuleerimise 
kohta esildise teinud, saadeti näiteks 
järgmisel päeval dekaani korraldusega 
üliõpilane akadeemilisele puhkusele. 
Arvan, seda oleks saanud ka õigel ajal 
ära teha.

Ajakirjanduses avaldatud eksmatriku- 
leeritavate arv ei ole tavalisest suurem, 
see on pigem ülevaade asjade seisust. 
Me oleme vastu võtnud mitmeid häid 
seadusi, mida mc aga korralikult ei täi
da ja õppekorralduseeskiri on üks sel
line.

Välisüliõpilasi on tulnud eksmat- 
rikuleerida põhiliselt õppemaksu 
mitteõigeaegse tasumise tõttu.

Riigieelarvevälistel kohtadel õppi
vatest Eesti tudengtest on Õppeteenus
tasu õigel ajal maksmata vaid mõnel 
üksikul. Meie üliõpilaste suhtes ei ole 
scc aus, kui mc muus vahet ei tcc, aga 
siin teeme ja laseme välisüliõpilaste! 
tasuta õppida. Kui võrrelda elatustaset 
ja seda raha, mida Soome tudengid oma 
riigilt siin õppimise toetuseks saavad, 
siis ületab scc mcic õppemaksu neli 
korda. Siin on küll teaduskondadel osalt 
finantsiline põhjus, teaduskond saab ju 
vähem raha, kui nad eksmatrikuleeri
takse. Aga põhimõtted peaksid rahast 
kallimad olema.

(Järgneb)

Küsis Varje Sootak

Kolmapäeval
teabetunnis

Kolm apäeval, 4. oktoobril kell 13 algavas ülikoolisiseses teabetunnis 
on kavas:

* üliõpilaste akadeemilisest edasijõudmisest - õppeprorektor prof Volli 
Kalm ning õppe-ja üliõpilasosakonna juhataja Lea Michelson;

* ülikooli finantsmajandusest, uue palgaarvestussüsteemi juurutamisest 
jm t - finantsdirektor Taimo Saan;

* ülikooli nõukogu 23. oktoobri otsuste kommentaarid - akadeemiline 
sekretär Ivar-Igor Saarniit.

□ 2. detsem bril avatakse Narva m nt 4/6 m ajandusteaduskonna uus õppe
hoone.

Reno Hekkonensi foto
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Uued näitused
Ajaloolised kaalud ja mõõdud

Ülikooli ajaloo muuseumis on 
novembri lõpuni näitus “Kaalud ja 
mõõdud”. Eksponeeritud on valik 
muuseumi kogudes olevaid raskus- ja 
pikkusmõõte, kuiv- ja vedelainete 
õõnesmõõte.

Muuseumi kogudes leidub väga mit
mesuguseid kaalumis- ja mõõtmisva- 
hendeid.

Käeoleva näitusega tutvustame üli
koolis kasutusel olnud ajaloolisi 
kaalude tüüpe ning erinevaid mõõtmis- 
vahendeid ja mõõdunõusid. Ekspo
neeritud on ka mitmed ülikoolile XIX 
saj II poolel hangitud etalon- ehk 
algmõõdud.

Kõige enam on väga täpseid kaale: 
laboratooriumides kasutatud analüüti

lisi kangkaale ning torsioonkaale. Eks
poneeritud on erinevate Euroopa fir
made poolt valmistatud apteegikaalud, 
vilja- ja kirjakaalud ning eriotstarbe
lised Westphali kaalud (objekti erikaalu 
määramiseks vedelikus).

Kohalikku päritolu kaaludest on esin
datud lihtsamad mittevõrdõlgsed kaalud
- margapuud ning majapidamiskaalud 
(valmistatud E. Sattelbergi kaalutööko- 
jas, Tartus).

Kesksel kohal näitusel on etalon- 
mõõdud: ülikooli füüsikakabinetile pro
fessor A. Oettingeni poolt 1868. aastal 
ostetud meetri ja kilogrammi etalonid.

Sirgjoonelisi pikkusi mõõdeti tollipul- 
kade ja mõõdulintide abil. Muuseumi 
kogus 19. saj lõpust pärinevale vändaga

keritavale mõõdulindile on mõõtühikud 
märgitud ühele poole vene mõõdustikus 
(arssinad, verssokid), teisele poole 
inglise tollides ja jalgades.

Kaalumisel kasutati raskus- 
mõõduühikuid - vihte. Muuseumi 
kogudes leidub 19. saj lõpus - 20. saj 
alguses valmistatud kaaluvihtide komp
lekte ja üksikvihte. Näitusel on mitmeid 
vihtide komplekte, mida kasutati 
väikeste raskuste mõõtmisel.

Ning lõpuks on näituse külastajal või
malus ka ennast üle mõõta ja kaaluda 
ning leida tabelist oma kehamassi in
deks.

Leili Kriis

Personalikoolituskursused
Inglise keel: ametialane 

suhtlemine
Kas saad tööasjad inglise keeles 

aetud?
Sihtgrupp: töötajad, kel tuleb ameti

ülesannete tõttu teha koostööd, vormis
tada kirju ja teisi dokumente ning anda 
infot inglise keeles. Rühma suurus kuni
15 inimest. Kursus on suunatud kesk
misele tasemele. Kursuse maht on 30 t.

Eesmärk: täiendada töötajate ameti
alase inglise kõne-ja kirjakeele oskust.

Sisu:- professional communication;
- telefonisuhtlus;
- külaliste vastuvõtt.

Läbiviija: Niina Aasmäe, ülikooli 
keelekeskuse lektor.

Aeg ja koht: kursus toimub esmas

päeviti 16.15-17.45 humanitaarhoones 
(Lossi 3) ruumis 406 ja reedeti 15.45-
17.15 keeltemaja (Ülikooli 18 a) ruumis 
214. Keeleõpe algab reedel, 6. novemb
ril ja lõppeb 18. detsembril.

Hind: kursuse hind ühele osalejale on 
500 kr, millest 50% ehk 250 tasub per
sonaliosakond. Seega maksab kursusel 
osalemine 250 kr.

Registreerumine ja info: osavõtuks 
võimalikult kiiresti registreeruda tel 375 
145 või e-postiga sirli@admin.ut.ee 
(sekretär Sirli Urbas).

Õpetamise kunst
Kas tunned ennast kindlalt audi

tooriumi ette astudes?
Sihtgrupp: vähese loengupidamise 

kogemusega õppejõud.

Eesmärk: pakkuda teadmisi ja prak
tilisi oskusi õppetöö kõrgetasemeliseks 
läbiviimiseks. Kursus on esimene 
seerias, kus käsitletakse erinevaid 
õpetamisega seotud teemasid.

Sisu: esitlustehnika kasutusvõi
malused.

Läbiviijad: õpperuumide peaspet
sialist Elga Tamm ja õppetehnika 
peaspetsialist Toomas Petersell.

Aeg ja koht: kursus toimub reedel, 6. 
novembril kell 12.15-16 humani
taarhoones Lossi 3, ruumis 112.

Registreerumine ja info: rühma suu
rus on 30 inimest. Kursusest osavõtuks 
võimalikult kiiresti registreeruda tel 375 
145 või e-postiga sirli@admin.ut.ee 
(sekretär Sirli Urbas).

Arvutuskeskusel juba natuke oma ajalugu
A lgus 1 . lk

Arvutit ei toodud siia ega pandud käi
ma muidugi mitte ainult uudistamiseks 
ja huvilistele harjutamiseks, vaid kohe 
asuti seal peal lahendama väga mitme
suguseid rahvamajanduse ülesandeid.

Uurimisteemad olid väga erinevad, 
näiteks:

* kolhooside ja sovhooside söödakul
tuuride külvipinna optimeerimine nii, et 
saadav sööt rahuldaks kõiki söötade 
kohta püstitatavaid tingimusi ja karja 
vajadusi ning oleks seejuures kõige 
odavam;

* mitmesuguste transpordi- ehk jao- 
tusülesannete lahendamine, s.t veoku
lude minimeerimine:

Arvutuskeskuse olemasolu andis 
tugeva tõuke teoreetilisemat laadi 
uurimustele, nagu näiteks automaatse 
programmeerimise probleemid, määra
tud integraalide arvutamised, tegeldi ka 
automaattõlkimise ja põllutöömasinate 
optimaalsete parameetrite leidmisega.

Arvuti Ural kohta on kirjutatud, et 
aasta jooksul oli ta voolu all umbes 5000 
tundi, sellest kasuliku töö jaoks umbes 
65%. Viimane omakorda jagunes nii, et 
õppetööks 20%, teadustööks 8% ja nn 
tellimustöödeks 72%.

See arvuti oli esimene elektronarvuti 
Eestis, teda ekspluateeriti TRÜ arvutus
keskuses aastatel 1959-1965, seejärel 
aga anti üle Nõo Keskkoolile, kus töötas
1976. aastani.

Arvuti Ural vahetas välja juba palju 
kopsakam Ural 4 (1964-1972), järgne
sid Nairi 2, Nairi 3-2, Minsk 32, 
ЕС 1022, ЕС 1060, VAX 8640, IBM 
4381, mis kõik on juba utiilis. Väga 
paljudel meist on nendega nii halbu kui 
ka häid mälestusi, viimaseid loode
tavasti rohkem.

Seoses ümmarguse aastapäevaga on 
arvutuskeskusel kavas koostada ka üks 
paberkandjal informatsioonikogum, 
kus nii mõndagi meie vaeva- (aga ka 
kuulsus)rikkast ajaloost oleks salvesta
tud. Kui Te leiate, et Teie kokkupuuted 
arvutuskeskusega võiksid olla seal ka
jastatud, võtke palun meiega ühendust.

Peep Uba

Tartu Ülikooli 
Kirjastus esitleb:

M aaja V adi

Ju h id  ju htim isest: 
E esti kogem us

J U H I D
JU H T IM ISE ST

Raamat koondab 59 juhtimisalast in
tervjuud ja nende kommentaari aastatest 
1992-1998. Eesti juhid ja paljude teiste 
alade asjatundjad arutlevad juhtimise 
üle, räägivad selle eri valdkondadest 
ning raskustest ja ebaõnnestumistest 
juhi töös.

Müügihind 100 krooni.

V aln er K rinal 

M ajandu stead use ajaloost

Juba ürgajast on inimesi huvitanud 
majandusmured: kuidas võimalikult 
vähema tööga saada võimalikult palju 
tooteid? Kuidas tekib rikkus? Miks üks 
inimene elab jõukamalt kui teine? Kas 
riik peab sekkuma majandusse? Aegade 
jooksul on neile küsimustele antud väga 
erinevaid lahendusi. Milliseid lahendusi 
on majandusteadlased välja pakkunud, 
püütaksegi analüüsida käesolevas 
raamatus.

Müügihind 105 krooni.

K ultuur ja  analüüs

KULTUUR
JA ANALÜÜS

Raamat sisaldab konverentsi ‘‘Mis 
toimub kultuuripiiridel” (29.-30. XI 
1996) ettekannete tekste. Eri kultuuri
aladel töötavad Eesti ja Soome autorid 
mõtisklevad kultuuri mõiste üle ja arut
levad kultuurianalüüsi probleeme.

Müügihind 58 krooni.

E lvi U ist 

A valiku  sektori ök onoom ika

Raamat sisaldab teemasid: avalik sek
tor. Avaliku sektori defitsiit. Rii
gieelarve tasakaal. Riigikaitse kulud. 
Haridus- ja tervishoiukulud. Sotsiaal
hooldus- ja kindlustus. Kohalikud 
omavalitsused.

Müügihind 88 krooni.

V am b ola  R au d sep p

F in an tssitu atsioon id : püstitus
ja  analüüs

Raamat sisaldab teemasid: väärt- 
paberirisk ja -tulu. Väärtpaberite 
analüüs. Kapitali eelarve ja hind. 
Finantseerimisstruktuurid. Käibekapi- 
tal, tootmiskulud ja finantsanalüüs. De- 
bitoomc võlg. Tootmisvarude 
juhtimine. Firmade ühinemise finant
seerimine. Välisinvesteeringud.

Müügihind 58 krooni.

In terlitteraria  3. 1998
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INTERLITTERARIA avaldab al
gupäraseid kirjandusuurimuslikke ar
tikleid eeskätt võrdleva kirjan
dusteaduse valdkonnast inglise, prant
suse, saksa ja hispaania keeles. 
Eelistatud on käsitlused, mis hõlmavad 
ki rj an dusn äh tuste i ntcrkulturaal sci d 
kontekste.

Müügihind 145 krooni.

Tartu Ülikooli raamatupood soovitab:
googilise tegevusega. Nende hulka kuu
lub pedagooge eri aegadest: koolmeist
ritest eesti kooli alguseaegadest kuni 
käesoleva sajandi õpetajate-õppe- 
joududeni. Raamat ilmub Eesti bio
graafiliste leksikonide sarjas.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 
10-16.

“E esti kooli b iograafiline  
lek sik on ”, koostaja  H eino  

R annap
Leksikon sisaldab eluloolisi andmeid 

679 Eesti pedagoogi kohta, kelle 
tegevus on ulatunud igapäevasest õpeta
jatööst kaugemale, on olnud seotud 
koolikirjanduse või mõne muu 
laialdasemat tähelepanu äratanud peda-

Tõusva päikese maa
Ülikooli kunstimuuseumi graafi

kakogu annab võimaluse koostada väga 
eriilmelisi väljapanekuid. Ülemöödu
nud reedest on muuseumi keldri näituse
saalides Jaapani-teemalised gravüürid. 
Näitus koosneb kahest osast -  värviline 
Jaapan ja must-valgc Jaapan. Esimene 
neist on jaapani kunstnike nähtuna jaa
pani 18.-19. sajandi puugravüüridel ja 
teine läbi eurooplase silmade kapten 
Adam Johann von Krusensterni 
(1770-1846) 1803—1806. aasta ümber
maailmareisi pildidel 3-köitelisest 
väljaandest “Reis ümber maailma 
1803., 1804., 1805. ja 1806. aastal 
laeval Nadežda ja Neva”. Lisa 
muuseumi jaapani gravüüridele saadi 
Eesti Kunstimuuseumist (neli gravüüri). 
Eesti Ajaloomuuseumist on näitusel 
mõned netsked, raamat ja kaks nukku, 
mille tõi Jaapanist geoloog ja 
maadeuurija Karl Woldemar von Dit- 
mar (1822-1892).

Jaapani pikk ajalugu on andnud teis
test maadest nii erineva kultuurilise 
keskkonna. See on segu traditsioonili
sest Jaapani kultuurist ning sissetoodud 
hiina ja lääne kultuurivormidest. 
Sellepärast ongi huvitav ja isegi põnev 
vaadata seda kauget maad nii, nagu seda

□ K ikukawa Yeizan, 1787-1867. 
Selle maailma kaunitarid. 
K uude seeria. Värviline puu- 
lõige 8 plaadiga.

Ove M aidla foto

näitavad eelmiste sajandite kunstnikud.
Näituse jaapani gravüürid kuuluvad 

ukiyo-e koolkonna kõrgperioodi. 
Ukiyo-c -  muutuva maailmapildid -  oli 
linlik kunst, linnakeskkonnast sündinud

ja kujutatavgi neil seotud linlaste 
igapäevaeluga: kabukitcatri näitlejad, 
sumomaadlejad, kaunid geišad, ar
munud noored inimesed, linnavaated ja 
maastikud mööduvas ajas. Kuid mitte 
ainult käsitletavad teemad ei teinud neid 
pilte armastatuks inimeste poolt, vaid ka 
nende madal hind. Neid värvilisi 
gravüüre trükiti ja müüdi nagu raama
tuidki.

Kapten Krusensterni ümbermaail
mareisi aegse Jaapani jäädvustas ekspe
ditsioonil kaasas olnud kunstnik Tile- 
sius. Ta joonistas üles kõik omapärase 
ja tähelepanuväärse, mis silma hakkas. 
Need joonistused vormiti hiljem 
graveerija Ignati Klaubcri juhtimise ja 
järlevalve all Peterburis 1813. ja 1814. 
aastal ofortidena teaduslike väljaannete 
jaoks. See on pilk eelmise sajandi alguse 
Jaapanile ajast, mil Jaapan oli välis
maailmale suletud ja kui scc suletus jäi 
kestma veel enam kui 50 aastaks, kuni 
1868. aasta ülestõus lõpetas enam kui 
200 aastapikkuse Jaapani isolatsiooni.

Näitusel kõlab Iwamoto shakuhachi 
ning Gorö Yamaguchi koto ja 
shakuhachi muusika (shakuhachi -  
bambusflööt, koto -  13-keelne tsitter).

Näitus jääb avatuks 29. jaanuarini.

mailto:sirli@admin.ut.ee
mailto:sirli@admin.ut.ee
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Ülikooli spordiklubi 90
(A lgu s ee lm ises U Ts)

1920ndatc aastate algul tegutsesid vccl 
tennise, raskejõustiku, võimlemise ja 
veespordi osakond. 1931. aastal asutati 
Akadeemiline tenniseklubi, mida aastate 
vältel juhatas prof Gustav Rägo. Tennisis
tide eraldumise põhjused olid majan
duslikud. Kuigi spordiklubi tegutses Tartu 
Ülikooli juures ja Tartu üliõpilaskonna 
jaoks, ei aidanud ülikooli valitsus finant
seerida EASKi ettevõtmisi. Isegi vas
tupidi. Rendilepingute alusel saadi üli
koolilt kasutada nii Toomeoni tennise
väljakuid kui ka botaanikaaia tiiki liuvälja 
rajamiseks, samuti tuli võistluste kor
raldamisel maksta ülikooli võimla eest.

Majandusliku olukorra nõrkus avaldas 
sportlikule tegevusele otsest mõju. 
1920ndate algul kasutati väljaminekute 
vähendamiseks moodust, ct sportlane ise 
maksis poole temale kasutada antud spor- 
divarustuse (naelkingad, jalgpallisaapad, 
isegi jääpallikepid) hinnast.

EASKi oluliseks teeneks võib lugeda 
SELLi (Soome, Eesti, Läti, Leedu) 
üliõpilasmängude idee esitamist 1923. 
aastal ja nende mängude tehnilist kor
raldamist üliõpilaskonna ja  selle kehalise 
kasvatuse toimkonna rahalisel toetusel.

Ärevad ajad
1940. aastal suleti uute võimude ajal ka 

EASK. Üliõpilaste sporditegevuse kor
raldamiseks loodi spordiring, sellega hak
kas tegelema ametiühinguorganisatsioon, 
hakati juurutama N. Liidu kehakultuuri
kollektiivide süsteemi.

Saksa okupatsiooni ajal lubati tegutseda 
enne 1940. aastat loodud seltsidel ja klu
bidel. jätkus ka EASKi tegevus.

Sõjajärgne aeg
Paljud EASKi sportlased ja aktivistid 

olid kas läände põgenenud või repres
sioonide ohvriks langenud. 1944. aasta 
sügisest hakkas tegutsema Akadeemiline 
Spordiklubi, kusjuures kehakul- 
tuuriüliõpilased võistlesid KKI (Kehalise 
Kasvatuse Institutsiooni) nime all. 1946. 
aasta kevadel tulid Tallinnast eeskirjad 
üliõpilaste sportliku tegevuse kor
raldamiseks - Ülikooli Spordiklubi (ÜSK) 
pidi kuuluma ametiühingute spordiühingu 
Kalev koosseisu. Mais loodi ÜSKi organi- 
seerimisbüroo prorektor H. Habermani 
juhtimisel, kellest sai ka klubi esimees.

täiskomplekt medaleid N. Liidu meist
rivõistlustelt: 1949 - kuld, 1950 - hõbe, 
1951 - pronks ja kümned Eesti meistri 
nimetused, ÜSKi naiskonda neljal aastal 
(1957-1960) hõbemedalid N. Liidu meist
rivõistlustelt, pääs Euroopa karikavõist
lustele ja samuti kümned esikohad Eesti 
meistrivõistlustelt. Lisagem maailma
meistrid М. M. Otsa-Viönjova, E.-L. 
Kitsing-Jaanson ja V. Lüütsepp-Laasik.

Mõnedel spordialadel kerkisid esile ük
sikud tipud (olümpiahõbe IL Selg mood
sas viievõistluses, N. Liidu meister A. 
Lukas ratsutamises jne). Oma jälje Eesti 
spordiliikumisse on jätnud ÜSKi võrk
pall, suusatamine, sõudmine, võimlemine, 
ujumine, veepall, maadlus, orienteeru
mine, käsipall, aerutamine jt alad. 
Ainuüksi Eesti meistreid kõikide alade 
peale kokku tuleb lugeda sadadega.

Harrastus- ehk massisporti toetas tuge
vasti üliõpilaste kohustuslik kehaline kas
vatus. ÜSK korraldas palju võistlusi. 
Käivitati teaduskondadevaheline spar
takiaad, mille kavva lõpuks kuulus 14 
spordiala, ergutati teaduskondade 
sisevõistlusi, kohtumisi teiste kõrgkoolide 
teaduskondadega. Hakati korraldama 
jalgsi-, jalgratta-, süsta- ja suusamatku, 
viimastest Tartu-Vcllavcrc, Tartu- 
Kääriku, Elva-Kääriku. Kevadpäevadel 
võtsid tuhanded üliõpilased ja õppejõud 
osa spordipäevadest, ka matkaga Luun- 
jasse, Nõosse, Lähtele. Teaduskonnad 
korraldasid ka oma spordipäevi.

Üleminekuperiood
Juba 1970ndatel aastatel muutus sport 

üha kallimaks. Ülikoolid ei jõudnud 
tippspordi vajadusi rahuldada. Nii läksid 
ülikoolide võistkonnad kord-korralt töös
tusettevõtete jt organisatsioonide finant
seerimisele, samuti ka individuaalalade 
üliõpilassportlased. Senine ÜSKi 
korvpallinaiskond hakkas mängima Tartu 
Mööblikombinaadi nime all, ÜSKi käsi- 
pallimeeskonna baasil moodustati Koopc- 
raatori võistkond jne. Üha rohkem ÜSKi 
liikmeid siirdus Dünamo ja Jõu ridadesse.

Olulised muudatused tulid Eesti taasise
seisvumisega. Ülikoolides kaotati kohus
tuslik kehaline kasvatus ja sellealast har- 
rastussporti korraldanud kateeder. Kalevi 
Kesknõukogu lõpetas ÜSKi finant
seerimise. Koondati ÜSKi juhataja, inst
ruktor, raamatupidaja. Siirduti tagasi aas-

□ ÜSKi korvpallim eeskond on II m aailm asõja järel 16 korral võitnud  
Eesti meistri nim etuse. Aastatel 1972 ja 1973 kuulus meeskonda ka 
tänane rektor, professor Jaak Aaviksoo (teises reas keskm ine).

aeta diurna muuseum

ÜSK oli katusorganisatsioon 
spordisektsioonidele ja teaduskondade 
kehakultuurikollektiividele (hilisematele 
spordinõukogudele) ning tegeles nii võist
lus- (tipp-) kui massi- (harrastus- või ter
vise-) spordi korraldamisega. Võtmeisi
kuteks ühel või teisel spordialal olid ke
hakultuuriteaduskonna õppejõud, kes 
tegutsesid treenerite ja juhendajatena.

Tippsportlaste koondumisele aitas kaasa 
Moskva määrus, et kõik üliõpilased 
peavad võistlema oma õppeasutuse eest.

Legendaarse kuulsuse omandanud H. 
Lipp, olümpiahõbe R. Aun, Euroopa 
meister L. Kepp-Ojastu, mitmed N. Liidu 
ja kümned Eesti meistrid kuuluvad ÜSKi 
kergejõustikusektsiooni saavutustesse. 
Korvpalli kaunistavad ÜSKi meeskonna

tatel 1920-1940 toiminud süsteemi 
juurde: üliõpilased võivad vabalt valida 
tegutsemiseks spordiseltsi või -klubi. 
Tartu Ülikool võimaldab olemasolevate 
spordirajatiste baasil vabatahtlikku spor
diharrastust soovijaile oma spordikeskuse 
kaudu. Nüüdseks on ÜSKi liikmeskond, 
kes tegeleb võistlusspordiga, vähenenud 
mõnesajani. Üleminekuaja spordiklubi 
esimeheks oli N. Seli, siis J. Loko, praegu 
M. Jukk. Spordiklubi juhataja on M. Lil- 
liallik.

Käesoleva aasta pingutavaim ettevõt
mine spordiklubile oli Tartu üliõpilas
mängude korraldamine, millega taastati 
ka kunagised SELLi mängud.

V alter Lcnk

SEL NADALAL
□ 27. oktoobril toimus ülikoolis 

maakonnalehtede päev.
□ 28. oktoobril avati humani

taarhoones Lossi 3 aud 222 prof 
Juri Lotmani bareljecf.

□ 29. oktoobril toimus seminar 
“Teadustulemuste rakendamine 
ehk tehnosiire”.

□ 29. - 31. oktoobrini toimub Võru
maal Kurgjärvel rahvusva
heline konverents “Läänemere
soome perifeeriad”.

□ 31. oktoobril korraldab ÜS 
Raimla raamatukogus heatege
vusliku raamatuoksjoni ja - 
müügi. Oksjoni algus kl 12 aud 
202, raamatumüük algab kl 10

raamatukogu fuajees.

TULEVAL NÄDALAL
□ 3. novembril korraldab TÜ kee

miaosakond keemiahoones õpi
lastele ja õpetajatele keemia huvi- 
päeva.

□ 4. novembril kell 13 toimub nõu
kogu saalis ülikoolisisene teabe
tund.

□ 6. novembril on vilistlasõhtu 
Hiiumaal ja ülikooli esinduse 
aastapäeva tähistamine.

□ 6.-7. novembril osalevad ülikooli 
esindajad Ida-Virumaal IV äri
päevadel, samal aja! toimub 
Jõhvis avatud ülikooli infopäev 
ja näituse “/и  corpore 
vabadussõtta” avamine.

naitus

Majandusteaduskonna õppehoone 
nimekonkurss

Majandusteaduskond kuulutab välja nimekonkursi avatavale õppe
hoonele Narva 4/6. Nimekonkursi tähtaeg on 13. november, pari
matele nimedele on auhinnad. Nimed saata Nooruse 9-204 ja e-post 
aadressil ene@ mtk.ut.ee Ene Kivisik.

Tudengibänd 98
Sõbra Majas teisipäeval, 17. novembril kell 20. 
Autasustatakse parimaid bände, soliste ja pillimehi. 
Võimendid, mikrofonid ja juhtmed korraldajate poolt. 

Pillid tuleb endal kaasa võtta.
Osavõtust teataja küsi infot kuni 16. nov tel 250 62410.

info
väitekiri on oodatud.

Kolmapäeval, 4. novembril kl 16.15 
kaitseb nõukogu saalis Jüri Örd dok
toritööd “Geodeetilise korrutamise 
klassikalised ja kvantaspektid”. Taot
letav kraad: PhD teoreetilise lüüsika 
erialal.

* * *
6. novembril kaitsevad magistritööd 

Iuridicumis Näituse 20 aud 203; 
kl 14.15 Piret Lappert “Ebaõigla

sed lepingutingimused tarbijalepin- 
gutes”. Juhendaja prof P. Varul, opo
nendid TÜ külalisprofessor H. Pisuke 
ja magister iuris 1. Kull; 

kl 14.15 Priidu Pärna “Kinnistus- 
raamatuõigus”. Juhendaja prof P. 
Varul, oponendid on magister iuris 11. 
Veinla ja vandeadvokaat J. Raidla.
29. oktoobril kaitses füüsikalise 

keemia instituudi teadur Kaido Tam
meveski doktoritööd “Oxygen Elec- 
troreduetion of Thin Platinum Films 
and the Eleetrochemical Deteetion of 
Superoxide Anion”.

S isse juhatus m än g u teo o ria sse  
(1 A P )

A kadeem ik  Jaak  A aviksoo
Mänguteooria on teoreetiline käsit

lus huvide kokkupõrgete ja konilik- 
tide lahendamisest. Praktilised raken
dused ulatuvad sõjalistest ja sotsiaal
setest konfliktidest oksjonite ja 
perekonnatülideni.

Kursus on üles ehitatud män
guteooria põhiseisukohtade ja rnän- 
gutüüpide tutvustusena laiale kuula
jaskonnale nii loodus-, sotsiaal- kui 
humanitaaraladelt. Vaadeldakse 
mänge kui strateegilisi planeerimis- 
ülesandeid ja mudeleid mitmete cvo- 
lutsiooniliste ja sotsiaalsete nähtuste 
kirjeldamiseks.

8 loengut alates 5. nov neljapäeviti 
kl 16.15 füüsikamaja aud D-160. Eel
registreerimine: e-post maivc@ 
physie. ut.ee või Tähe 4-105.

loeng
vana

2. - 6. novembrini peab Akadeemi
lise Rahvaluule Seltsi kutsel ülikoolis 
loenguid Keenia Ülikooli prof 
Ezekiel Alembi.
Teemad: The African oral narrative; 

African poetry; The African shot 
forms; Inrtoducion to Ritual Theatre. 

Loengute ajad ja toimumiskohad:
E 2. nov 12.15 Lossi 405 
T 3. nov 12.15 Lossi 405 
К 4. nov 14.15 Lossi 215 
N 5. nov 10.15 Lossi 427 
R 6. nov 12.15-16.15 Lossi 426 
Maht 1 AP.

* * * 
Kolmapäeval, 4. nov kell 16 alustab 

lektor Eduard Parhomcnko Tähe 4 
aud 055 loengutsüklit “Sissejuhatus 
Martin Heideggeri "Olemisse ja 
aega"" (KA, VA, 2 AP, E). Huvilised

“Isad ja p o jad ”
Laupäeval, 31. okt kl 12-16 toimub 

Toomemäel üritus “Isad ja lapsed”.
Kl 12-14 Toome pargis:
* isa ja lapse jooks,
* mänguväljakujooniste näitust tut

vustab Krista Kruuv,
* Tartu mänguasjamuuseum tasuta 

isale & lapsele,
* korrastustööd,
* üllatused.

Kl 14-16 ajaloo muuseumis:
seminar isadusest Eestis ja Põhja

maades.
Isadepäeva korraldavad Põhjamaade 

Ministrite Nõukogu infobüroo koos 
mittetulundusühinguga Tartu Spordi- 
ja Mänguväljakud, Tartu linnavalit
suse kultuuriosakonna, Tampere maja 
ning Soome Instituudiga.

A ja lo o m u u seu m
Toomemägi

http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-i 7
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani I 1-17.

U u s  näitus!
“Kaalud ja mõõdud muuseumi 

kogudest”.
Alates 5. nov Kärt Mikli skulptuurid 

“Mütoloogilised loomad”.
Muuseumis on võimalik tutvuda 

videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

K u n s tim u u se u m  
Peahoone 

hltp://www.ut.ce/REKL/muuseum.hlm 
E-R 11-16. Info 375 348 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid.

U u s  näitus!
Tõusva päikese maa jaapani 18. - 19. 

saj puugravüüridel ja kapten 
Kruscnsterni 1803. - 1806. a ümber
maailmareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z oo loogiam uuseum i
Vanemuise 46 

hüp://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

U u s näitus!
Näitus: “Zooloogilised vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G eo loog i am u u seu m
Vanemuise 46

http://w w w .ut.ee/BG G M /

K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o taan ikaaed  
Lai 40 

E-P 10-17. Info 432 643.

R a am atu k o g u
E-R 10-17
Näitused: Eesti Raamatukoguhoidjate 

Ühing 1988-1998, TÜ raamatukogu Eesti 
kultuuriloos, Aalto: 3 objekti Eestis, Julius 
Madisson 100 (kauaaegne ajalooõppejõud 
ülikoolis), hõimupäevadele pühendatud 
liiviteemaline näitus “Siin on meie kodu” 
kuni 2 nov, Mati Leppiku akvarellid, 
Korp! Ugala 85.

Raamatumuuseum 
E-R 12-15
Näitus “Kaks põlvkonda Loebereid Bal

timaade õigusteaduses”.

Eesti sp o rd im u u se u m  
Riia 27a

Näitus: “Kehakultuur ja sport Tartu 
Ülikoolis”.

L T L T L T L J
TANTSUKLUBI 

ÕLLERESTORAN 
Norva mnf 27 
Tel 40 3  157 

Avatud 1 1 -4 .3 0
Kuni kl 21 sissepääs ГГОШ1L J M

tasuta!

r 30. okt TARMO P1H LAP
DJ Madis Sütt. Al 21 pääse 30 kr.

L 31. okt DISKO-TANDEM TRAX - PÄRGMÄE 
Al 21 pääse 30 kr.

P 1. nov DJ Jaanus Sepp 
Al 21 pääse 25 kr.

E 2. nov DJ 1. Kivisalu. Tasuta 
T 3. nov HITIMIKS DJ Aivo Johanson 

KL 20 SAKU SPURT - VÄLK- 
PILJARDIVÕISTLUSED SAKU 
AUHINDADELE. Al 21 pääse 25 kr. 

к 4. nov Tõusev täht Tallinnast
Bov-Bcmd "To XL"
DJ Madis Sütt. Al 21 pääse 30 kr.

N 5. nov Eilsest tänasesse DJ Jaanus Sepp.
Al 21 pääse 25 kr. Kella 19-21 reserveeritud

Peatoim etaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680; 251 42 300  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee  
Faks: 37 27 375 440

Trükk: O/U G reif 
Tellim ise nr. 1081 
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti

J / I

mailto:ene@mtk.ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ce/REKL/muuseum.hlm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Professorile 12, dotsendile 9 ja lektorile 
6 tuhat krooni põhipalka

Ülikooli palgapoliitika
puudutab kõige otsesemalt igat üli
kooli töötajat -  sellest sõltub paljuski 
inimeste rahulolu ja seeläbi ka töö 
efektiivsus. Palgakorralduse paran
damiseks on ülikooli personaliosa
kond koos sotsioloogia osakonnaga 
korraldamas küsitlust “Räägime pal
gast”, millele tuginevalt peaksime 
veel sel aastal jõudma uue, loode
tavasti parema palgaeeskirja kehtes
tamiseni.

Ometi pole parimastki palgakor
raldusest kasu, kui palk ise vastu
võetavat äraelamist ei võimalda. 
Seepärast ootab enamik inimesi uuest 
palgakorraldusest eelkõige oma sissetu
lekute kasvu. Jagan täiel määral seisu
kohta, et enamiku ülikooli töötajate pal
gatase pole nende tööpanusega vasta
vuses ja seetõttu on nende palgatõusu 
ootused igati põhjendatud. Ühtlasi olen 
veendunud, ct ülikooli eelarve 
põhimõtete ümbervaatamisega on 
reaalne palgatõus ka võimalik. Väljen
dasin seda seisukohta kevadiste rektori
valimiste ajal ja ülikooli finatsseisu 
analüüs on selle seisukoha õigsust vccl 
kord kinnitanud.

Muudatused
Eelnevast tulenevalt pean va

jalikuks ja võimalikuks kehtestada

uue semestri algusest ülikooli tööta
jatele järgmised põhipalgamäärad: 
professor 12 000, dotsent 9000, lektor 
(magistrikraadiga õppejõud) 6000, 
assistent 5000, kõrgharidusega spet
sialist 4000, spetsialist 3000, tööline 
2000 ja abitööline 1250 krooni kuus.

Nagu juba märgitud, võimaldab üli
kooli 1999. aasta eelarve prognoos sel
liste põhipalgamäärade kehtestamist. 
Samas tähendab see mitmete seniste 11- 
nantspoliitiliste seisukohtade re
videerimist.

Kõige olulisem on muutus, mille 
kohaselt ülikooli üldkulude katmises 
osalevad võrdsel alusel kõik sissetu
lekud -  nii riigieelarvelised kui nn 
omavahendid. Seni kaeti üldkulud 
valdavalt riigieelarvest eraldatud kooli
tuskulude arvel, mistõttu eelisolukorras 
olid need teaduskonnad, kus 
peatähelepanu oli pööratud lisateenis
tuse hankimisele.

Teiseks tuleb kaotada range va
hetegemine finantseerimisallikate järgi 
töötajate töölevõtmisel.

Kolmandaks tuleb lisaks 
akadeemiliste punktide arvestamisele 
teaduskondade eelarvete formeerimisel 
võtta arvesse ka muid efekti ivsuspara- 
mcctreid (kaitstud kraadide arv, täien
davate finantseeringute hankimise

määr, selle kasvutempo jne), 
reaalkulude määra.

samuti

Neljandaks väheneb põhipalgale li
sanduvate lisatasude ja preemiate 
osakaal sissetulekus, mis eeldab suure
mat nõudlikkust põhipalga eest tehtava 
töö mahu ja kvaliteedi suhtes.

Kõrgendatud 
põhipalgamäärade 

kehtestamisel
tuleb arvestada töötajate täit pühendu
mist ülikoolitööle. Seejuures tuleb õp
pejõududelt eeldada täicmahulist õppe-, 
teadus-ja administratiivtöö tegemist, sh 
täiendavate li sa finantseeringute hanki
mist. Samuti on loomulik, ct põhiko
haga ülikooli töötajad osutavad ülikooli 
kaudu täiendavaid õppe-, teadus- või 
konsultatsiooniteenuscid. Nendest 
põhimõtetest lähtuv töökorralduse 
analüüs võimaldab leida ülikoolis kind
lasti teid nii töö efektiivsuse kui ka 
töötasude täiendavaks tõstmiseks.

On ilmselt selge, et eelpooltoodud 
põhimõttelised muutused ci ole kõigile 
ühtmoodi vastuvõetavad -  ühed või
davad uuest palgakorraldusest rohkem 
kui teised. Ilmne on ka vajadus erandite 
sätestamiseks näiteks suurema tu
runõudlusega erialade jaoks kui ka üli
kooli jaoks prioriteetsete tegevussuun

dade toetamiseks. Olen siiski kindel, et 
uue semestri alguseni jääva ajajooksul 
on võimalik nendes küsimustes 
üksmeelele jõuda.

Toodud põhipalgamäärade kehtes
tamine ei võimalda kahjuks saavutada 
akadeemiliste töötajate palgataset 4-3-2 
keskmist palka (järgmise aasta Eesti 
keskmine palk on prognoosi kohaselt 
4806 krooni), ent lubab astuda selles 
suunas tubli sammu ja kehtestada 
eelpooltoodud palgaproportsioonid. 
Kõige suurem palgatõus peaks olema 
dotsentidel, kes kannavad ülikooli õp
petöö põhikoormust ja  kelle palk oli seni 
ebaõiglaselt madal.

R ektor prof Jaak Aaviksoo

Hei, tudeng!

Üliõpilaste sügispäevad 
toimuvad 16. - 2 1. 

novembrini.
Kava 3. ja 4. Ik.

JÄRGMISES UTs:
* k e h a k u ltu u r ite a d u s k o n n a  
j u u b e l i  e r i le h e k ü lg ,

* e e s t i ü lik o o li  a a s ta p ä e v a ü r i-  
tu s te  k a v a  (ü r itu s i  to im u b  28 . 
n o v e m b r is t  7 . d e ts e m b r in i) ,

* ü l ik o o li  a ja le h e  jä r je p id e v a  
i lm u m is e  5 0 . a a s ta p ä e v a  
tä h is ta m is e s t  2 0 . n o v e m b r il .

“ Ükski andekas noor ei tohi jääda 
rahapuudusel ilma heast kõrgharidusest,”

on öeldud sihtasutuse asutamisel 
usalduskogu pöördumises avalikku
se poole. Sihtasutus loodi 1997. 
aasta 7. juulil. Täna tähistatakse 
ajaloo muuseumis oma esimest aas
tapäeva koos nendega, kes sihtasu
tust luua aitasid, sellesse oma 
panuse on andnud või muidu igati 
toetanud.

Sihtasutuse üks eesmärke on üli
õpilastele stipendiumikapitali loo

mine. Juhatuse esimees MARGUS 
OTS, kui palju tudengeid on selle aja 
jooksul stipendiume ja toetusi 
saanud?

Esimene aasta on olnud rohkem 
sihtasutuse käivitamise aasta, annetuste 
kogumise mehhanismi käimapanemine 
ning meie olemasolu teadvustamine nii 
Eestis kui väljaspool Eestit.

Seega eriti palju stipendiume me veel 
välja jaganud pole, meie kaudu on

saanud stipendiumi või preemia kümme 
tudengit. Detsembri algul anname veel 
kätte seitsme erineva fondi stipendiu
mid, mille suurused on 2500 kuni 10 000 
krooni. Meie esimese majandusaasta 
jooksul, mis lõpeb detsembris, anname 
kokku välja stipendiume ja preemiaid 
rohkem kui 300 000 krooni eest.

Kuidas sünnib üks stipendium, 
mida selleks tegema peate?

Algul võtsime üle varem ülikooli 
juures asutatud üheksa stipendiumifon
di. Nüüd on lekkinud järjest rohkem 
kontakte, on teada saadud, ct sel moel on 
võimalus üliõpilasi toetada. Pakkumisi 
on tulnud ka väliseestlastelt, kes on tes
tamendiga pärandusi teinud või stipen
diumifondi asutanud. Selliseid fonde 
tekib üha juurde, praegu on 18 erinevat 
allfondi, millest enamik ongi eraisikute 
või ettevõtete nimelised fondid.

Mis tõukab väliseestlasi meid 
toetama?

Eelkõige mälestused. Paljud on Tartu 
Ülikoolis õppinud, siit enne sõda või 
sõja ajal lahkunud. Stipendiumi või 
fondi loomisega soovitakse jäädvustada 
suguvõsa mälestust. Sageli öeldakse, et 
stipendiumi kapital on omal ajal Eestis 
teenitud ja nüüd tahetakse, et see Ees
tisse tagasi tuleks.

Millega praegu tegelete?
Praegu tegeleme kõige rohkem 

sihtasutuse tutvustamisega. See ei ole 
lühiajaliselt tegutsev asutus, mis kahe- 
kolmc aasta pärast olulisi tulemusi an

nab. Tegeleme selle nimel, ct ka kümne 
ja kahekümne aasta pärast tuleks Eesti 
eraisikutelt ja firmadelt toetusi hariduse 
edendamiseks. Oleme algatanud tulu
maksu seaduse muutmise, et lisaks et
tevõtetele saaksid järgmisest aastast ka 
eraisikud tulumaksuvabalt annetusi teha 
nendele organisatsioonidele, kes on vas
tavasse nimekirja kantud. Selle 
muudatuse võttis Riigikogu ka vastu.

Eestis pole viimase viiekümne aasta 
jooksul taolisi hariduse toetamise tradit
sioone olnud, isegi mitte sellist 
mõtlemisviisi. Hariduse toetamine on 
riigi kanda olnud.

Järgmisest aastast kavandame ka üli
kooli vilistlastele suunatud laiaulatus
likku programmi eesmärgiga toetada 
ülikooli ja eeskätt oma eriala. Selleks 
loome praegu erialafonde. Esimesena 
loodi tänavu mais majandusteadus
konna allfond, novembris asutatakse ke
hakultuuri- ja detsembris usuteadus
konna allfond.

Kui kergesti vilistlased kaasa tule
vad?

Suhtumine on vägagi positiivne.
Sihtasutusele on kingitud ka ühe 

talu maad.
Ameerikas elav Tõnis Paide kinkis 

Võrumaal Mõnistcs Karula rahvuspargi 
piiril asuva talumaa.

Juhatuse nimel tahaksin tänada kõiki 
annetajaid, kes on meid aidanud nii ra
haliselt kui head nõu andnud.

□ Esim ene teaduskonna allfond ülikoolis asutati kevadel m ajan
dusteaduskonnas. Statuudile kirjutasid alla dekaan Jüri Sepp, sihtasu
tuse esimees M argus Ots ja teaduskonna vilistlaste m ittetulun
dusühingu Herm es esimees Siim Kallas.

Jaak Nilsoni foto

Gerda Spohri 
nimeline 

stipendium
TÜ Sihtasutuse juurde loodi tei

sipäeval Gerda Spohri nimeline sti
pendium, mille eesmärgiks on kesk
konnakaitsega seonduvat füüsikat
õppivate üliõpilaste toetamine. Alg
kapital moodustub Gerda Spohri 
poolt sihtasutusele pärandatud vara
dest, selle suurus on 150 000 krooni.

Stipendiumifondi investeerimisest 
saadava kasumi arvelt hakatakse 
välja maksma stipendiume, mida 
saavad taotleda TÜ magistri- või dok
toriõppes füüsikat õppivad üliõpila
sed. Esimene stipendium makstakse 
välja 1999. aasta sügissemestril.

Gerda Spohr sündis 17. mail 1913 
Võisiku vallas Rõikal ja suri 18. mail 
1998 Münchenis, kus ta oli elanud 
sõja lõpust alates. “Gerda Spohr pidas 
kalliks oma sünnimaad, oma Eesti 
juuri ja tundis muret Eesti keskkonna 
pärast, Sellest tuleb ka soov asutada 
stipendium just keskkonnaspetsialis
tide koolitamiseks,” selgitas 
Müncheni Eesti Seltsi esinaine Linda 
Einamann, kellele Gerda Spohr 
usaldas oma testamendi täitmise.

Sihtasutuse üheks ülesandeks on 
stipendiumifondide loomine ja 
haldamine. Gerda Spohri nimeline 
stipendiumifond on sihtasutuse ka
heksateistkümnes allfond.

M argus Ots, 
sihtasutuse juhatuse esimees

Täiendav info tel 375 852.
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Seminar “Teaduse rakendamine -
tehnosiire”

ÜLIKOOLI TUGI 
ARENDUSTEGEVUSELE

Teadus- ja arendusosakonna 
juhataja Andi Pärn tutvustas seminari 
avades, kuidas ülikool toetab teaduse 
rakendamist. Ülikooli arengukava 
näeb ette orienteemda teaduse finant
seerimisel rahalise baasi laiendamiseks 
rohkem riigieelarvevälistele allikatele, 
ülikoolis aga stimuleerida silma
paistvaid rakendusprojekte jätkuvalt in- 
novats ioon ipreemiaga. A rengukava 
peab oluliseks teadlaste ja teadustöö tel
lijate sildstruktuuri väljaarendamist 
nõuandeteenistusena, tõhustamaks üli
kooli ja ettevõtete, sealhulgas ülikoolist 
välja kasvanud teadusmahukate (spinn- 
off-) firmade koostööd.

Arengukava elluviimiseks on käesole
va akadeemilise aasta arenguülesanne- 
tesse kavandatud ülikooli tehnoloogili
ne kaardistamine, teaduse andmebaa
side loomine ning tcadustccnustc 
turu-uuringud. Koostööd spinn-off~\\v- 
madega hakatakse viima lepingulisele 
alusele, edendamaks ühisprojekte, IN
NOVAATIKA peaks saama kõrg
koolide ja ettevõtete koostöömessiks.

kool meie ülikoolist ees. Nii EIFi tööga 
kui ülikooli teadusega kursis olev prof 
Maimets ütles, et ülikoolil on varaks 
piisavalt potentsiaali heade raken
dusprojektide läbiviimiseks, Innovat
sioonifondil aga vahendeid novemb- 
rilõpu konkursi projektide tarvis.

UUE TOOTE SÜND
Oma kogemustest ehk kuidas 

teaduslikust ideest tooteni jõuda,
rääkis eksperimentaalfüüsika ja 
tehnoloogia instituudi vanemteadur 
biol-dr Arved Vain, müomeetri autor.

Teaduslik algidee on küll 20 aastat 
vana, kuid murranguline oli aasta 1996, 
kui EIF asus müomeetri arendust 
toetama. Selle ajaga on loodud kaasaeg
sel tehnoloogial töötav uue disainiga 
müomeeter. Pärast ЕС vastavustunnuse 
saamist hakkavad müomeeter ja kaas
nev dokumentatsion litsentsimiseks 
valmis saama. Müomeeter peab vas
tama kõigile meditsiin idiagnostikas 
kasutatavate aparaatide nõuetele.

Dots Vainu sõnul tuleb meil uue 
tootega kohe välisturule orienteeruda, 
erinevalt suurematest riikidest, kus 
esialgu piisab kodumaisest turust.

□ 29. oktoobril teadus- ja arendusosakonna innovatsioonitalituse eestvõt
tel nõukogu saalis toim unud üritus oli huvilisterohke.

INNOVATSIOONIFOND 
PANEB ÕLA ALLA

Kust leida raha innovaatilistcks raken
dusuuringuteks ja arendustöödeks?

Ühest võimalusest rääkis Eesti Inno
vatsioonifondi (EIF) nõukogu liige prof 
Toivo Maimets ettekandes “Kuidas 
saada toetust Innovatsioonifondist”.

EIF rahastab avaliku konkursi korras:
* tehnoloogia-alaseid arendusprojekte;
* majanduslikku või sotsiaalset tulu 

andvaid uurimis-ja arendustöid;
* innovatsiooni toetava infrastruk

tuuri arendamist.

Innovatsiooni toetuseks on valitsuses 
heaks kiidetud Eesti riiklik innovat- 
siooniprogramm, mida koordineerib 
EIF. Vastavalt Eesti Teadus- ja Aren
dusnõukogu soovitusele peaks aastaks 
2002 tehnoloogiaalastc arendustööde 
riikliku eelarve maht olema võrreldav 
teaduse rahastamise mahuga.

1998. aastal on EIF rahastanud pro
jekte 31 milj krooni ulatuses, millest 
-50% said firmadjaülejäänu teadusasu
tused, peamiselt Tartu Ülikool (~25%) 
ja Tallinna Tehnikaülikool (-22%) ning 
Eesti Põllumajandusülikool.

Käesoleval aastal on EIF seni otsus
tanud rahastada 53 projekti, finantseeri
tavate projektide arvult on tehnikaüli-

Järgmisse lehte jäävad ilmumis- 
järge ootama innovatsioonitali
tuse artiklid:

* “Tarvilikku teavet Eesti Inno
vatsioonifondi toetuse taotlejatele 
ülikoolist” ja

* “Patendiinfo lisaks teaduskir
jandusele”.

NB! Mess ja konverents INNO
VAATIKA £99 toimub 8. - 10. 
aprillini Tartus teemal “Koostöö 
kui innnovatsiooni võti”.

Meenutagem, ct müomeetri eelmise 
versiooni kuuest seadmest neli on 
müüdud Soome. Müomeetrit on 
konkurentsivõimeliseks arendatud 
projektijuhi A.Vainu ning teadus- ja 
arendusosakonna innovatsioonitalituse 
tihedas koostöös (tarkvara loomise, 
müomeetri ehituse ja kon fidentsiaalsuse 
tagamise lepingud, patendi, disaini ja 
autoriõiguste alane nõustamine ja asja
ajamine, reklaammaterjalid, messid). Et 
müomeeter ja sellega saadud mõõtmis
tulemused annavad ainet uuteks 
alusuuringuteks biomchaanikas ja  ars
titeaduses, on tõestanud A.Vainu 
ilmunud artiklid ja konverentsiet- 
tekanded mitmes maailmajaos.

TAANI KOGEMUS
Seminari põhiettekanne “Tehnosiire, 

teadustulemuste müük” oli Taani In
novatsioonikeskne projektijuhilt Peter 
Cordsenilt. Taani Innovatsioonikeskne 
(http://innovation.dti.dk/) on riigi poolt 
rahastatav tehnosiiret ja teadusmahukat 
ettevõtlust edendav asutus. P. Cordscn 
nõustas ülikooli projekte ka k.a sep
tembris (vt UT, 9.10.98).

Kõigepealt paarist mõistest: 
tehnoloogia kõige laiemalt tähendab 
tehnilisi teadmisi, tehnosiire (technol- 
ogy transfer) on tehniliste teadmiste ja 
intellektuaalomandiõiguste siire. P. 
Cordsen rõhutas, et info- ja tehnosiir
del on oluline kvalitatiivne vahe, in
folevi toetab tehnosiiret, kuid ei asenda 
seda. Tehnoloogia tuleb esmalt luua ja

müügikõlblikuks arendada. Selline 
arendustöö on aja- ja finantsmahukas 
ning erineb teadlastele tavapärasest 
uurimistööst ja tulemuste publit
seerimisest.

TAANI ÜLIKOOLIDES
on teadlase hindamise ühe kriteeriu
mina hakatud arvestama patendi
taotlusi, see on siiski suhteliselt uus 
mõõdupuu.

* Kuidas potentsiaalse turuväärtusega 
uurimistulemusi leida?

Taani Innovatsioonikeskus alustas 
oma tegevuse algusaastail passiivse 
otsinguga-levitas teavet enese olemas
olust ja teenustest. Tulemuslikuks osu
tus aktiivne otsing nn skautide abil. 
Skautideks värvati üliõpilasi ja teadlasi, 
kellele anti lühike ettevalmistus, nende 
huvi tagati leiutasu ja boonusega. 
Üliõpilased olid väga edukad, leiti 130 
rakenduslikku projekti, 15 skauti tegut
seb praegugi.

* Kuidas uurimistulemuste väärtust 
hinnata?

Taanlased kasutavad selleks spiraali- 
skeemi. Arusaadavuse nimel olgu 
öeldud, et skeem sarnaneb rullbiskvii- 
dile, kus üksteise ümber on keerdunud 
tehnoloogia (kas idee töötab?), turg 
(kes ostab?) ja intellektuaalomand 
(kas on uudne?). Kõik kolm kompo
nenti peavad kogu arendusprotsessi 
vältel olema OK.

* Kuidas väärtuslik uurimistulemus
turule jõuab?

Olulised märksõnad: idee + kompe
tents + raha.

Uurimistulemusi rakendava firmaga 
tuleb iihendust võtta võimalikult vara ja 
konfidentsiaalselt. Meenutusena lisame 
mõtte P. Cordseni septembrikuisest esi
nemisest, kus ta kirjeldas, kuidas leida 
(ainu)litsentsiostjat -  see on nagu tütre 
mehele panek, kus ilma avaliku konkur
sita tahetakse leida ainuke ja õige.

MIS MAKSAB
intellektuaalne omand?

Iga selline müügiobjekt ja tema hind 
on ainukordsed ning kokkuleppelised. 
Hinnale tuleb hakata mõtlema juba pro
jekti alguses äriplaani ja tasuvusarvu- 
tuste tegemisel -  seega vahel mitu aastat 
enne tegelikku müüki.

Litsentsimüügil kasutatakse järg
misi tasu liike:

a) ciown paymenl -  ühekordne tasu 
litsentsi saamise eest (sisaldab nt 
patendi jt otseseid kulusid),

b) royalty -  perioodiline kasutus- 
maksc, arvestatakse protsendina käibest 
(2-10%),

e) minimaalne royalty -  minimaalne 
tasu, mida litsentsiostja aastas tasub, 
selline tasuliik ailab vältida ostetava 
tehnoloogia “riiulile panekut”.

P. Cordseni kogemuste järgi oleks lit
sentsitasu õiglane (fair) määr selline, et 
litsentsimüüja saab tehnoloogia eluaja 
vältel loodavast kasumist 25-33%.

* * *

Seminarist osalejad said jaotusmater
jali, seminarile järgnev päev kulus 
jällegi ülikooli projektide nõustamisele. 
P. Cordsen ütles, ct ta tunneb, ct üli
koolis teda vajati ja temast saadi aru. 
Loodetavasti kohtume hea lektoriga tu
levikuski.

Sirje Kahu, 
Leeni Uba 

teadus-ja  arendusosakonna  
innovatsioonitalitus

Kas Paabel on uuele keeltemajale 
sobiv nimit

Uus õppehoone Ülikooli 17/19 avatakse ametlikult 30. novembril, ent hoonel 
ei ole veel oma nime. Mitmel pool kohatav nimetus Paabel on oma negatiivsete 
konnotatsioonidc tõttu põhjustanud pahameelt mitmetes maja tulevastes asukates. 
Välja on pakutud veel variandid Philologicum ja uus keeltemaja. Ehk on kellelgi 
parem idee? Avaldage arvamust, kasutades küsitluslehte, mis asub aadressil 
http://vvmv.ut.ee/klassik/est/poll.htmI.

Ring üm ber 
õppekorralduse

Intervjuu õppeprorektor prof Volli Kalmuga
(A lgus eelm ises U Ts)

Milliseid muudatusi tuleks õppe
korralduseeskirja teha?

Päris palju. Küsimus on selles, kas 
teha need ühekorraga või osade kaupa.
Ilmselt püüame põhimõttelised 
muudatused, mis jõustuksid siiski alles 
tuleva aasta septembris, varsti eeskirja 
sisse viia. Mõned muudatused tuleb 
teha ka seaduste paranduste tõttu.

Näiteks?
Suhteliselt palju on räägitud üle nomi

naalaja õppimise tasustamisest, mida 
üliõpilased küll ei poolda ning mida 
mina ka eriti ci toeta. Kui scc jõustuks, 
võib raha arvestamine ja muu bürokraa
tia võtta sama suurt vaeva kui laekuv 
tulu. Ma ci aiva, ct paljud seda maksma 
hakkaksid, mõni lööks käega, mõni ehk 
pingutaks. Aga niipea, kui scc seaduse 
parandus jõustub, tuleb meil õppekor
ralduseeskirjas ära muuta praegu kehtiv 
üheaastane pikendus akadeemilise 
võlgnevuse likvideerimiseks.

Mis veel seaduste parandustest tu
leneb?

Kui jõustub üliõpilase staatuse 
määratlus (üliõpilane on isik, kes on 
immatrikuleeritud ülikooli tasemeõp- 
pesse), ja ma arvan, et nii see läheb, siis 
tähendab scc, et järgmisest aastast 
peame midagi ette võtma praeguste 
vabakuulajatega. Ühesõnaga - vabakuu
laja staatus kaob ära ja kõik vabakuula
jad on üliõpilased. Ainult et kõik ci ma
hu riigi finantseeritavatele kohtadele.

Seaduse paranduse järgi saab õppida 
korraga ainult ühe õppekava järgi ja 
saab ka ainult ühe diplomi. Mõned on 
proovinud juba kolme diplomit saada.
Tuleb siiski vaadata, kui tõsised nccd 
õppekavad on, et nominaalajaga jõuab 
üks tudeng kõik läbi teha. Üks kahest - 
kas need õppekavad on liiga nõrgad või 
üksteisele liiga lähedased Pigem võiks 
olla üks ja laiema taustaga õppekava.
Üliõpilaste seas muidugi erandeid on ja 
mõned suudavad väga palju.

Mis õppeprorektorile veel muret 
teeb?

Näiteks on kavas hakata üliõpilaselt 
täpsemat õpingute kava koostamist 
nõudma. Semestri algul või eelmise 
lõpus paneb tudeng kirja, ct ta võtab 
nccd ja nccd ained. Mõnedes teaduskon
dades see kirjapanemine toimub, 
mõnedes mitte, aga väga vähestes seda 
kontrollitakse. Kontrolli osa on vaja 
tunduvalt suurendada, et edasijõudmi
sest paremal ülevaadet saada. Üks põh
jusi on ka majanduslik pool.

Kuidas see rahaga seotud on?
Üliõpilane registreerib end loengule, 

pärast loengute algust on tal kaks 
nädalat aega end tagasi võtta. Kui ta ei 
ole end seal kustutanud, peab ta ek
samile ilmuma, kui ta ci lähe, märgi
takse mitteilmumine. Näiteks arvu
tiõpetuses, kehakultuuris ja keeleõppes 
käivad tudengid massiliselt, kuid 
ainepunkte võtavad minimaalselt, Ko
hati saab ainepunkte ainult paarküm
mend protsenti. Ülejäänud on oma osa, 
mida nad teada tahtsid, nagu näiteks 
arvutiõpetuse mõne programmi, selgeks 
saanud ja rohkem sinna enam ci lähe.

Asi on aga selles, et see õppejõu tehtud 
töö ei paista pärast ainepunktide kok
kulugemist välja. Seepärast tulekski 
õpingukava täitmist, loengutele regist
reerimist ning sealt tagasivõtmist kont
rollima hakata. Kogu see töö muutub 
oluliselt nähtavamaks, kui tekib keskne 
andmebaas.

Mõni asi veel. Ülikoolis on valdavalt 
tsükliõpe, v.a arstiteaduskonnas. Mulle 
tundub aga, et tegelikult on aastas ikka 
kaks eksamisessiooni. Kui see on 
tegelikkuses nii ja see on enamiku 
tahtmine, siis pole mõtet kirja panna, et 
meil on tsükliõpe. Mõni teaduskond 
kiili püüab ja satub sellega üldainele 
osas konflikti, sest kui teine teadus
kond üritab näiteks jaanuaris loenguid 
pidada, aga tudengid peavad samal ajal

ka üldainete eksameid pidama, on konf
likt juba sisse prognoositud. See tuleb 
eksamite kuupäevade järgi välja.

Mida arvab üliõpilasest õppejõud, 
geoloogiaprofessor Volli Kalm? Näi
teks prof Eero Loone oma läbi kahe 
UT numbri ilmunud kirjutises leiab, 
et praegused tudengid on eelmiste 
aastakümnete omadest palju avatu
mad ja teadmishimulisemad.

Arvan samamoodi. Üliõpilased on 
muutunud ka nõudlikumaks, aktiivse
maks õppetöö korralduse suhtes. Kui 
dekaan olin, puutusin sellega otseselt 
kokku. Kes maksis, tuli ka küsima, miks 
loeng ära jäi, kus õppejõud on jne. Nüüd 
on nõudlus tervikuna tõusnud ja kohati 
ütlevad üliõpilased välja täiesti alasti 
tõe, võib-olla kohati natuke üle pingu
tades, aga tudeng juba on kord selline.

Selle taustal tundub võib-olla, ct nüüd 
püüame reeglistikku natuke kruvida ja 
nii õppejõule kui üliõpilasele kanna 
pcalc astuda, aga sellesse tuleb suhtuda 
kui korrastamisse, millel on selgesti de
fineeritavad eesmärgid. Üks on selgelt 
finantspool nii otseselt kui kaudselt - 
kogu kõrghariduse finantseerimise 
küsimus - kes maksab, palju maksab ja 
mida ta selle eest saab.

Teine pool on ülikooli õppetöö orga
niseerimine. Kui palju meil kirjas 
olevast õppetööst ikkagi toimub ja mis
moodi toimub? Enne kui midagi muuta 
ja parandada, on vaja andmeid koguda, 
ülevaade saada, järeldusi teha, muidu 
käib vaid üks vastastikku kurtmine.

Ülikooli puudutavad õppetöö 
põhimõtted peaksid minu meelest 
lähtuma eelkõige printsiibist, mida kor
raldada ülikoolis nii, et õppe- ja 
teadustööst huvituval üliõpilasel pare
mad võimalused oleksid. Sageli mõju
tavad meie tegevust lihtsalt hea inimese 
mängimine, klubiliscd suhted jmt. Üli
kool peab oma töö nii organiseerima, 
ct need, kes tahavad õppida, saaksid 
parima hariduse. Meil ei ole mingit 
põhjust arvestada nende soovidega, mis 
tulevad tudengkonna pingerea lõpus 
olijatelt. Õppetöö korrastamine ei 
võtaks sccga teadmishimulisematelt mi
dagi ära, vastupidi. Näiteks plaanime, 
et riigieelarveliselt kohalt väljalangenu 
aseme võtame ainult parimaid, muud 
argumendid siin ei loe, nagu näiteks on 
see osalt sotsiaalabina toimiva stipen
diumi jaotamisel. Stipendium on ette 
nähtud vaid hea õppimise eest. Raske 
majandusliku olukorra jaoks on muud 
toetused ja fondid.

Mis juhtub edasi? Mida peavad 
tegem a nii üliõpilased kui deka
naadid, et eksmatrikuleerimine ei 
tuleks tudengile ootamatult?

Kõigepealt lugema õppekor
ralduseeskirja. Mul on raske uskuda, et 
eksmatrikuleerimiseks esitatud tu
dengid, aga samuti dekanaadid, ei tea, 
millal nende ainepunktide summa al
lapoole lubatud miinimumi jäi. Kui vas
tavalt õppekavale kogutud ainepunktide 
summa on esimesel aastal iile 90% ja 
järgnevatel õppeaastatel iile 75% nomi
naalsest AP-de arvust ning ühelgi ek
samil pole läbi kukutud üle kolme korra, 
on formaalselt kõik korras. See on vana 
reegel ning kui sellest ei jõuta kinni 
pidada, järgneb eksmatrikuleerimine. 
Kui see oli kellelegi eksmatrikuleeri
tutest üllatuseks, siis järeldan, et meil 
pole endalgi ülevaadet oma õp
peedukusest.

Küsis V arje Sootak

http://innovation.dti.dk/
http://vvmv.ut.ee/klassik/est/poll.htmI
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Ajalooliste fassaadide 
renoveerimisest ülikooli 

peahoone näitel
Peahoone renoveerimine on olnud 

jätkuvalt ajakirjanduse huviorbiidis. 
Sel aastal on seda kajastatud vist 
kõige rohkem Tartu Postimehes, 
kahel korral Eesti Päevalehes ja 
Õhtulehes jm. Huumoriga pooleks 
on kirjutatud peahoone tselluliidi 
ravist ja millest iganes. Järgnevalt 
mõned omapoolsed täpsustused.

Arhitektuuri lis-ajaloolisclt väär
tusliku hoone puhul on oluline säilitada 
maksimaalselt ajalooliselt audentset 
hoonekehandit ehk materiaalset subs
tantsi ja materjali kasutust. Ka täiesti am
ortiseerunud hooneosade asendamisel 
tuleks kasutada võimalikult sama mater
jali.

Nii näiteks tuleb fassaadi töödel vana 
ja lahtise krohvi kõrvaldamise järel 
hoone taaskrohvida lubikrohviga ning 
värvida lubivärvidega.

magi ebatasasuse, võimendades n-ö 
kärbse elevandiks.

Peahoone ehitamise ajal, st tradit
sioonilise krohvimise korral, valgusta
sid hoonet vaid tõrvikud, mis heitsid 
nõrka, võbelevat valgust.

Valgustuse projekteerijad lähtusid es
malt tänapäeva printsiipidest, kuid 
unustasid mõneti traditsioonilise kroh- 
vipinna iseärasused. Tänaseks on val
gustite asendit korrigeeritud ja tulemus 
on piisavalt hajutatud. Mõned tellingute 
jätkukohtadelt tulenevad kontrastsed 
üleminekud ja ebatasasused sammastel 
korrigeerib ehitaja järgmisel kevadel, 
misjärel peaks kaduma igasugune põh
jus kahelda valgustuse efektiivsuse üle.

Peahoone fassaadide remont on küll 
oluline välisilme parandamise seisuko
halt, sest karvendav peahoone oli juba 
aastaid üldsust häirinud, kuid see ei la-

□ Fassaaditööd on selleks aastaks läbi.

Traditsioonilised materjalid ja meeto
did on aga väga tundlikud il
mastikutingimuste suhtes. Tradit
siooniline materjalikäsitlus sisaldab 
eelkõige mahukat käsitööd, seejuures 
peab ka tulemuses käsitööjälg loetav 
olema. Traditsiooniline krohvipind ei 
ole absoluutselt sile nagu moodsate ma
terjalide kasutamisel saavutatav pind, 
ammugi mitte võrreldav lihvitud klaasi, 
graniidi või terasega. Aus käsitööjälg 
õilistab pinda ning annab talle n-ö 
vanuse väärikuse.

Peahoone puhul on tegemist kõigi 
ülaltoodud printsiipide järgimisega.

Vana krohv oli aluspinnalt lahti, seda 
eriti 1965. aastal põlenud hooneosa ula
tuses. Seega tuli see täies ulatuses kõr
valdada.

Uus lubikrohv krohviti kahekihiliselt, 
seejuures kumbki kiht pidi kuivama ca 
kaks nädalat. Tänavune suvi oli aga 
erakordselt sademeterikas ja jahe ning 
näiteks vana kohviku, see on peahoone 
põhjapoolsel fasssaadil oli esimese 
krohvikihi niiskusesisaldus veel 10 
päeva pärast krohvimist 90%. Nii 
venisid krohvitööd planeeritust tundu
valt pikemaks ja lubivärvidega 
värvimine ei tulnud hoone Jakobi tänava 
poolsel osal sellel aastal enam kõne alla.

Arvestades ajaloolist kogemust, mille 
kohaselt välistööd (krohvimine lu
bimördiga ja värvimine lubivärvidega) 
lõpetati hiljemalt oktoobri keskel - 
ööpäevane temperatuur ci tohi langeda 
alla 8°C, lõpetati ka peahoone fas
saaditööd selleks aastaks eelmisel 
nädalal. Lõplik värvimine ja sokli kroh
vimine jääb järgmisesse kevadesse.

Nagu ülalpool viidatud, on ajaloolise 
hoone puhul lausa vajalik, et krohvipin- 
dadel oleks loetav käsitööjälg, st teatav 
ebatasasus, lainetus on loomulik.

Pärast portikuse osa esimest värvi- 
korda olid järelevaatajad nii seina kui 
sammaste kvaliteediga igati rahul ka 
terava päikesevalguse korral.

Peahoone mõjukuse tõstmiseks otsus
tati hoone välja valgustada n-ö arhitek
tuuriliselt. Pinna valgustamine piki 
pinda tõi paratamatult esile iga väikse-

Rcno Hekkonensi foto

peahoones.ohenda peakiisimust, 
püsimist.

1994. aastal ilmnesid ohtlikud vaju- 
mised aulaaluses osas ja sealt edasi Ja
kobi tänava poole.

1995. aastal alustati vundamentide 
kindlustamist muude ehitus-remondiva- 
jaduste arvelt. Samas esitati vastavad 
taotlused Muinsuskaitseametile sihtfi
nantseerimiseks, mis ei leidnud ra
huldamist. Kindlustustöid samade fi
nantsallikate arvelt jätkati 1996. aastal.

1996. aastal pöördus ülikool üheaeg
selt kultuuriministri ja haridusministri 
poole, ct ministeeriumid esitaksid koos 
valitsusele lisafinantseeringu taotluse - 
tegemist ju olulise objektiga nii hariduse 
kui muinsuskaitse seisukohalt. Siiski ei 
esinenud ministeeriumid ühiselt, vaid 
saatsid kumbki formaalse äraütlemise. 
Ei lülitatud ülikooli taotlust ka 1997. 
aasta eelarvesse ja seepärast katkestas 
ülikool vundamentide toestustööd.

Alles 1998. aasta eelarvest eraldas Rii
gikogu haridusminister Mait Klaasscni 
toetusel peahoone remondiks 4 miljonit 
krooni, kuid sedagi mitte vundamen
tidele sihituna. Nii ongi kujunenud olu
kord, kus värskelt krohvitud seintesse 
on tekkinud läbivad praod, millisele 
ohule kõik ehitusasjatundjad korduvalt 
tähelepanu juhtisid enne krohvitöödcle 
asumist, sest vajumised jätkuvad.

* * *
Niisiis, avalikkuse survel oleme sun

nitud tegelema make-up'iga, ajal kui 
tegelikult hoone allesjäämise küsimus 
on ikkagi lahendamata. Igaüks, kes 
läbib fuajee, peaks märkama järjest laie
maks muutuvaid pragusid põrandas ja 
seintes, järjest muhklikumaks muutuvat 
koridori.

Ka käesoleva aasta algul esitas ülikool 
seaduses ettenähtud korras vundamen
tide toestamiseks taotluse järgmise aasta 
muinsuskaitsesummade eraldamiseks.

Riigieclarveprojektis ette nähtud 2 
miljoniga saab jätkata vaid fassaadi 
värskendamist, sest kindlustamine 
nõuab 12-14 miljonit krooni.

Martti Preem, 
TÜ arhitekt

PROLOOG. Esmaspäeval, 16.novembnl
kl 20 Mälukas /  kl 22 Rahvuslik jämm -

M. Põldsepp, M. Rätsepp, J. Jantson

kl 21 “D A G Ö ” Pop-Folk Lauri Saatpalu, P eeter  Rebane, Tiit Kikas

EPA klubis 

“Auditoorium ”

Teisipäeval, 17. novembril
kl 06 Avatu ut

kl 17 - 18 SÜGISPÄEVADE AVAMINE JA PILETI LAAT.

Laadal piletid odavamad!

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
I. Kälmani operett “M ontmartre’i kannike”

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
R.Rose'i näidend "Kaksteist vihast m eest”

kl 20 JO H A NSO N & V EN NAD (Kärt, Mart, Jaak ja Ants)

kl 20 Konkurss “T U D E N G IB Ä N D ’98"

kl 21 Stiilikas “Punane O ktoober". “M eie Mees"

kl 22 "TARTU TUGEVAIM T U D E N G ’98". Ans. “Hazy D a ze” - 
Gladiaatorite võitlus, õlletundmisvõistlus.
Sissekanded Rekordite Raamatusse!

kl 22 Jaan Sööt & InBoil

kl 22 Tartu Õ lletehas esitleb: TUDENGIKLUBI Ans.”H ouse O f Games".
O sale loosimisel: Jõuluks pilet ette! DJ E.Aav

kl 23 ÜLIÕPILASPÄEVADE AVAÕHTU. "Vennaskond” ja "Sig” (Soom e)
Ö ökino. “Illusiooni” klubiõhtutel ISIC kaardiga soodustus.

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja-“TUDENGIKAUBAMAJA”. Üliõpilaspiletiga soodustus!

Ühiselamud

TÜ füüsika
h oon es (Tähe 4)

“V anem uise” suures majas

“Vanemuise" väikeses majas 

TÜ aulas 

“Sõbra Majas” 

"Auditoorium"

EPA klubis 

“Z avoodis”

“Atlantises”

“Illusioonis"

Kolmapäeval, 18. novembril
kl 13 Kultuurilooline jalutuskäik Emajõe kallastel ajaloolase Hillar Palametsaga 

kl 14 EPA tornijooks - 524 astet higi, verd ja pisaraid 

kl 17 SPORDIDUELL EPMÜ contraT Ü  

kl 18 Peter S.Beagle “Viimane ükssarvik" 

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele. G.Verdi oop er  “Falstaff1 

kl 21 Musimuusika neidudele. Erich Krieger, Are Jaama 

kl 2 1 EXTRA-UNPLUGGED “Jääboiler” & sõbrad

kl 22 Transw est go  W est / DJ Tiit Transves & Dana Viva la Cuba Internationale. 
Suudlusvõistlus “Kiss & Go".
Näitus-oksjon Billy “Clinton” Boy. Parim STIIL...

kl 22 “Genialistid"

kl 22 Ärge hoidke ilu vaka all - tulge välja! Ilodele ja lludele priipääsmed! Dj I.Lään

kl 23 Absolut Rave: “Una Bom ba” & R.Saaremets. Ö ökino.

kl.9-23 Raatuse Kaubamaja-“TUDENGIKAUBAMAJA”. Üliõpilaspiletiga soodustus!

Kaarsilla juures 

EPMÜ torn-ühiselam us 

T Ü spordihallis (Ujula 4) 

Tartu Lasteteatris 

“V anem uise” suures majas 

“Auditoorium"

“Sõbra Majas” (Kalevi 24)

EPA klubis

Z avoodis

“Atlantises"

“Illusioonis"

Neljapäeval, 19. novembril
kl 17 Üliõpilaspäevade piljarditurniir N ooru se  7

kl 18 Loodusfilme aegade tagant V anem uise 46

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele. K. Murutari muusikaline lavalugu “Marlene” “V anem uise” suures majas

kl 20 “SININE MALEVASÄRK”.
Laulud malevast. Legendid Luur,Kõrre, Puis “Auditoorium ”

kl 21 Pidu jätkub “P.S.Troika” “Auditoorium ”

kl 21 “G et T ogether Party". Õhtu välistudengitele ja nende sõpradele.
Ans. “T w ice” & DJ-d Tartu Laululaval

kl 22 STIILIÕUDUKAS "Sõbra Majas"

“ 13 HAUATAGUST HETKE”

*Päkapiku surm

*Õudu-Am eerika rütmimasin “L’D orado”

*Röövlibaar “Borsi krahh”

*Külalisena teisest ilmast "Neuron Phase”

*Hauatagust elu koordineerib Põrguvürst

^Kohtumiseni, zombid!

kl 22 Tudengimiss 98 / KomproMiss/
T udengim ood 99 - rahvalaulik Contra DJ V.Kollom.
NB! N o Smoking, N o  Dress!

kl 22 "Tehnoülevaatus" DJ-d Alex & Didi

kl 22 “The Bleach”

kl 22 Neljas päev - ikka rongi peal ...

ja ikka Koff õllega. DJ Mike Sun

kl 22 "GRAAFITI DA N C E”.

Graffit joonistusvõistlused Tarantino filmide teem adel. Videoekraanid.
Live show  “HARK”. DJ-d Ren, Ericson, “N euron Phase", PJulm

kl 23 Etendus “Parazütistid" tantsu-kompaniilt BO X RM (Tallinn)
DJ-d E.Tero, Ninja & Dzheim s. Ö ökino.

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja-“TUDENGIKAUBAMAJA”. Üliõpilaspiletiga soodustus!

EPA klubis 

Club 2000  (Pargi 8)

Zavoodis

“A tlantises”

Jõesadama vanas tehase hoones 

“Illusioonis”

I I I I
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Reedel, 20. novembril
kl 18 Luuielavastus türgi luulest

"Saa tühjaks, mu süda” Tartu Lasteteatris

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
A.Suhhovo-Kobõlini “Tarelkini surm" “Vanemuise" suures majas 

kl (9 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
F.Kafka/P.Raudsepp "M etam orfoos” "Vanemuise” väikeses majas 

kl 19 “KULDNE SÜGISLÖÖK”.
“T erm inaator”, "Black Velvet",
"Rumal N oorkuu”,
“T he Kuldne Smileraator".
Plaate keerutavad  
Reio Tilk & Märt Rannamäe

kl 2 1 Tudengitunnet tuuseldab
“C om prom ise Blue” (E. Rutiku) 

kl 22 “Rock N ight”

"The Bleach”, “G rendel”,
“Hell Tanner"...

kl 22 H itim ees 88-98  õ/a.
DJ Anti D epressant - hitid õ/a-st 
1988-98. Araarvamismäng.
TantsuSprint "Sügisel on Suva” - 
tantsuvõistlus kella 0 0 .0 0 -1.00.
Dj I.Lään

kl 22 “Parimatest parim" Dj Kalev K.
Retrokostüüm ides sissepääs prii! 

kl 22 Tantsumuusikat valib Onu Bella
NB! 17 .-2 1 .nov kella 12-st-16-ni 
kolmekäigulised üliõpilaslõunad 
kohvikus taskukohaste hindadega! i earriKonvit

kl 22 “Kullajaht “Atlantises”” -
Sõõm  Cinzanot võib im et teha!
Teejuhtideks kullakaevurid.
DJ U.Kolsar “Atlantises"

kl 23 H ip-Hop klubi “Ready or n ot”,
Ans. “True H eadz”.
DJ-d Skool, Remy Ronimois,
W idenski. Ö ökino “Illusioonis”

kl 9-23 Raatuse Kaubamaja-‘TUDENGIKAUBAM AJA”.
Üliõpilaspiletiga soodustus!

Laupäeval, 21. novembril
kl I2 W .Huygen - R.Rajandi - M.Kampus

“Kuidas kirjutada päkapikuraamatut”. Tartu Lasteteatris

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
J.Hoffmanni “Bluff'

kl 19 Soodushinnaga etendus üliõpilastele.
L.Lunari “Kolmekesi kahevahel” 

kl 22 “B eggars Farm"

kl 22 FREESTYLE T A N T S'98 - kohal Eesti 
paremad tänavatantsijad!
DJ M.Kiljak & DJ M.San

kl 22 TaidlusTIP ja TÄP ehk Kuidas
isetegevus endale jalad alla sai.
Ans^M AIKA". Suur isetegevuskonkurss!
O odatud kõik andekad ja naljakad, 
lauljad ja näitlejad, üksikud ja 
mitmikud. Pannkooke kõigile! EPA klubis

kl 23 ‘‘Haus Musik O ol N ite Long”. DJ Julm Club 2000

kl 23 Retro Gruuv “HAPPY E N D ”.
TREE & MARjUSASS.
“N euron Phase”. Ö ökino. “Illusioonis"

ki 9-23 Raatuse Kaubamaja-“TUDENGIKAUBAMAJA”. 
Üliõpilaspiletiga soodustus!

PEAKORRALDAJA:

TÜ Klubi ja Ülikooli Kultuuriklubi

KORRALDAJAD: EPMÜ Üliõpilasvolikogu, T eater “Vanem uine”, Tartu 
Lasteteater, klubid: “Atlantis”, “Auditoorium ”, "2000” “Illusioon", "Zavood”, 
Tartu Laululava, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, TARTU ÜLIÕPILAS
MAJA N Õ U K O D A , Bermuuda, Piljardiministeerium, Ent. "Zum”.

TÄNAM E: Tartu Linnavalitsus, TARTU Ülikool, Tartu Kultuurkapital, Tartu 
ÕLLETEHAS, POSTIMEES, TARTU RAADIO, AS INTERMAAG, Raatuse 
Kaubamaja, U uno Raadio, KOFF, Tartu KUKU, Saku Õlletehas, Estrella.

http://w w w .ut.ee/stud_days/

K O H TU M ISEN I ÜLIÕPILASPÄEVADEL!

"Vanemuise” suures majas

“Vanemuise" väikeses majas 

Zavoodis

"Atlantises”

TÜ  Spordihallis (Ujula 4) 

“Auditoorium ”

Tartu Laululaval

EPA klubis 

Club 2000

muuseum

NADALAL
□ 2. nov toimus avatud ülikooli kor

raldatud nõupidam ine dekaanidele ja 
prodekaanidele.

□ 4. nov toimus ülikoolisisene tea- 
belund.

□ 4. nov toimusid raamatukogus 
Euroopa Liidu teem alised ette
kanded Austria m ajandusest.

□ 5. -7.  nov toimub raamatukogu kon
verentsisaalis Balti endokrinoloogide  
konverents.

□ 6. nov - vilistlasõhtu H iium aal, üli
kooli esinduse aastapäeva tähis
tamine.

□ 6.-7. nov - ülikooli esindajad osalevad 
Ida-Virumaa IV äripäevadel, samal 
ajal toimub Jõhvis avatud ülikooli in
fopäev ja näituse “In corpore 
vabadussõtta” avam ine.

TULEVAL NÄDALAL
□ 9. nov peab ETVs avatud ülikooli 

loengu raam atukogu direktor  
Peeter O lesk. Teemaks raamatukogud 
interneti ajastul.

□ 9. nov - 1900 aastat "GERMANIA" 
ilm um isest “Tacituse tahtel Vahe
merelt Läänemerele” - kell 13 algab 
ülikooli ajaloo muuseumis seminar.

□ 10. nov - Tallinnas toimub TÜ in
fopäev venekeelsele m eediale.

□ 10. nov kl 11 algab geograafia insti
tuudis hüdroloogiakonverents “Sise- 
vete hüdroloogia Eestis 1988-1998". 
Ettekanded Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi, TTÜ, EPMÜ, 
Eesti Geoloogiakeskuse, Ökoloogia 
Instituudi ja Keskkonnaministeeriumi 
Infokeskuse teadlastelt ja praktikutelt.

□ 11. nov - Türi kolledžis esineb prof 
Raivo M änd akadeem ilise loenguga  
“Ilu ci panda padaje, ehk mõtisklus 
geenidest, meemidest ja inim- ning 
loomakultuurist".

□ 11. nov kl 14-17 toimub ph aud 102 TÜ 
ja Eesti ENIC/NAR1C Keskuse ühis
sem inar “Välisriikide haridus- 
dokumentide ja kraadide hindamine 
ning tunnustamine Eestis”.

□ 11. nov kl 15 algab J.V. Veski aud VII 
eesti k irjakeele ajaloo päev “350 aas
tat lõunaeesti keele gram m atikast”. 
Kl 17.15 on J. Gutslaffi keeleõpetuse 
“Observationes Grammaticae cirea 
linguam Esthonieam” (1648) ees
tikeelse tõlke esitlus ülikooli kuns
timuuseumis.

□ 12. -15.  nov korraldab ajakirjan
dusosakond sem inari “Intervjuu kui 
meetod ja žanr ajakirjanduses”.

а 13. nov - T Ü  infopäev V õrum aal.

T Ü  Kirjastus esitleb:
Teine trükk !
Selma Teesalu, Tiiu Vihalemm
Seedimine. Toitumine. Dieedid

Füsioloogiliselt 
ja biokeemiliselt 
põhjendatud toi
tumine on ter
viseõpetuse olu
lisemaid kompo
nente. Üks 
tähtsamaid üles
andeid toi tu
rnis teaduses on 
üksikisiku toitumise eesmärkide for
muleerimine. Oluline on välja selgitada 
just need haigused, mille arenemine on 
ainevahetuse individuaalseid iseärasusi 
arvestades kõige tõenäolisem. Toitu
mises on üheks olulisemaks kriteeriu
miks normaalne kehakaal ja hea ene
setunne. Arstilt nõuab adekvaatse dieedi 
soovitamine väga suuri teadmisi toitu
mise valdkonnas. Käesoleva raamatu 
autorid püüavadki seda oma lugejatega 
jagada.

274 lk. Hind: 95 kr.

Karl Karlep 
Psühholingvis
tika ja ema
keeleõpetus
Õppevahend 

annab ülevaate 
eakohase aren
guga laste kõne 
kujunemisest.

Psiihholinsvisllka 
ja e m ak eele õpe tus

I KarUi»

Kõrvutavalt on käsitletud hälviklaste 
kõne arengut. Viimaste all on mõeldud 
lapsi, kellel esineb kõnepuue või 
kõnepuuc koos intellektipuudega. Autor 
soovitab raamatut ka tegevpeda- 
googidele, sh. logopeedidele. Tead
mised laste kõne arengust, suhtlemisest, 
kõnetegevuse seaduspärasustest ning 
kõnepatoloogiast on kindlasti kasulikud 
ka lasteaiakasvatajatele ja algklas- 
siõpctajatcle keskastmes ja hiljem.

306 lk. Hind: 70 kr.

Eiki Berg
Geopoliitika
Raamatus tut

vustatakse geopo
liitilise mõtle aja
lugu, otsitakse 
seoseid konteks- 
vtist ja  tõmma
takse paralleele 
ajaloosündmustega. Lugeja puutub 
kokku nii ideede sünni kui ka nende 
ellurakendamisega. Geopoliitika tund
mine aitab lahti mõtestada mingi aja
järgu rahvusvahelisi suhteid, läbi näha 
suurriikide välispoliitilisi manöövreid 
ning analüüsida võimuvahekordi. See 
võimaldab tõlgendada praegu maailma 
poliitikas toimuvat ning prognoosida tu- 
lcvikusündmusi minevikule tuginedes - 
maailmas ei ole ju midagi püsivamat kui 
riikide ja regioonide geograafiline 
asend.

110 lk. Hind: 75 kr.

iili info
väitekiri

TÜMRI-s Riia 23 ruumis 217 kaitsevad 
neljapäeval, 12. novembril doktoritöid: 

kl 15.15 Arnold Kristjuhan “Studies on 
transeriptional aetivator properties of tu- 
mor suppressor protcin p53". Juhendaja 
profToivö Maimets, oponent Klas G. Wi- 
rnan, PhD (Karolinska Inst, Stockholm);

kl 17.15 Sulev Ingerpuu “Charae- 
terization of some human myeloid cell sur- 
facc and nuelcar differentiation antigens”. 
Oponent Laszlo Szekely, PAD (Karolinska 
Instituut, Stockholm).

varia
Ettekandepäev 

Raamatukogu kutsub 11. novembril kl 11

osa võtma oma kogusid tutvustavast et- 
tekand epäe va st “Epistolae autographac... 
Kirjavahetused ja kollektsioonid" konver
entsisaalis.

Kl 16.15 avatakse raamatumuuseumis auto
graafide näitus, mida saab edaspidi külastada 
E, K, R, L kl 13-16. Gruppidele eelregis
treerimine tel 375 750. Tere tulemast!

“Turgi maailma kohanim ed”
TÜ türgi keele kabineti sarjas Ergenekon 

ilmus prof Ott Kursi raamat “Turgi 
maailma kohanimed”, mis annab eesti 
lugejatele sugulaskeeli kõnelevate turkide 
poolt nimetatud kohtadest piisavalt uusi 
teadmisi. Raamat on saadaval TÜ raama
tupoes ja türgi keele kabinetis Tähe 4-352. 
Tellida saab ka telefoni teel numbril 375 
899.

naitus
A jalo o m u u seu m

T oom em ägi

http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
K ohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.

U u s  näitus!
K ärt M ikli skulptuurid  “M üto

loogilised loom ad” .
N äitused: “Kaalud ja mõõdud muuseu

mi kogudest”.
M uuseum is on võim alik  tutvuda  

videofilm idega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

К u n st i m u  u seu m 
Peahoone 

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 
E-R 11-16. Info 375 348 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18.
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusensterni 1803.- 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja  kartserisse.

Zo ol oog-i am u u seu m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.

U u s  näitus!
Näitus: “Zooloogilised vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G eoloogi am u u seu m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o taan ikaaed  
Lai 40 

E-P 10-17. Info 432 643.

R aam atu k o g u
E-R 10-17
Näitused: Eesti Raamatukoguhoidjate 

Ühing 1988-1998, TÜ raamatukogu Eesti 
kultuuriloos, Aalto: 3 objekti Eestis, Mati 
Leppiku akvarellid, Korp! Ugala 85.

U u s näitus!
T šehhi graafiline diasin “Typo design  

club” .

R aam at u mu u seu m 
E-R 12-15

U u s  näitus!
Autograafide näitus “Epistolae  

autographae... K irjavahetused ja  
kollek tsioon id”. (Loc info: variasf).

Eesti spord i m u u seu m  
Riia 27a

Näitus: “Kehakultuur ja sport Tartu 
Ülikoolis”.

L T L T L T UÕLLERESTORAN 
Narva mnt 27 
Tel 403  157 

Avatud 1 1 -4 .3 0
Kuni kl 21 sissepääs A U D I T O O R I U M  

tasuta!

lill
R 6. nov S O U Z A  - L D O R A D O

DJ O N U  ТОМ 
alates kl 21 pääse 30 kr.

L 7. nov DISKO-TANDEM llla ri & Madis 
alates kl 21 pääse 30 kr.

P 8, nov DJ TRAX. ol. kl 21 pääse 25 kr. 
E 9. nov DJ Rauno & Leino. Tasuta 
T 10. nov Saku spurt kell 20

Välkpiljardivõisflus piljardis 
Enim mängitud hitte!
DJ Jaanus Sepp 
alates kl 21 pääse 25 kr.

К I I .  nov MARDIPÄEVA
JÄRELKOGUNEMINE! 
Tümistab T. TRAX 
alates kl 21 pääse 25 kr.

N 12. nov Eilsest tänasesse!
DJ lllari Lään
alates kl 21 pääse 25 kr.

Peatoim etaja Varje Sootak Ülikooli 18, ruum 137 Trükk: Ö/U Greif

UNIVERSITAS TARTUENSIS Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680; 251 42 300

Tartu EE2400 
E-post: ajaleht@ ut.ee

Tellim ise nr. 1103  
Tiraaž 700

Toimetuse aadress: Faks: 37 27 375  440 UT ilmub reedeti

http://www.ut.ee/stud_days/
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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Esmaspaeval algavad sugispaevad!
Intervjuu ülikooli klubi juhataja Heino Varikuga

Mis hakkab toimuma?

Üheks nädalaks sügisel on enamik 
Tartu lõbustus- ja kultuuriasutusi 
pühendunud tudengitele. Programm on 
seinast-seina, kuhu mahuvad, teat
rietendused, kontserdid, filmiprogram
mid, konkursid ja showprogrammid.
Mina väärtustaksin eriti neid üritusi, 
kus tudengid ise on kõik otsast lõpuni 
teinud. Kahju, kui tudeng jääb ainult 
tarbijarolli, kus talle kõik ette-taha ära 
tehakse, nii jääb tihtipeale mõnel üri
tusel väheks tudengivaimsust. Selle kit- 
saskoha saaks likvideerida, kui tu
dengitel oleks taas oma maja. Lootust 
on, et Sõbra Maja võib selleks saada.

Kas traditsioonilistele kohtadele 
on uusi lisandunud?

Lisaks vanadele tuntud kohtadele on 
juures Auditoorium oma uues kuues

(kuigi Viie Vindi Klubi, nagu eelmise! 
kolmel aastal, seekord pole). EPMÜ 
klubis Veski 6 on esinduslik programm 
EPMÜ üliõpilasvolikogu poolt terve 
nädala jooksul. Omapärane koht on 
kindlasti Jõesadama hoone, kus nelja
päeval toimub üritus Graafiti Danee.

Mina isiklikult soovitaksin sinna 
kindlasti minna, tudengid on ise selle 
ürituse teinud.

Muidugi soovitan vaadata-kuulata tu- 
dengibändide konkurssi, spordiduelli 
EPMÜ contra TÜ jpm, soodus on külas
tada ka teatrietendusi - 50% allahindlus.

Häid sügispäevi kõigile!

Küsis Reno Hekkonens

NB! Sügispäevade kava ilmus eel
mises UTs.

Eesti ülikooli 
aastapäevaüritused

28. november - kell 13.15 algab vilistlaskogu aastakoosolek ph aud 
102, järgneb konverents ning päeva lõpetab 
koosviibimine Manhattanis.

30. november - kell 16 ülikooli uue keeltemaja Paabeli avamine 
Ülikooli 17/19.

1. detsember - kell 12 eesti ülikooli 79. aastapäeva aktus aulas,
kus toimub doktorite ja audoktorite ning auliikmete 
promotsioon;
kell 19 algab “Vanemuise” teatris aastapäevaball.

2. detsember - kell I I nimeliste stipendiumide, sh Tartu
raestipendiumi üleandmine rektoraadis;
kell 18 toimuvad aktused ülikooli kolledžites.

■ ajaloo muuseumis avatakse konverents ja näitus 
“Tartu Ülikool 1970 - 1988".

3.-4. detsember

7. detsember - ülikooli päev Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus.

Aastapäevaürituste käigus esitletakse leksikoni 
“Tartu Ülikooli professorid 1998*'.

“ U ute inimestega tu li ülikooli ka 
hoiaku muutumine”

Täna on ülikoolis viimast päeva 
tööl rektori abi Ene Seidla. Kuhu Sa 
ülikoolist lähed?

Võiks öelda nii, et mul on huvitav 
pakkumine. Asun tööle firma Frcns 
Tartu esinduse juhina. Frens tegeleb 
kahe valdkonnaga, millest üks on kon
verentside ettevalmistamine ja läbivii
mine. Siia kuulub kogu vajalik eeltöö - 
osavõtjatega kontakteerumine, trükised, 
osavõtjate reiside korraldamine, maju
tamine, toitlustamine. Konverentsi 
toimumise ajal hoolitsetakse tõlke, sek
retariaadi, kogu tehnilise teeninduse 
eest. Kuna vastvalminud Vanemuise 
kontserdimajas on konverentsi kor
raldamiseks vajalik tehnika olemas, siis 
moodustub koos raamatukogu ja ajaloo 
muuseumi saalidega tegelikult selline 
tore kolmnurk, kus ürituste puhul saaks 
korraga kasutada mitut erineva suu
rusega saali. Paljud Tartu organisat
sioonid ja ka ülikooli allüksused on 
maininud, et nad kasutavad Frensi 
teenuseid, korraldades oma üritusi 
Tallinnas, sest Tartus on vähe majutus- 
kohti ning seni polnud ka vastava suu
rusega saali. Kuna nüüd on olemas Eesti 
parima tehnilise varustusega saal ja siia 
tekib konverentsi firma esindus, kes seda 
teenust siin pakkuda tahab, on 
tingimused enamalt jaolt olemas. Teine 
pool Frensi tegevusest on tseremoonia
te, pidulike ja vähempidulike vastuvõt
tude korraldamine. Seejuures suude
takse teenindada korraga märkimis
väärselt suuri üritusi. Nimetagem 
presidendi vastuvõttu vabariigi aas
tapäeval või “Borgy ja Bessi” kontserti 
Tõrvas. Frensi tegevuses on sümpaatne 
nende pikaajaline kogemus, põhjalikkus 
ja valmisolek teenindada ka igasugu eri
listes situatsioonides ja ruumides. Pro
tokolli ja etiketi õpetaja ja asjatundja 
Tiina Tšatšua on üks selle firma loojaid 
ja juhtivaid jõude. Temalt loodan väga 
palju õppida.

Nii et Sa jätkad omamoodi üli
koolitööd, kuigi mujal.

□ "Mul on hirm sasti vedanud, et 
olen ülikoolis saanud koos 
töötada paljude suurepäraste 
inimestega," leiab Ene Seidla.

Jah, soovin väga, ct seos ülikooliga 
jääks alles. Olen ülikoolis ürituste kor
raldamisel sellisest teenusest lihtsalt 
koguaeg puudust tundnud. Usun, et os
kan näha olukordi kliendi silmadega.

Vaatame korraks tagasi aega, mil 
Sa ülikooli tööle tulid?

Tulin siia 1994. aasta augustis. Rekto
riks oli siis Peeter Tulviste, prorektorid 
olid Jaak Aaviksoo, Teet Seene ja Riho 
lllak. Toonane rektoraat oli töötanud 
ühe aasta ja põhiline põhjus, miks mind 
siia kutsuti, oli see, et teadus- ja Õp
petöös oli juba suudetud teha pikk samm 
n-ö lääneliku ülikooli suunas. Teenin
dav ja office''i pool oli aga veel kusagil 
kaheksakümnendates. Sekretariaadis ja 
kantseleis valitses nn arvelaua tase, as
jaajamise ja postiga tegeles paralleelselt 
mitu üksust, ülikoolis tegutsesid osa
konnad, mille töö resultaati ei kasutatud, 
personalitöö polnud veel üldse ülikooli 
jõudnud jne.

Sinu ametinimetuseks sai rektori 
abi, kellena ning valitsuse istungite 
korraldajana Sind kõigepealt 
teatakse. Mis mahub rektori abi 
töösse?

Minu otseseks ülesandeks sai 
muudatoste käivitamine, mis oli seotud 
asjaajamise ja personalitööga, ülikooli

uute inimeste leidmine. Selles suhtes oli 
tohutult õnne, et suutsime leida siia 
noori ja haritud inimesi. Mainiksin siin 
ülikooli kantseleisse tööle võetuid, kes 
suutsid totaalselt muuta ettekujutust 
ülikooli kantseleist ja sekretariaadist, 
samuti Leelo Muru ja Raivo Valku, kes 
käivitasid personaliosakonna. Aeg 
muutusteks oli siis küps ja enamik tööta
jatest olid uue eesmärgi seadmisega päri 
ning valmis kaasa tulema. Usun, ct ka 
need, kes valisid ülikoolist lahkumise, 
on oma otsusega rahul.

Mul on hea meel ka selle üle, ct muu
tus suhtumine, et ülikooli kontorites 
töötavad ainult madala palga ja madala 
kvalifikatsiooniga inimesed. Siia hakati 
võtma inimesi, kellel oli haridus, kellele 
esitati kõrged nõudmised. See tendents 
jätkub. Arvan, et kompetentsed ja hari
tud inimesed ei pea ka administrat
sioonis kehvasti tasustatud olema. Aas
taid oleme head juristi otsinud ja mit
mest kandidaadist ilma jäänud, sest 
ülikool polnud valmis selliseks pal
gatasemeks, mis turul oli. Samas võib 
aga kompetentse juristi puudumine 
pikemas perspektiivis väga kalliks 
maksma minna.

Ühe väga positiivse sammuna mainik
sin seda, et teaduskondadesse tekkis 
ametikoht - dekanaadi juhataja. Vestle
sin enne selle ettepaneku tegemist kõigi 
dekaanidega, kes kurtsid, et dekaan on 
valitav, akadeemiline persoon, aga 
samas teaduskonnas ainuisikuliselt vas
tutav kõige eest: alates dokumentide 
arhivcerimiscst kuni teadusvaldkonna 
arenguni terves Eestis. Nii et taolist 
dekanaadi töö korraldajat oli väga vaja 
ning neile kohtadele on leidunud 
võimekaid inimesi.

Koos uute inimestega tuli ülikooli ka 
hoiaku muutumine. Sai selgemaks, et 
administratsioon on ülikoolis üliõpilasi, 
õppejõude ja teadlasi teenindavas 
funktsioonis.

Järg 2. lk

Karl Inno nimeline stipendium
Sihtasutus otsustas Karl Inno nimelise 

stipendiumifondi komisjoni ettepaneku 
põhjal määrata Karl Inno stipendiumi 
saajaks 1998. aastal majandusteadus
konna doktorandi Priit Sanderi. Sti
pendiumi suuruseks on 6000 krooni 
ning scc antakse kätte ülikooli aas
tapäevaürituste raames 2. detsembril.

“Konkursile laekus kolm taotlust ja 
kõik taotlejad olid stipendiumi 
väärilised. Arvestades asjaolu, et sti
pendium on mõeldud just teadustööle 
orienteeritud noorte toetamiseks, 
määrati stipendium Priit Sanderile, kes 
on olnud väga edukas nii teadus- kui ka

õppetöös," selgitas Karl Inno nimelise 
stipendiumi komisjoni esimees, ärira- 
handuse ja investeeringute prof Vam
bola Raudsepp.

Karl Inno nimeline stipendiumifond 
asutati 1995. aastal ülikooli kunagise 
panganduse ja kindlustuse õppejõu Karl 
Inno sugulaste ja sõprade poolt eesmär
giga toetada majandusteaduskonna 
üliõpilasi, kcllc kitsamaks erialaks on 
ärirahandus ja investeeringud või raha ja 
pangandus.

M argus Ots, 
TÜ Sihtasutuse juhatuse esimees 

Täiendav info tel 375 852.

Lääne maakonna stipendiumi 
konkurss

Lääne Maakonna Stipendiumifondi 
asutasid Sihtasutuse juurde Lääne 
Maavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus ja 
Läänemaa Omavalitsuste Liit 2. aprillil.

Stipendiumifondi kasutatakse Lääne
maalt pärit TÜ üliõpilastele stipendiu
mide maksmiseks, samuti Läänemaa 
huve käsitleva silmapaistva teadus-, 
õppe- ja arendustöö premeerimiseks. 
Välja antakse kaks 5000 krooni suurust 
stipendiumi/preemiat.

Kandideerijatel palume esitada üli
kooli kantseleisse (peahoone, ruum 
207) 15. detsembriks järgmised 
dokumendid:

• stipendiumitaotlus (vorm saadava! 
ülikooli kantseleis),

• curricuhan vitae,
• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpin

guraamatust,
• preemiale kandideerimisel lisada ka 

koopia uurimistööst.
Stipendiumid/preemiad antakse üle 

kevadsemestri alguses.
Täiendavat infot saab TÜ 

Sihtasutusest, 
tel: 375852, e-mail: 
sihtasutus@ut.ee 

http://www. ut.ee/sihtasutus/

Universitas Tartuensis SO
Head sõbrad, olete oodatud ajalehe 

sünnipäevale reedel, 20. novembril.
Kl 10 - 11 toim etuses lahtise ukse tund 

hommikukohvi ja hommikuse UT-ga.

Kl I I - 14 seminar nõukogu saalis: 

kl 11.15- II .30 Eesti üliõpilaskondade 
häälekandjad - ajalooüliõpilane Fred 
Puss,

kl I 1.30 - I 1.50 ajalehe “Tartu Riiklik 
Ülikool" - “UniversitasTartuensis” 50 
aastat sõnas ja pildis” - toimetus,

kl 11.50 - 13 vestlusring teemal 
"Ülikooli ajaleht ja üliõpilasajaleht" - 
TTÜ, TPÜ, EPMÜ ajalehtede toim e
tused, ajakirjanduse osakond, teabe
talitus, TÜ üliõpilasesindus jt, 

kl 1 3 -  13.15 toimetus tänab oma 
autoreid, 

kl 13.15 - 13.45 toimetus võtab 
vastu uudiseid,

Kl 13 .45-14 üllatusekskursioon.

Lehetalitus
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2 U N IV ERSITAS T A R TU EN SIS

Ta r tu  Ü u k o o l i valitsus

10. novembril
1999. VASTUVÕTUEESKIRI

oli esimesel lugemisel. Vastuvõtukomis
jon on teinud ettepaneku teha järgmised 
muudatused: arvestada sisseastumisel 
kõigil erialadel 2-4 riigieksami tule
must, täiendavalt tohib korraldada ühe 
sisseastumiseksami, mis võib koosneda 
mitmest osast; eksamiperioodi soovita
takse nädala võrra lühendada ning bio- 
loogia-geograafia-, fiiüsika-keemia-, 
matemaatika- ja  kehakultuuriteadus
kond tahavad eksperimendi korras vas
tuvõttu laiendada. MÕned küsimused 
vajavad veel arutamist õppekomisjonis 
ja õppeosakonnas. Eeskiri tuleb teisele 
lugemisele järgmise valitsuse istungil 
ning vastu võtta tahetakse see 27. 
novembri nõukogus.

MÜNSTERI ÜLIKOOLI 
UURIMISSTIPENDIUMI,

mis on mõeldud 1. aasta magistrantidele 
põhiõppes edukalt kaitstud ning magist

riõppes edasiarendamisele kuuluva sil
mapaistvalt hea lõputöö eest, pälvisid 
valitsuse otsusega:

Tatjana Skrebuhhova (AR, biome
ditsiin - “'Antidepressanlide toimest 
ärevusscisunditcssc ja agressiivsusesse 
rottidel”, juh prof Lembit Allikmets);

2. Ivari Kaljurand (FK, keemia - 
“Spektrofotomeetriline neutraalsete 
hapete happelisuse skaala atsetonitrii- 
lis", juh prof Ilmar Koppel ja lekt Ivo 
Leito);

3. Asko Lõhmus (BG, loomaöko- 
loogia - “Hiireviu pesapaigavalik ja 
selle seosed sigimisedukusega", juh 
prof Raivo Mänd);

4. Mari Uba (SO, sotsioloogia - 
“Rahvuslik identiteet ja selle empiirilise 
uurimise võimalusi meedia-analüüsi 
kaudu", juhendaja prof Marju Lauristin).

Teaduskonnad esitasid kokku 22 kan
didaati. Statuudi järgi antakse igal aastal 
välja 4 stipendiumi (a ca 4000 kr). Täna
vune konkurss on viies. Stipendiumid 
antakse kätte ülikooli aastapäeval.

Teist korda oli valitsuses arutamisel 
hoone

TIIGI 76A
rendilevõtt sotsiaalteaduskonna

jaoks. Dekaan prof Jüri Allik ütles 
hoone rendilevõtu vajadust põhjen
dades, et ülikooli ruumilis-territoriaalne 
arengukava näeb ette teaduskonna cam- 
pus't väljaehitamise Tiigi tänava piir
konda. Teaduskond on väga kiiresti 
suurenenud ning praegu valitseb ruu
mipuudus. Kõrvalasuvat hoonet (endine 
saun) oleks praegu võimalik väga sood
salt rendile võtta.

Küsimus otsustatakse järgmise valit
suse istungil.

UUE KEEMIAHOONE
asukoha ettepaneku esitas füüsika- 
keemiateaduskond. Seoses Päeva 11 ta
gastamisega on omanikult võimalik see 
soodsalt osta (1 ruutmeetrihind 120 kr). 
Uue keemiahoone asukoht oleks siis 
füüsikahoone naabruses. Valitsus toetas 
teaduskonna ettepanekut, küsimus ot
sustatakse ülikooli nõukogus. 

к к *k

Hermanni reisistipendiumi komis
joni määras valitsus õppeprorektor 
Volli Kalmu (esimees) ning aren- 
dusprorektor Hele Everausi ja Hermann 
Reisid esindaja Anne Niidu (liikmed). 
Ülikooli ja AS Hermann Reisid vahel 
sõlmiti koostööleping 1996. aastal.

“ Uute inimestega tuli ülikooli ka hoiaku
muutumine**

A lgus 1. lk
Sa olid ka MTÜ Tartu Üliõpilas

küla juhatuse esimene eesistuja.
1994. aastal oli üliõpilasküla ülikooli 

kõige mahajäänum ja  lootusetuni üksus, 
kus valitses minnalaskmise meeleolu, 
kus praktiliselt puudus isegi raamatupi
damine. Turu Üliõpilaskülla sattudes 
nägime, kuidas on üldse võimalik 
üliõpilasmajutuse organisatsiooni 
toimima panna. Lihtne on väita, et meil 
pole raha, et sellepärast ei saa midagi 
teha. Tegelikult tuleb ka mingite in ves
teeringute saamiseks valmis olla. 
Üliõpilasküla direktori kohale leidsime 
Andres Kase, tänu kellele sai uus orga
nisatsioon loodud ning pikk samm edasi 
astutud. Olukord oli niivõrd trööstitu, ct 
sinna oli vaja etteotsa noort inimest, kes 
julges riski võtta.

Mis jäi Sulle ülikoolis kõvemaks 
pähkliks, mis jääb pooleli?

Üliõpilasküla ongi üks ülikooli tõsise
maid kitsaskohti ja mul on natuke kahju, 
et selles suhtes oleme veidi aeglaselt 
liikunud, aga siin on ka mitmeid takis
tusi, lisaks üleüldine rahapuudus. Hea, 
et oleme ka üldsuse hoiakus ühisela
mute suhtes muudatuse saavutanud. Kui 
alustasime üliõpilaste majutusest 
rääkimist, siis ega meid eriti keegi jutule 
võtta tahtnud. Ei saa võrrelda riigikogu 
ja linnavolikogu praegust suhtumist 
sellega, mis oli mitu aastat tagasi. Olek
sin lootnud ka üliõpilaste suuremale ak
tiivsusele.

Mida head Sa ülikoolist kaasa 
võtad?

Mul on hinnsasti vedanud, et olen 
saanud töötada koos selliste rektoritega, 
nagu prof Tulviste ja prof Aaviksoo. 
Nendest õhkuv haritus ja akadeemiline 
autoriteet on midagi erilist. Vaatamata 
suhteliselt lähedasele töösuhtele ei kao 
aukartus nende inimeste ees kunagi. Ta
haksin tunnustada ka inimesi, kes 
toonaseid reforme eest vedasid: prorek

tor J. Aaviksoo, kellelt tuli julgust ja 
jõudu, haldusprorektor Riho Illak, kes 
tõi ülikooli täiesti uue suhtumise 
teenustesse, ehitustesse, ülikooli ja 
ühiskonna vahelistesse suhetesse, Teet 
Seene, kes vedas jõuliselt ülikooli õp
pekorralduse muutumist, akadeemiline 
sekretär Ivar-Igor Saarniit, kellel oli ad
ministratsiooni asudes kaasas dekaani 
tohutu kogemuste pagas. Erilise soo
jusega meenutan rektori toonast sek
retäri proua Benita Visselit, kes oma 
fantastilise mälu ja elukogemusega on 
mul olnud abiks koguaeg. Ja muidugi 
jääb mulle ülikooli akadeemiline nais
koor, mille laulja mul on õnn olnud olla 
juba 15 aastat. Neid inimesi on palju. 
Suur tänu teile. Loodan ikka teilt nõu ja 
tuge saada.

Kes Sinu tööd jätkab?
Minu kohustused võtab üle praegune 

rektori vastutav sekretär Reet Mägi. Te
magi asemele on tarvis uut inimest. Es
malt otsitakse ülikooli seest, kuigi see 
alati vajalik pole.

Üks suhtumine, mida mina oma arust 
olen murda suutnud, on scc, ct kõik 
ülikooli töötajad ei pea olema kasvanud 
ülikooli sees. Algul rektori sekretäri ot
sides oligi niisugune suhtumine, ct kui 
ta pole ülikoolist, ei saa ta ülikoolist 
üldse aru. Kolme kuu järel sain ise juba 
öelda, et alati see nii pole.

Ülikool on kahtlemata unikaalne, aga 
kõike on võimalik omandada. Väljast
poolt tulijaid sageli kardetakse. Kui 
mina tulin, siis oli muudatuste va
jadusest räägitud juba üle aasta. Inimes
te teadmatuses hoidmine oli teinud nad 
väga haavatavaks ja töö resultaat kippus 
mõistagi kehvaks jääma. Kõike kuuldut 
kiputi mingis suunas tõlgendama. Kui 
muudatusi teha, tuleb need väga selgelt 
välja kuulutada ja siis ka ellu viia. 
Pidevas labiilses olekus ei saa töötada 
ükski kollektiiv.

Kuidas selliseid ekstsesse vältida?

Ülikool kui tööandja peaks oma 
tööandjate esindajate kaudu töötajatega 
pidevalt suhtlema. Kui 1994. aastal 
pidime tegema struktuurimuudatused ja 
selle tõttu ülikoolist lahkuti või koon
dati, siis nende inimestega vesteldes tuli 
välja, et nendele polnud keegi kunagi 
öelnud, kas nad töötavad hästi või hal
vasti. Üks põhilisi motivatsiooni 
tegureid on ju tegelikult tagasiside 
sellest, mida töötaja teeb, kas teda tun
nustatakse või laidetakse. Kui teda 
laidetakse, siis üritab ta end parandada. 
Uues palgakorralduses on sellised tule- 
musvcstluscd sisse planeeritud. Inimes
tega peab tegelema, sest inimesed on 
tohutu reserv. Arvan, et ülikoolis on see 
reserv veel osalt kasutamata, sest ar
vatakse, et hea töö tuleb iseenesest. Kui 
inimesele pole tema tegevuse eesmärk 
piisavalt selge, siis ta hakkab tegutsema 
omadel eesmärkidel. Ütlemine, mida 
tema tegevusest arvatakse, nõuab tei
nekord pingutust ja julgust. Kindlasti 
oleks vaja ka niisugust foorumit, kus 
ülikooli juhid saaksid rääkida ülikooli 
töötajatega, et uuenduste ja muudatuste 
sisseviimise kavatsused leviksid otse, 
mitte kuluaarides.

Missugune see foorum võiks olla?
Oleme selle iile palju mõelnud. Kind

lasti on üks võimalus ülikooli ajaleht, 
suhtlus arvutivõrgus, aga võiksid olla ka 
kohtumised, diskussioonid, suhtlemine 
vilistlaskoguga jmt.

Ülikooli tulles oli mulle võõrastav see, 
et inimesed, kes kogu oma elu olid üli
koolis töötanud, rääkisid ise ülikoolist 
halvasti. Eraettevõttest, kus mina tööta
sin, oli kombeks tööandjale lojaalne 
olla. Selles suhtes on ülikoolis siiski 
mõndagi muutunud ja muutub näh
tavasti veelgi, sest praeguses majan
dusseisus läheb elu raskemaks ja aima 
maler’\t kui tööandjat austatakse roh
kem.

Küsis Varje Sootak

Väino 
Tanneri Fond

on välja kuulutanud taotluste vastuvõtu 
uurimis- ja koolitusstipendiumile (kuni 
120 000 FIM) noortele sotsiaaltcadlas- 
tele järgmistel aladel: filosoofia, 
õigusteadus, sotsioloogia, poli
toloogia, ajalugu, majandusteadus.

Taotluste esitamise tähtaeg 25. no
vember. Lähem info ja taotluste vormid 
- Sirje Üprus, välissuhete talituses (ph 
304, tel 375 615).

Arvuti kasutamise 
kursused

On veel vabu kohti järgmistele kursustele: 
PegasusMail -  4 tundi 16.11-17,11
Adobe Acrobat -  10 tundi 16.11 -  20.11

Algkursus -  14 tundi 23.11 -  27.11

(Win 95+Word 97)
Viiruste tõrjumine -  4 tundi 07.12-08.12

Kursused toimuvad arvutuskeskuses.
Info http://\v\v\v.ut.ee/ak/kursused.litml 
Registreerimine tel: 375 444 või 375 477.

kell 13.15-15 

kell 10.15-12 

kell 10.15-12, 13

kell 10.15-12

õnnitlem e
Marika Mikelsaar 60

12. novembril saab 60-aastaseks mikro
bioloogia instituudi juhataja prof Marika 
Mikelsaar.

Pärast ülikooli lõpetamist 1963. aastal 
sidus praegune juubilar oma elu ars
titeaduskonnaga, algul mikrobioloogia 
kateedris, seejärel ajavahemikul 1969- 
1993 töötas ta üld- ja molekulaarpa
toloogia instituudis. Lisaks juhatas juubi
lar aastatel 1991-1993 ka Maarjamõisa 
Haigla mikrobioloogia laborit. Alates 
1993. aastast töötab ta korralise professo
rina.

Juubilari teadustegevus on olnud produk
tiivne. Viimase peegelduseks on edukas 
mcditsiinikandidaadi ja meditsiinidoktori 
kraadi kaitsmine. Ning eks viita edule 
teaduspõllul ka Marika Mikelsaare poolt 
juhitud kollektiivile 1994. aastal mikroo- 
biökoloogia-alaste tööde eest antud EV 
teaduspreemia. Juubilari huviorbiiti on 35 
aasta jooksul kuulunud peamiselt inimese 
mikrofloorat ja mikroobiökoloogiat 
käsitlevad uuringud. Tegelikult on tema 
kui teadlase ampluaa tunduvalt laiem - see 
puudutab ka tänapäeva meditsiinis olulisi 
Helicobacter pylor1, iga seotud probleeme, 
uurimusi allergiast, töid hospitaalin- 
fektsiooni ja antibiootikumresistentsuse 
vallas. Teadustegevuse väljundiks on 
enam kui 250 teaduspublikatsiooni.

Tõelise Tartu ja Tartu Ülikooli patrioo
dina on prof Marika Mikelsaare näol 
tegemist üliõpilaste hulgas väga hinnatud 
ja austatud õppejõuga. Juubilar ci ole 
säästnud jõudu ega aega, et anda oma rik
kalikke teadmisi ja kogemusi edasi 
praegustele tudengitele - tulevastele 
kolleegidele. Tema loengud on ühed popu
laarsemad arstiteaduskonnas ning kui 
loengust väheseks jääb, leidub täiendavat 
lugemist veel professori poolt välja antud 
arvukates õppematerjalides ja õpikutes.

Soovime, et juubilaril jätkuks jõudu ja 
jaksu veel pikaks ajaks, jätkamaks alus
tatud teed.

Kolleegid mikrobioloogia instituudist

Novembrikuu juubilarid
70

Arne Lepp 28. nov arstiteaduskonna emeriitprof 

65
Viivi Ivan 12. nov koristaja
Eha Eist 13.nov materjaliteaduse inst insener
Siiri Luts 2 4 .nov majandusraamatukogu filiaali juhataja 

60
Albert Krušclnitski 9. nov majahoidja
Raivo Rciljan 9. nov arvutuskeskuse insener
Marika Mikelsaar 12.nov mikrobioloogia inst korraline prof
Ennu Sepp 13. nov anatoomia inst erakor vanemteadur
Kandle-Loide 15. nov raamatukogu rekataloogimisosakonna
Tralla vanemraamatukoguhoidja
Jaan Anni 16. nov remonditööline

55
Ene Retpap 1. nov majajuhataja
Tiia-Enc Parts 19. nov keskkonnafüüsika inst teadur
Helgi Laanes 22. nov raamatukogu kataloogimisosakonna sektorijuhataja
Aare-Kalju Oja 25. nov koristaja
Kuldcv Ääremaa 28. nov matemaatilise statistika inst vanemteadur 

50
Jaak Järv 5. nov keemilise füüsika inst korraline prof
Maaja Paavo 6. nov arstiteaduskonna dekanaadi juhataja kt
Toomas Väli 6. nov kirurgia kliiniku dots
Urmas Mast 10. nov sotsiaalteaduskonna vaneminsener
Anne Rcijo 11. nov Kääriku spordibaasi koristaja
Eda Liivamägi 18. nov ülikooli söökla nõudcpcsija-köögitöölinc
Ilona Smuškina 20 .nov raamatukogu avalike suhete osakonnajuhataja
Ariadna Zõbina 21. nov majahoidja
Jaan Maasepp 2 4 .nov keskkonnafüüsika inst elektrik-lukksepp
Edgar К rull 28. nov pedagoogika osakonna dots

TÜ  raamatupood soovitab:
T eren ce C onran  

“K od u kujundu se p õh itõed ”
Terence Conrani koguteos sisaldab tohu

tul hulgal teavet, mis on asendamatu aas
tatuhande vahetusel ja hiljemgi. Raamat 
võtab kokku autori 40 aasta kogemused 
eduka disaineri ja ärimehena ning toob 
kodukujundusse tagasi mõistuspärase 
lihtsuse. Üle 650 värvifoto, üle 200 joonise 
ja skeemi on inspiratsiooniallikaks, kust 
igaüks võib leida mõtteid, kuidas muuta 
oma kodu kordumatuks.

H en drik  A dam son  “V ikerkaar  
ja  v ar i”

Hendrik Adamsoni valikkogu esindab 
ühe Eesti meeleolukama klassiku lüürilise
mat, kammerlikumat poolt. Luuletaja keel 
on sõnavaralt nõtke ja lopsakas, halli 
elukangasse põimuvad intensiivsed värvi- 
ja hcliaistingud loodusest, raamiks on kirg
liku inimese enese hingevaatlused. Kõige 
maalilisem ja muljcliscm on õhtust hom
mikusse kulgeva taeva värviline elu, milles 
võib aeg-ajalt näha ka vikerkaart - kutsu
vat, kuldset taevavõlvi.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 10-16.

Parandus õppeprorektori intervjuusse!!!
Eelmisse lehte on sattunud viga. 

Õigeks tuleb lugeda lauset: “Kui vas
tavalt õppekavale kogutud ainepunktide 
summa on esimesel aastal üle 50% 
(mitte 90%) ja järgnevatel õppeaastatel 
üle 75% nominaalsest AP-de arvust 
ning ühelgi eksamil pole läbi kukutud

üle kolme korra, on formaalselt kõik 
korras”. Viga tekkis prorektori käekir
jast, kus 9 viiena paistis, aga mida 
sisusse süvenedes märkama oleksime 
pidanud.

Vabandame.
Toimetus

I
I I
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E HAKULTUURITBADU S KONNA P
Sel aastat möödub 70 aastat Kehalise Kasvatuse Insti

tuudi asutamisest ülikoolis. Sellega pandi alus nii 
akadeemilisele kehakultuuriharidusele kui ka praegusele 
kehakultuuriteaduskonnale.

* Neljapäeval, 19. nov kl 9 toimub ajaloo muuseumi valges saalis teadus
konverents “Sporditeadus muutuvas ühiskonnas”,

* reedel, 20. nov kl 9.30 samas hariduskonverents "Akadeemiline 
kehakultuuriharidus muutuvas ühiskonnas”,

* laupäeval, 2 1. nov vilistlaste kokkutulek:

kl 11-17 näitus “70 aastat akadeemilist kehakultuuri-
haridust Eestis” ajaloo muuseumis, 

kl 12 aktus aulas ja pildistamine,
kl 14 spordiprogramm spordihoones Ujula 4,
kl 18 peoõhtu klubis Auditoorium Narva mnt 27.

Kehalise kasvatuse 
instituut

Juba Vabadussõja päevil tõsta
tati küsimus eriharidusega keha
lise kasvatuse ja spordiõpetajate 
ettevalmistamise vajadusest. 
Sellest kirjutas Л. Lüüs 1919. aas
tal ajakirjas Kasvatus. Kehakul
tuurialase õppeasutuse vajadust 
toonitati ka Eesti Spordi Liidu asu
tamiskongressi resolutsioonides 
(1. detsembril 1919) ja järgnevatel 
võimlemisõpetajate kongressidel.

Tegudeni jõuti alles mitme aasta 
pärast. Esmalt tehti arstiteaduskon
nas ettevalmistusi kehalise kasvatuse 
osakonna avamiseks. 1925, aasta 
põhikirja järgi oli kavandatud keha
lise kasvatuse teooria professuur 
ning patoloogia- ja ortopeedilise 
võimlemise dotsentuur, samuti prak
tilise kehakultuuri õpetaja.

Kehalise kasvatuse osakonna õp
pekavad ja vastuvõtu tingimused 
kinnitati alles 31. mail 1928. Saja 
sooviavaldaja hulgast tuli arstlikku 
kontrolli ja kehalistele katsetele 86. 
Neist võeti vastu 18 meest ja 18 naist, 
kellele lisandusid sõjaministeeriumi 
lähetatud 10 ohvitseri. Haridusmi
nisteerium andis osakonnale nimeks 
Kehalise Kasvatuse Instituut.

keskkooli võimlemisõpetajate et
tevalmistuse kohta. Määrus kinnitas 
kursuse kestuseks kolm aastat ja 
mliäras õppeainete rühmad.

Haridusministeeriumi korraldusel 
katkestati uute üliõpilaste vastuvõtt, 
sest juba esimest lendu ähvardas 
tööta jäämise oht. 1935. aastal esitati 
kaalutlused instituudi tegevuse jät
kamiseks. 1937. aastal kehtestati uus 
vastuvõtukord ja õppekavad. 
Sügisel alustas instituut tööd 20 
üliõpilasega.

Instituut etendas olulist osa Eesti 
spordiliikumises. Hakati uurima 
sporditeooriat. Õppejõudude sulest 
ilmusid arvestatavad õpikud ja 
käsiraamatud. Tugevnes teaduslik 
suhtumine kehalisse kasvatusse ins
tituudiga seotud arstide ringkonnas. 
Ilmus vastavaid artikleid, tehti uurin
guid lihastegevuse füsioloogia alal.

Instituut võttis osa ja aitas kor
raldada üliõpilaskonna kehalist kas
vatust. Instituudi eestvõttel kuulutati 
kehaline kasvatus soovitavaks õp
peaineks neljas teaduskonnas nen
dele, kes valmistusid õpetajakutseks.

Järgmine rühm üliõpilasi võeti 
vastu juba Nõukogude okupatsiooni

i

□ Praegune Jakobi 5 hoone 1930ndate aastate alguses.

Instituudi juhatajaks määrati B. 
Jiirgcns. Praktiliste (sportlike) õp
peainete jaoks oli 3 koosseisulist 
õpetajat.

Teoreetiliste ainete lektorid olid 
ülikooli nimekad õppejõud: psüh
holoogias K. Rammul, anatoomias 
A. Sommer, pedagoogikas P. Põld, 
hügieenis A. Rammul, tüsioloogias 
A. Fleisch. Õppeaeg oli algul kaks 
aastat. Tartus toimuvale õppetööle li
sandusid kaks suvelaagrit Pärnus ja 
kaks talvelaagrit Pühajärvel. Prak
tilised tunnid olid esimesel Õppeaas
tal H. Treffncri gümnaasiumi võim
las. 1930. aasta algul anti käiku insti
tuudi kahekorruseline hoone, mille 
võimlat (praegune Jakobi 5) loeti 
suurimaks ja moodsaimaks Balli rii
kides.

Kuivõrd kaheaastane kursus ei 
andnud lõpetajatele kõrgharidust, 
töötati välja uus õppekava, mis 1930. 
aastal kinnitati valitsuse määrusega

tingimustes 1940. aasta sügisel. Osa 
lõpetas Saksa okupatsiooni ajal, osa 
alles pärast 11 Maailmasõda. Keha
lise Kasvatuse Instituuti võeti 
üliõpilasi vastu ka 1942. aastal, õp
petööd korraldas H. Niiler.

Pärast järjekordset Vene okupat
sioonivägede saabumist jätkas insti
tuut tegevust 1944. aasta novembrist, 
nüüd juba NSV Liidu kehakultuuri- 
instituutide õppeplaani järgi. 1945. 
aastal võeti kasutusele nimetus TRÜ 
kehakultuuriteaduskond.
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1944. aastal käis sõjavanker üle 

Eesti. Muutus võim, kuid sügisel alus
tati uue vastuvõtuga. Organiseerijaks 
oli Fred Kudu, kes suutis endaga 
kaasa tõmmata varem tunnustust leid
nud autoriteete ja spordimehi. N Liidus 
eksisteerisid iseseisvad kehakultuuri- 
instituudid. Seda taheti ka Eestile peale 
suruda. F. Kudu oli veendunud üli- 
koolimees. Tema püüdlus kandis vilja. 
1945. aasta algul kinnitati ülikooli 
koosseisu kehakultuuriteaduskond, 
esimene taoline Nõukogude Liidus. 
1954. aastal asendati teaduskond 
osakonnaga arstiteaduskonnas. 
Alates 1963. aastast eksisteerib 
uuesti kehakultuuriteaduskond.

Esmalt oli suunitluseks iildprofiiliga 
kehalise kasvatuse ja spordi õpetaja. 
Õppeprotsessi juurdusid suvised ja 
talvised laagrid. Alles aastakümme 
hiljem hakkasid Nõukogude kehakul- 
tuuriinstituudid sellest mõõtu võtma. 
Esimeste sõjajärgsete lendude lõpeta
jad panid aluse spordi progressile ja 
kehakultuuri levikule. 1960ndate aas
tate teisel poolel pani dekaan A. Vaik
saar pearõhu kehalise kasvatuse õpe
tajate koolitusele. 1973. aastal spetsia
liseerus teaduskond treenerite 
ettevalmistusele. Juba esimene lend 
(1973-1977) andis rida tublisid treene
reid.

F. Kudu unistuseks oli luua spordi- 
valdkonda uus spetsialist - arst-trccncr, 
kes pidi ühendama nii arsti kui treeneri 
teadmised ja kutse. See ainulaadne et
tevõtmine sai Moskvas vaid osalise 
kinnituse. Printsipiaalselt uue eriala

asemel avati 1959. aastal Tartu Üli
koolis (ainsana Nõukogude Liidus) 
spordiarstide ettevalmistus, kuid 
muidugi mitte kehakultuuriteaduskon
nas, vaid arstiteaduskonnas. Kehakul
tuuriteaduskonnas loodi spordimedit
siini kateeder (1964), mis 1971. aastal 
jagunes spordimeditsiini ja ravike- 
hakultuuri kateedriks arstiteaduskon
nas ning spordifüsioloogia kateedriks 
kehakultuuriteaduskonnas.

Spordiarstide ettevalmistus oli üks 
neljast tegurist, mis tegid ülikooli ke
hakultuuri hariduses üleliiduliselt tun
nustatud keskuseks. Teine tegur oli 
teadustöö. Ära kasutades ülikooli 
teiste teaduskondade teaduspotent
siaali, sai teadustöö alguse viieküm
nendatel aastatel. 1956. aastal avati as
pirantuur (seega algas kraadiõpe). 
Aastatel 1954-1990 valmis teaduskon
nas 77 kandidaaditööd ja 5 dokto
riväitekirja. Teadustöö edusammude 
tunnustusena, eriti spordifüsioloogias, 
avati 1965. aastal lihastalitluse aluste 
teadusliku uurimise laboratoorium. 
Üleliidulise ettevõtmisena loodi üld
tasemest paremini finantseeritavad 
probleemlaborid nende ülikoolide ja 
instituutide juurde, kus võis loota 
tõsiteaduslikku panust.

Kolmas tegur tulenes eelmisest. 
Tollal olid kraadikaitsmise kohad ran
gelt limiteeritud ja kontrollitud. Ke- 
hakultuurialal võis neid lugeda ühe käe 
sõrmedel. 1966. aastal anti arsti-ja ke
hakultuuriteaduskonna ühisele teadus
nõukogule õigus kaitsta kandidaadi
kraade. Nõukogu töötas kuni 1975.

Hariduskonverents
Konverentsi eesmärgiks on käsitleda akadeemilise kehakultuurihariduse 

ajalugu ja kchakultuurikaadri koolitamise hetkeseisu ning aktuaalseid 
probleeme nii ülikoolis kui Eestis tervikuna. Üritust toetab ka Eesti Kul
tuurkapital.

Ettekanded:
• TÜ Kehalise Kasvatuse Instituut 1928-1944 (Valter Lenk),
• TÜ kehakultuuriteaduskond 1945-1990 (Atko Viru),
• muudatustest kehakultuuriteaduskonnas 1990ndatel aastatel (Mati

Pääsuke),
• ülikooliharidusega kaadri roll Eesti spordisüsteemis (Henn Vallimäe),
• kehalise kasvatuse õpetajate koolitamise probleemid TÜs (Toivo 

Jürimäe),
• sporditreenerite ja -juhtide koolitamise probleemid Eestis (Toomas 

Tõnise),
• liikumisravi spetsialistide (füsioterapeutide) koolituse hetkeseis ja 

probleemid Eestis (Priit Eelmäe),
• sporditeaduse hetkeseis ja sporditcadlaste järelkasvu koolitamise 

probleemid Eestis (Vahur Ööpik),
• spordiinstruktorite koolitamisest Eesti kaitseväele (Johannes Kert).

Igale ettekandele järgneb kuni 15-minutiline diskussioon, kus on või
malik osaleda lühikeste sõnavõttude ja arvamusavaldustega ka teistel 
osavõtjatel. See konverents on viimastel aastatel akadeemilisele kehakul
tuuriharidusele pühendatud üritustest üks esin
duslikemaid, kuna siin leiavad kompleksset käsitlust 
mitmed selle valdkonna aktuaalsed sõlmküsimused.

Ootame rohket osavõttu akadeemilise kehakul
tuurihariduse probleemidele pühendatud haridus
konverentsist.

Konverentsi toimkonna nimel
Mati Pääsuke

aastani laia profiiliga. Sel aastal 
toimunud reform ahendas veelgi 
kraadikaitsmise nõukogude hulka. 
Meie ülikoolile jäi õigus kraadi 
kaitsmiseks spordifüsioloogia, kuid 
enam mitte spordipedagoogika ja -sot
sioloogia alal. Ajavahemiku! 1966- 
1975 kaitsti nõukogus 170 väitekirja.

Neljas tegur oli kolme esimese 
loogiline tulemus. 1970-1990 töötas 
teaduskonna baasil üleliiduline keha
lise kasvatuse õppejõudude kvalifikat
siooni tõstmise teaduskond.

Seitsmekümnendate aastate teisel 
poolel tõusid teaduskonna taevasse 
mustad pilved. Päevakorda tuli kahest 
ühe teaduskonna (ülikoolis ja peda
googilises instituudis) likvideerimine. 
1978. aastal moodustati Ministrite 
Nõukogu juurde erikomisjon. Õnneks 
määrati selle juhatajaks A. Green, 
seega kirvemehe asemel mõistuse 
kasutaja. Komisjon töötas ligi pool 
aastat. Otsus oli saalomonlik: nii Tar
tus kui Tallinnas jätkavad teaduskon
nad oma tööd, kuid keskendudes tree
nerite ettevalmistusele Tartus ja keha
lise kasvatuse õpetajate koolitusele 
Tallinnas. Likvideerimise jutt tõusis 
uuesti üles kaheksakümnendate aas
tate keskel. Ka seekord lahenes asi 
kabinetivaidlustes.

Atko Viru

Teadus
konverents

on üleriigilise haardega, samas ka 
rahvusvahelise osavõtuga liikumis- ja 
sporditeaduste alane üritus. Viimane 
nii ulatuslik ja analoogilise temaatikaga 
konverents toimus Tartus 1995. aastal 
Eesti Sporditeadlaste Seltsi korraldusel. 
Seega leiavad eelseisval foorumil 
käsitlemist Eestis valdavalt viimasel 
kolmel aastal liikumis-ja sporditeaduste 
alal tehtud uurimistöö tulemused. 
Sellele lisandub kolm pikemat ettekan
net kutsutud lektoritelt, kelleks on tun
nustatud teadlased Šotimaalt, Inglis
maalt ja Kanadast. Konverentsi kogu
mikus on avaldatud kokku 58 uuringu 
lühikokkuvõtted, ettekandeks on regist
reerunud 9 inimest kaheosalisele ple
naaristungile, 11 teadlast spordi 
biomeditsiinilisi aspekte käsitlevale ses
sioonile ning 12 osalejat spordipeda- 
googilise suunitlusega töökoosolekule. 
Kavas on ka 
ümarlauadiskus-

Konverentsi 
korraldava toim
konna nimel

V ahur Ööpik

Teaduskond lähiminevikus ja täna

Valter Lenk

Struktuur ja töötajad
Teaduskonna põhilised allüksused 

on spordibioloogia instituut, spor
dipedagoogika instituut ja spor
dikeskus.

Õppejõudude tuumiku moodustavad 
2 professorit ja 2 dotsenti spordibio
loogia ning 1 professor ja 4 dotsenti 
spordipedagoogika instituudis. Spor
dikeskuse töötajaskond koosneb 
valdavalt lektoritest, assistentidest ja 
õpetajatest.

Õppetöö ja üliõpilased
Teaduskonnas toimub õppetöö 

järgmistel erialadel:
• diplomiõppes treeninguõpetus ja

spordijuhtimine,
■ bakalaureuseõppes liikumis- ja 

sporditeadused ning liikumisravi,

• magistri-ja doktoriõppes liikumis- 
ja sporditeadused,

■ õpetajate kutsekoolituse kaudu on 
võimalik omandada gümnaasiumi 
kehalise kasvatuse õpetaja kutse 
põhierialana ning tervisekasvatuse 
õpetaja kutse lisaerialana.

Kehakultuuriteaduskonnas õpeta
tavad erialad on multidistsiplinaarse 
iseloomuga. Õppetöö korralduse üks 
põhilisi reegleid on olnud, ct igat ainet 
peab õpetama seda kõige paremini 
valdav allüksus ja õppejõud Tartu

Ülikoolis, sõltumata teaduskondlikust 
kuuluvusest. Läbi aegade on meie 
suurim koostööpartner olnud ars
titeaduskond, igati märkimisväärne on 
filosoofia-, viimastel aastatel ka sot
siaal- ja majandusteaduskonna 
osakaal. Teaduskonna allüksustest 
töötab teiste teaduskondade üliõpilaste 
ja õppejõudude heaks kõige enam 
spordikeskus.

Teadustöö
Spordibioloogia instituudis on 

teadustöö suures osas suunatud Eesti 
Teadusfondi poolt rahastatava teema 
“Adaptatsioon lihastalitlusele:
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Teaduskond lähiminevikus ja täna
A lgus 3. Ik

mctaboolscd, inorfo funktsionaalsed 
ja endokriinaspektid” täitmisele. 
Teema juht on prof Teet Seene. Samast 
allikast finantseeritakse ka spordipeda
googika instituudis prof Toivo Jürimäe 
juhtimisel teostatavat tööd teema 
“Kooli kehalise kasvatuse, sportliku 
treeningu ja tervistava kehalise ak
tiivsuse longitudinaaluuringud” raa
mes.

Aastatel 1991-1998 on kehakultuuri
teaduskonna nõukogu ees kaitstud 32 
magistritööd ja 2 doktoriväitekirja liiku
mis- ja sporditeaduste erialal. Tähele
panuvääriv, eriti töötajaskonna vähesust 
arvestades, on kehakultuuriteaduskonna 
õppejõudude ja teadurite poolt auto
riteetsetes rahvusvahelistes teadusaja
kirjades avaldatud publikatsioonide arv, 
mis eelmisel aastal küündis 43ni,

A r end ust egevus
Kehakultuuriteaduskonna ühiskon

nale suunatud väljundiga arendus
tegevuse üks suuremaid valdkondi on 
läbi aegade olnud rakendusuuringutel 
põhinevate teenuste pakkumine Eesti 
sportlastele nende treeninguprotsessi 
täiustamiseks. Selles osalevad kõik 
teaduslaborid. Testitakse nii tipp- kui ka 
noorsportlaste kehalist töövõimet, koor
mustega kaasnevaid hormonaalseid nih
keid, lihassüsteemi ja südame-vere- 
soonkonna funktsionaalset seisundit, 
samuti viiakse sportlastega läbi bio
keemilisi ja biomehaanilisi uuringuid. 
Sellele lisanduvad sportlaste treeningu 
planeerimist ja kontrolli ning nende toi
tumist käsitlevad konsultatsioonid.

Arendustegevuse teine suurem 
valdkond on täienduskoolitus nii avatud 
ülikooli kui ka teiste projektide kaudu. 
Igal aastal organiseerib kehakul
tuuriteaduskond täiendõppe kursusi ke
halise kasvatuse ja tervisekasvatuse 
Õpetajatele, treeneritele ja viimasel ajal 
ka liikumisravi spetsialistidele. Paljud 
õppejõud ja teadurid on otseselt seotud

mitmete spordialaliitude igapäevase 
tööga.

Selliseks on teaduskond kujunenud 
viimase seitsme aasta vältel teostatud 
põhjalike ja küllap paljudele ka valuliste 
ümberkorralduste tulemusena. Muutus
tega kaasnenud paratamatud sisepinged 
peegelduvad piisava selgusega järgmis
tes numbrites: kui veel 1994. aastal oli 
kehakultuuriteaduskonnas kokku 57 õp
pejõudu, siis praegu on vaid 33.

Töötajate arvu vähendamine pole 
loomulikult olnud eesmärgiks omaette. 
Vastupidi, see on olnud reformide teos
tamise soovimatu, kuid samavõrra välti
matu kaasnähtus, eelkõige seoses 
üliõpilaste vastuvõtu vähendamisega 
aastatel 1993-1996. Muudatuste 
tegelikuks sisuks on olnud loobumine 
nõukogulikust elukorraldusest, mille 
kohaselt kehakultuurialases kõrgha
riduses nähti eelkõige kitsalt spetsiali
seeritud kutseettevalmistust, mida mujal 
NSV Liidus anti kehakultuuriinstituu- 
tides ja pedagoogilistes õppeasutustes 
ning mille raames polnud erilist tähtsust 
ei teaduslikul uurimistööl ega ka 
akadeemilisel haridusel laiemas mõttes. 
Tõsi küll, tänu teaduskonna eksistentsile 
klassikalise ülikooli rüpes, samuti selle 
omaaegsete eestvedajate, eelkõige 
kauaaegse dekaani (1973-1989) prof A. 
Viru jõupingutustele, ei õnnestunud 
siinset kehakultuuriharidust kunagi 
täielikult nõukogulikule mallile allu
tada.

Septembrikuus toimus kehakultuuri
teaduskonna õppekavade akred i tecri m i - 
ne. Rahvusvaheliste ekspertide väga po
sitiivsed lõppjäreldused teaduskonnas 
toimuva õppe-teadustöö taseme ja kor
ralduse suhtes on kahtlemata olulise 
tähtsusega nii edasise tegevuse suhtes 
kui ka tagantjärele õigustuseks lähi
minevikus valitud kiirele, kuigi ka 
tõsiseid probleeme kaasa toonud aren
guteele.

P ro f V ahur Ööpik, 
dekaan

spo
V õrk- ja korvpallinaiskond Eesti 

üliõpilaste meistrid
Möödunud nädalavahetusel toimu

sid Tartus Eesti üliõpilaste 1998/99, 
õa meistrivõistlused võrk-ja  korvpal
lis. 7. novembril selgusid TÜ spordi
hoones Eesti tugevamad kõrgkoolid 
võrkpallis, 8. novembril korvpallis.

Võrkpallis osalesid Eesti kolme 
suurima ülikooli, TÜ, TTÜ ja TPÜ 
võistkonnad. Nii TÜ kui TPÜ naiskond 
alistasid TTÜ tulemusega 2:0. Finaal
kohtumises oli TÜ tulemusega 2:1 
(11:15, 15:7, 15:1) parem TPÜ-st. 
Naiskondade paremusjärjestus: 1. 
TÜ, 2. TPÜ, 3. TTÜ. Eesti üliõpilaste 
meistriks TÜ naiskonnas tulid: 
Moonika Lillipuu, Maris Lubcrg, Ka- 
tri Saar, Virge Lahe, Piret Reieh- 
mann, Raili Sepp, Eve Luik, Olga 
Tsõgankova, Kristel Kivari, Kadi 
Uus. Treener Tarm o Ka j andi.

Meeskondadest võitis TÜ tulemusega 
2:0 TTÜ. Finaalmäng TÜ ja TPÜ vahel 
kestis 2,5 tundi ja et jäänud tasemelt 
sugugi alla Eesti meistrivõistluste tuge
vamatele mängudele. Tasavägise kohtu
mise võitis TPÜ meeskond 2:1 (17:15, 
6:15, 15:11). Meeskondade paremus
järjestus: 1. TPÜ, 2. TÜ, 3. TTÜ. 2. 
koha saavutanud TÜ meeskond mängis 
koosseisus: Kristjan Kais, Marek 
Pihlak, Veiko Lember, Priit Põldma, 
Raivo Simson, Aimar Arak ja Kaimar 
Vahelaan. Treener Heino Aunin.

1999. a juulis Hispaanias, Paima de 
Mallorcal toimuvaks 20. suveuniver- 
siaadiks valmistuva Eesti üliõpilaste 
koondmeeskonna treeneriks valiti Lai-

mons Raudsepp, meeskonna kandidaa
tideks kinnitati TÜst Marek Pihlak, Priit 
Põldma, Veiko Lember, Kristjan Kais .

Eesti üliõpilaste meistriliigasse 
korvpallis registreerus 9 meeskonda ja
3 naiskonda. Meeskondade turniir algas 
oktoobris, Tartus selgitati paremusjär
jestus 1.-7. kohani. Tasavägises finaalis 
alistas TPÜ meeskond TÜ I tulemusega 
55:50 (24:34). 3.-4. koha mängus võitis 
Eesti Kõrgem Kommertskool TÜ II 
meeskonna tulemusega 64:47 (28:17). 
Meeskondade paremusjärjestus: 1. 
TPÜ, 2. TÜ I, 3. Eesti Kõrgem Kom
mertskool, 4. TÜ II, 5. TTÜ Kõrgem 
Majanduskool, 6. TTÜ. 7. EPMÜ. 2. 
koha saavutanud TÜ meeskonnas 
mängisid: Toomas Kandimaa, Indrek 
Visnapuu, Priit Lõhmus, Martin Va
himets, Priit Saaron, Martin Jürgenson, 
Jaak Raie, Treener Arne Laos.

Naiskondade turniiril võitis TÜ fi
naalis TPÜ tulemusega 43:40 (20:26), 
TÜ-TTÜ kohtumine lõppes tagajärjega 
58:37 (26:18). TPÜ alistas TTÜ 68:21 
(29:8). Naiskondade paremusjärjes
tus: 1. TÜ, 2. TPÜ, 3. TTÜ. Eesti 
üliõpilaste meistriks TÜ naiskonnas 
tulid: Karin-Liis Kapp, Liina Teras, 
Mari Saarniit, Heva Link, Pille 
Kams, Helina Tomann, Agne Teus, 
Kadri Parts, Sheila Kodanik ja Kristi 
Kallassalu. Treener Priit Paama.

K airis Leinus, 
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 

peasekretär

aeta diurna muuseum

□ 9. nov - toimus Soome-Eesti ühis
seminar "Tacituse tahtel Vahe
merelt Läänemerele".

10. november
□ Tallinnas toimus TÜ infopäev 

venekeelsele meediale.
□ Toimus ülikooli valitsuse istung.
□ Toimusid infotunnid Tallinna ja 

Harjumaa koolide õpetajatele.
□ Toimus hüdroloogiakonverents 

“Sisevete hüdroloogia Eestis 1988- 
1998”.

11. november
□ Raamatukogu konverentsisaalis toi

mus kogusid tutvustav ettekande- 
päev “Epistolae autographae... Kir
javahetused ja kollektsioonid”. 
Raamatumuuseumis avati auto
graafide näitus.

□ Toimus VII eesti kirjakeele ajaloo 
päev “350 aastat lõunaeesti keele 
grammatikat”.

□ 12. -15.  nov - toimub seminar “In
tervjuu kui meetod ja žanr ajakir
janduses”.

□ 13. nov - TÜ infopäev Võrumaal.

□ 14. nov - ajaloo muuseumi valges saa
lis toimub teaduskonverents “Kuhu 
lähed, Eesti mikrobioloogia?”.

TULEVAL NÄDALAL
□ 16. nov kl 16.30 peab avatud ülikooli 

loengu ETVs sotsiaalteaduskonna 
dekaan prof Jüri Allik. Juttu tuleb 
tänapäeva psühholoogiast.

□ 16. nov - Pärnu Kolledžis esineb 
Peeter Vihalemm avaliku loenguga 
“Eesti sotsiaalse ruumi muutused 
90ndatel”.

q 18. nov kl 13 algab nõukogu saalis 
ülikoolisisene teabetund. Teemaks on 
uut ja vana haldusdirektori vastutus
alas.

□ 18. nov kl 18 algab kolmas õhtu sar
jast "Vaimud Toomemäel". Ülikooli 
ajaloo muuseumis räägib Erich Kukk 
vanu mälestusi Mongooliast.

□ 19. nov - ülikooli infopäev Paide 
Ühisgümnaasiumis.

□ 20. nov-ülikooli ajaleht UNIVERSI
TAS TARTUENSIS tähistab 50. 
sünnipäeva.

□ 20. nov - ülikooli infopäev Hiiumaal.

TÜ Kirjastus
Liina-Mai Tooding
Andmeanalüüs sotsiaalteadustes

Käesolevas raa
matus käsitletakse 
andmeanalüüsi 
algetappi, mil on 
olulisel kohal and
mete visuali- 
secrimine ja es
mane variatiivsuse 
kirjeldus. See
juures ci ole 
olulisuse nivoo statistika kesksel kohal, 
kuigi loomulikult tutvustatakse ka seda. 
Autor on püüdnud seletustes tugineda 
kujundile, joonisele, mõttele, loobudes 
formaalsetest matemaatilistest tähistus
test kõikjal, kus vähegi võimalik.

November 1998

Studia Philosophica III (39)

Järjekordne 
Tartu Ülikooli 
filosoofia osa
konna väljaanne 
seeriast “Studia 
Philosophica”.
Raamat sisaldab 
TÜ filosoofia 
osakonna õppe
jõudude ja teiste 
tuntud autorite filosoofilisi käsitlusi.

September 1998

Vaimupuude-
иейадоошка
alused

STUDIA
PHILOSOPHICA

Wolf-Rüdiger W alburg
Vaimupuudepedagoogika alused
Käesolev 

raamat, mis käsit
leb vaimupuude
pedagoogika eri 
teemasid, on 
autoripoolne 
läbilõige Tartu 
Ülikooli üliõpi
laste J a OppC- :KMiEcri\Vijiburi 
jõududega 
diskuteeritud probleemidest vaimu
puudepedagoogika alal.

November 1998

Nadežda Ivanova
Pangandusettevõtlus
Raamat sisaldab 

teemasid:
pank ja tema polii
tika alused, panga 
tegevuse finantstu- 
Icmustc hin
damine, aktivate ja 
passivate
juhtimine, panga 
passivad ja nende 
juhtimine, panga- 
krediidid klientidele, 
paberiportfell, panga 
tegevus.

November 1998

ншшшш
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panga väärt- 
rahvusvaheline

• • •  . Я •  •väitekiri
Esmaspäeval, 16. novembril kell 14.15 

kaitseb Vanemuise tn 46 aud 246 Argo 
Jõeleht doktoritööd “Geothermal stud
ies of the Preeambrian basement and 
Phancrozoic sedimentary covcr in Esto
nia and Finland” pinnakatte ja rakendus- 
gcoloogia erialal. Oponent: dr Niels 
Bailing Aarhusi Ülikoolist (Taani).
Esmaspäeval, 16. novembril kaitsevad 

ph ruumis 244 magistritööd: kl 14.15 
Anneli Mihkelev “Allusioonid inter- 
tekstuaalsuse ilminguna Kalju Lepiku 
luules”, oponeerib filoloogiakand Arne 
Merilai ja kl 15.15 Leho Paldre “Eitus- 
tundlikud üksused eesti keeles”, opo
neerib filoloogiamag Renate Pajusalu.
Kolmapäeval, 18. nov kell 16.15 kait

seb füüsikainstituudi saalis (Riia 142) 
Priit Sarv doktoritööd “TseoHitide

uurimine kõrglahutusliku tahkiste TMR 
meetodil”.
Neljapäeval, 19. nov kaitsevad nõu

kogu saalis doktoriväitekirja:
kl 13 Ivo Leito “Studies of Bronsted 

Acid-Basc Equilibria in Water and 
Nonaqueous Media”, juh prof Ilmar 
Koppel; oponendid prof Endel Lippmaa 
ja dots Peeter Burk ja kl 14.30 Jaan Leis 
“Conformational Dynamics and Equili
bria in Amidesjuh prof Mati Karclson; 
oponendid prof Ülo Lille ja prof Jaak 
Järv.

varia
Professorite klubis 

Teisipäeval, 17. novembril kl 17.15 on 
ajaloo muuseumis kohtumine maestro 
Eri Klasiga, teemaks on eesti muusika 
läbilöögivõime euroiihiskonnas.

naitus
A jaloom uuseum

Toomemägi
http://www.ut.cc/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avatud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Kaalud ja mõõdud muuseu

mi kogudest”, Kärt Mikli skulptuurid 
“Mütoloogilised loomad”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

K u n s tim u u se u m  
Peahoone 

h ttp ://www.ut.ee/REK U  muuseum. htm 
E-R 11-16. Info 375 348 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kun
sti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18.
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusensterni 1803. - 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g ia m u u se u m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.
Näitus: “Zooloogilised vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G eo loog i am u u seu m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o taan ikaaed  
Lai 40 

E-P 10-17. Info 432 643.
R a am atu k o g u

E-R 10-17
Näitused: TÜ raamatukogu Eesti kul

tuuriloos, Korp! Ugala 85, Tartu Kunsti
kooli grupinäitus “Küünega nunn”, Ilmar 
Kruusamäe - hüperrealistlik maal.

U u s  näitus!
Tšehhi graafiline disain “Typo design 

elub”.
Raamatu m u u seu m 

E-R 12-15

U u s  näitus!
Autograafide näitus “Epistolae auto

graphae... Kirjavahetused ja kollekt
sioonid”.

Eesti sp o rd im u u se u m  
Riia 27a

Näitus: “Kehakultuur ja sport Tartu 
Ülikoolis”.

Humanit aar raamatukogus 
“Prof Villem Alttoa 100".

Lrm ru

AUDITOORIUM

TANTSUKLUBI 
ÕLLERESTORAN 
Harva mnt 27 
Tel 403 157 

Avatud 11 -4.30 
Kuni kl 21 sissepääs 

tasuta!
R13.nov ans Folk H ighlightsOrchestra

DJ I. Kivisalu 
alateskl21 pääse 30 kr.

L I4 .nov ÖÖDISKO. DJSvenSumberg 
alates kl 21 pääse 30 kr.

P15. nov DJ Madis Sütt.
alateskl21 pääse25l:r.

E l6 .nov "DAGÖ"Pop-Folk.LAURI
SAATPALU, PEETER REBANE, 
TIIT Kl KAS. 
alateskl21 pääse25kr

T 17. nov Stiilikas"Punane Oktoober". 
"Meie Mees" 
alates kl 21 pääse 25 kr.

К 18. nov Kella 22-stons "Rock Hotell" 
pääse 50 kr.

N19. nov Kell20"SININEMALEVASÄRK" 
Laulud malevast. Legendid 
LUUR, KÕRRE,PUIS. 
kL21 pidujätkub"RS.Troika" 
alates kl 20 pääse 30 kr.

IS IC-kaardiga pääsmest -50%

Peatoim etaja Varje Sootak  
Toimetaja Reno Hekkonens 
Telefon 375 680; 251 42 300  
Toimetuse aadress:

Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee 
Faks: 37 27 375 440

Trükk: O/U Greif 
Tellim ise nr. 1140  
Tiraaž 700  
UT ilmub reedeti

http://www.ut.cc/REAM/
http://www.ut.ee/REK
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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R eedel, 31. o k to o b r il  1969.
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50
22 . novem bril 1948 hakkas ülikoolis regulaarselt ilm um a o m a  ajaleht, 

mis on järjepidevalt trükivalgust näinud 50  aastat. Selles kajastub vähem al 
või rohkem al määral ülikooli en d a  ajalugu, kord id eo lo o g ilis tes stam p id es, 
kord vabam alt, e lu läh ed asem alt. Kuidas sed a  ajalehte tehtud  on , se lle st  
kirjutavad m õ n ed  to im etajad  täna ise. Ja se lle st räägitakse ka kl II algaval 
sem inaril nõukogu saalis. H eid a m e korraks k o o s  tagasipilgu ja vaatam e, 
m illine võiks oi!a praegu o m a  v ä ik ese  m ahu tõ ttu  põhiliselt inform at- 
sioonikandjaks m uutunud väljaanne lähitulevikus.

H ead sõb rad , o le te  ood ata tu d  m e ie  sünnipäevale!

Kl 10 - I I to im etuses lahtise ukse tund
hommikukohvi ja hommikuse UT-ga;

kl 1 1 - 1 4  seminar nõukogu saalis:
kl II - 11.15 avasõnad - rektoraat,

prof emer Juhan Peegel;

kl 11.15-  I 1.30 Eesti üliõpilaskondade häälekandjad - 
ajalooüliõpilane Fred Puss;

к! I 1.30 - I 1.50 ajalehe "Tartu Riiklik Ülikool” - "UniversitasTartuensis”
50 aastat sõnas ja pildis" - UT peatoimetaja Varje Sootak, 
toimetaja Reno Hekkonens;

kl 1 1.50 - 13 vestlusring teem al "Ülikooli ajaleht ja üliõpilasajaleht” - 
TTÜ, TPÜ, EPMÜ ajalehtede toimetused, ajakirjanduse 
osakond, teabetalitus, TÜ üliõpilasesindus jt;

kl 13- 13.15 toimetus tänab om a autoreid;

kl 13.15-  13.45  

kl 13.45-14

toimetus võtab vastu uudiseid; 

üllatusekskursioon.

Hetkepilguke tagasi

Kas on olnud mõtet ülikooli 
ajalehes kirjutada

linc on hoopiski scc, ct ligi kolmekümne 
aasta jooksul on ülalmainitud temaatika 
olnud aima mater Tartuensises pidevalt 
aktuaalne, ja kus seda paremini kajas
tada saakski kui mitte meie oma ajale
hes. Ülikooli ajaloo-ja kultuuripärandi 
kaitsmine ja säilitamine on olnud aas
takümneid ülikooli kultuuripoliitika üks 
oluline tahk ja on seda ka tänapäeval 
Kuivõrd keegi seda tunnistas või tunnis 
tab või mitte, on iseasi. Möödaniku saa
vutused selles valdkonnas on igaühele 
nähtavad ja käegakatsutavad.

Samad hädad, ohud ja kitsaskohad, 
mis esinesid varematel aegadel ülikooli 
kultuuripärandi kaitsmisel ja säili
tamisel, pole kusagile kadunud.Vii- 
mascl ajal võib-olla mõnes mõttes isegi 
suurenenud, vaatamata sellealase 
seadusandluse täiustumisele.

Loodetavasti jätkab UNIVERSITAS 
TARTUENSIS ka järgmisel poolsa
jandil akadeemilisele seltskonnale meie 
ülikooli kultuuripärandiga seotud 
igakülgset valgustamist.

Tullio Ilomets

Tõsi mis tõsi -pool sajandit tagasi, 22. 
novembril 1948 ilmus ajalehe “Tartu 
Riiklik Ülikool” esimene number, 
praeguse “Universitas Tartuensise” va
hetu eelkäija. Muidugi oli hoopiski 
varem ilmunud “Üliõpilaste Leht” 
(1914-1916, toimetaja V. Grünthal) ja 
“Üliõpilasleht” 1920ndatest aastatest 
alates. Sõjajärgsetest iilikoolilehtedest

oli meie oma esimene (“Tallinna 
Poliitehnik” tuli aasta hiljem, 1957, aas
tal alustas “Põllumajanduse Akadee
mia”).

Muidugi on ajalehed alati oma aja 
nägu ning nõnda on see muidugi olnud 
ka tänase juubilariga. Oma suhteliselt 
pikast elueast on ta saanud vaba sõna 
kasutada vaid kümmekond viimast aas
tat.

Aga siiski tahaks täna öelda, et oma 
lehe osa ülikoolis ja ka eesti ajakirjan
duse arenguloos on meenutamist vääriv.

Ajakirjandust kui eesti filoloogia eri
haru hakati meil õpetama 1954. aastal ja 
ülikooli leht oli esimene koht, kus selle 
eriala üliõpilased said lehetöö praktilisi 
kogemusi -  “nupu” kirjutamisest lehe 
tehnilise vormistamiseni. Ajalehetöö 
viis nad kontakti ka teiste teaduskon
dadega, akadeemilise elu mitmete 
probleemidegaja mõneti ka sellega, mis 
oli laiemaltki päevakorras. Scc kõik

õpetas nägema, mõtlema, arutlema ja ka 
lehes sõna võtma -  niipalju kui see või
malik oli. Ja sugugi mitte kroonuloo- 
sungite stiilis, vaid vastutusega oma 
südametunnistuse ja lugeja ees. Ka 
vaikimine võis olla kõnekas...

Võime loetleda päris pika rea meie 
tuntud ajakirjanikke, kes sellest n-Ö žur- 
nalistika algkoolist on saanud aluse 
edasiseks viljakaks soliidse stiiliga 
ajalehetööks, mida õpetasid ülikooli
lehe soliidsed tegevtoimetajad, kes olid 
samuti meie omad inimesed.

Suur tänu selle eest, veteranid, edu 
praegustele tegijatele!

... Võib-olla on see ehk vanainimese 
nostalgiline mõte, kui tahaks ülikooli
lehe kaastöölistcna näha ka mõnda 
üliõpilast... Või et oleks ka üks 
“Üliõpilasleht” (= ajakiri) ...?

Juhan Peegel

Kolm kasulikku kogemust, mida ma kolme 
toimetajaks olemise aasta jooksul sain, olid:

* sain algusest lõpuni selgeks, kuidas 
tuleb ilmale ühe väikesemahulise lehe 
(Juhan Peegel nimetas sellist üllitust 
koguni õllepudelisildiks) järjekordne 
number. Alates poolaasta perspektiiv
sest planeerimisest kuni konkreetse 
numbri küljendamiseni. Nägin keelelise 
toimetaja vaeva ja sedagi, kuidas 
trüki töölised naaskliga tinaladu urgit
sesid, et vajalikke parandusi sisse viia. 
See oli küll minevikutehnika ja ka 
minevikku suunatud kogemus, aga 
ühele ajalooõpetajale seda väär
tuslikum. Räägin nüüd õpilastele 
trükikunsti algusaegadest kui igati 
teadja inimene;

* omandasin senisest hoopis avarama

ja asisema ülevaate umbes 10 000-lise 
kollektiiviga suurkooli elust ja tegemis
test. Seni teadsin vaid oma osakonna ja 
mingil määral ka teaduskonna elu. 
Ajalehte tehes puutusin kokku aga 
paljude fakulteetide probleemidega, 
hakkasin paremini mõistma ülikooli kui 
keerukat tervikut, mis kõigele vaata
mata siiski küllalt ladusalt funktsio
neeris. Mõni aeg hiljem, kui ülikooli 
juubeliga seoses pidin kokku seadma 
ülikooli ajaloo lähiminevikku puudu
taval osa, kulus selline ülevaade marjaks 
ära;

* puutusin kokku paljude huvitavate 
inimestega, eelkõige potentsiaalsete 
autoritega, kellest osa vaid potentsiaal
seks jäigi. Õppisin tundma kolleege 
hoopis teise kandi pealt, kui tundsin 
seni. Oli sõnapidajaid, oli lubadustest 
kõrvalehoidjaid, oli neid, kel jutt jook
sis, aga sulg oli roostes. Oli ka vastupidi. 
Oli andekaid kirjamehi üliõpilaste hul
gast. Ühe sõnaga -  omandasin väär
tuslikke kogemusi inimestega suht
lemisel, seda enam, et leht ilmus ju 
ühiskondlikus korras, koormamata 
autoreid honorariga. Ametiühingu 
toeUisest maksime siiski iiliõpilasauto- 
ritele numbri peale kokku 25 rubla, asi 
seegi.

Lehitsen neid kunagisi kokkuköidetud 
aastakäike ja mõnigi detail ülikooli tol
lasest elust kerkib elavana silme ette. On 
ju tolleaegne ajaleht (nii nagu praegugi) 
omamoodi ülikooli ajaloo allikas. 
Mõnigi on seal kirja pandud läbi range 
parteilise lähenemise prisma nähtuna, 
aga seda peab juba tulevane ajaloolane 
arvesse võtma. Ajalooallikana mitte 
ainus ja mitte ka põhiline, aga siiski.

Ei maksa unustada sedagi, et noortele 
autoritele olid need aastakümned vägagi 
nappide avaldamisvõimalustega ajaks. 
Tartus ilmusid vaid linna ja rajooni 
häälekandja Edasi ning kahe kõrgkooli 
minilehed. Nende mahtu kokku võetuna 
ei saa praeguste võimalustega võr
reldagi. Seda suurem oli aga meie 
väikeste lehekülgede kaal tolleaegses 
kultuuripildis. Egas asjata kõrgemal
seisvad kontrollorganid jälginud erilise 
“hoole ja armastusega” seda, mis “Tartu 
Riiklikus Ülikoolis” kirjas oli. Põlluma
jandusülikooli leht sai ilmuda 
mõnevõrra vabamates tingimustes, 
kuna arvati, et mis ideoloogiat need 
maamehed ikka teevad. Ometi tegid ne
madki, nagu tagantjärele kenasti välja 
tuleb.

Hillar Palamets

aastakümnete jooksul ja enamasti ühte
de ja samade probleemide ümber tii
relda? Ikka ülikooli ajalugu, ülikooli 
ajaloo- ja kultuuripärand, muinsuskaitse 
ning muu sellega otseselt või kaudselt 
seonduv. Kas sellest ka mingit tulu on 
tõusnud või on olnud üks tühi tuuletal
lamine ja ajalehe trükiruumi 
raiskamine? Meie ülikooli ajalehe 50. 
aastapäeva puhul võib tõesti niimoodi 
küsida - aga tulu ja tuuletallamise suhtes 
on kirjutaja küll viimane, kes sellele hin
nangut peaks andma ja võiks anda. Olu-



U N IV ER SITA S T A R TU EN SIS

TU Fond annab oma funktsioonid üle
10. novembril oli rektori eesistumisel koos 

Tartu Ülikooli Fondi nõukogu. Eraldanud 
mitmesuguste taotluste katteks 57 000 
krooni, otsustas nõukogu fondi tegevuse 
senisel kujul lõpetada.

Võrreldes 1990. aasta kevadega, mil fond 
loodi, on olukord oluliselt muutunud -  seda nii 
seadusandliku keskkonna ja majandustegevuse 
kui ka otsustamiseks vajaliku teabe osas. Üli
kooli kui avalik-Õigusiiku isiku sees ei saa ek
sisteerida iseseisvat fondi. 1997. aasta suvel asu
tati TÜ Sihtasutus, mis on ülikooli fondi 
funktsioonid üle võtnud stipendiumide, sihtkapi
talide, päranduste ja annetuste osas. Sihtasutus 
on võitmas eraisikute ja äriringkondade usaldust 
ning suudab fondi seniseid eesmärke märksa 
paremini saavutada. Peale selle on ülikoolis jät
kuvalt suurenemas teaduskondade osa seni fondi 
pädevuses olnud küsimuste lahendamisel. Fondi 
nõukogu on oma tegevuse viimasel perioodil 
mõnelgi korral otsuste vastuvõtmisel kõhelnud, 
tundes et ilmselt saanuks seda paremini teha 
teaduskondades.

Seoses eeltooduga on siiski sobiv heita pilk 
fondi

senisele tegevusele.
TÜ Fondi põhikirja kinnitas ülikooli nõukogu

30. märtsil 1990. Neli aastat hiljem kinnitati uus 
redaktsioon, mis täpsustas fondi kui juriidilise 
isiku mõistet ning sellega seoses olevaid rekvisii
te, samuti fondi tegevuse juhtimist.

Vastavalt põhikirjale moodustati fond 
väljaspool ülikoolile eraldatud eelarvelisi as
signeeringuid. Põhikiri nägi ette, et fond 
moodustatakse isikute, asutuste, ettevõtete, 
omavalitsuse ja riigiorganite annetustest; üli
kooli majandustegevuse kasumist tehtud eral
distest; teatud osast kolmandate isikute poolt 
ülikooli vara kasutamisest saadud hüvitistest; sa

muti korjandustest, loteriidest, fondi vahendite 
hoiustamisest või investeerimisest jms.

Tuleb möönda, et kaugeltki mitte kõik fondi 
moodustamise põhikirjalised võimalused ei leid
nud võrdset kasutamist.

Tegevuse algperioodil
moodustasid olulise osa eraldised, mis tehti üli
kooli juures tegutsevate kooperatiivide ja 
väikeettevõtete kasumist ja nende poolt ülikooli 
vara kasutamise eest makstavaist hüvitistest; vii
mastel aastatel on põhilaekumised tulnud gran
tidest ülikoolile tsentraliseeritavatcst vahen
ditest. Fond ei ole kunagi olnud piisavalt ma
hukas, et investeerida või hoiustada tähtajaliselt 
enda käsutuses olnud vahendeid. 1. aprillil 1990 
oli fondis 228,4 tuhat rubla. Kuni rahareformini 
1992. aastal maksti fondist mitmesuguseid 
pohikirjalisi eraldisi kokku 144 295 rubla väär
tuses. Esialgsed kroonieraldised olid hoopis 
napid. 1992. aastal õnnestus maksta 36 368 
krooni. Ajavahemikus 1992-1994 väljamakstud 
eraldiste summa oli 204 400 krooni.

Alates 1995. aastast
suurenes fondi käive järsult -  nimetatud aasta 
toetuste summa oli 209 181 krooni. Oma tege
vuse lõppaastal eraldas fond toetusteks 343 739 
krooni.

Põhikiri
lubas fondi vahendeid kasutada õppetöö täius
tamisega seotud kulude finantseerimiseks, 
teadustöö finantseerimiseks, täiendusena eelar
velistele assigneeringute^, teadus-ja õppeapara- 
tuuri soetamiseks, stipendiumidena, kollektsi
oonide ja kogude täiendamiseks, korrastamiseks 
ja säilitamiseks, ülikooli välissuhctcga seotud 
kulude katmiseks, sealhulgas teaduslikeks ja Õp- 
peotstarbelisteks komandeeringuteks.

Tuleb märkida, ct just viimasena mainituks on

viimastel aastatel kulunud lõviosa fondi eraldis
test. Nõukogu on eelistanud taotlejaid, kelle 
välisreis on seotud enesetäiendamisega (koolid, 
seminarid, didaktilised töörühmad), samuti 
teaduskonverentsidele vastuvõetud ettekannete 
autoreid, kes on finantseerimiseks suutnud leida 
ka muid allikaid.

Kuivõrd põhikiri võimaldas ka üliõpilastele ja 
töötajatele materiaalse abi andmist, on aastate 
jooksul ka seda võimalust mööda tehtud. Abi 
selles lõigus on olnud seotud matustetoetustega, 
kahju osalise kompenseerimisega tuleõnnetuste 
jms puhul. Fond on toetanud ka ülikooli pen
sionäride üritusi, samuti spordivõistkondade, 
kooride jt reise.

Vastavalt põhikirjale on

fondi tegevust juhtinud
rektor -  seega professorid Jüri Kärner, Peeter 
Tulviste ja Jaak Aaviksoo. Fondi nõukogu 
esimesse koosseisu kuulusid dots Tõnu Kollo, 
dots Arno Susi, Mati Saluudi. Oleg Andla, Peeter 
Olesk ja allakirjutanu. Viimane on ühtlasi ainus 
fondi nõukogus kogu aeg tegutsenud liige. 
Hiljem on nõukogu töös osalenud prof Mait 
Miljan, prof Jüri Tamm, dots Kalle Nigola, prof 
Ain I leinani, prof Karl Lepa, dots Peep Miidla ja 
dots Jaan Kivistik. Asjaajamine ja sekretäritöö on 

olnud pr Benita Vis- 
seli asjatundlikes 
kätes.

Kokku võttes võib 
öelda, et Tartu Üli
kooli Fond on aastate 
vältel täitnud olulist 
osa, kuid on prae
guseks oma ülesanded 
ammendanud.

Ain-Elm ar Kaasik

British Government 
Chevening Scholarship for 

Estonia 1999/2000
The British Foreign and Commonwealth Offiee’s world- 

wide Chevening Seholarships programme offers outstand- 
ing graduate students and young professionals - the future 
leadership generation - from all over the world the oppor- 
tunity to spend a formativc part of their livcs studying at 
British Universities.

Although no diseipline will be automatically exeluded 
from consideration, priority will be given to the following 
areas ofstudy and research:

• Diplomacy,
• European studies,
• Law,
• Media studies,
• Politieal seience and public administration,
• Social scienees,
• Business and management,
• Banking, Finance and Economies.

All application must be returned by December 18, 
1998 to the British Council in Tallinn.

Suecessful applieants will be interviewed in Tallinn, in 
January and tested for their English language skills in 
February 1999.

* Ж *
Taotlusi võivad esitada viimase kursuse üliõpilased ja 

magistrandid.
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada järgmised 

dokumendid:
• taoti usvorm,
• 2 soovituskirja,
• diplomi koopia koos hinnetelehega või väljavõte õpin

guraamatust (soovitav koos tõlkega),
• 1 foto.

Taotlusvormid on olemas välisüliõpilastalituses.
Piret Lai, 

välisüliõpilastalilus

Tarvilikku teavet Eesti Innovatsioonifondi toetuse taotlejatele ülikoolist
Ä  SIH TASUTUS Registrikood 80031517

E E S T I  I N N O V A T S I O O N I F O N D
tNNOVA'[SKXMI:ONl)
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Sihtasutus Eesti Innovatsioonifond 
(EIF) finantseerib tehnoloogiaalaseid 
ja majanduse konkurentsivõimet 
tõstvaid arendusprojekte ning inno
vatsiooni infrastruktuuri.

EIF rahastab teadusasutuste projekte 
tagastamatu toetusena kuni 50 % ula
tuses projekti maksumusest. Kui 
taotluse esitab ülikool, siis ülejäänud 
osas peab projekti finantseerima kas 
ülikool ise või projekti tulemusest huvi
tatud iirma, kellega ülikool sõlmib vas
tava lepingu.

EIFi taotlusele kirjutab ülikooli nimel 
alla rektor või prorektor, ülikoolipoolse 
kooskõlastuseta EIFi taotlusi vastu ei 
võeta. Enne taotluse koostama hak
kamist on kasulik võtta ühendust 
teadus-ja arendusosakonnaga (PH 304, 
tel 375 509, 375 510). EIFi taotluse 
vormi saab samast või internetist 
aadressil http://mineco.ee/eif.

Ülikool peab vajalikuks, et iga 
tehnoloogilise projekti tulemina 
valmiks müügiobjekt -  turusuutlik 
uus toode või teenus.

Seepärast tuleb enne EIFi taotluse 
koostamist:

* kontrollida projekti tausta,
* vaadata üle varasemad lepingud - 

kas need on siduvad?,
* teha patendiuuringud -  vt samas le

hes “Patendiinfo lisaks teaduskirjan
dusele”,

* teha selgeks äriplaan -  kus on uue 
toote/teenuse turg, kuidas turule jõuda, 
tasuvus.

Selleks et ülikool saaks EIFi toel 
valminud tulemit müüa, peab see es
malt kuuluma ülikoolile. Enne EIFile 
rahataotluse esitamist (nii nagu teistegi 
ülikooli lepingute puhul) vormistatakse 
teadus- ja arendusosakonnas järgmised

ülikoolisisesed dokumendid:
a) EIFi lepingu taotlus ja projekti 

eelarve, blankett on aadressil 
http://www.ut.ee/grant/leptaotl.htm/;

autorite intellektuaalomandi varaliste 
õiguste ülikoolile üleandmise akt.

Nende toimingute aluseks on ülikooli 
valitsuse otsus ja teadus-ja arendustöö 
lepingute eeskiri, käskkiri nr UK- 
07/165 RE 25.11.96.

Pärast rahastamisotsuse tegemist 
sõlmib EIF ülikooliga finantseerimis- 
lepingu, mis sätestab samuti, et projekti 
tulem kuulub taotlejale asutusele, st 
ülikoolile, kui varasemad lepingud ci 
näe ette teisiti. Lepingule kirjutab üli
kooli poolt alla rektor või prorektor, 
mitte projekti juht.

EIFi toetusel valminud tulemi - uue 
toote/tehnoloogia - müügi arvelt 
saavad eelnimetatud eeskirja kohaselt

projekti autorid 65% ülikoolile mak
stavast autoritasust (royalty), teadus
konna arendusprojektid 25%, keskne 
üldkululõiv on 10%.

Selline autoritasu määr kehtestati 
Tartu Ülikooli poolt teadlaste ettevõtlik
kuse soodustamiseks I. R. Stone’i et
tepanekul.

Paljudes ülikoolides kasutatakse nn 
Stanfordi mudelit, kus ülikoolile 
laekuvast royalty’st arvatakse esmalt 
maha otsesed kulud (sh patendikulud), 
seejärel ülikooli tehnosiirde üksuse 
overhead 15%, ülejäänu jaotatakse

võrdselt autorite, allüksuse ja teadus
konna vahel (igaühele 33%).

Nõu Innovatsioonifondi taotluse 
kirjutamisel, patendiuuringute tege
misel ja projekti arendamisel 
müügiobjektiks saab teadus-ja aren
dusosakonna innovatsioonitalitusclt 
PH 304, tel 375 509, 375 510, 
skahu@ ut.ee.

Eesti Innovatsioonifondi projeklikon- 
kursi järgmised tähtajad on 30. novem
ber ja 5. jaanuar.

Sirje Kahu

Patendiinfo

□ IBM server - mugavaim viis uurida USA patente internetis.

Euroopa Patendiameti andmeil si
saldub 80% tehnoloogilisest teabest 
patendidokumentides.

Veel aasta tagasi oli patendiinfo kallis 
ostu-müügi objekt.

USA Patendiameti alustatud paten
tide tasuta internetis avaldamist võib 
seetõttu nimetada revolutsiooniliseks.

Arvutuskeskuse andmeil on Tartu 
Ülikoolis ~7000 interneti kasutajat. 
Laialdane arvutite kasutamine ja uuen
duslik suhtumine - olla lisaks teaduskir
jandusele kursis oma valdkonna 
tipptehnoloogiaga - patentidega - või
maldab täiendada meie uurijate 
konkurentsivõimet teadusmaailmas. 
Patendiinfo annab teavet kolleegide ja 
konkurentide tegevusest ning aitab 
vältida kasutu töö tegemist, rääkimata 
võimalikust kolmandate isikute Õiguste 
rikkumisest.

Tingimata on vaja teada oma teadus- 
valla Eesti patente. Oma leiutisi kait
sevad Eestis eelkõige välisfirmad -  nt 
Bayer, Pharmacia, Astra, Boehringer 
Manheim jpt. 1994-1996 esitati Eesti

Patendiametile 777 patenditaotlust, 
neist 44 Eesti taotlejatelt.

Esp@cenet WorIdwide’i teenuse abil 
saab enamiku maailma riikide (sh 
Leedu, Läti, Venemaa) patentide biblio
graafilisi andmeid. Eesti patente in
ternetis pole.

Internetis leiduvate patentide abil saab 
otsida sama patendiperekonna (patent 
family) teisi liikmeid. Vajalikud paten
did või otsingu (40 kr tund) saab tellida 
Eesti Patendiraamatukogust aadressil 
Olevimägi 8/10, Tallinn, e-post: li- 
bary@epr.estnet.ee. Patendiraamatuko
gus on CD-ROM-andmebaasid.

Interneti patendiuuringus ja tulemuste 
analüüsil saab nõu teadus- ja aren
dusosakonna innovatsioonitalitusclt 
(Ülikooli 18-304, tel 375 510, 
skahu@ut.ee, Sirje Kahu). Patendi-

otsingut saab teha võtmesõna, fir
manime, leiutaja nime, patendi numbri, 
rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni 
indeksi abil. Viimase saab internetist 
aadressil http://wwwdagostini.it/v0i in- 
novatsioonitalituses olevatest kata
loogidest.

Samas on olemas Eesti Patendiameti 
ametlikud bülletäänid Eesti 
Patendileht ja Eesti Kasuliku Mudeli 
Leht, kus on avaldatud Eesti Patendi
ametile esitatud patenditaotluste ja 
kasuliku mudeli (e. väikeleiutise) regist
reerimistaotluste bibliograaflised and
med ning väljaantud patentide lühikok
kuvõtted.

Jõuduja koostööd soovides
Sirje Kahu, 

teadus-ja  arendusosakonna  
innovatsioonitalitus

Patendiinfot internetis
USA patendid alates 1971 .a
- IBM serveris
- USA Patendi-ja Kaubamärgiamcti 

serveris

http://patents.ibm.com.html/ 
http://patcnts.uspto.gov/acccss/search. 
bool. html

USA biotehnoloogia-alased patendid http://vvww.nal.usda.gov/bic/Biotech_
Patents/

AlDSi-alased USA ja Jaapani 
patendid ning 
Europatendid

http://aids.uspto.gov/AIDS/access/
search.html

Rahvusvahelised patenditaotlused
(PGT) alates 08.01.1998

http://pctgazette.wipo.int/

Euroopa Patendiameti (EPO)
intemetiteenus alates 22.09.1998 - 
EPO ja Euroopa 
Patendikonventsiooni riikide 
patendid:
Austria
Belgia
Taani
Soome
Itaalia
Šveits
Suurbritannia

http://www.european-patent-office.org/
espacenet/info/index.html/

http://www.at.dips.org.patent.bmwa.at
http://www.be.dips.org
http://www.dips. dkpto.dk
http://www.espacenet.prh.fi
http://www.itdips.org
http://wwwdips.cli
http://www.dips.patcnt.gov.uk

lisaks teaduskirjandusele

http://mineco.ee/eif
http://www.ut.ee/grant/leptaotl.htm/
mailto:skahu@ut.ee
mailto:bary@epr.estnet.ee
mailto:skahu@ut.ee
http://wwwdagostini.it/v0i
http://patents.ibm.com.html/
http://patcnts.uspto.gov/acccss/search
http://vvww.nal.usda.gov/bic/Biotech_
http://aids.uspto.gov/AIDS/access/
http://pctgazette.wipo.int/
http://www.european-patent-office.org/
http://www.at.dips.org.patent.bmwa.at
http://www.be.dips.org
http://www.dips
http://www.espacenet.prh.fi
http://www.itdips.org
http://wwwdips.cli
http://www.dips.patcnt.gov.uk
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Seitse aastat toimetuses

Töötasin ülikooli ajalehe toimetuses 
seitse aastat. Kaks aastat vastutava sek
retärina, viis aastat toimetajana.

1965-1972 oli veel see aeg, kus üli
kooli ajaleht oli žurnalistika eriharu - 
tollal osakonda veel polnud-üliõpilaste 
praktiseerimise kohaks. Nüüd ta
gantjärele lehe aastakäike sirvides jul
gen öelda: nad olid tublid. Nad on sisus
tanud tänagi huviga loetavaid rubriike.

1965-1972 oli veel ka selline aeg, kus 
ajalehele andis ilmumisloa tsensor. Iga] 
leheküljel pidi olema tema pitsat ja 
allkiri. Alles siis võis trükikoda lehte 
trükkima hakata.

Lähiajaloost kõneldes räägime kuld
setest kuuekümnendatest. Tollal tõe
poolest juba võis kõnetoolis vabamalt

arutada ja diskuteerida. Kuid kõik öeldu 
must-valgel avaldatuna tsensori 
kabinetist küll lehte ei pääsenud. Tuli 
ette, et tolle aja kohta isepäise ja oma 
arvamusega üliõpilasliidrite au- 
lasõnavõttudele tõmmati rist peale. 
Neljast trükiks ettevalmistatud le
heküljest jäi järele vaid kaks. Tunni aja 
jooksul tuli leida asendusmaterjal ja leht 
uuesti küljendada. Trükikellaaeg oli 
graafikus ette määratud ja ülikooli 
ajaleht oli perioodiline väljaanne. 
Reedel pidi leht lugejate käes olema.

Lehe tollane toimetamine andis karas
tuse ja lehetöökogemuse edaspidiseks 
eluks. Seda ci saa võrrelda reporteritöö 
ja vastutusega. Tänu ülikoolilehe töö 
"rasvale" olen söandanud vastu võtta 
teatmike ja  kogumike toimetamise pak
kumisi. Praegugi toimetan Eesti 
ainukest soomekeelset ajalehte, ingeri- 
soomlaste ajalehte INKERI.

Ülikooli lehte teha polnud kerge. Ma
jas palju-palju tarkust. Kirjutajaid oma 
väikese, asutusesisese ajalehe jaoks aga 
vähe.

Juba tollal räägiti ülikoolis oma ajakir
jast. Tõepoolest, ülikooli igal üksusel 
võiks olla oma info väljaanne. Ülikool 
on ju nii mitmekülgne! Aga nagu näha
-  pole oma kopsakamat väljaannet 
tänasekski.

Ka oma väikese ülikoolilehe peale ei 
maksaks ülevalt alla vaadata. Kõige 
parem kohtunik on aeg, on antiikne ko
gemus.

Nn rektor Arnold Koobi konverent
siks valmistudes ja ülikoolilehe aas
takäike sirvides peegeldus lehest vastu 
küllalt palju informatsiooni, mida ei saa 
ühestki teisest väljaandest. Näiteks 
60ndatel ja 70ndatel aastatel ei jätkunud 
ühisclamukohti, osa üliõpilasi elas lin
nast väljas Elvas, Kvisentalis ja 
Kukulinnas. Narva maantee ühisela
muid polnud siis veel ehitatudki. Õppe
hooned ja auditooriumid olid ülerahvas
tatud, õppetöö käis kahes vahetuses! 
Ülikooli raamatukogu (siis Toomel, kus 
praegu on ajaloo muuseum) oli avarii
ohtlikus seisundis. Uue raamatukogu 
pärast alles vaieldi! Tollased artiklid ja 
aulasõnavõtud toovad meelde aja, kus 
Tartu ehitusvõimsused olid nõrgad ja 
valitses ehitusmaterjali defitsiit. Üli
kooli ehitusobjektidel (ühiselamu, füü
sikahoone) olid seetõttu tööseisakud.

Mis ajalehes ilmus, oli kindlasti vaid 
tollase jäämäe veepealne osa!

Kuid igal juhul on ülikoolil oma 
ajalehe näol kroonika olemas. Ülikooli 
ajaloo kirjutajad saavad sellele toetuda.

Ene Puusemp

Kui ülikoolileht oli vabariiklik

Aine jäävuse seadus näib kehtivat 
ühiskondlike protsesside puhulgi. Kui 
1970ndatc vahetusel vallandus massiiv
ne reaktsioon 1960ndate teise poole 
üliõpilasvabamcclsuselc (Feodor Kle
menti rektori toolil välja vahetanud Ar
nold Koobile olid antud selged juhised 
ülikool tasalülitada), siis otsis juba oma 
nooruse tõttu vabadust ja alternatiivseid 
olemisvõimalusi järgiv vaim uusi 
väljendusviise ja -kanaleid.

Üliõpilaspäevad jätkusid küll veel 
mõnda aega, ent isegi nende formali
seeritud ja lahjendatud esinemus tõi 
välja mõne krutski, mida taas oli põhjust 
ülikooli parteikomitees või nõukogus 
arutada. Füüsikute absurditeatrile 
lähedaste sketšide esitamisele spetsiali
seerunud trupp Kuup ja Kera ning eesti 
filoloogide luuleteater Amorcs kujune
sid 1970ndate aastate algul uuteks kul- 
lussubjektideks, kelle esinemistest 
osavõtt teenis nii prestiiži kui ka 
represseeritud avalikkusejanu ra
huldamist. Üht Amoresc luulekava 
arvustades ütleb siinsamas 1971. aasta
24. detsembri lehes Jaak Allik selle ole

vat kantud “puhta ja ausa inimsuhete 
maailma” ihalusest ja “sügavalt ela
musliku elu “ paatosest.

Siinkirjutaja ülikooli lõpetamise aegu 
1974 oli aga 1960ndate romantism juba 
hangeks tardunud. Tartu sügis oli 
alanud veel enne, kui Linnar Priimägi ja 
Ants Juske selle 1978. aastal manifes
teeris id.

Ent ometigi miilas üha rohkem en- 
dassepöörduva üliõpilaselu südames 
cnesctcostustarvc, isemoodi vormi ot
siv, kuid siiski nii märgatav, ct selles 
võis endiselt ära tunda tartulikku 
üliõpilasvaimu. Muutunud oludes sai 
selle vaimu uueks tribüüniks iilikoo- 
lilcht. Olin seda toimetamas 1974-1977 
ja nii ka vahetu tunnistaja.

Kirjade järgi pidi ülikoolileht olema 
“ametkondlik väljaanne”, midagi 
tiražeeritud punanurga seinalehe sar
nast. Aga tegelikkuses kujunes sellest 
sootuks midagi muud. Põhjus oli selles, 
et ülikoolileht püüdis end avatuna hoida 
ümbritsevale elule ja scllc elu mõtes
tamisele. Tähtsustati probleemsust, 
selle nägemisoskust ning probleemi 
taga varjuvat elutõde. Isetegemist ja 
isemõtlemist püüti endiselt au sees 
hoida (ilmusid kirjandus-ja kunsti- ning 
orienlalistika leheküljed). Kõik eriline 
vääris tähelepanu olgu isiksuslikus, 
sündmuslikus või nähtumuslikus mõt
tes. Mäletan, et õpetajatepäeva puhul 
ilmusid reportaazid Sindi ja Kaagvcrc 
erikoolidest. Kui ülikooli külastas mõni 
erakordne isiksus, siis oli oluline teda 
portreteerida ja intcrvjccrida.Näitcks 
Moskva sotsioloogi Igor Koni 
külaskäigu valgustamisega oli tükk 
tegemist, sest ta ei esindanud

kanoonilist mõtlemist.
Scc, ct ülikoolileht üritas olla avatud 

maailmale, tuua teda oma mahu piires 
ülikoolisammaste vahele, käis mõistagi 
närvidele igat masti
ideoloogiavalvuritelc. Seepärast tuligi 
toimetajal peaaegu iga esmaspäeva 
alustada vaibalkäimisega rektori juures. 
Kord pälvis ta isegi selle “au”, et saada 
vestclduks toonase EKP peaideoloogi 
Vaino Väljase juures. Aga neid vestlusi 
ja õiendamisi korvas kuhjaga 
iganädalane lehe postitamine üle vaba
riigi, sest ülikoolilehe tellijaid korjus 
sadadesse. Lõpuks ci aidanudki muud, 
kui seda tuli teha talgute korras: ajakir- 
jandusülipilastc esimesed ristsed al
gasid ülikoolilehe väljastamisest.

Ülikoolileht esindas neil aastatel 
1960ndatc lõpuks peaaegu kät
tevõidetud avalikkust. Ta oli seda, mida 
üliõpilaslehelt ootama pidi, ühe sot
siaalse kihi integreerija ning just sellele 
kihile omase vaimsuse kandja. Hiljem - 
ka uues Eesti Vabariigis on aeg-ajalt 
veeretatud mõtet asutada (ajalooliselt 
tegelikult taastada, sest Üliõpilasleht on 
kunagi ilmunud) üliõpilaskonda ühen- 
dav-esindav väljaanne, aga sinnapaika 
scc mõte on jäänudki. Kahju, sest kui 
puudub ettekujutus üliõpilaste tänastest 
mõtetest-tegudest, siis on raske kuju
tada, milline saab olema Eesti haritlas
kond kümne aasta pärast. Me ei näe 
kasvamist ega küpsemist. Näeme 
üksnes vilju. Aga tulemust saab hinnata 
üksnes siis, kui tead midagi protsessist, 
kui muutub mõõdetavaks tee scllc tule-

Rein Veidemann

Ta rtu , Runnel, Ülikool
80. aastate keskpaiku laulis iga eesti 

filoloogia lopitkursus oma viimase 
loengu peol Hando Runneli luuletust 
“Öö lõhnab, vihma sajab ”. Ma olin 
küllalt rumal ega tundnud Beethoveni 
meloodiat ära. Aga ma tundsin end 
alati halvasti, kui ma kuulsin 
luuletuse viimaseid sõnu: “siis näen, 
kui mäe all vajub/ maa põhja üli
kool. ” Oli tunne, nagu oleksid tu
dengid Runneli jä re l pidanud silmas 
ülikooli sisulist alla- või täpsemini 
mahakäiku ja tundus täiesti loomu
vastasena sel puhul rõõmsalt kaasa 
laulda, sest see tähendanuks järele- 
kiitmist omaenese surmale. Kui vajub 
ülikool, vajun ka mina! Nii ma tundsin 
ja  ma ei olnud sugugi ainus, kes selle 
tundega ei leppinud.

Hiljem ma küsisin Runnelilt, kui 
kaugele ta tosinkond aastat varem - 
luulelus ilmus kogus “Mõru ning 
mööduja ” 1976- ülikooli saatust ette 
nägi. Jõudnud ühel hilisööl oma 
hulkumistega Toomele, oli Hando 
näinud ees tõepoolest ainult seda, kui
das mäe all võib ülikool silme eest 
kaduda. Ei enamat! Niisiis ei olnud 
seda rõhutatud vahetegemist, et 
Mina, väljavalitu, seisan siin üleval ja  
see seal all kustub järjest madala
maks. Miks me siis kuulsime Runneli 
ridades rohkemat kui seal oli? Keegi 
meist ei öelnud, et “Öö lõhnab, vihma 
sajab " kuulutab valet ja  keegi meist ei 
oodanud, et tuleks Runnel, kes julgeb  
öelda, mis vajub. Kuid me otsisime 
diagnoosi, mis poleks labane 
kuradile-saatmine ning Runneli sõnu 
andis diagnoosiks pöörata. Kuivõrd 
me - ma mõtlen akadeemilisi kaasko
danikke dots Jaak Peebost (praegu 
64) “Akadeemia ” humaniora- 
toimetaja Mart Oravani (40) - ei 
kavatsenud diagnoosiga piirduda, se
davõrd kannustas Runneli tagamõt
teta sündinud, aga samaaegsete ini
meste jaoks erineva allteksti oman
danud nägemus ülikooli seda 
uuenemist, mis algas umbes siis, kui 
Runnel sai 50ks. Et tõepoolest uuene- 
takse ja  mitte ei uudeta, seda kinnitas 
tookord kohe tõsiasi, et ülikooli 
raamatukogu suurest saalist viidi ära 
Lenini metallpea, mille otstarbetusele 

juhtis juubeliaktusel tähelepanu kui 
mitte Andres Langemets, siis Paul- 
Eerik Rummo.

Ülikooli sees tähistas uuenemist 
Hando Runneli kaastegevusel usutea
duskonna taastamine 1991. Vor
miliselt ülikoolist lahus, eesmärgilt 
aga vägagi ülikooliga kokku kuu
ludes, nimelt vaimse vabaduse 
kaitsmiseks ja  jätkamiseks, sündisid 
ajakiri “Akadeemia", Uku Masingu 
kolleegium, kirjastus “Ilmamaa" ja 
sari “Eesti mõttelugu". Ma ei usu, et 
Runnel oskaks alati seletada, kui põh
jalikult on läbi arvutatud need seman
tilised sillad nägemusliku ja  
teadusliku maailma vahel, mida tema 
ettevõtmised endast kujutavad. Mulle 
tundub, et Runnel, kes ise on olnud 
mõnigi kord hädas, leidmaks põhjen
datud metakeelt mõne teise suhtes, on

jäänud mõnesugusesse arusaama
tusse see üle, miks ju st Tartus sündis 
see Lotmanlik metakeeleteooria, 
mille nüüdne p ro f Peeter Torop on 
arendanud veendumuseks, et 
“maailm jätkub, kuivõrd ta on tõlgi
tav ”.

Kuid ma ei kahtle selles, et need 
sillad - või ka metasillad - ühendavad 
väärtusi, mida me muidu oleme har
junud  jätm a lahku. Runnel, kes oma 
hoolimatuses võib teha täiesti tar
betuid vahesid, on tegelikult suur 
ühendaja, ja  mul on väga kahju nen
dest, kelle arvates jääda teine teisele 
poole jõge on vabam kui saada teine 
teisele poole üle minna.

Oli aeg - sellest on möödas ligi 
paarkümmend aastat -, mil ka Hando 
Runnel ei kannatanud sõna “m eie”. 
See oli pärast luuletust “Rõõm ” 
( “Mul on rõõm, et mina olen,/... sina, 
mina ja  tema ja veel need/ kõik, kes 
lausuvad läbisegi MEIE! MEIE! 
M EIE!”) jällegi kogus “MÕru ning 
mööduja ". Mina olen seda aina kasu
tanud nagu silda, mis ühendab, aga 
Runnel ei tahtnud tollal (nagu ilmselt 
nüüdki) olla ühendatud inimestega, 
keda pole defineeritud. Ise hakkas la 
defineerima juba noore arvustajana, 
jõudes 1970. aastatelkäsitlusvormini, 
mida ma siis nimetasin 
monograafiliseks arvustuseks.
Hiljemini, luuletajaks jäädes ühtlasi 
ka kultuuriloolaseks avardudes on 
Runnel mahavaikituse voi mõistma
tuse alt välja toonud pika rea klas
sikuid, keda ühendavaid sildu on ro
hkem kui üks. Kui ma eespool märk
isin, et sild võib olla ka metasild, siis 
mõtlesin ma näiteks Uku Masingule. 
Tema raamatud “ Vaatlusi maailmale 
teoloogi seisukohalt” (J 993) ja 
“Mälestusi taimedest" (1996) 
moodustavad omavahel silla, mille 
suhtes metasillaks on Uku Masingu 
teised raamatud sarjas “Eesti mõt
telugu ” koos teiste mõtlejate raama
tutega. Runnel on metasillalooja.

Polnud juhus, kui Hando Runnel 
valis endale kirjanduslikuks isaks 
(soovitajaks Kirjanike Liitu) 
akadeemilise Harald Peebu. See 
tähendas siirast solidaarsust, mis jä i 
alles kuni p ro f Harald Peebu sur
mani. Üks ta viimaseid kahetsusi oli 
see, et Jyväsky>läs töötades polnud 
võimalik kirjutada Runneli 60. sün
nipäevaks uurimust tema 
polemiseerirniskunstist, sest a.> 
jaom ane materjal oli Tartus ja  vab 
fantaseerida p ro f Harald Peen 
tahtnud. Ma ei taha selle kõigega teha 
Hando Runnelist eeskätt akadeemilist 
isikut. Mõtlen lihtsalt, et Hando, kes 
on alati tahtnud meie maa peal 
püsida, pärinebki samast maast, mille 
põhjale toetub ka aima mater.

Samast maast, mille suhtes 
metamaad ei tohi lubada, kui me ei 
mõista, milleni see viib.

Peeter Olesk, 

Tähtveres 18. novembril 1998

SOCRATES VÕI ERASMUS!
Viimasel poolaastal on üha enam räägi

tud SOCRATESEST ja ERASMUSEST, 
millest siis? SOCRATES on EL-i haridus
alane koostööprogramm, millel on mit
meid allprogramme, nt kooliharidusega 
tcgclcb programm COMEN1US, keeleõp
pega LINGUA kaugkoolitusega ODL jne.

Üle poole SOCRATESe mahust 
moodustab allprogramm ERASMUS, mis 
tegeleb kõrgharidusega. ERASMUS taot
leb kõigi seadusandlike, administratiivsete 
ja sotsiaalsete takistuste kõrvaldamist 
üliõpilaste ja õppejõudude vaba liikumise 
teelt Euroopas. Programmi põhieesmärk 
on toetada üliõpilaste ja õppejõudude va
hetust ning mitmesuguseid õppekavade 
arendamise projekte.

ERASMUS on institutsionaalne pro

gramm, sl et Euroopa Komisjon sõlmib 
lepingu iga osaleda sooviva kõrgkooliga 
eraldi. Institutsioonileping, mis komis
jonile esitatakse, on ühtseks tervikuks lii
detud taotlus, mille aluseks on bilateraal
sed lepingud. Viimased sõlmitakse eraldi 
kõrgkoolide allüksuste (teaduskondade/ 
osakondade) tasemel. Toetusi eraldatakse 
võõrkeelsete loengukursuste ettevalmis
tamiseks, keeleõppe organiseerimiseks, 
õppekavade väljatöötamiseks ja õppe
jõudude vahetuseks. Esimest korda oli ka
12 Eesti kõrgkoolil voli esitada toetus- 
taotlus institutsioonilepinguna selle aasta
15. novembrini õppeaastaks 1999/2000.

Missuguse instilutsioonilepingu esitas 
Tartu Ülikool Euroopa Komisjonile?
Ülikooli allüksused (teaduskonnad / insti

tuudid/osakonnad) sõlmisid kokku 40 bi- 
lateraalset lepingut 29 partnerülikoo- 
liga 12 erinevast EU riigist. Koostööst 
enim huvitatud olid Saksa, Soome ja 
Rootsi ülikoolid. ERASMUS-programmi 
raames on 105 meie üliõpilasel võimalus 
õppida mõnes partnerülikoolis, ja meie 
teaduskonnad peavad vastu võtma 66 
ERASMUSe välisüliõpilast. Va- 
hetusüliõpilaste õppeaeg varieerub kol
mest kuust kaheteistkümne kuuni.

Kõige enam on sõlminud lepinguid 
filosoofiateaduskond, järgnevad sotsiaal- 
ja bioloogia-geograafiateaduskond.

Teiseks valdkonnaks, mida ERASMUS 
programm toetab, on õppejõudude lühi
ajalised töölähetused. Kokku avaldas 40 
meie õppejõudu soovi õpetada partnerüli
koolis 1-8 nädalat, olles valmis tegema 
vähemalt 8 tundi õppetööd nädalas. Lisaks 
taotles ülikool toetust üheksaks erinevaks

ettevalmistavaks lähetuseks, mille eesmär
giks on uute partnerlussuhete loomine ja 
õppekavade arendamine.

Majandus-, sotsiaal-ja filosoofiateadus
konna bilateraalsetest lepingutest sooviti 
teha koostööd ka Euroopa ainepunktide 
ülekandesüsteemi ECTS arendamise ja 
rakendamise valdkonnas. Põhiõppe, 
magistriõppe ja integreeritud keelekursuse 
ühise arendamise projektidesse on part
neritena kaasatud majandus-, filosoofia-ja 
sotsiaalteaduskond. Matemaatikateadus
kond söandas koordinaatorina taotleda 
toetust põhiõppe õppekava arendamiseks, 
kaasates partnerülikoolidena Sunderlandi 
Ülikooli Inglismaalt, Greifswaldi Ülikooli 
Saksamaalt ja Tampere Ülikooli Soomest.

Rõhutan, et tegemist ei ole abiprogram
miga, Euroopa Liit ei kata kõiki liiku
misega seotud kulutusi, vaid koostööpro
grammiga, mis eeldab ülikooli suurt

omapoolset panust. Kas meie ülikooli ins- 
titutsioonileping leiab toetust täielikult, 
osaliselt või lükatakse tagasi, selgub järg
mise aasta alguseks. Varugem siis seniks 
kannatust. Need, kes soovivad rohkem 
teadmisi ammutada ERASMUSEST ja 
SOCRATESEST, võivad leida infot in
terneti aadressidel http://www.ut.ee/ 
P200/erasmus.html; http://www.euedu. 
ee/soerates; http://europa.eu.int/en/
comm/dg22/socratcs/crasmus/homc.hLml

Esimeselt leiate ka ülikooli kõikide 
teaduskondade ERASMUS-programmi 
koordinaatorite nimed ja kontaktandmed.

Lõpetada tahaksin tänusõnadega kõigile 
neile, kes andsid oma panuse koostööle
pingute sõlmimisel ning institutsioonile- 
pingu kokkukirjutamisel.

Lootes jätkuvale koostööle
Kai Treier,

SOCRATESe üldkoordinaator TÜs

http://www.ut.ee/
http://www.euedu
http://europa.eu.int/en/


U N IV ERSITA S T A R TU EN SIS

Eesti ülikooli 
aastapäevaüritused

28. november - kell 13.15 algab vilistlaskogu aastakoosolek ph aud 
102, järgneb konverents ning päeva lõpetab 
koosviibimine Manhattanis.

30. november - kell 16 ülikooli uue keeltemaja Paabeli avamine 
Ülikooli 17/19.

1. detsem ber - kell 12 eesti ülikooli 79. aastapäeva aktus aulas,
kus toimub doktorite ja audoktorite ning auliikmete 
promotsioon;

kell 19 algab “Vanemuise” teatris aastapäevaball.
2. detsem ber - kell I I nimeliste stipendiumide, sh Tartu

raestipendiumi üleandmine rektoraadis;
kell 18 toimuvad aktused ülikooli kolledžites.

3.-4. detsember - ajaloo muuseumis avatakse konverents ja näitus
“Tartu Ülikool 1970 - 1988 ".

7. detsem ber- ülikooli päev Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus.
Aastapäevaürituste käigus esitletakse leksikoni 

“Tartu Ülikooli professorid 1998”.

aeta diurna muuseum

80 aastat Vabadussõja algusest
Reedel, 27. novembril kl 16.15 
pidulik kontsertaktus aulas.
Tervitavad rektor prof Jaak Aaviksoo 

ja Eesti Vabariigi kaitseminister Andrus

Öövel.
Aulaloeng dr Hannes Walterilt

“Eesti üliõpilaskond Vabadussõjas”. 
Kontsert kaitseväe orkestrilt.

Eesti Teaduste Akadeemia 
60. aastapäev

Reedel, 27. novembril kl 14.15 
akadeemia juhatuse ja ülikooli nõukogu 
pidulik koosolek “Eesti Teaduste 
Akadeemia ja Tartu Ülikool” aulas.

Avasõnad: TA president Jüri Engel- 
breeht,

“Teadus. Ülikool. Akadeemia.” TÜ

rektor prof Jaak Aaviksoo,

“Teaduse keelesi” - TA asepresi
dent prof Peeter Tulviste.

Kl 15.15 mälestustahvli avamine 
Lai tn 36 (TA asukoht aastail 1938- 
1940).

Tartu Ülikooli Kirjastus
Säde Koskel 
Ene-Margit Tiit
Paul Arandi
Diskriminantanalüüs

Käesolev raamat 
tutvustab üht 
kaasaegset statis
tika meetodit 
üldarusaadaval 
tasemel. Või
maldab mõõtmiste 
põhjal objektide 
jaotamist rühma
desse.

Klassikalised rakendusvaldkonnad: 
meditsiiniline diagnostika, tehniline 
diagnostika sotsiaalteadustes. Raamat 
sisaldab näiteid ka diskriminantanalüüsi 
rakendamisest põllumajanduses ja ant
ropoloogias.

Anti Sclart
“Eesti idapiir keskajal”

Eesti ja Vene
maa piir ei ole 
üksnes 20. sa
jandi tüliküsi- 
mus. Riikide 
eraldusjoon, mis 
tänapäevalgi on 
ägeda vaidluse 
objektiks, on 
seda olnud juba 
hiljemalt Vana-Liivimaa keskajast saati, 
s.o juba 13. - 16. sajandil. Käesolev 
raamat otsib vastuseid küsimustele: kui
das on tekkinud ja muutunud Eesti- 
Venc piir oma arengu algetappidel, kui
das reguleeriti osapoolte suhteid rahu-ja 
liidulepingutega? Ühtlasi vaadeldakse 
piiriala laiemalt inimeste elukeskkon
nana, juhtides ühtlasi tähelepanu riigi
piiri rollile etniliste ja kultuuriliste eri
nevuste tekkimisel naaberrahvaste va
hel.

November 1998, hind: 75 krooni.

TÜ raamatupood soovitab
Bill Rrvson “ N otes From  А 

Sm all Is lan d ”
Pärast kaht aastakümmet Inglismaal 

elamist, otsustab Ameerika päritoluga 
kirjanik oma sünnimaale tagasi kolida. 
Enne seda võtab ta ette hüvastijätureisi 
läbi Inglismaa. Heatahtlik muie suunur
gas, jutustab ta reisil läbielatust. 
Brysonile omaselt ei ole tema huumor 
kunagi õel. Kohalike veidrustest 
rääkides naerab ta eelkõige iseenda üle. 
Lisaks meeldivale ajaviitmisele pakub

“Notes From A Small Island” ideaalset 
võimalust inglise keele oskuse paran
damiseks.

Meeldetuletuseks veel niipalju, ct 
varem on samalt autorilt ilmunud: “The 
Lost Continent”, “Neither Here Nor 
There”, “A Walk In The Woods”, 
“Mother Töungue” ja “Made In Amer
ica”.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli 11. Avatud E-R 9-18, L 

10-16.

SEL NADALAL
□  18. nov - toimus ülikoolisisene tea

betund.

□  19. nov - ülikooli infopäev Paide 
Ühisgümnaasiumis.

□  19. - 21. nov toimuvad kehakul
tuuriteaduskonna päevad (vt eel
mises UTs crilchckülgc).

□  20. nov - ülikooli a jaleht UNIVER
SITAS TARTUENSIS tähistab 50. 
sünnipäeva.

О 20. nov - ülikooli infopäev Hiiu
maal.

□  20. nov - stomatoloogiakliiniku 60. 
aastapäeva pidulik koosolek kl 15
aulas.

TULEVAL NÄDALAL
□  23. nov - kl 16.30 peab avatud üli

kooli loengu molekulaargeneetikast 
(“Molekulaargeneetikaga uude aas
tatuhandesse”) ETVs biotehno
loogia õppetooli juhataja prof An
dres Metspalu.

□  24 novembril kl 14 nõukogu saalis 
valitsuse istung (vastuvõtueeskiri ja 
-arvud, uus planeeritav hin
damissüsteem, ülikooli eelarve ku
jundamise põhimõtted, territoriaal- 
ruumilise arengukava täiendamine, 
hoone Mõisavahe 65 ülikooli oman
disse taotlemisest loobumine, 1999. 
aasta kapitaalehituse ja -remondi 
plaani kinnitamine, hoone Tiigi 76a 
rentimise otsustamine jm).

27. novembril

О Saaremaa vilistlaskoondis tähis
tab eestikeelse ülikooli aastapäeva.

□  Kl 10.15 ülikooli nõukogu istung.

□  Vabadussõja äramärkimine koos
töös kaitseministeeriumiga.

О TA 60. aastapäeva tähistamine.

28. novembril

□  TÜ Vilistlaskogu aastakoosolek.

□ Kuressaares algab TÜ täppis
teaduste kooli korraldatud lahtine 
keemiavõistlus gümnaasiumide 
õpilastele.

info
väitekiri varia

Kolmapäeval, 25. novembril kl 15 
toimub nõukogu saalis järgmiste ma
gistriväitekirjade kaitsmine:

Urve Salundi -"Vastsündinu kehaehi- 
tusstruktuur", oponeerib dots Anne Or- 
misson (TÜ Lastekliinik);

Alar Sünter - “Põletiku marker- 
valkude MRP8 ja MRP14 ning nende 
komplekside uurimine monokloonsctc 
antikehadega” , oponeerib vanemteadur 
Erkki Juronen (ÜMPI).
Neljapäeval, 26. novembril kl 14.15 

kaitseb Lossi 3-427 Leino Pahtma 
magistriväitekirja “Heinrich Stahl 17. 
saj 1 poole Eesti-ja Ingerimaa kiriku- ja 
kirjandusloos”. Oponendid profil. Pii
rimäe ja dots V. - L. Kingisscpp.

PPD Marketing Services

PPD
Kui oled noor või tunned ennast 
noorena, oled meeldiv, sundimatu 
ja oskad hästi suhelda inimestega, 
siis oled just see, keda vajame!

Me otsime ajutiselt ja pikaajalise
malt:
* messidel teenindajaid,
* tootearendajaid/reklaamijaid,
* müügikonsultante,
* väljaspool ametlikku tööaega töö
tavaid inimesi.

Me pakume:
+ täis- ja osalist tööaega,
* head tasu töö eest,
* põnevat ja huvitavat tööd.
Meie firma klientideks, kellele oma 
teenuseid pakume, on näiteks Proc- 
ter&Camble, Ericsson, Pepsi, Nestle 
jne.
Kui oled huvitatud meiega koos- 
töösl, siis...

helista meile!
tel 8 265 69686 või 8 255 8451 1 
e-mail: ppdest@uninet.ee 
PPD Marketing Services 
Õismäe tee 121-3, Tallinn 13515

V ilistla sk o g u  T artu  k o o n d ise
esimese tegevusaasta lõpuüritus on 
neljapäeval, 26. novembril 1URIDICU- 
MIS (Näituse 20). Koguneme kl 17.30 1 
korrusel fuajees. Õigusteaduskond 
tutvustab oma maja, prof Raul Narits 
arutleb teemal “Eesti õiguskord - kas 
hea või halb”. Aastakokkuvõtted, sün- 
nipäevakringel ja kohv sama maja koh
vikus.

Juhatus

T ö ö p ak k u m in e  
Ülikooli raamatukokku võetakse tööle 

tööline, kelle ülesandeks on puu- ja 
transporditööde tegemine. Info tel 375 
707 (komandant Eve Pcntsa).

25 aastat 
kultuuri- 

semiootikat
27. nov kl 11 (Tiigi 78-127) toimub 

seminar. Ettekannetega esinevad prof 
K. Eimermacher (J. Lotmani Instituut, 
Bochum), prof S. Nckljudov (Venemaa 
Riiklik Humanitaarülikool, Moskva), 
prof G. Levinton (Sankt-Peterburgi 
Euroopa Ülikool) ja Tartu teadlased. 
Esitletakse semiootika osakonna uusi 
väljaandeid ja asutatakse Eesti 
Semiootika Selts.

28. nov toimub Käärikul seminari 
ümarlaud “Kultuurisemiootika ja  Tartu
- Moskva koolkonna pärand”. Töökeel 
on vene keel.

Ülikooli ajalehe
tänased tegijad tänavad kõiki, kes 
sellesse väljaandesse oma aja ja hinge 
andnud ning loodavad head 
koostööjätku paljude autoritega.

M c  täname!
Toim etus

naitus
A ja lo o m u u se u m

Toomemägi
http://www.ut.ee/REAM/
K-P I 1-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 671. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Kohvik on avalud kolmapäevast 

laupäevani 11-17.
Näitused: “Kaalud ja mõõdud muuseu

mi kogudest”, Kärt Mikli skulptuurid 
“Mütoloogilised loomad”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

K u n st im u u se u m  
Peahoone  

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 
E-R 11-16. Info 375 384 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikaliseja hellenistliku kuns
ti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18.
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusensterni 1803. - 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g i a m u u se u m  
Vanemuise 46 

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.
Näitus: “Zooloogilised vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G e o lo o g ia m u u se u m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100",

B o ta a n ik a a e d  
Lai 40 

E-P 10-17. Info 432 643.

R a a m a tu k o g u  
E-R 10-17
Näitused: TÜ raamatukogu Eesti kul

tuuriloos, Korp! Ugala 85, Tartu Kunsti
kooli grupinäitus “Küünega nunn”, Ilmar 
Kruusamäe - hüperrealistlik maal, Tšehhi 
graaiiline disain “Typo design club”.

Raam atum uuseum  
E-R 12-15
Autograafide näitus “Epislolae auto- 

graphae... Kirjavahetused ja kollekt
sioonid”.

TANTSUKLUBI 
ÕLLERESTORAN 
Narva m nt 27  
Tel 40 3  157 

Avatud 1 1 -4 ,3 0  
Kuni kl 21 sissepääs AUDITOORIUM 

tasuta! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L i i n n j

n n
R20. nov JÄRELPEOL TUUSELDAB

ANS. "COMPROMISE BLUE"
DJTRAX. Alates kl 21 pääse 50 kr. 
{NB! kl 20-21 sanitaartund)

L21. nov Kella 16-streserveeritud.
P22.nov DJI. Kivisalu.

alates kl 21 pääse 25 kr.
E 23. nov DJ Jaanus Sepp. Tasuta.
T24.nov JälleSakuSpurt.

Tantsuvõistlused jms.
DJ Aivo Johanson. NB! Välkpiljardi- 
võitluseleregistr. kl 19. 
alates kl 21 pääse25l<r.

К 25. nov Kadripäevajärelkogunemine 
DJ Madis Sütt. 
alates kl 21 pääse25 kr.

N 26. nov Eilsest tänsesse. DJ Sven Sumberg 
alates kl 21 pääse25kr.

3?
Peatoim elaja Varje Sootak Poolaasta tellim ishind Esilehekülje reklaam Foto ja/või logo kasutamine 50.- Logo ja/või foto kasutamine 50.-
Toim etaja Reno Hekkonens (postiga) 100.- 1/1 (ei müüda) Korduvreklaam 10% odavam, alates 3.

12
Tel 3 75  680; 251 42  300 ülikooli pensionärid 50.- 1/2 (194x268 mm) 3700,- korrast 20% odavam

Üliõpilastele ja ülikooli töötajateleToimetuse aadress: Reklaamihind 1/4 (131x194 mm) 2200.-

« Ш  CC n
Ülikooli 18, ruum 137 2., 3. ja 4. lk: 1/8 (92x131 mm) 1400.- Kuulutused (ost, müük, tutvus, kaas erakuulutused ja reklaam 20% odavam.

Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee

1/1 (268x372 mm) 
1/2 (194x268 mm)

5000.-
2700.-

1/12 (92x64 mm) 
1/24 (44x63 mm)

800.-
400,-

tunne, õnnitlus jmt): 
Ühe rea hind 5,-

Väljaspool ülikooli asuvate haridusasu
tuste (koolid, haridusosakonnad, laste
kodud jmt, v.a. era- ja kommertsasu- 
tused) kuulutused tasuta.Faks: 37 27 375  440 1/4 (131x194 mm) 1500.- Raam kuulutuse ümber 20.-

z<ЭН
Trükk: O/Ü G reif 1/8 (92x131 mm) 800.- Esiküljel ainult ülikoolile eriti sobilik rek

Reklaamtekst:
Ülikooli struktuuriüksuste tasuliste

Tellim ise nr. 1140 1/12 (92x64 mm) 500,- laam. teenuste kuulutamine ja reklaam 20%
Tiraaž 700. UT ilmub reedeti 1/24 (44x64 mm) 250,- Kujundus 20% tellitava pinna summast. Ühe rea hind 10.- odavam.

mailto:ppdest@uninet.ee
http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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aastast

Hind 2 krooni

Uni versi tas
T a r t u e n s i s
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Eesti ülikooli 
aastapäevaüritused

28. november - kell 13 .15 algab vilistlaskogu aastakoosolek ph aud 
102, järgneb konverents ning päeva lõpetab 
koosviibimine Manhattanis - loe UT 3. Ik.

30. november - kell 16 ülikooli uue keeltemaja Paabeli avamine 
Ülikooli 17/19.

1. detsem ber - kell 12 eesti ülikooli 79. aastapäeva aktus aulas,
kus toimub doktorite ja audoktorite ning auliikmete 
promotsioon;
kell 19 algab “Vanemuise” teatris aastapäevaball.

2. detsember - kell 11 nimeliste stipendiumide, sh Tartu
raestipendiumi üleandmine rektoraadis;
kell 18 toimuvad aktused ülikooli kolledžites;
kell 18 TÜ professorite leksikoni esitlus ajaloo 
muuseumis.

3.-4. detsember - ajaloo muuseumis avatakse konverents ja näitus
“Tartu Ülikool 1970- 1988".

7. detsem ber - ülikooli päev Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus.

Aastapäeva aktus
algab teisipäeval, 1. detsembril kl 12 
aulas.

Avasõnad ütleb rektor prof Jaak 
Aaviksoo, akadeemilise loengu peab 
prof Kalle Kasemaa teemal “Surm ja 
teispoolsus Vanas Testamendis”.

Ülikooli audoktoriks promovceri- 
takse Göttingeni ülikooli akadeemiline 
direktor, dr phil Gert von Pistohlkors, 
Kopenhageni ülikooli prof Bengt Saltin, 
Haifa ülikooli prof Michael Heltzer, 
endine Vabariigi Valitsuse eksiilis 
peaminister Vabariigi Presidendi üles
annetes Heinrich Mark, helilooja Arvo 
Pärt, Florida ülikooli prof Michacl C. 
Zerner, Brandenburgi tehnikaülikooli 
rektor prof Ernst Sigmund, Uppsala 
ülikooli cmcriitprof Lorcntz Engström 
ja Tampere ülikooli emeriitprof Mauri 
Isokoski.

Auliikmeks promovecritakse Aare- 
Ruth Mörner, Aino Järvesoo, Eesti 
Vabariigi aukonsul dr Jochen Friedrich 
Kirchhoff ja euroteaduskonna direktor 
aastatel 1993-1998 prof Toivo Miljan.

Promovecritakse ka 42 uut TÜ dok
torit, kes kaitsesid doktorikraadi ajava
hemikus 1. oktoobrist 1997 kuni 1. ok

toobrini 1998.
Meditsiinidoktorid: Rein Pähkla, 

Andras Juhan Voitk, Joel Starkopf, 
Janika Kõrv, Ülla Linnamägi, Ave Mi- 
najeva, Oleg Milenin, Sergei Pakriev, 
Allen Kaasik, Kaja Julge, Maire Vasar, 
Vallo Matto, Epp Sepp, Heli Griinbcrg.

Doctor philosophiae kraad 
filosoofiateaduskonnast: Olga Jerina, 
Ljudmila Karpova, Inna Timirjajcva, 
Sonja Tšesnokova, Mall Hiiemäe, Arvo 
Krikmann, Svetlana Kuljus, Henn Saari, 
Mart Rannut; bioloogia-geograafia- 
teaduskonnast: Tanel Tenson, Reet 
Karukäpp, Arvo Tuvikene, Ülo 
Puurand, Unnas Saarma, Lembi 
Lõugas, Henn Ojaveer, Margus Pooga, 
Andres Saag, Mari Moora, Tatjana Oja, 
Aivar Liiv, Hannes Palang; füüsika- 
keemiateaduskonnast: Irina Kudrjavt- 
seva, Uko Maran, Alar Jänes, Andres 
Osvet, Ülle Kikas; kehakul
tuuriteaduskonnast: Vello Hein.

Ülikooli tervitavad tema aastapäeval 
linnapea Andras Ansip ja tudengite 
poolt Hellar Lill.

Aktusel musitseerib Hortus Musicus.

Eesti ülikooli 79.aastapäeva tähistamine
Rektor õnnitleb kõiki üliõpilast ja tööta

jaid rahvusülikooli tähtpäeval 1. detsemb
ril ning palub osalema pidulikul aktusel 
teisipäeval, 1. detsembril kell 12 aulas.

Rektori korraldusel on 1. detsembril 
lubatud õppetöö ära jätta alates kella 
11 st ning tööpäev lõpetada kell 12.

Täna!
Eesti Teaduste Akadeemia 60. aastapäev

Reedel, 27. novembril kl 14.15 rektor prof Jaak Aaviksoo, 
akadeemia juhatuse ja ülikooli nõukogu 
pidulik koosolek “Eesti Teaduste 
Akadeemia ja Tartu Ülikool” aulas.

Avasõnad: TA president Jüri Engel- 
brccht,

“Teadus. Ülikool. Akadeemia.” TÜ

“Teaduse keelest” - TA asepresi
dent prof Peeter Tulviste.

Kl 15.15 mälestustahvli avamine 
Lai tn 36 (TA asukoht aastail 1938-
1940).

80 aastat Vabadussõja algusest
Reedel, 27. novembril kl 16.15 Öövel.
pidulik kontsertaktus aulas. Aulaloeng dr Hannes Walterilt
Tervitavad rektor prof Jaak Aaviksoo “Eesli üliõpilaskond Vabadussõjas”,

ja Eesti Vabariigi kaitseminister Andrus Kontsert kaitseväe orkestrilt.

Teaduskonverents “Tartu Ülikool 
19 7 0 -1988"

3. detsem ber

V alges saalis 19

10 Rektor prof. J. Aaviksoo avasõna
10.10 A.-E. Kaasik Arstiteaduskond Tartu Ülikoolis 1970- 

1980. aastail
10.35 S. Vahtre Teaduslikust tööst Tartu Ülikooli ajaloo 10

osakonnas 1973-1988 10.20
11 Ed. Vääri Filoloogiaosakond aastail 1970-1990

(Poliitilist tõmbetuult ja rahulikku hingetõmbust) 10.45
11.25 Ü. Lumiste Füüsika-matcmaatikatcadused Tartu

Ülikoolis 1970-1980 11.10
12.15 J. Aaviksoo Füüsika Tartu Riiklikus Ülikoolis

1972-1988. Üldist ja isiklikku 12
12.40 V. Past, T. llomets Tartu Ülikooli keemiaosakond 12.25

aastatel 1970-1988 12.50
13 H. Trass Subjektiivsevõitu olbuseid rektor Arnold

Koobi võimuajast 1970-1988 13.15
13.25 P. Järvelaid Tartu Riikliku Ülikooli õigusteadus

kond 1970-1988
13.50 E. Loone Kohustuslikud ühiskonnateadused Nõu 15

15.25

kogude ülikoolis

K onverentsisaa lis
15 Ü. Vooglaid Sotsioloogialabor 1966-75
15.22 S. Lepik BITI klubi 15.50
15.50 J. Eilart Tartu üliõpilaste looduskaitsering - vanim

maailmas 16.15
16.15 K. Jaanson Rahvusvaheliste Suhete Ring -

kolmandik sajandit 17
16.40 Sõnavõtud 17.20

Puhkeõhtu 70-ndad Tartu Riiklikus Ülikoolis

4. d etsem b er  

V alges saalis
T. Rosenberg Noorte Ajaloolaste Klubi 1979-1982
M. Laar Üliõpilasliikumiscst Tartu Ülikoolis
1970-1980-ndate aastate vahetusel
R. Vissak Üliõpilaste “pehme” represseerimine 
Arnold Koobi rektoraadi perioodil
A. Kulmar Üliõpilasorientalistika hiilgeaeg
1971-1983
T. Lukas Ajalooring 1980-ndatcl aastatel 
R. Ruutsoo “40-ne kiri” ja Tartu Ülikool
A. Viru Karskusliikumisest Tartu Ülikoolis 
nõukogude okupatsiooni ajal 
E. Puusemp Ajaleht “TRÜ” rektor Arnold Koobi 
ülikoolielu uuendustaotlustc ja nende elluviimise 
peegeldajana
A. Sepp ENSV - TRÜ - EÜE. Eesti Üliõpilaste 
Ehitusnialev, oma ajastu laps 

H. Variku Taidluskunsti, huvialategevuse ning 
kultuuri-ja meelelahutusäri tuste korraldamisest 
Tartu Ülikoolis aastatel 1970-1988
H. Sepp “Ülikoolilinn, kus ei tohi ööbida” Koobi 
aja ülikool soomlaste silmis
E. Kukk Ülikooli juubel ja peahoone ümbruse 
kordategemine
N. Piirimäe Kuidas Tartu Ülikool sai 350-aastaseks 
H. Palamets Rektor Arnold Koop - kes ta oli?

Esmaspäeval avatakse uus keeltemaja
18. sajandi aadlielamu, Postimehe kir

jastus ja trükikoda, linna trükikoda, 
Greif ja nüüd siis uus keeltemaja või 
Paabcl või... Heal lapsel mitu nime, 
nagu öeldakse. Võikski öelda, et üks 
hea, kena, uus õppehoone on ülikoolil 
jälle juures. Kui toimetus koos ülikooli 
arhitekti Martti Preemiga kolmapäeva 
õhtupoolikul seda uudistas, oli vaimus
tus suur, sest tundsime trükikoja maja 
üsna hästi. Selles laoti, küljendati, mon
teeriti ja trükiti viimastel aastatel ka se
dasama ajalehte.

Esmaspäeval esitlusele tuleva maja I 
korrus on saksa liloloogide päralt, II 
korrusele asuvad Prantsuse Kultuuri
keskus ja prantsuse filoloogid, III skan- 
dinavistika ja IV maailmakirjanduse 
ning klassikalise filoloogia õppetoolid.

Esitlemiseni, avamiseni, siis pikemalt!
Toim etus

□ See on fuajee, mida saab kasutada ka aulana ja locnguruum ina.

□ M artti Preem: "Õppetöö algab  
uues keeltemajas järgm isel se
mestril". □ Keldris saab hubaseid üritusi korraldada.

v
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Ta r tu  ülikooli valitsus
А '  '

23. n ovem bril
* Arutati põhiõppe vastuvõtu

eeskirja, milles varasemast põhimõtte
lisi erinevusi ei ole. Toimub ka laien
datud vastuvõtt (vastuvõtt lisaks ri igitel- 
limusele), mille õppeteenustasu suuruse 
otsustab ülikooli valitsus. Valitsus kiitis 
vastuvõtueeskirja heaks, see on täna 
arutamisel ja kinnitamisel ülikooli 
nõukogus.

* Arutusel olid ka vastuvõtuarvud. 
Riigitellimusena soovivad teaduskon
nad bakalaureuseõppesse vastu võtta 
1692 (tänavu 1478), magistriõppesse 
345 (238), doktoriõppesse 155 (129), 
arstiteaduskond internatuuri 130 ja resi- 
dentuuri 90 ning õpetajakoolitusse 135 
üliõpilast.

* Haridusministeeriumi uue planeeri
tava hindamissüsteemi järgi toimuks 
üliõpilaste hindamine kuuepallilises 
hindamissüsteemis: “5” - suurepärane, 
“4 ’ - väga hea, “3” - hea, “2” - rahuldav,

“ 1” - kasin ning “0” - puudulik. Leiti, ct 
hindamissüsteemi on EL-iga tarvis 
ühtlustada, kuid arusaadavuse mõttes 
tuleks palle teisiti nimetada. Valitsus 
võttis info uue hindamissüsteemi kohta 
teadmiseks.

* Valitsus arutas ka ülikooli 1999. 
aasta eelarve kujundamise põhimõt
teid. TÜ eelarves kajastuvad kõik üli
kooli prognoositavad tulud (sh riigi
eelarvest, teenustest, omandist ja 
laenudest tulenevad) ning kulud. Finant
seerimisel arvestatakse erinevate tulual
likate vahendite kaasamisega üldkulude 
katmisse. Väga oluliseks peab valitsus 
finantsaasta lõpus finantseerimis- 
põhimõtete analüüsi.

Valitsus toetas põhimõtteid.
* Arutati 1999. aasta kapitaalehituse 

ja -remondi plaani, aga samuti ülikooli 
investeeringute vajaduse koondpro
grammi aastani 2001, ning ülikooli ter
ritoriaal-ruumilise arengukava uue

redaktsiooni teist varianti. Valitsus 
toetas riiliku investeerimisprogrammi 
kava finantseerida ülikooli peahoone, 
raamatukogu ja Füüsika Instituudi kapi
taalremonti (kokku 5 miljonit krooni), 
samuti Lai 40, Tähe 4, Vanemuise 46 ja 
Tiigi 76a remondikavasid kogusummas
13 miljonitkrooni. Valitsus andis heaks
kiidu Liivi 2 finantseerimiskavale täien
dava pangalaenu arvel -  rekonst
rueerimise orienteeruv maksumus on 
18,0 miljonit krooni.

* Sotsiaalteaduskonna ettepanek 
hoone Tiigi 76A rentimise kohta on 
valitsuses mitmel korral arutusel olnud. 
Valitsuse ettepanek oli osta hoone järel
maksuga.

* Valitsus nõustus hoone Mõisavahe 
65 ülikooli omandisse taotlemisest 
loobumisega. Seitse aastat pooleli 
oleva elamu lõpetamiseks oleks vaja 7 - 
8 miljonit krooni. Selle väljaehitamine 
ei ole ülikoolile otstarbekas. Linnavalit
sus soovib hoonet munitsipaaloman
disse.

* Valitsus kiitis heaks ülikooli 
osalemise mittetulundusühingu 
Tartu Akadeemilise Spordiklubi ühe
asutajaliikmena koos ülikooli sihtasu
tuse ja linnavalitsusega.

Lähemalt valitsuses 
küsimustest järgmises UTs.

arutatud

T Ü  Sihtasutuse juurde loodi 
kehakultuuriteaduskonna allfond

21. novembril asutati kehakul
tuuriteaduskonna aastapäeva üri
tuste raames TÜ Sihtasutuse juurde 
kehakultuuriteaduskonna allfond, 
mille eesmärgiks on koguda ja vahen
dada annetust ning toetusi teadus
konnale. Allfondi statuudile kirjutasid 
alla dekaan Vahur Ööpik ja sihtasutuse 
juhatuse esimees Margus Ots.

Allfondi eesmärgiks on koguda ja va
hendada majanduslikku toetust ke

hakultuuriteaduskonnaga seotud et
tevõtmistele. Fondi laekuvate vahendite 
kasutamise üle hakkab otsustama 
komisjon, kuhu kuuluvad allfondi asu
tajate ning ka toetajate esindajad.

“Ülikooli vilistlased on avaldanud 
soovi toetada ülikooli ja eeskätt soovi
takse toetada oma erialaga seotud et
tevõtmisi. Erialafondidc näol on tege
mist võimalusega toetada oma eriala ja 
oma teaduskonna edendamises osale

da,” selgitas erialafondide loomist siht
asutuse juhatuse esimees Margus Ots.

Kehakultuuriteaduskonna allfondi 
statuudi järgi nimetatakse vähemalt 
1000 krooni suuruse sissemakse tegijat 
allfondi nimeliseks liikmeks.

Esimese annetuse tegi ja esimeseks 
allfondi nimeliseks liikmeks sai ke
hakultuuriteaduskonna vilistlane Nei- 
nar Seli.

Uue-Jaani ja Vana-Jaani kalmistute kaitsest

Ülikooli Akadeemiline Muinsuskaitse 
Selts viis käesoleva aasta kevad-suvel 
Vana Jaani ja Uue-Jaani kalmistuil läbi 
ülikooli kunagiste professorite ja teiste 
ülikooliga seotud silmapaistvate kul- 
tuuriinimeste kalmude seisundi järele
vaatuse. Võrreldi 1989. aastal Tartu

Muinsuskaitse Ühenduse algatusel 
trükitud kaartide-plaanide andmetega. 
Kalmistuil nähtu pandi täpselt kirja ja 
saadud andmete alusel koostati nimekiri 
nendest haudadest, mille riikliku kaitse 
alla võtmine on igati vajalik ja võimalik. 
Nimekiri ettepanekuga tunnistada

□ Rahvusvahelise tuntusega füsio
loogi, TÜ füsioloogiaprofessori, 
rektori ning uue anatoom ikum i 
ehitam ise organiseerija ALEXAN- 
D ER  SCHM IDTi lagunenud- 
lagundatud hauatähisega kalm  
Tartu Uue-Jaani kalmistul.

Ain Protsini foto

ajaloomälcstistcks Uue-Jaani kalmis
tul kümme hauda ja Vana-Jaani 
kalmistul seitsekümmend hauda esi
tati AMSi nimel EV Muinsuskaitse Ins
pektsiooni Ajaloomälestiste peainspek
torile käesoleva kuu viiendal kuupäeval. 
Ettepanekut tutvustatakse lähemal ajal 
ka teaduskondadele. Eelmisel aastal 
nendes kalmistutes ajaloomälestistena 
kaitse alla võetud haudade nimekiri on 
avaldatud Riigi Teataja Lisas nr 65 8. 
mail 1997. Siintooduga pole kaitse alla 
võtmisi vajavate kalmude nimekiri 
kaugeltki ammendatud. Seni laekunud 
ettepanekutele ootame teaduskon
dade poolt lisa ja täpsustusi. Ootama 
jäävad veel teised Tartu kalmistud.

Tullio llom ets,
AM Si esinices

õnnitleme
Heino Tidriksaar 80

25. novembril täitus 80 aastat ke
hakultuuriteaduskonna õppejõu Heino 
Tidriksaare sünnist. H. Tidriksaar 
lõpetas 1938. aastal Pärnu Gümnaasiu
mi ja seejärel 1940 Tondi Sõjakooli, 
olles käesoleval ajal üks vähestest selle 
kooli elavatest lõpetajatest. Tema 
noorusaastad olid seotud teenistusega 
erinevates armeedes: Eesti Kaitsevägi, 
Nõukogude armee (21. laskurpolk) ja 
Saksa armee, tegemata ühtki pauku. 
Pärast TRÜ lõpetamist 1948 on tema elu 
olnud seotud peamiselt kehakul
tuuriteaduskonnaga (õpetaja, va
nemõpetaja, suusaspordi kateedri 
juhataja, prodekaan). Ta oli asendamatu 
õppelaagrite, spordi- ja seltskondlike 
ürituste korraldaja.

Sinu arvukad õpilased ja kolleegid 
meenutavad Sind kui äärmiselt 
nõudlikku, korrektset ja huumorimeel
set õppejõudu.

Õnnitleme ja soovime jõudu 
edaspidiseks!

K ehakultuuriteaduskond

Emeriitprofessor 
Arne Lepp 70

Anatoomia emeriitprofessor Arne 
Lepp saab 28. novembril 70-aastaseks.

1947. aastal pärast Viljandi II 
Keskkooli lõpetamist alustas ta õpin
guid ülikoolis. Arstiteaduskonna 
lõpetamise järel 1953 suunati ta noore 
assistendina tööle anatoomia kateed
risse. 1959-1962 oli Moskva I Meditsi
ini Instituudi aspirant, 1971 kaitses dis
sertatsiooni teemal “Kopsuscgmentide 
variandid”.

Aastast 1975 töötas anatoomia kateed
ris dotsendina, 1992-1996 õppetooli 
juhataja, aastast 1994 emeriitprofessor.

Juubilari teiseks koduks on 45 aasta 
jooksul olnud vana anatoomikum.

Tcrvc elu on ta edendanud korrektse 
eesti- ja ladinakeelse oskussõnavara 
rakendamist meditsiinis, on õpiku “Ini
mese anatoomia” kaasautor, redaktor, 
vastutav toimetaja ja terminoloogia kor
rastaja, T. Donathi “Erläuterndes 
anatomisches Wörterbuchi” üks vene 
keelde tõlkijatest, arvukate “Eesti Ent
süklopeedia” artiklite autor, paljude 
(10) korrektselt viimistletud ja hästi il
lustreeritud eestikeelsete anatoomia-

alaste õppevahendite autor.

Oma arvukates uurimistöödes on ta 
taotlenud põhjuslike, argumenteeritud 
seoste ja lahenduste väljatoomist. 
Teadustöödes on ta juurutanud võrdlcv- 
anatoomilist ja ealist tõestusmectodit 
(tööde koguarv 103).

Tema huumorimeel, kujundlikud 
näited, alati käepärast olevad vaimukad 
võrdlused ja anekdoodid on teinud juu
bilarist armastatud ja huvitava lektori 
mitme põlvkonna arstidele.

Kolleegid õnnitlevad juubilari, soovi
vad talle head tervist ja jätkuvat entusi-

Edgar Krull 50
28. novembril tähistab oma esimest 

juubelit pedagoogikaosakonna haridus
teooria õppetooli dotsent Edgar Krull.

Edgar Krull on lõpetanud praeguse 
Jõhvi Gümnaasiumi ja saanud kõrgha
riduse ülikoolis, mille ta lõpetas 1972. 
aastal luüsiku ja füüsikaõpetaja diplo
miga. Aastatel 1976-1979 töötas 
Alžeerias Annaba ülikooli lüüsi- 
kateaduskonnas. Pärast naasmist huvi
tus ta õppimiskäsitlustest ja teistest 
pedagoogikaprobleemidest, 1987. aas
tal Tartus kaitstud kandidaadiväitekiri 
“Õppematerjali põhieesmärkide määra
mine ja nende õigeaegse saavutamise 
kindlustamine” põhines kaheksas Eesli 
koolis tehtud eksperimendil õppemater
jali täieliku omandamise probleemi 
uurimiseks. Alates 1986. aastast on 
Edgar Krull töötanud pedagoogikaosa
konnas. San Francisco Ülikoolis 
veedetud üheaastase stažcerimisaja tu
lemuseks on rahvusvaheline koostöö
projekt õpetajakoolituse uurimise ja 
arendamise alal. Õpetajakoolitus on ol

nud Edgar Krulli peamisi huvivald- 
kondi pedagoogikas, mille tarbeks on ta 
tõlkinud 2 raamatut: Gagnc’ja Driscolli 
“Õppimise olemus ja õpetamine” ning 
Lindgreni ja Suteri “Pedagoogiline 
psühholoogia koolipraktikas”.

Edgar Krulli üheks teeneks võib pi
dada ka meie kuulsaima pedagoogi
kateaduse Hilda Taba töö ja tegevuse 
taaselustamist Eestis.

Kolleegid tunnevad teda kui töökat, 
visa ja sihikindlat inimest ning õnnitle
vad teda, soovides jõudu ja vaimuvärs
kust eelseisvateks aastateks!

TEMPUS -  TEMPUS - TEMPUS
Eesti Tempuse Keskus meenutab, et 

taas on aeg ette valmistada ja esitada 
Euroopa Ühisprojektide (Joint Euro- 
pcan Projccts - J EP) taotlusi. 
Tõenäoliselt on see viimane võimalus, 
sest alates 2000. aaslast algab uus pro
grammi faas, nn TEMPUS III, mis 
keskendub mitteassotsieerunud ja 
Tacise maade kõrghariduse eden

damisele. Niisiis on JEPide esitamise 
tähtaeg 29. jaanuar 1999. Nagu ikka 
peavad taotlused vastama prio
riteetidele. Sel õppeaastal on need 
samad kui eelmiselgi, s.o lühidalt:

• kvaliteedi kindlustamine kõrgha
riduses,

• ülikoolide juhtimise parandamine,

• Institution Building - projektide ees
märgiks on pakkuda ülikoolide 
kaudu euroteemalist täiendkoolitust 
kohalike omavalitsuste töötajatele, 
aga ka ministeeriumide ametnikele jt 
sihtgruppidele.

• (Vt. Gitide fo r  Applicants 1998 - 
2000).

JEPi partneriteks tuleb valida vähe
malt 2 ülikooli erinevatest Euroopa Lii
du maadest. Institution Buildingu pro

jektide puhul soovitatakse ka ülikoo- 
liväliste organisatsioonide partnerlust, 
nagu näiteks kaubandus-tööstuskojad, 
mitmed erinevad ameti- ja kutseliidud 
jne.

Guide Jor Applicants on saadaval 
teaduskondade dekanaatides, ülikooli 
välissuhete osakonnas ja Eesti TEM- 
PUSe Keskuses.

Keskusest saate abi ja individuaalseid 
konsultatsioone projektide ettevalmis

tamisel. Ootame asjahuvilisi 3. det
sembril kell 12 - 15 ülikooli nõukogu 
saalis, kus jagame täpsemat teavet ja 
anname konkreetseid näpunäiteid 
projektide vormistamiseks.

Täiendavat infot saab: Kersti Lepajõe, 
MareTamtik- Eesti TEMPUSe Keskus
- Tõnismägi 2 Tallinn 10119; tel 646 
0058 ; faks 6460057, e-post: kersti@ 
tempus.estnet.ee ja mare@tcmpus.est- 
net.ee.

) /
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ULIKOOLI
Laupäeval, 28. novembril kell 13.15 

algab ph aud 102  
VILISTLASKOGU AASTAKOOSOLEK

Avasõnad ütleb vilistlaskogu esim ees Mihkel Pärnoja, 
seejärel tervitab kokkutulnuid prorektor prof H ele Eve
raus.

Juhatus teeb  ülevaate vilistlaskogu m öödunud aasta 
tegevusest: (liikmeskond, rahaline olukord, revisjoni
komisjoni aruanne, kom isjonide aruanded jmt).

Kl 14 .15 algab aulas 
KONVERENTS “VILISTLASKOGUD EESTIS JA 
MUJAL MAAILMAS”
Vilistlaskogudest Eestis - Andres Andresen; 

vilistlaskogudest mujal maailmas - Toom as Hiio; 

vilistlaskogu koondiste tegevusest Saaremaa 
koondise näitel - Kalmer Halliko;

ülikooli hetkeseisust - prof Hele Everaus;

Tartu Ülikooli Sihtasutusest - Margus Ots.

Päeva lõpetab koosviibimine klubis Manhattan.

□ Vilistlased 7. juunil 1997 vilistlaskogu
ga liitumise sooviavaldusi kirjutamas.

Andres Andresen, vilistlaskogu juhatuse liige, 
millisena paistab TÜ vilistlaskogu te iste  sar
naste Eesti organisatsioonide seas?

Arvukate vanemate, pikema ajajooksul väljakujune
nud akadeemiliste tudengiorganisatsioonide vilistlas
kogude kõrval on ülikooli vilistlaskogu esialgu veel 
kujunemisjärgus ehk n-ö lapsekingades. Aga Eesti ainu
kese universitas‘e vilistlaskoguna on meie kõnealusel 
organisatsioonil ainulaadsed potentsiaalsed võima
lused. Meil on võimalus neid võimalusi ära kasutada.

Rõõmustavat ja mõtlemapanevat
Kui Tartu koondis aasta tagasi 

sündis, siis oli asutam iskoos
olekul lootustandvalt palju 
vilistlasi, juhatusse valiti nim e
kaid tartlasi ( Heidi-lngrid Maa
roos, Neinar Seli, Mart Kull, 
Verni Loodmaa, Jüri Tamm jt), 
näis, e t  miski ei takista agarat 
tegevust.

Nüüd kaen möödunule teistsuguse 
pilguga. Ühelt poolt võime rõõmu 
lunda, ct vilistlaskoondis on kasvanud 
113-liikmeliseks (ehkki aima mater 
kasvandikke on Tartus mitu tuhat!), ct 
nii endine kui praegune rektoraat tuli 
meelsasti meiega kohtuma. Otsustage 
ise. Traditsioonilistel koosviibimistel 
iga kuu viimasel neljapäeval on 
meiega oma mõtteid jaganud Pcctcr 
Tulviste, Jaak Aaviksoo, Teet Seene, 
Hele Everaus, Volli Kalm, Riho lllak.

Eks oma eriala suurused on sama
moodi professorid Andres Metspalu 
(jutt kloonimiscst oli pooleldi popu

laarteaduslik loeng, pooleldi 
küsimustele vastamine klubitöö vor
mis) ja Raul Narits, projektijuht Kalle 
Kisand, spordiasjatundjad Valter Lenk 
ja Harri Lcmbcrg, ülikooli sihtasutuse 
juhatuse esimees Margus Ots.

Meie kogunemiskohaks on ikka ol
nud ülikooli vana kohvik, erandiks 
26. novembril tutvumine Iuridieu- 
miga. Tunnen rõõmu oma headest abi
listest, juhatuse liikmetest Sirje Mar
gist ja Urve Ringist, ülikooli teabetali
tusest Airc Vähcjausist. Paraku jõuan 
siit kohe miinuspoolele: 1998. aastal 
pole juhatust praktiliselt kokku kut
suda õnnestunud, sest meelita nii või 
meelita naa - kokku ei tulda isegi kor
duvale kutsumisele vaatamata.

Siit moraal: juhatusse tasub edaspidi 
valida vaid neid inimesi, kes pole 
ühiskondlikult koormatud, olgu see 
teadustegemine, poliitika või loengud. 
Ilmselt oli viga valida juhatus üldse 
8-liikmcline, põhikirja järgi ei peaks

liikmeid olema rohkem kui neli: 
esimees, abiesimees, sekretär ja 
laekur. Viimati mainitud amet meenu
tas mulle, et aastamaksu on tasunud 
vaid pooled koondise liikmed, kuigi 
summa on tagasihoidlik, vaid 50 
krooni.

Tavaliselt käib koos 20 - 30 vilistlast. 
Nii napi koosseisuga ei tasugi mõelda 
niisugustele üritustele, nagu leiavad 
aset teistes maakondades-linnades. 
Idavirulased korraldavad väljasõite 
erinevatesse paikadesse, saarlased käi
vad rahvamatkadel ja said balliga hak
kama. Ilmselt leiaks elavat vastukaja 
kõigi Eesti vilistlaste kokkutulek 
näiteks suvel Saaremaal. Kõigest 
sellest tuleb pikemalt rääkida 28. 
novembril a/ma mater'is vilistlaste 
päeval.

Vello Lään, 
VK Tartu koondise juhatuse 

esimees

Saaremaa vilistlaste aastapeost ja muust 
seoses vilistlasliikumisega

Saaremaal elavatel TÜ vilistlaste! 
on viimase pooleteise aasta jooksul, 
mil enam-vähem regulaarselt koos 
käidud, kujunemas omad tradit
sioonilised üritused. Neist oodatuim  
on vilistlaste aastapidu, mis toimub 
veebruaris või märtsis.

1997. aasta talvel korraldasid peo 
kõikidele vilistlastele ajaloolased 
Kuressaare Linnuses, tänavu 27. märt
sil toimus pidu Kuressaare Raekojas ja 
selle korraldasid matemaatikateadus
konna ja majandusteaduskonna lõpe
tanud.

Korraldustoimkond hakkas koos 
käima juba paar kuud enne pidu. Et
tevalmistuste ajal tuli juurde neid, kes 
viüstlastegevusest huvitatud ning 
valmis ka ise ürituste organiseerimisel 
kaasa lööma. Teated peost ilmusid ko
halikus ajakirjanduses (Saare 
Nädalaleht käis isegi korraldustoim
konna koosolekul lugu tegemas), sa
muti saadeti reklaamplakatid suure
matesse asutustesse ning need olid 
väljas linna teadetetulbal.

Peo korraldamise kulud (muusika, 
meened, mälumängu auhinnad, tervi- 
tusjoogid, baaripidaminc) kaeti 
osamaksudest ning osaliselt ka ko
halikust kultuurkapitalist saadud 
tegevustoetusest vilistlaskoondisele. 
Peost võttis osa sadakond inimest.

Esialgne kava oli lõplikust variandist 
hoopis suurejoonelisem (tõrvikud, 
hobused, rektori tervitus raekoja uksel 
jne). Tegeliku kava järgi kogunesid 
teklites ekstudengid 27. märtsil kell 18 
raekoja ette, kus lauldi “Gaudeamust” 
ja vilistlaskogu Saaremaa koondise

juht Kalmer Halliko pidas tervi
tuskõne. Raekojas tervitasid vilistlasi 
ja külalisi peoperemees ja -perenaine 
(selgus, et olid juhtunud erakordselt 
sobivad inimesed). Järgnes nn aka
deemiline osa: kokkuvõtted äsja lõp
penud matemaatika-aastast, tervitused 
ja tänusõnad osalenud õppejõududele 
saarlastelt. Tartust olid tervitamas 
cmcriitprofcssor Olaf Prinits, dot
sendid Kalle Velsker ja Neeme Roose.

Raekoja allkorrusel oli näitus vilist
laste ülikooüaegsetest fotodest ja ese
metest. Baaridest sai teaduskondade 
erikoklcile. Toimus tcaduskondadeva- 
heline mälumäng. Üllatusesincjaks oli 
kohalik kammerkoor üliõpilaslau
ludega erinevatest aegadest. Oli üsna 
Õnnestunud pidu.

Õhtu esimesse ossa olime planeeri
nud ka akadeemilise loengu, aga kuna 
kutsutud õppejõud ei saanud tulla, jäi 
akadeemiline osa lühemaks. Mida 
väiksem ja Tartust kaugem koht, seda 
rohkem loeb, et ülikooli juhtkond 
vilistlaste suurematel üritustel esin
datud oleks, - külalised Tartust on väga 
oodatud.

Aasta pärast teevad peo arstiteadus
konna vilistlased.

Senised kogemused on näidanud, ct 
vilistlasliikumisest ollakse huvitatud, 
aga kindlasti ei saa loota, et asi kohe ja 
kiiresti käima läheb. Aaslapcod ja su
vised kokkutulekud on selles mõttes 
head üritused, et aitavad nii tegi jate kui 
kaasalööjate ringi laiendada. Kui 
tänavu tuli juurde mitu aktiivset mate
maatikut ja majandusinimest, siis on 
loota, ct tuleval aastal lööb kaasa roh-

□ Ühisel nõul, ühisel jõul. Kusagil 
Saaremaal Kiidcma kandis.

Luule Germ ani foto

kem arste. Loodetavasti on edaspidi 
võimalik teha ka midagi koos nii hiid
laste, läänemaalaste kui tallinlastega, 
kes meile lähemal.

Praegu jääb probleemiks ürituste ra
hastamine ja organisatsiooni tugevda
mine selleks, ct seda probleemi lahen
dada (liikmemaksud annaksid pisut 
toetust). Olen aru saanud, et see on au 
küsimus, et Tartu Ülikooli vilistlaste 
pidu toimuks ikka linna paremates 
saalides. Ja kuna on kuulda, ct ko
halikud pedagoogikaülikooli vilistla
sed peavad ka plaani oma organisat
sioon luua, siis usume, et meie eeskuju 
on nakkav.

Riia Nelis

Vennaskond Illusioonis
17. novembril toimus “Tudengi- 

sügis ‘98” ametliku avaõhtuna 
meloodilise rockid kontsert ansam
blite Vennaskond ja Sig osavõtul.
Sigi tutvustati eelnevalt kui Soome 
Vennaskonda, kuid nagu elu näitas, 
nende stiilid üks-ühele siiski ei kat
tunud. Rahva seast kostis korduvalt 
arvamusi, ct Sigi poisid kitarridel 
lausa rahvaviise ette kannavad, samal 
ajal kui soomlased Vennaskonna esi
nemise ajaks lahkuda eelistasid. Kuna 
kontsert toimus Eestis, oli õhtu peaesi
nejaks siiski Vennaskond. Pärast mõ
ningast vaheaega Vennaskonna koni- 
sertesinemistes torkas nende puhanud 
olek taas laval olles igas asjas silma. 
Jäi mulje, ct nad tõepoolest kai (isid 
esinemist erinevalt mõne eelneva tuuri 
sees antud kontserdist, kus ma viib
inud olen. Scc, ct Vennaskond oli laval 
umbes kaks tundi, on juba omaette 
näitaja. Ja seda kipsis käega trum
mariga... Asjaolu, et tuntud hitivas- 
tasel inimesel nagu Trubetskyl see
kord nende tuntumate lugude esi
tamise vastu midagi polnud, on samuti 
tähelepanuväärne. Scc kontsert oligi 
omalaadne Vennaskonna viimase aas

takümne parimate lugude kokkuvõte. 
Võite kolm korda arvata, kas see rah
vale ka meeldis... ? Ma nägin ühte 
läbimärga, õhku ahmivat ja näost sini- 
rohelist tegelast, kes oli viimased 
poolteist tundi lava ees endast parima 
andnud ja lõpuks väsinult rahvamassi 
seest rahulikuma koha poole komber
davat, ct kasvõi hetkeks puhata. Tema 
õnnetuseks alustas Vennaskond just 
sel hetkel “Insener Gagarini hüper
boloidi”. 180-kraadine pööre, mille ta 
selle peale sooritas, on üks elegantse
maid, mida ma oma elus näinud olen. 
Kui praegu mõni noorem ja arem 
lugeja kartma hakkab ja ei julge edasi 
lugeda, siis ma võin talle rahustuseks 
öelda, ct öösel kella 3 paiku nägin teda, 
õnnelik nägu ees ja “Lahkumismarssi” 
iimisedes, oma valutavatel jalgadel 
Tartu teises otsas asuva kodu poole 
koperdamas.

"On küünlavalgus hell ja  soe, 
süda marsitaktis lööb, 
kõik hurmav hell mu hinge poeb, 
meid kutsub kaunis öö. ”

A ivar Plado

Õuduste õhtu Sõbra Majas
Kes ci taibanud ennast neljapäeval, 

19. novembril Sõbra Majast piisavalt 
kaugele hoida, seda võis suur Õnnetus 
tabada. Kui see inimene juhtus olema 
vccl ka Õnnetu tähe all sündinud, võis 
scllc peale mürki võtta, et varem või 
hiljem sattus ta Sõbra Majas aset leid
nud stiiliõudukale “ 13 hauatagust 
hetke”.

Oma olemuselt tuletas see üritus 
kõige rohkem meelde Elmo Nügancni 
näidendit “Sinder-Vinder". Seal tõm
basid terve näidendi jooksul ringi või
matult napakad kapiclanikud Õudu, 
Julmu ja Roosa, kes pidevalt jalaga 
Ostankinot togisid. Poleks elades ar
vanud, et satun kunagi kohta, kus 
sääraseid karjakaupa kalpsab. Kuid 
nagu laulusalmgi ütleb: “Ei mc ette 
tea, mis elu meil tuua võib...”

Sõbra Maja oli tol õhtul säärane 
koht, kus kõige viisakamaks vastuseks 
enese tutvustamisele peetakse ilmselt 
vastust: “Väga ebameeldiv.” Omava
hel öeldes -  no oli ikka jäle koht küll! 
Paksult igasuguseid napakaid tüüpe 
täis, kõigil ilgelt enesega rahulolev 
nägu ees. Ainus paik peale Riigikogu 
istungite saali, kus säherdust pilti näha 
võib. Igas tõrvatilgas on siiski ka oma 
mccpott. Paljud kohaletulnud olid ilm
selt arvamusel, et nad ka ilma 
kostüümita piisavalt jäledad välja 
näevad ning polnud hakanud ilmaas
jata vaeva nägema.

Kui nüüd asjajuurdc minna, siis Õhtu 
põhiosa täitis Õudu-Ameerika iseära
nis vastik rütmimasin L’Dorado. See

Sügispäevade lood jätkuvad!

oli niivõrd nõme, ct varsti tõmbles 
kogu rahvas lava ees, laulude vahepeal 
käsi vastikustundest metsikult kokku 
tagudes. Kuid sellest paistis ürituse 
korraldajatele veel vähe olevat. Asi 
laks järjest napakamaks. L’Dorado va
heajal tuli lavale Vana Nilbik alias 
Põrguvürst alias Peeter Volkonski ise. 
Ta üritas pahaaimamatule rahvahul
gale oma vana kolu - prügi, patukotti, 
ühte ülearust (?) missavcini ja indul
gentse, millega ühtegi pattu andeks ei 
saanud - maha müüa. Pakkumised al
gasid kõigest ühest tüdrukust, kuid 
tõusid välgukiirusel. Varsti pakkus 
kccgi juba kolme tüdrukut, siis viit 
tüdrukut ja ühte poissi, siis juba 
õiglase vahetuskaubana ühte Anu 
Mõistlikku, mis silmapilk kassi ja 
varese topisega üle löödi. Pakkumine 
tõusis kuni kilo silkudeni, mille peale 
enam kellegi hammas ei hakanud. 
Selle aja peale oli Põrguvürst jube ah
neks läinud ja kehtestas alghinnaks 
ühe raha ning pakkumine algas uuesti, 
seekord rahadest. Kccgi arvas scllc 
peale šokeeritult, et pattu saab ju 
odavalt kah teha. Kui kraam oli maha 
müüdud, näidati L’Dorado vahele veel 
draamaringi poolt mõningaid iseäranis 
jälke etüüde, pärast mida kõigi suureks 
pettumuseks taas L’Dorado lavale tuli.

PS: hoiatus järeltulevatele põlve
dele: ärge kunagi kasutage silmaaluslc 
mustaksmäärimisel sütt ja kulmuplii- 
atsit korraga. Scc ci tule maha!

A ivar Plado, tuntud ka 
Tahm anäona

Ta rtu  Kunstikooli
projekt

30. novembril toimub Tartu 
Kunstikooli projekti “Epibasis Hel- 
lenike 3.” X sümpoosion ja näitus.
Üritused on jätkuks Tartu Kunstikooli 
kolmandat korda toimunud õp
pereisile Kreekasse k.a aasta sügisel.

Sümpoosioni esimene pool toimub 
Tartu Ülikooli Kunstimuuseumis kl 
11-15. Ettekannetega Olümpiast, Del- 
fist, Epidauroscst ja Ateena Akropo
list esinevad Tartu Kunstikooli ja 
Eesti Kunstiakadeemia tudengid.

Sümpoosion jätkub ülikooli

raamatukogus kl 15.30-17 Mariann 
Raisma ettekandega “Voyages Pit- 
toresques. Antiigi retseptsioonist 18. 
saj lõpus ja 19 saj alguses”.

Sümpoosion lõpeb Tarlu Kunsti
koolis kl 18-21 näituse avamise, uue 
Õppehoone tutvustamise ja ansambel 
Via Sonora kontserdiga.

Projekt toimub koostöös ülikooli 
kunstimuuseumi ja Eesti Kuns
tiakadeemiaga. Üritused toimuvad 
Tartu ja Tartumaa Kultuurkapitali 
toetusel.
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Ülikoolis töötab uue 
majandustarkvara 

palgaarvestussüsteem

cta diuri muuseum

Ülikool juurutab uut majandus
tarkvara, mille raames kasutati palgaar- 
vcstusmoodulit esimest korda 20.-23. 
oktoobrini, kui olid avansipäevad. 
Süsteemse vea tõttu laekus raha kon
todele alles 23. oktoobriks.

Uut süsteemi oli vaja, kuna vana pal- 
gaarvestusprogramm oli ennast ammen
danud. Tuleb arvestada ülikooli ja selle 
töötajate kasvu, ning sedagi, et töötajate 
palk koosneb erinevatest osadest. Gran
did, tepingud jm t- kuni 10 erinevat pal- 
gakomponenti. Lisaks veel maksuar- 
vestus ja raamatupidamisaruanded. 
Vana tarkvara tegi kogu töö ära kahe 
päevaga, uuel kulub selleks ligikaudu 
tundja viiskümmend minutit.

Uus tarkvara on avatud süsteem - 
valmis toodet saab vastavalt kasutaja 
vajadustele ja riigi seadustele ümber 
konfigureerida. Programmi seadis
tamise ja eestindamise tegi ülikoolile 
Korel SYS.

Tõrked programmis 20.-23. oktoobri 
avansipäeval tekkisid süsteemsetest vi

gadest. Süsteemsed vead on programmi 
tootjate poolt märkamata ja paran
damata jäänud apsud. Selliste vigade 
eest pole keegi kaitstud. Tänu Korel 
SYS initsiatiivile on vead programmist 
kõrvaldatud. 19. novembril toimunud 
palgaarvestusega, mis on tehniliselt 
keerukam kui avansi arvestus, tuli uus 
süsteem kenasti toime.

Rahvusvaheline tava on, et riistvara ja 
tarkvara müügil haridusasutustele te
hakse märgatavat hinnaalandust. Pro
grammi paigaldaja Korel SYS käis siin 
rahvusvaheliste suurfirmadega sammu 
ja tegi pakkumise tavahinnast oluliselt 
odavama.

Korel on 1997. aastal asutatud Tartu 
firma - enamik töötajatest on lõpetanud 
Tartu Ülikooli. See konkreetne projekt 
on ftrma kõigi töötajate erilise 
tähelepanu all. “Kummardus õpeta
jatele,” kommenteerib Korel SYS fi
nantsdirektor Anneli Karm.

Тех V ertm ann

Tahelepanu, üliõpilased,
kes te olete juba üle 18 aasta vanad! 
Võtke palun dekanaadist tõend, ct 
õpite ka sel aastal, ja viige see haigekas
sasse (Tartus Põllu la registri osa
kond). Võite esitada tõendi ka vane
mate ehk enda alalise elukoha haigekas
sasse. Tõendi oma õppimise kohta peate 
esitama IGA õppeaasta alguses.

Kui teie õppimine ei ole tõestatud, 
olete te haigekassas kindlustatute ni
mekirjast kustutatud ja peate enda ham
maste parandamise eest ning raviarstilt 
abi saades tasuma suuri summasid.

Kiirustage, sel õppeaastal olete te lind
priid juba 2,5 kuud!

Stom atoloogia polikliinik

Ta rtu  Ülikooli ball
Emakeelse ülikooli 79. aastapäevale 

pühendatud koniscrt-ball toimub tradit
siooniliselt 1. detsembril Vanemuise 
Kontserdimajas ja Vanemuise teatri 
suures saalis.

Balli peakorraldaja Aare Ristikivi 
sõnul on seekordne ball eriline seetõttu, 
et üritus viiakse läbi äsja remonditud 
ruumides. “Eeskava on võrreldes vara
semate ballidega teistsuguses vormis, 
mille tingisid eelkõige just Vanemuises 
läbiviidud ümberkorraldused,” arvas ta.

Seekordseks peaesinejaks on ballior- 
kester maestro Peeter Sauli dirigeeri
misel. Vaheldust pakub Saxapeal band 
koos Siiri Sisaskiga.

Lisaks tantsimisele kontserdimajas 
võib näha esinemisi ka Vanemuise tea
trisaalis jajalutusruumis e. akvaariumis,

kus astuvad üles Silvi Vrait koos 
Raivo Tafcnau, Raul Vaigla ja Ain 
Aganiga. Samuti esinevad HaleBopp 
Singers ja Via Sonora.

Balli sõnalise poole eest hoolitseb 
Tõnu Aav. Üles astuvad veel Tartu 
Ülikooli võimlejad ning Tallinna 
muusikud ja tantsijad lühiimpro- 
visatsiooniga “Hüvasti, sinine es-‘ 
maspäev!”. Ei puudu ka tradit
siooniline balliüllatus.

Uksed avatakse kell 19 ja sissepääs 
on kontserdimaja poolelt. Pidu lõpeb 
kell 24.

Pileteid saab osta eelmüügist Va
nemuise kontserdimaja piletikesku
sest ja üliõpilasesindüsest ülikooli 
20-305. Pileti hind eelmüügist on 
125 krooni, kohapeal kallim.

Aulas 30. novembril kell 19

advendikontsert:
TÜ Kammerkoor, Tartu H. Elleri nim Tartu Muusikakooli kammerorkester. 
Dirigendid Lauri Sirp ja Karin Hemc.
Kavas: J. S. Bach, J. Haydn, D. Buxtehude.

Norra kirjaniku Tarjei Vesaasi
и LINNUD'

TÜ raamatukogus 30. novembril 
kell 19.

Dramatiseeringu autor ja lavastaja 
Heidi Sarapuu, kujundus Annc-Mai Hci- 
mola, Karmo Mende, Annely Pahman, 
muusika Villu Veski.

Osades: Toomas Tross, Haide Män- 
namäe, Anne Velt, Väino Rast, Jaan Va-

har, Tom Tõnsing. Tants ja liikumine 
Kadi Valgma, saksofonil Villu Veski, 
valguskunstnik Raivo Parrik.

Lavastust toetab Kuninglik Norra 
Saatkond ja KLG Eesti AS.

Etendus on tasuta!

Tater Varius

NB! Ülikooli infopunktis ülikooli
peahoone fuajees on müügil uued sei
n a -ja  taskukalendrid.

□ 24. nov - toimus ülikooli valitsuse 
istung.

□ 25. nov - Kalle Suuroja (Eesti 
Geoloogiakeskus) esitles zooloo
giam uuseum is videofilm i “Neu- 
grundi meteoriidikraatrit avas
tamas” ja  esines ettekandega.

□ 26. nov - toimus TÜ vilistlaskogu  
Tartu koondise esimese tegevus
aasta lõpuüritus Iuridicumis.

27. novembril

О Kell 10.15 algab ülikooli nõukogu  
istung.

□  Kelt II algab Tiigi 78-127 
semiootika osakonna ruumides 
teaduslik konverents “25 aastat

kultuuriscm iootika sünnist” .

□  Kell 14 algab aulas TA 60. aas
tapäeva puhul akadeem ia  
juhatuse ja ülikooli laiendatud  
nõukogu pidulik koosolek. Kell
15.15 avatakse Lai 36 (teaduste 
akadeemia asupaik aastatei 1938- 
40) mälestustahvel.

□  Kell 16.15 algab aulas kontsertak
tus, millega tähistatakse 80 aasta 
möödumist Vabadussõja algusest.

□  28. nov - TÜ vilistlaskogu aasta
koosolek ja aastakonverents
toimuvad vastavalt kell 13.15 üli
kooli peahoone aud 102 ja 14.15 
ülikooli aulas.

TULEVAL NADAIAJi
□  1. dets - EAÜS (Eesti Arsti- 

teadusüliõpilaste Selts) tähistab 
ülem aailm set AIDSi päeva.

— info
varia

P ro fesso rite  k lub is 
2. detsembril kell 18 esitletakse 

ajaloo muuseumis TÜ professorite 
raamatut “Album Professorum Uni- 
versitatis Tartuensis Anno 
MCMXCVIII”.

B altim aade k ir ik u lo o  raa m at 
Usuteaduskonna dekanaadis (ph 

313) on müügil äsjailmunud S. Ru- 
tiku/ R. Staatsi raam at “Estland, 
Lcttland und w estliches C hristen- 
tum ”. Raamat on eesti- ja sak
sakeelne, sisaldab artikleid eesti- 
saksa uurimustest baltimaade kiriku
loost. Hind 50 kr.

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

A lbum  Professorum  U niversita- 
tis T artuensis

Tartu Ülikooli 
professorite koos
seisu kajastav al
bum 31. augusti 
1998.a seisuga.

Detsember 1998

,ШП МШОНМШ! 
1Ж1ШШШ 
тиш и

T ööd m är
g isüsteem ide  
alalt 26

Peale pikka 7- 
aastast pausi 
taasilmuv Tartu 
Ülikooli semiooti-

kaosakonna väljaanne seeriast “Tööd 
märgisüsteemide alalt”.

Kogumik sisaldab rahvusvahelise tun
tusega semiootikute ja kulturoloogide 
(Juri Lotman, Thomas A. Sebeok, M .  
Danesi, P. Torop jt.) artikleid.

November 1998

Studia  R ussica H elsin giensia  et
T artuensia  VI

Järjekordne Tar
tu Ülikooli vene 
kirjanduse kateed
ri poolt väljaantav 
artiklite kogumik 
seeriast “Studia 
Russica Helsin
giensia et Tartuen
sia”.

November 1998

T Ü  raamatupood soovitab:
H endrik  R elve “P uude ju u rd e”
Hendrik Relve raamat tutvustab Eesti

maa puid ja põõsaid looduses, 
pärimustes ja nüüdses kasutuses. Kõik 
kodumaised puu-ja põõsaliigid on sea
tud tähestikulisse järjekorda. Raamatu 
pealkirjal on kaks tähendust: see võib 
märkida tccd, mille kaudu inimene võib 
puudele ligemale jõuda ning teisalt 
seondub sõna juurde selgelt sõnaga 
juur. Öeldakse, et puudel on juured ja

inimene otsib oma juuri. Mingis mõttes 
vajame kõik eluliselt juurdumist, kuid ei 
saavuta seda kunagi nii hästi kui puud. 
Püüd puude juurde on suundumine täi
usliku eesmärgi poole, kuhu tasub pür
gida ka siis, kui sinna päriselt kunagi 
välja ei jõuta.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn II. Avatud E-R 9-18, L 

10-16.

naitus
Ajaloomuuseum

Toomemägi
http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 677. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Näitused: “Kaalud ja mõõdud muuseu

mi kogudest”, Kärt Mikli skulptuurid 
“Mütoloogilised loomad”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

Kunstimuuseum
Peahoone 

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 
E-R 11-16, Info 375 384 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikalise ja hellenistliku kuns
ti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18. 
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusensterni 1803. - 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Zooloogi amuuseum 
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.
Näitus: “Zooloogiliscd vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G eoloogiamuuseum 
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16, Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

Botaanikaaed 
Lai 40 

E-P 10-17. Info 432 643.

Raamatukogu
E-R 10-17
Näitused: TÜ raamatukogu Eesti kul

tuuriloos, Korp! Ugala 85, Tartu Kunsti
kooli grupinäitus “Küünega nunn”, Ilmar 
Kruusamäe - hüperrealistlik maal, Meelis 
Luksi tööde näitus (al 30, nov).

R aamat u mu u seu m
E-R 12-15
Autograafide näitus “Epistolae auto- 

graphae... Kirjavahetused ja kollekt
sioonid”.

H um anitaarraam atukogu 
ProfVillcm Alttoa 100.

TANTSUKLUBI 
ÕLLERESTORAN 
Narva m n t 27 
Tel 4 0 3  157 

Avatud 1 1 -4 .3 0  
Kuni kl 21 sissepääs 

tasuta!

L T L T L T L I

l i l l
AUDITOORIUM

R27.nov Suur2&2 pidu
Osalevad - C hick* n * Band 
DJT. TRAX. 2&2 tantsijad 
Alates kl 21 pääse 30 kr.

L28 .nov DJErvinHurt
Alates kl 21 pääse 30 kr.

P29. nov DJ Kristjan Veedler
Alates kl 21 pääse 25 kr.

E30.nov Artdresepäev
DJ Madis Sutt. Tasuta. 

т 1 .dets Saku Spurt
Tantsuvõistlused Saku auhindadele 
Välkviktoriin. Kl 19 välkpiljard kõigile 
DJJaanudSepp.A lkl21 pääse 25 kr, 

К 2 . dets Anne Adams
DJIIIart Kivisalu 
Alates kl 21 pääse 30 kr.

N 3,dets Eilsesttänsesse. DJOnuTorn 
Alates kl 21 pääse 25 kr.

Peatoim etaja Varje Sootak Poolaasta tellimishind Esilehekülje reklaam Foto ja/või logo kasutamine 50.-
Toim etaja Reno Hekkonens (postiga) 100.- 1/1 (ei müüda) Korduvreklaam 10% odavam, alates 3.
Tel 3 75  680; 251 42  300 ülikooli pensionärid 50.- 1/2 (194x268 mm) 3700.- korrast 20% odavam
Toimetuse aadress: Reklaamihind 1/4 (131x194 mm) 2200.-
Üfikooli 18, ruum 137 2., 3. ja 4. lk: 1/8 (92x131 mm) 1400.- Kuulutused (ost, müük, tutvus, kaas
Tartu  EE2400 1/1 (268x372 mm) 5000.- 1/12 (92x64 mm) 800,- tunne, õnnitlus jmt):
E-post: ajaleht@ ut.ee 1/2 (194x268 mm) 2700,- 1/24 (44x63 mm) 400,- Ühe rea hind 5.-
Faks: 37 27 375  440 1/4 (131x194 mm) 1500.- Raam kuulutuse ümber 20.-
Trükk: O/Ü G reif 1/8 (92x131 mm) 800.- Esiküljel ainult ülikoolile eriti sobilik rek
Tellim ise nr. 1198 1/12 (92x64 mm) 500,- laam. Reklaamtekst:
Tiraaž 700 . UT ilmub reedeti 1/24 (44x64 mm) 250.- Kujundus 20% tellitava pinna summast. Ühe rea hind 10,-

Logo ja/või foto kasutamine 50.

Üliõpilastele ja ülikooli töötajatele 
erakuulutused ja reklaam 20% odavam. 
Väljaspool ülikooli asuvate haridusasu
tuste (koolid, haridusosakonnad, laste
kodud jmt, v.a. era- ja kommertsasu- 
tused) kuulutused tasuta.
Ülikooli struktuuriüksuste tasuliste 
teenuste kuulutamine ja reklaam 20% 
odavam.

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee


Jaak N ilsoni fotod

*Täpsustus: seda juhul, kui tellid lehe
Tartu Ülikooli töötajatele kehtestatud
soodushinnaga enne 15, detsembrit:

4 kuu tellimus m - 136. 
8 kuu tellimus 272. 
2 kuu tellimus 408.

Soodustellimusi vormistatakse EE Tartu esinduses 
aadressil Jakobi 29 tööpäeviti 9-17.
Tellimuse võib anda ka telefonil (27) 441 209.

/*,
0s*fee/

Osirnj'&//

Tõendamaks, et oled ülikooli 
töötaja, palume sul lisaks tellimis- 

andmetele öelda ka oma 
ametinimetus ja töötelefon. 

Seniseid tellimusi soodus- 
tellimusteks ümber 

ei vormistata.

E E S T I

Nr. 39 (1952)

Reede, 
4. detsember 

1998
Ilmub 1948.

aastast

Hind 2 krooni

Universitas
T a r t u e n s i s

l A R T ü  Ü L U ü ü ,.

R a a m a t u k o i u

S I I N П F К ^  p  ; ь : и - - - - - -

Eesti ülikoolil oli 79. aastapäev

□ Ülikooli vastsed audoktorid ja auliikm ed aktuselM aailm akuulus eesti helilooja Arvo Pärt on eesti ülikooli 79. aastapäeval 
scllc ülikooli audoktoriks proniovceritud.

Alma mater’i aastapäevaüritused
jätkuvad täna konverentsiga “Tartu Ülikool 1970 - 1988”. 7. detsembril toimuvad üritused ka 
Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus. Algas aga ülikooli 79. sünnipäeva tähistamine eelmisel 
laupäeval vilistlaskogu aastakoosoleku ja konverentsiga (vt UT 3. lk),

Päev enne aktust avati

uus õppehoone.
Viimastel aastatel on neid aina lisandunud (humanitaarhoone, Juridieum), uue aasta algul kolib uude 

majja ka majandusteaduskond.
Uue keeltemaja või Paabeli avamine, nagu tema nimi juba käibele on läinud, on eesti ülikooli 79-aastase 

ajaloo jooksul rektori sõnul üks ülikooli paremaid päevi. “See aitab ülikoolil edasi areneda. Ülikoolipoolne 
tänu realiseerub tema õppe-ja teadustegevuses,” ütles rektor avamisel.

Uue maja lindi lõikasid läbi rektor prof Jaak Aaviksoo, Rootsi suursaadik Eestis Elisabet Borsiin Bonnier 
ja filosoofiateaduskonna dekaan prof Jaan Ross. Pärast dekaani prof Jaan Rossi sõnavõttu ning tervitusi 
oli võimalik heita pilk ruumidesse. Majja on kolimas germaani-romaani filoloogia osakond oma lektoraa- 
tide ja õppetoolidega.

Maja pidulikul avamisel osales ka renoveerimist toetanud riikide suursaadikuid.
Endise triikikojahoone renoveerimine maksis 20 miljonit krooni. Põhiosa rahast eraldas ülikool oma 

eelarve kaudu. Väga suur abi oli mitmelt välisriigilt. Norra toetas 2 miljoni ning Rootsi ja Prantsusmaa 1 
miljoni krooniga, Taani varustas maja akende, radiaatorite ja soojasõlmega, Saksamaa toetas arvutite 
muretsemist.

Ehitus-ja sisckujundusprojekti koostasid ARC Projekt ja iilikooii arhitekt Martti Prccm. Firma Rand & 
Tuulberg renoveerimis-ja ehitustööd kestsid 13 kuud.

□ Paar sisevaadet uude keeltem ajja.
Reno Hekkonensi fotod
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Tartu  Ü likooli n õ uk o g u

27. novembril
* Nõukogu kiitis heaks ülikooli klii

nikumi põhikirja täiendatud pro
jekti. Felnõu kiideti nõukogus heaks 
märtsikuus. Sihtasutuse TÜ Kliinikum 
põhikirja täiendati sellega, et rõhutati 
nii ülikooli kui arstiteaduskonna suure
mat osatähtsust. Põhikiri jõustub 
sihtasutuse moodustamisel.

* Nõukogu kinnitas 1999. aasta vas
tuvõtueeskirjad ja -arvude taotluse.

* Rakendusökoloogia professoriks 
valiti Tallinna Pedagoogikaülikooli 
ökoloogia instituudi osakonnajuhataja, 
bioloogiakandidaat Olevi Kull (41:3).

* Nõukogu täiendas ajaloo magist
riõppe kava arhiivinduse erialaga.

* Nõukogu kinnitas 1999. aasta 
kapitaalehituse ja -remondi plaani.

* Otsustati osta kinnistu Päeva t 1 
uue keemiahoone ehitamiseks.

* Nõukogu otsustas loobuda üli
kooli omandisse taotletava vara ni
mekirjas hoonest Mõisavahe 165 ning 
nõustus selle andmisega linna munit
sipaalomandisse.

* Nõukogu teadus- ja arendus- 
komisjoni valiti asendusliikmena 
seoses dots Mati Pääsukese lahku
misega nõukogu koosseisust prof Ain 
Heinaru.

* Nõukogu otsustas heaks kiita TÜ 
osalemise mittetulundusühingu Tar
tu Akadeemiline Spordiklubi asu
tamisel.

* Õppeprorektor Volli Kalm infor
meeris peatselt algavast üliõpilaste 
küsitlusest, kus hinnatakse õppe
jõude.

Lähemalt arutatust järgmises lehe
numbris.

õnnitleme
Arne Kivistik 65

Arne Kivistik sündis 1. detsembril 
1933. aastal. Pärast kehakultuuri
teaduskonna lõpetamist 1957. aastal jäi 
ta tööle suusaspordi kateedrisse vanem
laborandina ning on sellest ajast olnud 
seotud ülikooliga. 1973 kaitses ta pcda- 
googikakandidaadi kraadi, 1979 anti 
talle dotsendi kutse. Juhatas suusaspordi 
kateedrit 1981-1987.

1977. aastal anti Arne Kivistikule 
ENSV teenelise sporditegelase auni
metus, ta oli aktiivne sportlane (NSVL 
meistersportlane 1967), kolmekordne 
NSVL ja 41-kordne ENSV meister ori
enteerumisspordis, ta võistleb senini 
veteranide MM-võistlustcl.

Ame Kivistik on kirjutanud 16 raama
tut orienteerumisest ja suusatamisest, 
arvukalt õppemetoodilisi materjale ja

artikleid, teinud ligi 30 orientccru- 
miskaarti. Taon asendamatu rahvaspor
di ja teaduskonna ürituste kajastaja 
sõnas ja pildis.

Tunneme juubilari kui väga tagasi
hoidlikku ja tõsist töömeest.

Soovime Sulle head tervist ja jaksu 
edaspidiseks!

Kehakultuuriteaduskond

Aleksei Panov 60
3. detsembril jõuab oma esimese 

tõsise juubelini Tartu silmakliiniku dot
sent Aleksei Panov. Üle 30 aasta on ta 
pühendunud silmahaiguste õpetamisele 
ja teadustööle. Viimastel aastatel on ta 
juhatanud Tartu silmakliiniku tööd nii 
tudengite, perearstide ja täiendusarstide 
õppe kui ka praktilise ravitegevuse 
poolelt.

Aleksei Panov lõpetas ülikooli 1964, 
aastal ja töötas kolm aastat Jõgeval üld
kirurgina. Pärast sellist meditsiinilist 
sissejuhatavat perioodi kvalifitseerus ta 
aga silmakirurgiks. Katkestamata prak
tilist ravi- ja õppetööd kaitses ta 1988. 
aastal Moskvas kandidaadiväitekirja 
silma traumade ravi alal. Oma arstlikus 
praksises ongi ta jätkuvalt rohkem 
tähelepanu pööranud silmavigastuste 
diagnostikale, profülaktikale ja ravile.

Silmakliiniku juhatamise mitmepal
gelise töö kõrvalt on A. Panovi jätkunud 
lisaks silmaarstide seltsile ka kõikvõi
malikes komisjonides ja nõukogudes 
osalema, paljude lastelaste kasvatamise 
kõrvalt aga ka tegelema heategevusega 
Tartu Rotary klubis.

Soovime juubilarile tugevat tervist, 
häid õpilasi ja elurõõme!

K olleegid Tartu silm akliinikust

Raefondi stipendiumide ja preemiate saajad teada
Ülikooli Raefond asutati TÜ 

Sihtasutuse juurde möödunud aasta 
novembris eesmärgiga maksta Tar
tust pärit TÜ üliõpilastele stipendiu
me eduka õppetegevuse toetamiseks 
ja premeerida TÜ õppejõude ja tööta
jaid Tartu linnaga seotud silma
paistva teadus- ja arendustöö tule
muste eest.

Stipendiumikonkursile laekus 31 
taotlust. Välja makstakse kümme 10 000 
krooni suurust stipendiumi põhimõttel 1 
teaduskond - 1 stipendium. Ülikooli ja 
linnavalitsuse ühiskomisjoni otsusel 
saavad käesoleva aasta Raefondi sti
pendiumid:

Ott Ojaperv, usuteaduskonna iiliõp, 
Indrek Lillo, õigusteaduskonna iiliõp, 
Alar Toom, arstiteaduskonna arstitea

duse eriala iiliõp,
Ruth Nugin, filosoofiateaduskonna 

rootsi filoloogia eriala üliõp.

Silja Kuusk, bioloogia-gcograafia- 
teaduskonna molekulaarbioloogia eri
ala üliõp,

Mait Müntel, füüsika-keemiateadus- 
konna astrofüüsika eriala üliõp,

Kairis Leinus, kehakultuuriteadus
konna liikumis-ja sporditeaduse eriala 
magistrant,

Maive Suuroja, majandusteadus
konna magistrant,

Anne Reitsak, matemaatikateadus
konna matemaatilise statistika eriala 
üliõp,

Hanna Hinrikus, sotsiaalteadus
konna avalikkussuhete ja teabekor
ralduse eriala üliõp.

* * * 
Preemiataotlusi laekus kokku 6. Rae- 

1'ondi komisjoni otsusel antakse välja 
kolm 16 500 krooni suunist preemiat. 
Preemiad saavad: 

kommunikatsioonitehnika osakon

na juhataja Olav Kiis kauaaegse aren
dus- ja uurimistöö eest kommunikat
siooni- ja andmesidevõrkude alal, mis 
on loonud eeldused kaasaegsete 
sidesüsteemide ja “tiigrihüppe” eden
damiseks ülikoolis ja Tartu linnas;
emeriitprofessor ajaloolane Helmut 
Piirimäe ja külalisprofessor keele
teadlane Claus Sommerhage väljaan
nete “Tartu, baltisakslased ja Saksa
maa” ning “Zur Geschichte der Deut- 
schen in Dorpat” koostamise eest; 
eesti ajaloo õppetooli lektor Tõnu- 
Andrus Tannberg koguteose “Tarto 
maa rahwa Näddali-Leht”. Uurimusi ja 
allikmaterjale” koostamise, avaldamise 
ja uute allikmaterjalide teaduslikku 
käibesse toomise eest.

Raefondi stipendiumid anti emakeelse 
ülikooli 79. aastapäeva ürituste raames.

T Ü  Sihtasutus annab välja Hermanni reisistipendiumi
Hermanni Reisistipendiumi (8000 kr) 

saab filosoofiateaduskonna vene ja 
slaavi filoloogia eriala doktorant Jelena 
Nõmm. Jelena Nõmm taotles stipen
diumi sõiduks Sankt Peterburgi, et 
uurida Vene Kirjanduse Instituudi arhii
vis erialaseid materjale. Konkursile 
laekus 14 taotlust.

Hermanni Reisistipendiumi fondi asu
tas Sihtasutuse juurde 1997. aasta 
novembris AS Hermann Reisid. Reisi- 
stipendiumi eesmärgiks on toetada 
regulaarselt ülikooli magistrante ja dok
torante nende teadus-ja õppereisidel.

Reisistipendiumi võib selle saaja kasu
tada reisibüroo kaudu või otse transpor-

difirmast piletite ostmiseks ning reisiga 
seotud muude kulutuste, sealhulgas ma
jutuse eest tasumiseks.

M argus Ots, 
sihtasutuse juhatuse esimees

Lääne maakonna stipendiumi konkurss
Lääne Maakonna Stipendiumifondi 

asutasid TÜ Sihtasutuse juurde Lääne 
Maavalitsus, Haapsalu Linnavalitsus ja 
Läänemaa Omavalitsuste Liit käesoleva 
aasta 2. aprillil.

Stipendiumifondi kasutatakse Lääne
maalt pärit TÜ üliõpilastele stipendiu
mite maksmiseks, samuti Läänemaa 
huve käsitleva silmapaistva teadus-, 
õppe- ja  arendustöö premeerimiseks. 
Välja antakse kaks 5000 krooni suurust 
stipendiumi/preemiat.

Stipendiumile/preemiale kandideeri
jatel palume esitada ülikooli kantse
leisse (ph ruum 207) 15. detsembriks 
järgmised dokumendid:

* stipendiumitaotlus (vorm saadaval 
ülikooli kantseleis),

* curriculum vitae,
* juhendava õppejõu soovitus,
* dekanaadis kinnitatud väljavõte 

õpinguraamatust,
* preemiale kandideerimisel lisada ka

koopia uurimistööst.
Stipendiumid/preemiad antakse üle 

kevadsemestri alguses.
Täiendavat infot saab TÜ 

Sihtasutusest, 
tel 375 852, e-post: sihtasutus@ut.ee
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Johansonide esinemine 
sügispäevadel kandis 
südamlikku meeleolu

Johansonid esitasid küünlavalgusel 
laule, mis sulatas jäälilled akna
klaasilt ja tekitas sooja hubase tunde 
kuulajates, kes midagi erilist kogeda 
soovides olid aulasse tulnud.

Johansonide muusika andis igaühele 
omalaadse võimaluse seda omal moel 
südames läbi elada. “Ma tulin siia kont
serdile,” ütles üliõpilane Tiina Raavik, 
"teades, mida ma ootan. Kontsert õigus
tas end täiesti - küünlavalgus, laulude 
sõnad, muusika.”

Johansonid laulsid sellel õhtul endi 
tuntud ja vähem tuntud lugusid, mis 
põhinevad rahvaluulel, iiri muusikal ja 
tänapäeva elul. “Me oleme rahvalauli
kud,” ütles Jaak Johanson,” ja meile 
meeldib laulda suust silma.” Küünalde 
valguses saadud eriline meeleolu või
maldas neil saada hea sideme kuula
jatega ja Jaagu eestlaulmisel peetud 
regilaul tänapäevastel teemadel leidis 
hulgaliselt kaasalauljaid. “ ... elame 
maailmas vahvas, rõõmuta turismirah- 
vas. Ilusti, kenasti neli-viis korda jär- 
jesti...”

Johansonide suurimaks omapäraks on 
laulude sõnad. Sõnade tähendusliku 
seosega mängimine loob pildi, mis on 
sarnane unenäos kogetud maailmale 
ning see eeldab inimeselt avatud maail- 
matunnetust ja tavapärasele mõistusele 
arusaamatu mõistmist. “ ... võime 
keelega keerata suulakke parajad pirnid. 
33 korda valgust võid neelata, enne kui

süttivad sirmid...” pärinevad laulust 
“Poolükskõik”.

Johansonide esinemine süütas minus 
taas kord tunde, mis on vaikselt leegit
senud - igatsus, armastus, tunne millegi 
eripärase vastu. Mõttes kõlavad sõnad: 
“Salaja, teadmata. Sind otsin tuuline 
lõhnadest selge maa. Imemaa näimata, 
sind otsin valgetest varjudest.” Sulgesin 
silmad ja tundsin end väikese poisina 
rehetoas - õhk on soe ja hubane, akna
klaasil paistavad jäälilled, eemalt õhkab 
valgust ja vaikuses heliseb muusika... 
Igaüks elas seda oma südames läbi omal 
moel.

Jaak Johanson: “Tartusse tulles tekib 
kojujõudmisc tunne. Antsjaminaolcme 
siin sündinud.” Ansamblisse kuuluvad 
Ants, Jaak, Mart ja Kärt Johanson, kes 
tegelevad eesli kultuurielu aren
damisega, igaüks oma rada mööda.

Johansonid mängivad muusikat enda 
ja teiste rõõmuks, kuid olemasoleva kas
seti “Põhja vahemäng” kõrvale uut 
“muusikakonservi” Johansonidel 
plaanis teha ei ole. “Endast ei leia seda 
põhjust miks teha.” ütles Mart Johan
son. “Kui meid kutsutakse esinema, siis 
mc tuleme heameelega.”

Johansonide esinemine on selleks kor
raks möödas. On neid, kes selle ammu 
unustanud, ja neid, kes juba nüüd uut 
kohtumist ootama hakkavad.

M arko MaJmre

TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS
T A R T U  U N IV E R S IT Y  F O U N D A T IO N

Jäääär ja sobrad Sobra Majas
Enne kolmapäeva, 18. novembrit 

“Tudengisügise” raames toimunud 
“Jääboiler ja sõbrad" kontserti pol
nud ma veel kunagi ühelgi Jääääre 
või Jääboileri kontserdil viibinud. 
Pärast kolmapäevast kontserti oli 
mul sellest neetult kahju.

Jääboilerist ja sõpradest kiirgas su
laselget esinemisrõõmu, laulude 
loomine ja nende esitamine tundus neil 
veres olevat, nende pärisosa. Seda tehes 
tundsid nad end hästi. Rõõmsalt üksteist 
nokkides mängisid nad nagu muuseas 
publiku emotsioonidel ning lõid oma 
vahetu olemisega ääretult meeldiva 
õhkkonna.

Alustasid In Boil ja Jaan Sööt ka
hekesi, esitades algatuseks rahuliku
maid lugusid, lubades publiku hiljem 
üles raputada. Kaval plaan tehti ka 
teoks. Ma ei ole loomu poolest just lahke 
inimene. Säärane algus pani mu äkilises 
melanhooliapuhangus soovima, et ma 
oma väikest õde poisipõlves paremini 
kohelnud ja teda vähem kräunutanud 
oleks. Hiljem küll muutus koos laulude 
muutumisega ka minu meeleolu. 
Meeleparandus jäi üürikeseks ja ma 
leidsin, et kui lähemalt järele mõelda, 
siis ega see talle paha kah ei teinud. 
Andis hea rõõsa jume ja kärmed jalad.

Ma ise olen suur Vennaskonna fänn. 
Miks scc info siinkohal oluline on?

Selleks et osataks vääriliselt hinnata. 
Hoolimata sellest, et mulle Vennaskond 
meeldib, pean tunnistama, et Jääboileri 
seltskond nägi mõnevõrra intelligent
sem. Heas mõttes veidi alternatiivne 
seltskond, kes ei tunnista massikultuuri, 
kuid kelles puudub ka padualternatiivi- 
katele omane sallimatus teistsuguste 
vastu.

Õhtu hakkas lõppema pärast ligi kolm 
tundi kestnud kontserti. Jääboiler esitas 
lisaloona veel oma mõned tuntumad 
laulud ja avaldas seejärel soovi lavalt 
lahkuda, Scc kutsus esile publiku vas
tuseisu. In Boil üritas raskest olukorrast 
välja tulla, lauldes koos ühe oma 
sõbraga vene sõjaväest pärit laulu, seda 
erakordselt elava miimikaga saates. 
Pärast säärase vägeva laulu lõppu tekkis 
vägisi tahtmine püsti hüpata ja “Ypaa” 
hüüda. Kui ta arvas, et see rahvale ei 
meeldi, ja cl nad laiali lähevad, siis ta 
küll eksis rängalt. Selle loo peale lõusis 
nii maruline aplaus, cl In Boil otsustas 
välja käia kõik oma trumbid ning esitas 
vene-inglise segakeelse omaloomin
gulise luuletuse. Ilcad staarid jäävad 
igas olukorras tagasihoidlikuks. Nii 
teatas ka In Boil pärast aplausitormi 
lõppu: “See pole veel midagi. Jaan Sööt 
oskab jalga kaela taha panna.”

Aivar Plado

Tänukiri
Rektor autasustas tänukirjaga ja õnnitles 

sünnipäeva puhul germaani-romaani 
filoloogia osakonna kauaaegset õppejõudu 
G ustav Liivi (75), botaanika ja ökoloogia 
instituudi asjaajajat V aike K aldem äd  
(75), eesti filoloogia kauaaegset õppe
jõudu Ants Järve (70), füüsikalise keemia 
instituudi dotsenti Vello Loodm aad (65), 
raamatukogu filiaalijuhatajat Siiri Lutsu 
(65), anatoomia instituudi korralist profes
sorit Ennu Seppa (60), silmakliiniku dot
senti Aleksei Panovi (60), raamatukogu 
vanemraamatukoguhoidjat K andle-L oide

Trallat (60), kinnisvarade osakonnajuha
taja asetäitjat T oom as K leim anni (55), 
raamatukogu avalike suhete osakonna 
juhatajat Ilana Sm uskinat (50), keemilise 
füüsika instituudi korralist professorit 
Jaak Järve (50) ja eesti filoloogia osa
konna dotsenti Jüri V alget (50).

Ülikooli väikese medaliga autasustati 
kauaaegset arvutuskeskuse inseneri Raivo  
R eiljani (60) ja botaanikaaia ülemaed- 
nikku V alve Kivi kauaaegse kohusetun
dliku töö eest ülikoolis.

mailto:sihtasutus@ut.ee
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F
Eesti ülikoolil oli 79. aastapäev

□ Audoktoriks nim etati tänavu üheksa teenekat rahvusvaheliselt tunnus
tatud isikut, kellest seitse viibis ka aktusel prom oveerim isel. Üks audok
tori diplom i ja m edali saanuist oli T am pere Ü likooli em eriitprofessor 
Mauri Isokoski.

Tartu linnapea A ndrus Ansip  
toonitas oma tervituses, et üli
kool ja iinn tahavad ühiselt la
hendada üliõpilaste m aju- 
tusprobleem id ning hoolt kanda  
sisuka tervise ja vaba aja veet
mise võim aluste üle.

“Surm  ja teispoolsus Vanas T es
tam endis” oli professor Kalle 
Kasem aa akadeem ilise loengu 
teem aks.

oja.

W . L auricr’ Ülikooli prof Toivo  
M iljan, TÜ euroteaduskonna  
esim ene direktor auliikm e 
diplom it ja m edalit vastu võt
mas.

Aastapäeva
aktuse

avas rektor prof Jaak Aaviksoo, kes
ütles, ct kui noor Eesti riik seisis 
Vabadussõjas oma õiguse eest olla ta 
ise, alustas Tartu Ülikool eesti üli
koolina teadmises, et kättevõidetava 
vabaduse hoidmiseks vajab eesli rahvas 
oma ülikooli. “Tänaseks ci ole midagi 
muutunud - ikka vajame püsima
jäämiseks ülikooli, ikka vajame 
akadeemiliste väärtuste juhatust oma 
eesmärkide saavutamisel,” lausus rek
tor.

Ta märkis, et Vabariigi Presidendi 
akadeemiline nõukogu osundas hiljuti 
oma märgukirjas avalikkusele 
ohtudele Eesti rahva püsimajäämisel. 
“Püsimine üle aegade tähendab 
vananemist igavesti nooreks jäädes. 
See elu suurim paradoks seisneb 
lastes ja sellepärast on ülikooli 
püsimine samaselt rahva püsimisega 
otseselt seotud meie hoolega oma 
järelkasvu eest. Meie ühine heameel 
tänasel aastapäeval 42 doktorikraa
dini jõudnu üle peab meid panema 
väga tõsiselt mõtlema sellele, et uusi 
doktorante peaks olema vähemasti 
kaks korda enam. Mõelgem sellelegi, 
et viiest teaduskonnast ei ole meil 
kedagi õnnitleda doktorikraadini 
jõudmise puhul.”

Presidendi akadeemiline nõukogu 
juhtis oma märgukirjas tähelepanu ka 
suutmatusele tarvilisel määral kaasata 
kogu meie rahvast Eesti riigi ja rahva 
taasloomisele. “Ka Tartu Ülikool va
jab oma tuleviku jaoks kogu seda po
tentsiaali, mis peitub Eestis elavates 
inimestes, ja ka meil on paljugi selleks 
ära teha,“ jätkas rektor. Ta mainis, et 
rektor emeritus prof Peeter Tulviste 
ütles mõne päeva eest aulas Eesti 
Teaduste Akadeemia 60. aas
tapäevale pühendatud kõnes, et Tartu 
Ülikooli teaduskeel peab üha enam 
oskama end kohandada uusladina 
reaalsusega üha avarduvas teadus
maailmas. “Seegi elu nõue tuleb 
mõtestada meie emakeelse ülikooli 
väärtuste valguses; ka siin on vaja 
leida omase kõrval koht võõrale.”

Lõpetuseks soovis rektor, et me 
suudaksime taasluua academia oma 
õpilaste kaudu ja sulandada endasse 
need ja selle, kes tahavad meiega tulla 
ja ilma kelleta on meil raske edasi 
minna. “Palju õnne, Sulle, igavesti 
noor ja muutuv aima mater!"

Prof Kalle Kasemaa kõneles oma 
akadeemilises loengus surmast ja teis- 
poolsuses Vanas Testamendis.

Aktusel promoveeriti seitse TÜ 
audoktorit (audoktoriks oli nimetatud 
9 isikut, kaks ei saanud osaleda)ja neli 
auliiget ning 42 TÜ doktorit.

Promoveeritute nimel kõneles prof 
Toivo Miljan, kes ütles, et Tartu 
Ülikool on tänu oma rikkalikule 
ajaloole jõudnud väga kiiresti rahvus
vahelisele teadusareenile. Ta soovis 
ülikoolile palju jõudu akadeemilise 
elu arendamisel ning lubas pro
moveeritute nimel toetada ülikooli 
maailma akadeemilise pere esiri- 
dadesse jõudmisel.

Ülikooli tervitasid tema sün
nipäeval linnapea Andrus Ansip ja 
akadeemilise noorsoo poolt Hellar 
Lill Eesti Üliõpilaste Seltsist.

Aktusel anti kätte ka Raefondi 
preemiad.

Varje Sootak 

Jaak Nilsoni fotod

□ Esireas ka viis dekaani, kellest kahel - kehakultuuriteaduskonna  
dekaan prof V ahur ÖÖpikul (vasakult kolm as) ja bioloogia-geo- 
graafiatcaduskonna dekaanil p rof Ain H einarul (parem alt kolm as) oli 
dekaaniam etis esim ene aastapäevaaktus.

Rektori vastuvõtul vestlevad võrratu aastapäevatordi kõrval USA  
suursaadik Eestis M elissa F. W elss, p rof Tiina Talvik ja välissuhete 
talituse peaspetsialist Sirje Üprus.

□ Vilistlaskogu aastakoosolekul ja konverentsil oli küll vilistlaste hulka 
arvestades vähevõitu osalejaid, kuid kõik ettenähtud üritused peeti ära 
ning koosvecdetud aja jooksul tekkis m itm eid häid ideid edaspidiseks. 
V ilistlaskogul on praegu 500 liiget.

□ M öödunud aasta 7. juunil asu
tatud vilistlaskogu 8-liikm elist 
juhatust juhatab M ihkel Pärn-

□ “Hortus M usicus” esitas audoktoriks prom oveeritud Arvo Pärdi m uusi
kat.

□ Üks 42st doktoridiplom i saanuist oli R eet Karukäpp
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Üliõpilasküla annab teada aeta diurna
SEL NÄDALAL °

Seoses tuleva aasta 1. aprillil Pepleri 
14 ühiselamus algava remondiga ning 
põhiüürnike ümbermajutamisega 
teistesse ühiselamutesse on tudengitel 
võimalus kasutada vabaks jäänud  
ühiselamutube ajutise elamispin
nana. Varaüürilepingud sõlmitakse 
tähtajaga kuni 31. märtsini 1999.

Ühiselamutuba maksab tudengile 526 
krooni kuus. Juhul kui tuba kasutatakse 
kahekesi, jagatakse summa pooleks. So
biva toa leidmisel sõlmitakse tudengiga 
tähtajaline varaüürileping. Tasuda tuleb

“Euroopa Liidu sõnaraam at”
1999. aasta veebruaris ilmuv teatme

teos on Eesti seni põhjalikem Euroopa- 
alane seletav sõnaraamat, mis sisaldab 
umbes 2000 märksõna ja lühendit 
Euroopa õigusest, poliitikast, institut
sioonidest, organitest ja euroslangist. 
Sõnaraamat annab autentse ülevaate 
kogu Euroopa Liidu senisest ja

ka tagatisraha 400 krooni, mis lepingu 
lõppedes tagasi makstakse.

Ööbimisvõimalust pakutakse ka 
lühiajaliste perioodidena. Selline maju- 
tusteenus sobib avatud ülikooli 
üliõpilastele, täienduskursustega seotud 
isikutele jt.

Lisainfot saab üliõpilasküla maju- 
tusosakonna tel 420 337 või aadressil 
Pepleri 14 esmaspäevast reedeni 9 - 1 2  
ja 13 - 16.

Ave Popko, 
m ajutusjuht

praegusest tegevusest. “Euroopa Liidu 
sõnaraamat" on mõeldud muuhulgas rii
giametnikele, tõlkijatele, juristidele, 
üliõpilastele, ettevõtjatele. Raamatut 
saab ette tellida Tartu Ülikooli Raama
tupoes.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18, L 

10-16.

30. novembril
□  Audoktor Michael Hcltzer pidas 

loengu “Uuemaid uudiseid Iisraeli ar
heoloogiast”.

□  Audoktor Bengt Saltin pidas loengu 
“Malching oxygcn delivery to musclc 
energy demand in exercise”.

О Raamatukogus oli kohtumine Tartust 
parlamenti valitud Riigikogu liikme
tega.

□  Avati uus keeltemaja Paabel Üli
kooli 17/19.

□  1. dets - aulas toimus eesti ülikooli 79. 
aastapäeva kontsertaktus.

2. detsembril
□  Nõukogu saalis toimus teaduslik kon

verents "Riigieksamid: eesmärgid ja 
tulemused”, mille korraldasid haridus
ministeerium, filosoofia- ja sotsiaal
teaduskond ning rektoraat.

□  Audoktor Michael Heltzer pidas 
loengu “Iisraeli uuematest arengujoon
test”.

□  Professorite klubis esitleti TÜ profes
sorite biograafilist leksikoni “Album 
professorum Universitatis Tartuensis 
anno MCMXCVITI”.

väitekiri
Kolmapäeval, 9. detsembril kaitsevad 

nõukogu saalis doktoriväitekirja: 
kell 15 Mai Otsa “Glomemlopaatiate 

progressccrumisc iseärasused inimesel 
ja  väikeimetajal” meditsiinidoktori 
kraadi saamiseks. Oponeerivad profll- 
mars Lazovskis (Läti Meditsiini- 
akadeemia) ja prof Enn Seppet; 

kell 16.30 Leho Kõivu “Sümpatoad- 
renaal- ja hüpotalamohüpofuesaar-ad- 
renokortikaalsüsteemi reaktsioon peaa- 
jutrauma ägedas perioodis” meditsiini
doktori kraadi saamiseks. Oponeerivad 
prof Enn Seppet ja prof Rein Zupping. 

9. detsembril kaitsevad Riia 23, ruum 
217 magistritööd:
kl 12.15 Eesti Biokeskuse teadur Ma

ris Teder “Tsüstilise fibroosi trans- 
membraanse juhtivuse regulaatori geeni 
mutatsioonidest Eestis” (molekulaarne 
biomeditsiin). Juhendaja prof Andres 
Metspalu ja oponent prof Richard 
Villems;

kl 13.15 TÜMRI magistrand Jana 
Zernant “Fenooli lagundamist määrava 
pheBA operoni transkriptsiooni regu
latsioon pinnasebakteris Pscudomonas 
putida” (mikrobioloogia eriala). Juhen
daja dots Maia Kivisaar ja oponent Eesti 
Biokeskuse vanem teadur Tanel Tcnson; 
kl 14.15 Eesti Biokeskuse teadur ja TÜ 

LK Molekulaardiagnostika Keskuse 
arst Hiljar Sibul “DNA analysis in hu- 
man identification and diagnosis of in- 
herited discascs” (molekulaarne 
biomeditsiin). Juhendaja prof Andres 
Metspalu ja oponent prof Tiina Talvik.

_____ loeng_____
10. detsembril kell 12 toimub A. Link- 

bergi nim auditooriumis külalisprofes
sori Barry M. Brenner, M.D. (Samuel 
A. Lcvine Professor of Mcdicine, 
Harvard Medical School, USA) loeng 
“Regrcssion/Remission of Chronic 
Renal Diseasc: A Goal for the Next 
Millenium”. Kroonilise necruhaiguse 
kulg neerupuudulikkuseni kestab aas
takümneid ning optimaalse raviga on 
võimalik nende haigete elukvaliteeti ja 
nccruhaigusc süvenemist aeglustada või

3.-4, dets toimub ajaloo muuseumis 
teaduskonverents “Tartu Ülikool 
1970-1988”. Samas avatakse ka näi
tus “Ülikool stagnatsiooni köidikus”.

4. detsembril
□ Kl 13 antakse nõukogu saalis üle 

tänavused prof Gerhard Rägo ni
melised mälestusmedalid.

□  Kl 15.15 esineb keemiahoones aud 320 
külalislektor Karolinska Instituudist 
raku- ja molckulaarncurokecmia osa
konna histoloogiaprofessor Kjell 
Fuxe loenguga “Adenosinc-Dopami- 
ne receptor interaetions in the basal 
gangalia. Relevanee for Parkinson’s 
diseasc and schizophrcnia”.

TULEVAL NÄDALAL
□ 7. dets-kell 16.35 esineb ETVs avatud 

ülikooli loengusarjas prof Kalle Kase
maa loenguga “Probleemidest Vana 
Testamendi tõlkimisel".

□  10. dets - prof Peeter Saari akadee
miline loeng “Tunnusmärke füüsikali
se optika aktsiate tõusust algaval sa
jandil”.

□  11. dets - ülikooli infopäev Orissaare 
ja Kuressaare gümnaasiumis Saare
maal.

ära hoida. Uuemast käsitlusest dia- 
bectilisc- ja mittcdiabcctilise nefropaa- 
tia ravis on kuulama ja küsimusi esitama 
oodatud nefrolooge, kardiolooge, en- 
dokrinoloogc, siscarstc, perearste, resi- 
dente, üliõpilasi.

* * * 
Laupäeval, 5. detsembril algab kell 11 

keemiahoone ringauditooriumis ma
jandusteaduskonna ärijuhtimise in
tensiivkursuse vilistlaste ühenduse 
avaüritusena loeng teemal “Piiran
gute teooria ja selle rakendamise või
malused eriorganisatsioonides”. Lek
tor Heiti Pakk.

Sügisel ilmus meie raamatupoodidesse 
Eli Goldratti raamat “Eesmärk”, mis on 
leidnud laialdast vastukaja nii juhti- 
mistcorcetikutc kui praktikute hulgas. 
Tegu on esimese eestikeelse teosega, 
mis tutvustab Goldratti ja tema mõt
tekaaslaste poolt välja töötatud piiran
gute teooriat.

* * *
Prof Stanley Charnofsky (California 

State University; Tallinna Pedagoogi
kaülikooli Fulbrighti prof) peab reedel, 
11. detsember kell 12-14 Tiigi 78 aud 
332 loengu “Ülevaade humanistlikest 
ja eksistentsialistlikest teraapiatest”. 

Kõik huvilised on oodatud!

seminar
5.-6. detsembril toimub teaduslik 

seminar “Kaasaja elektrokeemia 
probleeme”, millega tähistatakse 
prof U. Palmi 65. sünniaastapäeva 
ning 30 aasta möödumist esimesest 
konverentsist “Elektriline kaksikkiht 
ja adsorptsioon tahketel elekt- 
roodidel”.

_____ varia______
E esti-T iibeti K u ltu u r ise lts

tähistab inimõiguste deklaratsiooni 50. 
aastapäeva 10. detsembril kell 18 
küünalde süütamisega Pirogovi platsil 
Lossi tänava õppehoone ees. Järgneb 
seltsi koosolek, sõnavõtud ja film Tii
beti X X  sajandi ajaloost Lossi 3, aud 
405. Tseremooniast on osa võtma kut
sutud kõik inimõiguste toetajad, kaasa 
palutakse võtta fooliumküiinlad.

muuseum
_____ näitus_____

A  j al o o m u  u seu m  
Toomemägi

http://www.ut.ee/REAM/
K-P I 1-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 677. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Näitused: Kärt Mikli skulptuurid 

“Mütoloogilised loomad ', alates 3. dets 
“Ülikool stagnatsiooni köidikus”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

K u n st im u u se u m
Peahoone

http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm 
E-R 11-16. Info 375 384 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikaliseja hellenistliku kuns
ti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18. 
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusensterni 1803. - 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g ia m u u s e u m  
Vanemuise 46 

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.
Näitus: “Zooloogiliscd vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G e o lo o g ia m u u s e u m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o ta a n ik a a ed  
Lai 40 

E-P 10-17. Into 376 218.

R a a m a tu k o g u  
E-R 10-17
Näitused: TÜ raamatukogu Eesti kul

tuuriloos, Korp! Ugala 85, Tartu Kunsti
kooli grupinäitus “Küünega nunn”, Ilmar 
Kruusamäe - hüperrealistlik maal.

U u s  n ä itu s!
Meelis Luksi tööde näitus, Aivo Lõh

muse fotod.

R aam at umuu  seu m 
E-R 12-15
Autograafide näitus “Epistolae auto- 

graphae... Kirjavahetused ja kollekt
sioonid”.

TANTSUKLUBI 
ÕLLERESTORAN 
Narvo m nt 27 
Tel 403 157 

Avatud 1 1 -4 .3 0  
Kuni kl 21 sissepääs A U D I T O O R I U M  

tasuta! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R 4. dets A/e/fsonderesitleb:

S M IL E R S  DJ Madis Sütt.
NB! Kl 20-21 sanitaartund.
Alates kl 21 pöäse50kr.‘ 1 

L 5. dets Diskotandem -lllariLään/ModisSütt 
Alates kl 21 pääse 30 kr.

P 6. dets Nigulapäeva disko - DJT.TRAX 
Alates kl 21 pääse 25 kr.

E 7 .dets DJlllartKivisalu.Tasuta 
T 8 .dets SakuSpurl-DJMadisSütt

Kl 19 völkpiljard kõigile, välkviktoriin, 
tantsuvõistlused Saku auhindadele 
Al kl 21 pääse 25 kr.

К 9, dets Ans J Ä Ä B O IL E R  -karmimad lood 
Põhikoosseisuga (elekiriviiul, saksofon, 
2 löökriistakomplekti!!!)... pidu jätkub 
öodiskoga. NBl Kl 20-21 sanitaartund 
Alateskl21 pääse 30 kr.

N10. dets Eilsesttänsesse. DJ lllariLään 
Alates kl 21 pääse 2 5 kr.

NB! R1 l,detsketl21 Anne Veski

NB!
U T  ilmub sel aastal veel 11 • ja 18. detsembril.

Ülikooli jõulukaart on valmis. Kaarti saab osta ülikooli infopunktist sisekäibe 
korras jajõulukaardi hind on 10 kr. Jõulukaardil on kujutatud ülikooli illumineeritud 
peahoone.

Info tel 375 100 Urve Nahkur ja 375 682 Jaanus Rankla.
Foto Peeter Säre, välja andnud Eesti Loodusfoto.

Tartu Ülikooli Kirjastuse ja 
Tartu Ülikooli Raamatukogu

äljaannete 
üulumüük

• «

Tartu Ülikooli 
amatukogu fuajees

:ell 12-1710. detsembril, V

Külastage meid kindlasti!

Tartu Ülikooli raamatupood soovitab:

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

ММХ31П

Ra
8.-10. detsembril, U

info

LTLTLTU

о ™

Peatoim etaja Varje Sootak Poolaasta tellimishind Esilehekülje reklaam Foto ja/või logo kasutamine 50.- Logo ja/või foto kasutamine 50,-
Toim etaja Reno Hekkonens (postiga) 100.- 1/1 (ei müüda) Korduvreklaam 10% odavam, alates 3.

Lm (Л Tel 375  680; 251 42  300 ülikooli pensionärid 50.- 1/2 (194x268 mm) 3700.- korrast 20% odavam
Toimetuse aadress: Reklaamihind 1/4 (131x194 mm) 2200.- Üliöpilastele ja ülikooli töötajatele

52 ш Ülikooli 18, ruum 137 2., 3. ja 4. lk: 1/8 (92x131 mm) 1400.- Kuulutused (ost, müük, tutvus, kaas erakuulutused ja reklaam 20% odavam.

CC з Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee  
Faks: 37 27 375 440

1/1 (268x372 mm) 
1/2 (194x268 mm) 
1/4 (131x194 mm)

5000,-
2700.-
1500.-

1/12 (92x64 mm) 
1/24 (44x63 mm)

800,-
400.-

tunne, õnnitlus jmt):
Ühe rea hind
Raam kuulutuse ümber

5,-
20.-

Väljaspool ülikooli asuvate haridusasu
tuste (koolid, haridusosakonnad, laste
kodud jm t, v.a. era- ja kommertsasu- 
tused) kuulutused tasuta.

s? Trükk: O/Ü Greif 1/8 (92x131 mm) 800.- Esiküljel ainult ülikoolile eriti sobilik rek
Reklaamtekst:

Ülikooli struktuuriüksuste tasuliste
Tellim ise nr. 1218 1/12 (92x64 mm) 500,- laam. teenuste kuulutamine ja reklaam 20%
Tiraaž 700 . UT ilmub reedeti 1/24 (44x64 mm) 250,- Kujundus 20% tellitava pinna summast. Ühe rea hind 10,- odavam.

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/REKL/muuseum.htm
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee
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T a r t n e n s i s

R a a m a t u k o i ;

Kaks päeva koos lähiajalooga ° ^
Eelmisel nädalalõpul (3, - 4 .detsem brini) ajaloo muuseumi korraldatud konverents “Tartu Ülikool aastail 

1970-1988" sai üritusega seotud  olevate inim este seas hüüdnimeks “Koobi-aja konverents”. Säärase või
maliku suhtum ise teadvustam ine tekitas teatavaid hirme - kas korraldajad ja osalejad suudavad lähiajaloo 
teem adel dtskuteerides säilitada head joont, vältida isiklikul pinnal üles kerkida võivaid süüdistusi jne. 
Tagantjärele vaadates tundub, e t  prof Koobi isikusse suhtuti m õistvalt ja lugupidavalt, jõudes konsensuseni, 
e t  tegem ist oli om a ülikooli patrioodiga, kelle tegutsem ine suutis ära hoida ülikooli lausvenestam ise. “Ehi
taja” hüüdnimi aga peaks prof Koobi puhul kindlasti positiivse alatooniga olema.

Koostöö Hamburgi 
Ülikooliga tiheneb

□ Osa kahe päeva kuula
jaist, esinejaist, sõna
võtjaist.

Hamburgi ja Tartu ülikoolide vahel 
1993. aastal sõlmitud lepingu alusel on 

juba aastaid tihedat koostööd tehtud.
Koostöövormide konkretiseerimiseks 

ja täpsustamiseks koostati 1995. aastal 
tööplaan aastaiks 1996 - 1998. Uus 
tööplaan aastaiks 1999 - 2001 kirjutati 
alla 5. detsembril. Hamburgi Ülikooli 
poolt oli allakirjutajaks prof Els Oksaar 
ja Tartu Ülikooli poolt arendusprorektor 
prof Hele Everaus.

Uus koostööplaan kajastab mõlema 
ülikooli teadlastepoolset huvi jätkata 
tööd juba olemasolevate ja edukalt kul
gevate teemadega, soovi alustada tööd 
uute teemade kallal ja tahet leida uusi 
koostööpartnereid. Tartu Ülikoolis 
koordineerib koostööd saksa keele lek
tor Mari-Ann Palm.

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

Koostööleping Eesti Pangaga
Esmaspäeval kirjutasid rektor prof 

Jaak Aaviksoo ja Eesti Panga presi
dent Vahur K raft alla koostöölepin
gule.

Eesti Pank finantseerib sihtotstarbe
liselt majandusteaduskonna ruumide 
sisustamise ning õppe- ja teadustööks 
vajalike materjalide hankimisega kaas
nevaid kulusid aastail 1998 •- 1999 
kogusummas kuni 200 000 kr.

Ülikool lülitab üliõpilaste uurimis
tööde nimekirja Eesti Panga poolt 
soovitud teemasid, kutsub EP töötajaid 
või esindajaid esinema aktuaalsetel ra
handuse või pangandusega seonduvatel 
teemadel, lülitab EP esindajad teema
kohaste lõpueksamite ja bakalaureuse
tööde kaitsmise komisjonide koosseisu 
ning pakub majandus- ja rahan- 
dusalaseid uurimistöid EP töötajaile 
juhendamiseks ja retsenseerimiseks.

Eesti Teaduste Akadeemia 
teaduspreemiad 

üliõpilastele
Eesti Teaduste Akadeemia konkursi

komisjon koosseisus Georg Liidja 
(esimees), Udo Margna (sekretär), 
Pavel Bogovski, Raimund Magclberg, 
Jaan Penjam ja Anto Raukas vaatas läbi 
1998. aasta aprillis välja kuulutatud 
konkursile laekunud 61 uurimistööd. 
Võtnud arvesse nende hindamisse 
kaasatud ekspertide Arvo Krikmanni, 
Arno Kööma, Rein-Kaarel Loide, Tõnis 
Pehki ja 1 laldur Oimu arvamusi, otsus
tati:

m äärata Eesti Teaduste Akadeemia 
1998. aasta teaduspreemia 3000 
krooni (neto) järgmistele Tartu Üli
kooli üliõpilastöödele:

Madis ARUKASK - magistritöö 
“”Venna sõjalugu" vormeliteooria val
guses ning setu lüroeepika ruu- 
misüsteemis",

Vahur ERTIS - kursusetöö “Balti rii
kide ekspordikonkurentsivõime 
võrdlev analüüs SRÜ riikidega”,

Andi IIEKTOR - bakalaureusetöö 
“Massiivse spinniga üks osakese modi

fitseeritud teooria”,
Kairit HENNO - magistritöö “Jaani 

kihelkonna priinimed”,
Ivari KALJURAND - bakalaureuse

töö “Spektrofotomeetriline neutraalsete 
hapete happelisuse skaala atsetonitrii- 
lis”,

Veronika KALMUS - magistritöö 
“Eesti aabitsad 1900-1997 kultuuriliste 
ja ideoloogiliste muutuste peegelda
jatena” (inglise keeles),

Tanel MULLARI - magistritöö 
“Geodeetilise hälbe üldistatud võrrandi 
alternatiivsed tuletuskäigud ja selle võr
randi rakendusi”,

Kaire RUUL - bakalaureusetöö 
“Korrelatsioonimaatriksi jaotuse lähen
damine”,

Ave SUIJA - magistritöö “Lecidea- 
taolised kooriksamblikud Eestis”,

Tatjana TROJANOVA - magist
ritöö “Artefaktonüümide polüseemia 
vene ja eesti keetes (kõrvutav analüüs)” 
(vene keeles).

Autasustamine
Rektor autasustas tänukirjaga 

kauaaegset kehakultuuriteaduskonna 
õppejõudu ja kateedrijuhatajat Heino 
T idriksaart (80), pedagoogika osa
konna kauaaegset professorit Inge Unti

(70), spordipedagoogika instituudi lek
torit Arne Kivistikku (65), lüüsika- 
keemiateaduskonna keskkonnalüüsika 
instituudi dotsenti Kalju Eermet (60), 
füüsika-keemiateaduskonna dekanaadi

sekretäri Helju Kalderit (60) ja raama
tukogu sektori juhatajat Valentina Sel
get (50).

Kas konverents täitis oma üles
ande? Kindlasti. Eriti kui võtta arvesse, 
ct korraldajad ja esinejad teadvustasid 
probleeme ja nüansse, mida lähiajaloost 
rääkimine ja kirjutamine kaasa toovad. 
Korduvalt, alates rektor Aaviksoo 
avasõnadest, rõhutati pieteeditunde va
jalikkust kõnesolevat ajastut käsitledes, 
samuti seda, et konverentsi ettekandeid 
ja trükis avaldatud kirjutisi tuleb suures 
osas lugeda memuaristika valdkonda 
kuuluvaks - selliste tööde kogumine ja 
nende avaldamine on esimene samm 
teel, mis viib (loodetavasti) kunagi tu
levikus põhjalikemate üldistusteni mitte 
kunagi lõppevas Tartu Ülikooli ajaloo 
kirjutamises.

Mis tekitas elavamat vastukaja? Li
saks prof Arnold Koobi isikule kindlasti 
küsimused üliõpilaste represseerimi
sest, aga ka näiteks Tartu Ülikooli ajaloo 
kolmeköitelise käsitluse kirjutamisestja 
toimetamisest ning ülikooli 350. juubeli 
tähistamise eeltöödest ja tagamaadest. 
Ning kuna alati on huvitav teada, mida 
teised meist arvavad, kutsus elava mõt
tevahetuse esile ettekanne Tartu Üli
koolist Soome poolt vaadatuna.

Ilmnes, et mõnigi teema jäi veel 
puudutamata või piisavalt lahti rääki
mata. Nii mõnigi neist kerkis esile just 
enam mõttevahetust põhjustanud 
sõnavõttude pinnalt. Näiteks oleks 
edaspidi vajalik põhjalikumalt uurida, 
kuidas toimis ülikoolis poliitilise jäl-

dama ka kuulajaskonnas esile kerkida 
võivaid emotsioone. Seega on olemas 
teatav enesetsensuuri oht ning parim 
tsensuur on muidugi unustamine. 
Ajaloouurijaile selline lahendus ei sobi 
ja seega kestab soov kõnesolevat temaa
tikat edasi käsitleda.

Kuivõrd esimene katse läks hästi 
korda, on plaanis järgmise aasta detsem
bri alul korraldada samale teemale 
pühendatud jätkukonverents. Teemat 
on mõeldud siiski veidi laiendada, 
käsitledes aastaid kuuekümnendatest 
kaheksakümnendateni. Kindlasti 
ootaks tulevikus esinejaid NLKP, 
ÜLKNÜ ja ametiühingu teemal. 
Käsitlemist vajavad lisaks eelpoolni- 
metatutele ka paljud vähem emot
sionaalsed probleemid, nagu näiteks 
ÜTÜ, J. Lotman ja tema koolkonna teke 
ja areng, ülikooli finantseerimine, üli- 
koolisisestc prioriteetide teadvustamine 
juhtkonna poolt ning palju muud.

Tuleviku suhtes tasub optimistlik olla. 
Saadud kogemus näitas, et prof Koobile 
ei hakatud nii-öelda silte külge 
kleepima. Loodetavasti saab säärane 
suhtumine osaks ka Tartu Ülikooli 
kõnesoleva ajajärgu valgustamisele 
laiemalt. Muuseum loodab kõigi asjast 
huvitatute koostöövalmidusele ja 
heatahtlikkusele.

Ken Kalling, 
ajaloo muuseumi teadusdirektor

gimise ja represseerimise süsteem. Põh
jalikumalt oleks vaja arutada ülikooli 
350. aastapäeva tähistamisele eelnenud 
arengut, samuti ülikooli ajaloo kirju
tamisega seotud spetsiifilisi küsimusi.

Täiesti eraldi teema on valdkonnad, 
millele tähelepanujuhtimise vajadust 
konverentsi organiseerijad teravalt tun
netasid, ent sellest hoolimata ei suutnud 
kedagi esinema saada. Jutt käib kõikvõi
malikest institutsioonidest, mille 
raames aktiivsuse ülesnäitamist ei peeta 
tänapäeval eriti auväärseks leheküljeks 
oma eluloos. Säärasel lähiajaloole 
pühendatud konverentsil peavad et
tekandjad arvestama, et lisaks isiklikele 
emotsioonidele peavad nad silmas pi-

TARTU ÜLIKOOLI 
AJALOO KÜSIMUSI

XXX
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8. detsembril
* Esimesel lugemisel oli ülikooli

1999. aasta eelarve projekt, mille 
koostamisel on lähtutud mitmest uuest 
põhimõttest, et eelarve oleks tervik
likum, loogilisem ja läbipaistvam. 
Esiteks on lähtutud printsiibist, et kõik 
ülikooli tulud (sh ka laenud, intressid 
jms) laekuvad ülikooli koondeelarvesse 
ja jaotakse selle kaudu. Teiseks on üli
kooli koondeelarve jaotatud kolmeks 
suhteliselt iseseisvaks osaks: põhieelar- 
ves on toodud ülikooli ja  allasutuste tu
lud ja kulud, kapitalicelarvcs investee
ringuteks (uusehitused ja kapitaalre
mont) ettenähtud vahendid ning 
eelarveväliste vahenditena ülikoolile 
kolmandatele isikutele väljamakseteks 
laekuvad vahendid. Kolmandaks on

Kevadel toimus üliõpilasesinduse 
tellimusel ja ülikooli toetusel küsitlus, 
mille eesmärgiks oli õppejõudude 
õpetamiskvaliteedi hindamine.
Küsimustiku, andmete töötlemise ja 
tulemuste esitamisega tegeles Eesti 
Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus. 
Projekti juhtis üliõpilasesinduse poolt 
Katriin Fisch, Eesti Psüh- 
holoogiaüliõpilaste Ühendusest olid 
tegevuses Hendrik Luuk ja Ahto 
Külvet. Selle semestri küsitlus on 
peagi algamas, enne teeme aga tagasi
vaate kevadesse.

Eesmärk
KF: Milline on teie arvates selle 

k ü sitlu se  eesm ä rk , m id a  see an n ab  
ülikoolile?

AK: Eelkõige peaks küsitlus andma 
tagasisidet õppejõududele nende 
õpetamise kvaliteedi kohta. Küsitlus on 
selle hindamiseks ilmselt parim meetod. 
See väide pole mitte meie poolt välja 
tnõeldud, vaid on välja toodud ka kirjan
duses, mis käsitleb õppejõudude hin
damist. Veel on võimalik õppejõude 
hindama saata spetsiaalne komisjon, aga 
siis on võimalus, et õppejõud ci loe loen
gut enam nii nagu tavaliselt.

HL: Sel juhul peaks komisjon koos
nema ekspertidest. Kui õppejõud hindab 
teist õppejõudu, siis võivad neil olla eri
nevad Õpetamisharjumused ja erinevad 
arusaamised auditooriumiga suhtlemi
sest, mis ei võimalda üksteist objektiiv
selt hinnata.

AK: Meie koostatud küsimustiku ees
märk oli anda võimalikult laialdane hin
nang õpetamise kvaliteedile. Ankeedis 
küsitakse palju erinevaid küsimusi, mis 
tundusid meile üliõpilaste seisukohast 
olulised.

HL: Tagasiside oleks õppejõududele 
orientiiriks sellest, kuidas nende õpeta
mismetoodika ülipilastcle meeldib.

Rakendus
KF: Tartu Ülikoolis on see 

suhteliselt uus asi. Aga ma tean, et te 
olete natuke uurinud ka muu 
maailma kogemust. Kui arvestatavad 
on mujal sellised küsitlused, milline 
on nende rakendus?

AK: Me teame täpsemalt Põhja- 
Ameerikas toimuvast. Õppejõude hin
natakse tihtipeale kaks korda -  ühe hin
nangu tellivad üliõpilasesindused ja 
teise ülikool. Ülikooli tellitud hin- 
damisbuklctid on umbes kümnelc- 
heküljelised raamatud, kus küsitakse 
muuseas ka õppejõu soki värvi, ja seda, 
kas ta naeratab õigel ajal. Üliõpilased 
esitavad oma ankeetides natuke vähem 
küsimusi.

KF: Ütleme, et küsitlus on hea vahend 
hindamiseks, aga mis sellega edasi te
hakse? Kas saadud tulemustel on ka 
mingi rakendus?

AK: Sellest pole väga palju kirjutatud.

eelarve esitatud ülikooli nõukogule vas
tuvõtmiseks enne riigieelarve kinni
tamist sooviga alustada uut aastat kinni
tatud eelarvega sõltumata riigieelarve 
vastuvõtmise ja sellele järgnevate ha
ridusministeeriumi viivitustest.

Teaduskondade eelarvete kasv on 
37,8%, teaduskonnaväliste allüksuste 
oma 11,8%. Suurendatud on üldkulude 
eraldisi teaduskondade muudelt laeku
mistelt. Ligi 5 milj kr on jäetud õppeku
ludest esialgu reservi, mille jagamise 
kohta kuulati ära dekaanide ette
panekud.

15. detsembri istungil jätkub eelarve 
arutamine.

* Valitsus kiitis heaks õppekor
ralduseeskirja parandus- ja täien
dusettepanekud. Eeskirja kinnitab 
ülikooli nõukogu.

* Valitsus kinnitas statsionaarse 
õppevormi õppeteenustasud (lähe
malt mõnes järgmises UTs).

* Rektor prof Jaak Aaviksoo 
tutvustas kirja Riigikogule, haridus

Professor Ants Peetsalul oli selline 
näide, et Kanadas saab kõige parem õp
pejõud aukirja, mille ta võib seinale 
riputada.

KF: Järelikult on tegemist lihtsalt 
avaliku tähelepanu pööramisega 
õpetamise kvaliteedile?

HL: Kellelegi mingeid ettekirjutusi 
teha ei saa, aga saab öelda, ct vastav 
informatsioon on olemas. Kui ollakse 
huvitatud, saab sellega tutvuda ja 
mõtelda, kuidas ennast arendada. 
Tegemist ei ole ju mingi objektiivselt 
paikapandud kriteeriumiga, mis ütleks, 
et sina õpetad nüüd hästi - sinuga on 
kõik korras, aga tema õpetab halvasti ja 
peab midagi ette võtma.

KF: Kelle huvi selle küsitluse kor
raldamise juures peaks suurem ole
ma, kas õppejõudude või üliõpilaste 
oma?

HL: Huvi peaksid näitama mõlemad. 
Kvaliteedi parandamise juures saavad 
aga kaasa rääkida vaid õpppejõud, sest 
nemad on need, kes enda 
õpetamiskvaliteeti parandada saavad. 
Kui üliõpilased teevad sellise küsitluse 
ja õppejõud sellega ei arvesta, siis pole 
küsitlusel mingit mõtet.

Küsitluse korraldamisest
KF: Kuidas te kevadist küsitlust 

hindaksite? On teada, et see oli 
suhteliselt arstiteaduskonnakeskne, 
millest see tingitud oli?

AK: Scc oli tingitud kevadest -  
küsitlus langes liiga hilisesse perioodi. 
Arstiteaduskonnakeskne oli see 
sellepärast, ct arstiteaduskonna inime
sed olid hindamisest ise huvitatud ja ai
tasid korralduslikes küsimustes kõvasti 
kaasa. Mujal üritasid küsitlust läbi viia 
üliõpilased, kes jooksid nii paljudesse 
loengutesse kui jõudsid, ning seal 
ankeete jagasid.

HL: Üliõpilased puhtalt omal jõul 
tervet ülikooli hinnata ei jõua. Tuleb 
loota sellele, et ka ülikool ise on asjast 
huvitatod ja aitab.

KF: Kommentaarina tuleks siin 
täpsustada, et praegu saadab 
üliõpilasesindus igasse osakonda ja 
instituuti mingi hulga küsitlusankeete 
koos juhendi ja kaaskirjaga. Va
jaduse korral võib neid osakondades 
juurde paljundada. Küsitlus on 
mõeldud läbiviimiseks õppejõudude 
endi või abipersonali poolt loengu või 
eksami ajal. Me loodame, et iga õppe
jõud on nõus ohverdama kümme mi
nutit oma loengust, jagades loengu 
lõpus (või eksami lõpus) ankeedid 
laiali ja tuues need hiljem osakonda 
tagasi. Edasi saadetakse ankeedid 
ülikooli sisepostiga psühholoogia 
osakonda.

KF: Kas te kevadise õppejõudude 
hindamise tagasiside saatsite igale õp
pejõule personaalselt või osakonda?

AK: Me saatsime igasse osakonda ja

ministrile ja kultuuriministrile, milles 
ta informeeris ülikooli tööd halvavast 
riigieelarveprojekti kahest ebakohast.

1.Ülikooli hoonete (üle 100) 
renoveerimiseks on ette nähtud ainult 3 
miljonit kr investeeringuid (varem 14,3 
milj), tegelikult kuluks lähemal viiel 
aastal 800 milj kr. Ülikool on omava
hendite ja laenu arvel võimeline inves
teerima aastas paarkümmend miljonit. 
Eelnevast tulenevalt pöördus ülikool 
Ri igikogu poole palvega eraldada inves
teeringuteks täiendavalt 26 milj kr.

2. Eelmise aastani finantseeriti 
raamatukogu sihtotstarbeliselt ha
ridusministeeriumi kaudu. Scllc jajärg- 
mise aasta riigieelarves pole sihtotstar
belisi vahendeid ette nähtud ning kulud 
tuleb katta õppetöö summadest, nagu 
teevad seda teisedki õpperaamatu
kogud. Ülikool pöördus Riigikogu 
poole palvega eraldada raamatukogule 
43 milj kr tegutsemiseks avaliku teadus- 
ja rahvusraamatukoguna.

instituuti köidetud raamatukese, kus oli 
alguses sissejuhatav jutt küsitluse 
läbiviimisest ja küsimustikust, millele 
järgnesid hinnatud õppejõudude tule
mused. Raamatu, kus olid absoluutselt 
kõikide hinnatud õppejõudude tule
mused ja ka võrdlustabelid, saatsime 
kõikidesse teaduskondadesse.

KF: Koos tagasisidega saatsite te ka 
järelepärimise, kus küsisite, mida õp
pejõud küsimustikust arvavad. Mida 
vastati?

AK: Vastukaja oli üllatavalt positiivne 
ja suhteliselt lakooniline.

KF: Kas lihtsalt ci viitsitud teile vas
tata või olid kõik küsimustikuga väga 
rahul, mis te ise arvate?

AK: Osaliselt ei viitsitud vastata, sest 
laialisaadetud järelepärimistele saime 
vastuseid vaid kolmandiku ulatuses.

Tulemused internetti!
KF: Seekord ci pannud üliõpilas- 

csindus tulemusi internetti. Osaliselt 
seetõttu, et küsitluse maht oli ooda
tust väiksem. Edaspidi tuleks 
küsitluse tulemused ka interneti va
hendusel üliõpilastele kättesaadavaks 
teha, sest ülipilasesindusse tullakse 
materjalidega tutvuma vaid mingi 
kindla probleemi puhul.

H L : Üliõpilaste jaoks saab huvitavaks 
järjestikuste küsitluste võrdlemine. 
Scllc alusel saab näha, kas õppejõud ka 
midagi küsitluse tulemuste alusel muut
nud on.

AK: Internetis ei tohiks olla kõik kom
mentaarid. Osa infot võiks olla vaid õp
pejõududele.

KF: Ma saan aru, et te pooldate 
diskreetsemat asjasse suhtumist?

HL: Tuleb säilitada taktitunne, sest me 
ci suuda vastutada ankeetidel laekunud 
kommentaaride adekvaatsuse eest. Äkki 
mõni üliõpilane viskab lihtsalt nalja? 
Mcic soov ci ole kellelegi hingehaavu 
tekitada.

KF: On küsitud, miks mc ci vii 
küsitlust läbi arvutivõrgu baasil?

AK: Kõik inimesed pole veel in
ternetis kirjaoskajad.

HL: Ülikoolis ei ole piisavalt arvuteid. 
Sellisel juhul oleksid arvutiklassid 
koormatud uue lisaülesandega.

AK: Ankeedi täitmine loengus 
muudab selle protseduuri ülipilasele 
teataval määral sunduslikumaks. Kui sa 
juba loengusse tulid, siis on ka suur 
tõenäosus, et küsitluslehe ära täidad.

* * *

Projekti käivitamisel ja läbiviimisel 
osutatud abi eest täname dots Liina-Mai 
Toodingut, prof Rein Taagepera, prof 
Teet Seenet, prof Volli Kalmu ja prof 
Ants Peetsalu.

Katriin Fisch, 
TÜ Üliõpilasesinduse 

haridustoim konna esimees

15. detsembril tähistab oma 70. sün
nipäeva endine TÜ pedagoogika osa
konna professor Inge Unt. Alati särav, 
nooruslik, teotahteline, kiire ja liikuv - 
sellisena tunnevad teda kolleegid nii 
Tartus kui Tallinnas ning õpilased üle 
kogu Eesti.

Rohkem kui 30 aastat oma elust on 
juubilar seotud TÜ ja pedagoogika 
osakonnaga: õppimine aspirantuuris, 
töötamine dotsendi ja professorina, 10 
aastat kateedrijuhatajana.

Nende aastate jooksul on ta avaldanud 
mitu monograafiat, juhendanud 
arvukalt kraaditaotlejaid, Õpetanud tule
vasi õpetajaid ja innustanud tegevõpeta
jaid uurimistöö kursustel. Viimasel ajal

10. detsembril saab 60-aastaseks dot
sent Kalju Eerme, Tartu Observatoo
riumi kauaaegne töötaja ja Tõravere 
põlisasukas.

Sindi keskkoolist tuli ta 1963. aastal 
ülikooli füüsikat ja astronoomiat õp
pima, pärast lõpetamist asus tööle tol 
ajal elavalt tegutsenud sputnikute 
vaatlusjaama. Järgnesid aspirantuur 
ning teadustöö Tõravcrcs. Alul olid 
uurimisobjektideks taevatähed; hiljem 
maakera atmosfäär. Ta oli Eestis üks 
esimesi, kes Charles Villmanniga kos
moseuuringute Tõravere programmi lii
tus ja kes oli paarikümne aasta jooksul 
mitme projekti põhitäitja. Kohati üsna 
närvesöövaid pingutusi kroonis hulk 
publikatsioone teadusajakirjades ning 
1977 Eesti riiklik preemia. 1983. aastal 
kutsuti ta kohakaaslasena ülikooli vast
asutatud geofüüsika kateedri õppe
jõuks. Seda tegevust jätkab ta dotsendi
na keskkonnafüüsika instituudis. Ette 
on valmistatud mitu põhjalikku atmos
fääri füüsika õppekursust, juhendatud 
paljude üliõpilaste lõputöid, oponeeri- 
tud väitekirju.

Viimastel aastatel on juubilari

Oktoobris-novembris täitis ligi
kaudu iga neljas ülikooli töötaja 
ankeedi “Räägime palgast”. Uurimus 
toimus personaliosakonna ja sotsiaal
teaduskonna sotsioloogia osakonnas 
moodustatud uurimisrühma
koostegevuses. On märkimisväärne, 
et tegu on esimese ülikooli töötajate 
arvamusuuringuga, mis toimub üli
kooli juhtkonna tellimusel.

Uurimuse eesmärgiks oli saada infor
matsiooni töötajate arvamuste ja 
hoiakute kohta kolmes valdkonnas. 
Esiteks, kuivõrd ollakse tuttav praeguse 
palgakorraldusega, kuidas see toimib ja 
mida sellest arvatakse. Teiseks, kuidas 
suhtutakse võimalikesse uuendustesse 
ning missuguseid omapoolseid palgasse 
puutuvaid ettepanekuid töötajail leidub. 
Kolmandaks, mil määral ollakse ise hu
vitatud palgakorralduse uuendamises 
osalemisest. Taustaks paluti teavet ka 
küsitluses osalejate praegusest aineli
sest olukorrast.

Uurimus peab andma pildi loetletud 
valdkondadest ülikooli töötajaskon
nast kahes lõikes. Kõigepealt 
ametirühmade kaupa: professorid, 
dotsendid, lektorid, teadurid, spetsialis
tid jne. Selle kõrval peamised struk-

on juubilari huvisfääris andeka lapse 
probleemid.

Õnnitleme! Soovime raugematut indu 
ja energiat edaspidiseks.

Kolleegid TÜ pedagoogika  
osakonnast

teadustöö olnud suunatud atmosfääri 
osoonikihile ja Päikese ultraviolettkiir
gusele, kus maailmateadusse minevad 
süvauuringud põimuvad Eesti keskkon
naseire vajadustega. Avalikkusele on K. 
Eerme tuttav populaarsete kirjutiste ja 
paljude muude esinemiste kaudu.

Juubilar on alati olnud aktiivne ini
mene, mis on kaasa toonud valimise 
mitmetesse seltsidesse ja ühingutesse. 
Koos abikaasa Koidulaga on üles kas
vatatud kolm hästi cdasijõudvat ja hari
tud last ning ehitatud vastne kodumaja.

Jätkugu tugevat tervist ja leebel huu
morit veel rohketeks juubeliteks!

K olleegid ülikoolist ja Tõravercst

tuurilülid: kõik teaduskonnad, raama
tukogu, Füüsika Instituut, haldus- ja 
tugi struktuur.

Et jõuda sellise esindatuseni, moodus
tati töötajate üldnimekirja baasil küsitle
tavate juhuvalim. Viimasesse arvati 
suhteliselt rohkem töötajaid väikse
matest allüksustest, ct ka seal oleks ta
gatud küllaldane esinduslikkus. Kõiki 
valimisse arvatuid ei saanud küsitleda: 
kes oli pikemal lähetusel, kes haige, 
mõni keeldus. Ülikooli kui terviku koh
ta esitatavais tulemustes järgitakse 
töötajaskonna tegelikke proportsioone.

■A* i i  i :

Uurimuse korraldajad tänavad kõiki, 
kes võtsid vaevaks ankeeti täitaja oma 
ettepanekud kirja panna. Tehtud on vaid 
esialgne kokkuvõte ja analüüs saadud 
andmete põhjal jätkub.

Üldiselt lugesid küsitletud töötajate 
arvamuste kindlakstegemist vajalikuks, 
kuigi avaldasid ka mitmeid kahtlusi, 
mida järgnevalt püüamegi kummutada.

Nii kaheldi mõnel korral andmekogu- 
mise anonüümsuses ja kardeti, et 
küsimustele vastamisest võiks ehk 
kiisitletutele kahju tulla. Kinnitame -

J ä rg  4. lk

Üliõpilased hindavad õppejõude

Rein Vihalemm 60
9. detsembril sai 60-aastaseks dotsent Rein Vi

halemm.

Õnnitleb filosoofia osakonna pere!

Räägime palgast

Kalju Eerme 60
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Surm ja teispoolsus Vanas 
Testamendis

Prof Kalle Kasemaa akadeemiline loeng ülikooli 79. aastapäeva aktusel

I kka ja  jälle on inimeste pilgud pöör
dunud teispoolsusele. Inimeste 

elukvaliteet on küll paranenud, ars
titeadus on saavutanud tohutuid võite 
haiguste üle, ühiskonnakorraldus näib 
olevat muutunud stabiilsemaks. Kuid 
taanduma löödud haigused tulevad ta
gasi, kerkivad esile uued ja  seniteadma- 
tud, maailmas püsivad -  ja  tekivad -  
lahendamatuna tunduvad pingekolded, 
õnnetuste eest on inimene endiselt kait
setu ning teatavate õnnetuste statistika 
aina kasvab. See sunnib inimest pidevalt 
tunnistama oma piiratust ning esitab 
küsimuse inimelu lõpu ja  mõtte üle. 
Need on suurima eksistentsiaalse täht
susega küsimused, millele ainult re
ligioonid on seni suutnud rahuldava 
vastuse anda.

□ Prof Kalle Kasem aa akadeem il
ine loeng jätkub järgm ises UTs.

V ana Testament (VT) reli- 
gooniürikuna kajastab ajaloolisi 

iisraeli usundit, mis moodustas pinnase 
juutluse, kristluse ja  islami tekkimiseks 
ning mis loomult oli siinkretistlik usund 
ja  oli tekkinud iisraeli nomaadide ning 
Palestiina paiksete asukate uskumuste 
alusel. Sellele usundile oli eriomane, et 
kultuurmaa rahva usundi elementide 
kõrval säilis nomaadliku aja pärand, 
mis korrigeeris ja  suunas Kaananimaa 
põliselanike usundist ülevõetud jooni: 
kaanani polüteismi taustal tõi 
maksvusele monoteismi, kaanani 
(müütilise) tsüklilise ajakäsitluse ase
mele toi sisse lineaarse ajalootunde, 
kaanani (ja vana Lähis-Ida) despootliku 
kuningakäsitluse asemel toonitas kunin
gavõimu piiratust.

Kaananismide ümbervormimine iis
raeli usundis ei toimunud kõigil rinnetel 
üheaegselt. Mõned asjad võidi kohe 
paika panna, mõned aga nihkusid ta
gaplaanile ning nende suhtes kujunesid 
lõplikud seisukohad välja hiljem.

P ikka aega kÕr\’ale surutud ja  jah- 
veusundi poolt kujundamata ele

mentideks olid ka kujutlused surmast ja  
surmajärgsest olemisest. Nomaadluse 
aja jahvekummardajatele polnud need 
küsimused olulised: nomaadide usku
mustes oli suhe surmaga nõrk, sest 
nende liikumine hoidis neid eemal esi
vanemate haudadest, seepärast oli Jah
ve algselt "Elavate Jumal ja  mitte sur
nute Jumal'' kõige otsesemas tähen
duses. Ning kui põlluharijatest 
kaananlaste kokkusulamisel nomaa
didest iisraellastega kerkis küsimus, 
milline on Jumal Jahve suhe paikse 
elanikkonna kujutlustega surmast ja  
surmavallast, oli vastus lihtne: iisraeli 
Jumalal pole sellega mingit tegemist.

Kuna Jahvel ei olnud surma ja  sur
nutega tegemist, pidid kaanani rahvalt 
laenatud matusekombed ja  surmaku- 
j  utlused olema Jahve jaoks "roojased", 
ning kes nendega kokku puutus, muutus 
jahvistlikule kultusele mõneks ajaks 
kõlbmatuks, -  sellest kõnelevad surnuid 
käsitlevad religiooniseadused VTs. Et 
dekaloogi nõuete valguses mingi sur- 
nutejumalus ei oleks saanud astuda Jah
ve kõrvale ja  et Jahve oli võtnud omaks 
kõigi jumaluste funktsioonid, minetas 
endine kaananlaste usundi sur- 
mapärimuste kompleks oma numinoos-

suse ning sattus palja rahvapärase kom
bestiku tasemele, mida võidi harras
tada, kui see ei toimunud Jahve silma 
all.

O n selge, et sel moel oli tegemist 
enam kompromissi kui küsimuse 

lahendusega ning et kompromissi tule
musena võis jääda jõusse rohkem 
kaananlikku, kui seda oleks lubanud 
puhas jahveusund. Kuid säärase aren
gukäiguga -  surmakompleksi taandu
misega usundiväliseks kombestikuks -  
seletub ka, miks VTs on vähe juttu sur
mava/last ja  miks vastavad kujutlused 
on palju vähem läbi töötatud kui 
naabermaade Egiptuse ja  Mesopo- 
taamia usundites (egiptuse "Surnute 
raamatus ” esitatakse üksikasjaline teis- 
poolsuse topograafia, kujutades surnu 
teekonda läbi ohtude kuni jõudmiseni 
jumalikule "päikeselaevale”; on ole
mas kirjeldus ka sumerite surmavallast, 
kus on 7 ringikujulist väravatega müüri, 
kusjuures igas väravas tuleb valvurile 
jätta midagi ehetest ja  riietusesemetest, 
kuni alasti surnu jõuab all-ilma ju 
malatari ette). Seevastu taolised kohad 
VTs mõjuvad fragmentaalselt, otsekui 
detailid mingist tervikust.

P aistab, et surmavaid oli VT inime
sele pikka aega valdkond, mis seisis 

Jumalast eemal; suremine tähendas 
seega lahkumist maailmast ja  omastest, 
aga ka lahkumist Jumala juurest. Surm 
ootas inimesi, kui la oli vana ja  elust 
küllastunud, vana ja  väsinud, et tunda 
veel rõõmu elust ja  Jahve võimu all 
olevast maailmast. Siis võis inimene ra
huliku südamega minna. Kuhu? Vas
tuseid on kaks: lahkunu läheb hauda ehk 
"auku” -  sellega on mõeldud pere
konna malusepaika. Aga ta läheb ka 
allilma või surmavaida. Need on kaks 
eri paika ning nende aluseks on eri
nevad kujutlused, mida ei saa viia ühele 
nimetajale. Midagi inimesest näib 
jäävat ühendusse hauda pandud ke
haga; ei selgu, kuidas seda vahekorda 
on kujutletud, aga kui oli võimalik 
hauale minna ja  surnu vaimu välja kut
suda, siis nähtavasti vaim oli seotud 
liaitaga (surmavaid aga oli nii lahus 
elavate maailmast, et sealt ei olnud või
malik sõnumeid saada). Seejuures 
sooviti olla maetud esivanemate juurde; 
kui inimene maeti võõrsile või koos 
tundmatutega massihauda, arvati seda 
suureks õnnetuseks, sest peeti vajalikuks 
järeltulijate hoolitsust surnute eest 
(haudadele pandi toitu ja  jooki veel ca 
200 eKr); sellega seoses peeti õn
netuseks ka lastetust.

I nimeste tundmused oma surnute 
suhtes on ambivalentsed; ühelt poolt 

tuntakse nad oleval lähedased, ning 
peale nomaadide on kõigil vana-aja ja  
loodusrahvastel olemas kultuslik vahe
kord surnutega. Teiselt poolt on nad 
lõpmata kauged ja  kättesaamatud -  see 
on üldinimlik kogemus. Sellest tuleneb 
kujutlus surnute viibimisest erilises sur
nute riigis või surmavallas (Hades, Hei, 
Toonela jne). VTs on selliseks surnute 
riigiks š e ’õl: õõnes ruum kaugel maa 
all. Elavatele on š e ’õl täiesti ligipääs
matu, nagu ka sealt ei tule keegi tagasi. 
See paik on pime; kuid nii nagu seal 
puudub valgus, nii on ka inimese vaim 
seal hämaruses. Seal puuduvad eri
nevused ja  pinged, mis elu põnevaks 
leevad: kõik on seal ühesugused, on 
kadunud hingeliigutused ning kõige üle 
lasub vaikus. Seetõttu kõlab Koguja hin
nang, et elus koer on parem kui surnud 
lõvi. Ka aeg on še 'õlis lakanud; ja  kui
das saakski aega olla, kui pole teadvust, 
mis seda hoomaks? Teiseltpoolt aga on 
surmavallas kõik muutumatu ja  
igavene: kes on surnud, jääb selleks 
igavesti: "enne kui taevaid pole enam, 
nad ei ärka, neid ei äratata unesl ”. Sel
line saatus on igavene, kuid ka üldine: 
keegi ei pääse surmavalla käest (et še ’õl 
neelab sugupõlve sugupõlve järel, on ta

saanud pildiks täitmatust isust). 
Seepärast peetakse õnnelikuks seda, kes 
elab kaua ja  saab elust palju mõnu 
tunda; häda aga sellele, kelle pattja süü 
vihastab Jumalat nõnda, el Jumal an
nab ta enne oma aega surma kätte!

I israeli inimene tunneb, el tema elu on 
alaliselt surma ähvarduse all; 

haigust, vanadust, ülekohut ja vaena
mist kogetakse surmavalla ammuli 
suuna, mis ähvardab inimese neelata. 
Seepärast ei ole ka selget piirjoont elu 
ja  surma vahel, selle maailma ja  sur
mavalla vahel -  inimene saab juba 
selles elus tunda surmavalla õudusi. 
Ning kui VT inimene palvetab, el Jumal 
tooks ta välja surmast või surmavallast, 
siis ei mõelda sellega surnute 
ülesäratamist ega mingisse igavesse 
Õndsasse ellu viimist, vaid et Jumal 
jätaks inimese ellu ja  pikendaks tema 
senist elu. Inimene, kes pole vana ja  
elust küllastunud ning kes tunneb 
"surma köidikuid” enda ümber, tohib 
loota sellisele Jumala armu aktile. Nii 
möödub inimese olemasolu kahe 
pooluse vahel: elu ja  surm. Elu allikaks 
on Jumala lähedus, ning eemalolek Ju
malast asetab inimese surma meele
valda. Kui iisraeli inimene ütleb, et Ju
mal on “pannud la surmavaida ”, "sur
manud” jne, siis ei räägi ta sugugi 
piltlikult, vaid reaalsest olukorrast 
lähtudes.

Sellisel elu ja  surma komplemen- 
taarsel käsitlemisel on suur puudus: 
haigust ja  kannatust inimese elus sai 
pidada ainult Jumala viha (või äärmisel 
julmi nõiduse) tulemuseks. Kõige eba
meeldiva seostamine Jumalast eemal
oleva surma-poolega tegijahveusundile 
võimatuks paigutada haigused ja  kan
natused oma õigele kohale inimese elus; 
see sai võimalikuks alles siis, kui surmgi 
allutati Jumalale ning sellele nähti ette 
koht Jumala "majapidamises”, kuid see 
toimus sporaadiliselt alles VT lõpuajal.
-  On arusaadav, et selline inimsaatuse 
skemaatiline ja  ratsionalistlik käsitlus 
pidi põhjustama osale inimestest suurt 
meeleheidet, ning liobi raamatus 
kohtabki suurejoonelist protesti sellise 
saatusekäsitluse vastu.

E hkki VT teatel on surmavaid kõigi 
inimeste pärisosa, kus neid ootab 

troostitu saatus eemal Jumalast, ei ole 
see VT viimane sõna surma ja  kaduvuse 
kohta. Teistsuguseid kohti ei ole 
muidugi mõista palju, ning terve hulk 
traditsiooniliselt Uue Testamendi või 
kristliku kiriku õpetuse vaimus 
mõistetud kohti tuleb VT teoloogiliste 
vaadete kindlaksmääramiseks rahu
likult kõrvale jätte. Ent mõned kohad 
jäävad siiski järele.

Üheks selliseks kohaks on 49. Laulu 
salm 16. Laulu mõtteks -  eestikeelses 
tõlkes on alapealkirjaks "Meeletus on 
loota varanduse peale" -  on õpetada 
meelerahu, nähes rikkuse ja  võimu kuri
tarvitust ja  kumuleerumisi: surm teeb 
lõpu vägevatele ja  vägevusele, 
seepärast "ära karda, kui keegi rikas
tub”. Kui inimene ka kiidab end õn
nelikuks oma elus, läheb ta siiski esiva
nemate juurde, kes "iial ei saa näha 
valgust”. Psalmi lähedus Koguja 
elunägemisele on ilmne: ka rikas ja  
vägev surevad ning seega on nende 
vägevus viimselt vaid "tühisuste 
tühisus”. Ent laulu mõttekäiku kat
kestab s. 16: “Kuid Jumal lunastab mu 
hinge surmavalla käest, sest ta võtab mu 
vastu ”. See lause paistab olevat 
võõrkeha psalmis ja  võib olla hilisem 
lisand. Meile on see aga oluline tõend 
hilisema aja lootusest, et Jumal võtab 
vaga inimese hinge enda juurde, nii et 
see surmavaida ei satu. Sama kujutlust 
kohtab üldiselt hiliseks peetavas Laulus 
73, kus see ei ole lisand, vaid on or
gaaniliselt seotud tekstiga.

Järgneb

Huygens Programmi 
stipendiumid

Eesti üliõpilastel, magistrantidel ja 
doktorantidel on võimalik taotleda sti
pendiumi 3 - 1 0  kuuks Hollandis õp
pimiseks.

1. Stipendium m agistri-või 
doktoriõpinguteks

Nõuded:
* mitte vanem kui 35 aastat,
* hea hollandi või inglise keele oskus,
* lõpetanud mitte rohkem kui 2 aastat 

tagasi {magistriõpingute korral),
* minimaalne Hollandis viibimise aeg 

on 3 kuud.
Nõutavad dokumendid (4 eksemp

laris):
- taotlusvorm (saadaval välisüliõpilas

talituses),
- koopiad diplomi(te)st koos hin

netelehega,
- inglise keele testi sertifikaat 

(TOEFL/IELTS),
-CV,
- põhjenduskiri,
- 2 soovituskirja,

- vastuvõtukiri mõnest Hollandi üli
koolist,

- passi koopia,
- kiri õppemaksu osalise katmise koh

ta, juhul kui õppemaks on suurem sti
pendiumiga ettenähtud summast.

2. Stipendium hollandi keele ja 
kultuuriõpinguteks üliõpilastele

Eeldus: algteadmised hollandi keelest. 
Stipendiumi kestus: 3 - 1 0  kuud. Nõu
tavad dokumendid: vt punkt 1.

3. Hollandi keele ja kultuuri 
suvekursus

Eeldus: algteadmised hollandi keelest. 
Vastavat informatsiooni ja taotlus- 
vorme võib saada hollandi keele õpeta
jatelt.

Tähtaeg: 1. märts 1999 (Nuffic).
Dokumentide esitamise tähtaeg 

(välisüliõpilastalituses) 21. jaanu ar.
Informatsiooni õppimisvõimaluste ja 

stipendiumite kohta Hollandis võib 
leida WWW-aadressii: http://www.nuf- 
fic.nl.

Lp viimase kursuse üliõpilased 
ja magistrandid!

Eesti-Flandria lepingu raames 
pakutakse stipendiume 1999/2000. 
õppeaastaks Euroopa Kolledžis (Bel
gia, Brugge või Poola, Natolin) õp
pimiseks.

Erialad: majandus, õigus, politoloogia 
ja välissuhted.

Eeltingimused: kandideerija vanus alla 
30 a, prantsuse ja inglise keele oskus.

Kandideerimiseks nõutavad doku
mendid:

- taotlusvorm,
-CV,
- diplomi koopia koos hinnetelehega,
- tõend prantsuse ja inglise keele 

oskuse kohta,
- 2 soovituskirja,
- arstitõend.
Tähtaeg (välisüliõpilastalituses) 21. 

jaanuar.
Piret Lai, 

välisüliõpilastalitus

Greifswaldi Ülikool
on pakkunud Tartu Ülikooli kui oma 
partnerülikooli üliõpilastele (alates 3. 
kursusest) võimaluse taotleda stipen
diumi õppimiseks Greifswaldi Ernst 
Moritz Amdti Ülikoolis ajavahemikus
1. aprillist 16. juulini 1999. Ajava
hemikus 17.-27. märts on võimalik osa 
võtta saksa keele intensiivkursusest. 
Lähemat informatsiooni Greifswaldi 
Ülikooli kohta saab aadressil 
http://www.uni-greifswald.de.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada 
järgnevad dokumendid:

* ankeet,
* avaldus põhjendusega (saksa 

keeles),
* väljavõte õpinguraamatust,
* soovituskiri (saksa või inglise 

keeles),
* saksa keele tõend.
Dokumente oodatakse välisüliõpilas- 

talitusse (ph 104, tel 375 151) 15. 
jaanuariks.

Informatsiooni saab välissuhete tali-

□ Ernst M oritz Arndt ootab tu
dengeid oma partncrülikoolist.

tusest ph 304, tel 375 615 Lea Kivi või 
välisüliõpilastalitusest ph 104, tel 375 
151 Piret Lai.

Lea Kivi, 
välissuhete talitus

Uusi stipendiume Eesti 
Üliõpilaste Toetusfondilt

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs 
võtab vastu stipendiumi sooviavaldu
si 1999/2000. õppeaastaks. Käesoleval 
sügisel alanud õppeaastal on toetus
fondil 51 stipendiaati; fondi juhatusel 
on heameel teatada, ct 21. sajandi 
lävel on ette näha nii stipendiaatide 
arvu kui ka keskmise stipendiu- 
misumma suurenemist.

Toetusfond sai alguse New Yorgis 
omavahelise laenukassana varsti pärast
II Maailmasõja lõppu. Tänu peamiselt 
USA väliseestlaste annetustele ja päran
dustele on sellest võrsunud tähelepanu
väärne sihtkapital, mille sissetulek kasu
tatakse täiel määral eesti päritoluga 
üliõpilaste stipendiumidega toeta

miseks. Mitmed pärandajad on toetus
fondile teinud eeskirju õppealade kohta, 
mis alal võib tudengeid toetada. Selle 
tagajärjel on toetusfondil eriti avaraid 
võimalusi stipendiumide määramiseks 
arstiteaduse, majandusteaduse ja põllu
majanduse üliõpilastele.

Kandideerida võivad eesti üliõpilased 
kõikjal vabas maailmas, asukohamaast 
olenematult. Soovi avaldusankccdid 
kõigiks 1999/2000. õppeaasta stipen
diumideks on saadaval toetusfondi 
juhatuse aadressil: Estonian Studcnts 
Fund in USA, Inc., PO Box 110, New 
York NY 10185, USA. Eestis jagab

Järg 4. lk

http://www.nuf-
http://www.uni-greifswald.de
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Räägime palgast aeta diurna
SEL NADALAL

7. detsembril
□

A lgu s 2. lk

ankeeti täitnute nimestikud ja ankeedid 
ise on rangelt lahus ning täidetud 
ankeedid pole andmesisestuse järel 
kellelegi kättesaadavad.

Ankeedis esitati ka üldisi küsimusi 
täitjate kuuluvuse kohta, milleta pole 
võimalik kogutud vastuseid diferent
seerida. Tulemused avalikustatakse 
üksnes ametigruppide, teaduskondade 
ning teiste suurte töötajate rühmade 
lõikes. Kartus, et teatavaks saavad 
näiteks teatud õppetoolist või väikse
mast instituudist kogutud ankeedivas
tuses ja et keegi pahatahtlik saab välja 
raalida, kelle arvamustega on konkreet
selt tegu, pole põhjendatud.

Tahame kinnitada, et ei uurimisgruppi 
ega ka ülikooli juhtkonda töö tellijana ei 
huvita töötajate vastused ükshaaval, 
vaid see, mis kajastub töötajaskonna 
põhirühmade arvamustest ja valupunk
tidest, samuti erisustest erinevate struk
tuuride lõikes.

Näitamaks, kui paljude kolleegidega 
koos iga ankeeditäitja arvamused 
uurimuses osalevad, loetleme tegelikult 
küsitletute arvud praeguse seisuga iga 
põhiüksuse töötajate üldarvude taustal:

usuteadusk - 8 täidetud ankeeti 14 
töötaja kohta,

Õigusteadusk -  37 48-st, 
arstitcadusk -  75 436-st, 
filosoofiateadusk - 68 319-st,

de Teabekeskus (TÜ raamatukogu, 
Struve 1, EE240Q Tartu). Täidetud 
ankeedid kõigi vajalike lisadega tuleb 
tagastada ülaltoodud New Yorgi aadres
sil hiljemalt 28. veebruariks 1999. Va
jaliku dokumentatsiooni muretsemiseks 
tuleb realistlikult varuda kuu aega, nii et 
blankette ei ole mõtet nõutada pärast 
jaanuari lõppu. Hilinenud või 
puudulikult täidetud sooviavaldusi ar
vesse ci võeta. Toetusfondi juhatus 
juhib tähelepanu ka sellele, et kogu 
fondi asjaajamine käib posti teel; tele-

Elmar Leppik 
100

(1 8 9 8 -1 9 7 8 )
11. detsembril kell 16.15 algab ajaloo 

muuseumi konverentsisaalis teadus- 
loopäcv, mis on pühendatud professor 
Elmar Leppiku (a-ni 1950 Lepik) 100. 
sünniaastapäevale.

1898. aasta 4. detsembril sündinud sil
mapaistev eesti rahvusest botaanik ja 
(ütopatoloog jättis oma jälje nii

A ja looku ltu uri ajakiri 
T una 1/1998

Uus ajalookultuuri ajakiri sisaldab nii 
arhiivimaterjalide publikatsioone 
(dokumente, mälestusi, kirju), 
tõsiteaduslikke analüüse arhiivin- 
dusteooriast ajaloofilosoofil iste
vaatlusteni kui ka diskussioone ja popu
laarseid ning alternatiivseid käsitlusi.

bioloogia-geograafiateadusk - 49 
231-st,

füüsika-keemiateadusk - 37 2 18-st, 
kehakultuuriteadusk - 48 61-st, 
majandusteadusk - 30 70-st, 
matemaatikateadusk - 47 115-st, 
sotsiaalteadusk - 32 102-st, 
raamatukogu - 65 355-st,
Füüsika Instituut - 34 155-st, 
haldus- ja tugistruktuur- 125 688-st, 
teised ülikooli asutused (ettevõtted)- 

37 177-st.
Kokku 697 küsitletut 2989 töötajast. 
Siinkohal palve neile küsitluses 

osalenutele, kellel seoses sellega, et 
uurimisrühma küsitleja pole ankeedi 
järele tulnud, või siis mõnel muul põh
jusel on täidetud küsimustik tagasta
mata: palun saata need sisepostiümb- 
rikus sotsioloogia osakonda R. Mu
raka nimele.

Lähemal ajal alustame palgauurimuse 
pohitulemuste tutvustamist, nagu 
ankeedi täi tjadki tarvilikuks pidasid, nii 
ülikooli ajalehes kui ka veebi siseinfo 
leheküljel.

Uurimisgrupp ja tellijad loodavad, et 
lisaks “teadasaamise” fenomenile ku
juneb uurimuse baasil ka kasutoov dia
loog ülikooli palgakorraldajate ja pal- 
gasaajate vahel.

Leelo Muru, 
Rein M urakas

□ Rahvusraamatukogus kirjutasid 
rektor prof Jaak Aaviksoo ja Eesti 
Panga president Vahur Kraft alla 
kahepoolsele koostöölepingule.

□ Rahvusraamatukogus toimus üli
kooli päev Tallinnas. Prof Jaan 
Ross pidas akadeemilise loengu 
“Mis on kuulmisparadoksid?”. 
Toimus infotund eesti ja vene õp
pekeelega koolide õpilastele, avatud 
ülikooli infotund jm.

ö  8. dets -  toimus valitsuse istung.

10. detsembril
□  Türi kolledžis avati tudengimaja l 

osa. Prof Peeter Saari pidas 
akadeemilise loengu “Tunnus
märke füüsikalise optika aktsiate 
tõusust algaval sajandil”.

□  10.-11. dets - toimub ülikooli ajaloo 
muuseumis teaduskonverents “ 10 
aastat Õpetatud Eesti Seltsi taas
tamisest ja rahvusteadused Eestis 
1 988-1 9 9 8 " . Korraldajad ÕES ja TÜ 
ajaloo osakond. 10. dets avati raama
tukogus näitus "Rahvusteadused

väitekiri
16. detsembril kl 16.15 kaitseb Füüsika 

Instituudi saalis (Riia 142) Sergei l)ol- 
gov doktoritööd “Elektronergastused 
ja defektiteke mõningate metallide oksi
idides”. Oponendid dr N. Mironova 
(Läti Tuumauuringute Keskus) ja prof 
L. Pung.

16. dets kl 12.15 kaitseb Lossi 3, aud 
427 Tanel Moora magistriväitekirja 
“Muistsete loodusolude osast kiviaja 
asustuse kujunemisel Kunda ümb
ruses”. Oponendid dr Lembit Jaanits ja 
akad Anto Raukas.

16. dets kl 14.15 kaitseb Lossi 3, aud 
427 Ülle Tamla magistriväitekirja 
"Hõbccscmete valmistamistchnoloogia 
Eestist leitud 9.-13. sajandi materjali 
põhjal". Oponendid dr Valter Lang ja 
prof dr Kaalu Kirme.

17. dets kl 12.15 kaitseb Lossi 3, aud 
427 Heidi Luik magistriväitekirja 
“Muinas- ja keskaegsed luukammid 
Eestis”. Juhendaja dr Valter Lang, opo
nendid pro f emer dr Evald Tõnisson ja 
magphil Mati Mandel.

17. dets kl 14.15 kaitseb Lossi 3, aud 
427 Gurly Vedru magistriväitekirja 
“Kahala järve ümbruse asustuspiirkond 
muinasajal". Juhendaja dr Valter Lang, 
oponendid mag phil Ain Lavi ja mag 
phil Andres Tvauri.

konverents
Eesti keeletehnoloogia

14.-15. detsembrini korraldab Eesti 
keeletehnoloogia arvutuslingvistika 
uurimisrühm aastalõpukonvercntsi: 
“Eesti keeletehnoloogia ja mis meil 
sellest ...kasu on, ...olemas on” hu
manitaarhoones aud 405. Keeletehno
loogia on arvutuslingvistika ja in-

N B !
UT ilmub sel aastal veel 

tuleval reedel, 18* 
detsembril. 

1999. aasta esimene 
number ilmub reedel, 8. 

jaanuaril.

Eestis 1988-1998".
11. dets - kell 11.30 algab infotund 
Orissaare Gümnaasiumis ja kell
14.30 algab infopäev linna güm
naasiumide Õpilastele Kuressaare 
Gümnaasiumis.

□ II. dets - kell 9.15 jätkub ajaloo 
muuseumis teaduskonverents “ 10 
aastat Õpetatud Eesti Seltsi taas
tamisest ja rahvusteadused Eestis 
1988-1998". III istung: ajalugu; kell
15.15 algab IV istung: arheoloogia, 
kunstiajalugu, õigusajalugu.

TIILEVAL NÄDALAL
□ 14. dets - kell 16.35 peab EVTs 

avatud ülikooli loengu prof Rein 
Teesalu “Südamelihase infarkt” .

□  14. dets -  kl 16 akadeemiline loeng 
Pärnu Kolledžis -  prof Raivo Mänd 
“Sugulisest valikust loomadel ja ini
mestel”.

О 15. dets - TÜ valitsuse istung
(eelarve II lugemine, 1999/2000. õ-a 
akadeemilise kalendri kinnitamine 
j i n 

fotehnoloogia lõikumisala. Selle efekti
ivne toimimine on infoühiskonda siir
dumise vältimatu eeldus. Konverentsi 
eesmärk on tuua kokku 
kcclctchnoloogilistc programm vahen
dite tegijad, kasutajad, aga ka rahastajad 
Eestis, ct saada ülevaade sellest, mis 
meil juba on tehtud, mida vajatakse ja 
kust saada selleks raha.

loeng______
Jaan Krossi loengud

Vabade kunstide kutsutud professori 
Jaan Krossi viimased loengud on 
neljapäeval, 17. dets kell 16.15 ja 
reedel, 18. dets kell 10.15 ph aud 102. 
Teema: “Tõlkimine - kas kunst, kas 
teooria?”

_____ varia______
Jakob von U exk ülli Keskusel

on rõõm teatada, et tema sündimisest 
möödus sellel sügisel viis aastat. Iga
aastane keskuse üldkoosolek on reedel,
II. detsembril kell 16 ELUSi Majas 
(Struve 2). Esitamisele tulevad et
tekanded:

• prof Kari Lagerspetz -  “Explana- 
tions of Purposiveness in Living Na- 
ture”,

• Kadri Tüür -  “Kirjandusõkoloogia 
kohasusest” ja

• Timo Maran -  “Ülevaade J.v.Ucx- 
külli keskuse aastasest tegevusest”.

Ametliku osa lõppedes toimub vaba 
vestlusring ning väike teelaud.

T artu  N o rra  Seltsi 
jõuluõhtu toimub reedel, 18. detsem
bril kl 17.30 humanitaarhoones Lossi
3.

Hologrammide 
näitus

Neljapäevast, 17. detsembrist on kõi
gile avatud Tähetornis Ahhaa huvikes
kuse korraldatud hologrammide näitus. 
Eksponeeritud on 44 hologrammi ja 
näitus on esimene taoline Eestis.

muuseum 
näitus

A ja lo o m u u se u m
Toomemägi

http://www.ut.ee/REAM/
K-P 11-17
Info, ekskursioonide tellimine 375 677. 
Ruumide üürimine: 375 675.
Näitused: Kärt Mikli skulptuurid 

"Mütoloogilised loomad”, “Ülikool stag
natsiooni köidikus”.

Muuseumis on võimalik tutvuda 
videofilmidega ülikooli ajaloost ja täht
sündmustest: “Tartu Ülikool aastail 1919- 
1932”, “Ülikool nõukogude okupatsiooni
aastatel”, “70 aastat eestikeelset ülikooli”.

K u n st im u u se u m
Peahoone 

E-R 11-16. Info 375 3R4 
Püsiväljapanek: skulptuurid: kreeka 

arhailise, klassikaliseja hellenistliku kuns
ti paremate tööde kipsist jäljendid.

Näitus: Tõusva päikese maa jaapani 18.
- 19. saj puugravüüridel ja kapten 
Krusenstemi 1803. - 1806. a ümbermaail
mareisi piltidel.

Ekskursioonid aulasse ja kartserisse.

Z o o lo o g ia m u u s e u m  
Vanemuise 46 

http://www.ut.ee/BGZM 
K-P 10-16. Info 375 833.
Püsinäitus: lindude saali rõdul linnu

munade näitus.
Näitus: “Zooloogilised vaatlused ja 

kollektsioonid”.

G e o lo o g i a m u u se u m  
Vanemuise 46

http://www.ut.ee/BGGM/
K-L 10-16. Info 375 839.
Näitus: “Armin Öpik 100".

B o ta a n ik a a ed  
Lai 40 

E-P 10-17. Info 376 218.

R a a m a tu k o g u  
E-R 10-17
Näitused: TÜ raamatukogu Eesti kul

tuuriloos; Meelis Luks - arvutigraafika, 
maal, joonistused; Aivo Lõhmuse fotod 
“Mäe Hääl. Talv Etruurias”; Eesti Raama
tukoguhoidjate Ühing 10.

U u s  n ä itu s!
Arscni Mölder - Ehted (metallehistöö); 

Taneii Eskola ja Heini Lehväslaiho fotod 
“Loomastik ja Aulanko Rahvuslik 
Maastikukaitseala”; “Rahvusteadused 
Eestis 1988-1998".

Raam atumuuseum 
E-R 12-15
Autograafide näitus “Epistolae aulogra- 

phae... Kirjavahetused ja kollektsioonid”.

TANTSUKLUBI 
ÕLLERESTORAN 
Norva m nt 27 
Tel 403 157 

Ava tud 1 1 -4 .3 0  
Kuni kl 21 sissepääs AUDITOORIUM 

tasula! — . . . . . . . . . . . . . . .
R 11 .dets “Kaunisjõuluunistus"

Anne Veski omob ä n d i g a  

D J O n u T o m

NBl Kl 20-21 sanitaartund. 
Alateskl21 pääse30kr,

L I 2 .dets M e e lis m u u s ik a tk õ ig ile
DJErvinHurt,lisakstantsutrupp 
Sandra. Alates Id 21 pääse 30  kr. 

P13.dets DJT.TRAX. Alateskl21 pääse25kr, 
E l 4 .dets DJJaanusSepp.Tasuta 
T l  5. dets Saku Spurt-DJ Aivo Johanson

K II 9 välkpiljard kõigile, välkviktoriin, 
tantsuvõistlused Saku auhindadele 
Al kl 21 pääse25kr.

К 16. dets "Jöu lupra lle ''M . Matvere &
Väikeste Lõõtspillide Ühing
* tervisesnapsJägermeistrilf 
DJ T. Trax. Pidu toetavad Jägermeister 
jaBeck's, NB! Kl 2 0-2  J sanitaartund 
Alates kl 21 pääseSOkr.

N 1 7 . dets Eilsesttänsesse. DJOnuTom  
Alates kl 21 pääse 2 5 kr.

NB! R18. dets ans JA/W

Uusi stipendiume Eesti 
Üliõpilaste Toetusfondilt

Algus 3. lk  foni-, faksi- või e-posti ühendus ei ole

ankeete ka Põhja-Ameerika Ülikooli-

sojaeelse Eesti kui -järgse USA teadus-

TÜ  raamatupood soovitab:

saadaval. Samuti soovitab juhatus 
tungivalt mitte tarvitada kirjavahetuseks 
tähitud posti, mis on teel tunduvalt 
kauem kui tavaline Õhupost, Ohu- 
postikirjad saabuvad tavaliselt nädala 
jooksul.

Sooviavalduste hindamine nõuab 
aega. Stipendiaadid selguvad tõenäo
liselt alles 1999. aasta hiliskevadel. On 
äärmiselt tähtis, et taotlused oleksid 
varustatud kandidaadi alatise (koduse) 
aadressiga, kust on garanteeritud posli 
edasitoimetamine. Kõigil kirjadel peab 
leiduma saatja nimi ja aadress — saatja 
aadressist ümbrikul ei piisa.

lukku.
Sõna võtavad prof Ülo Lepik, prof 

Erast Parmasto, prof Karl Annuk ja Kcn 
Kalling.

Enesestmõistetavalt on Tunas oma koht 
nii arvustustel, tutvustustel kui ka asjak
ohasel informatsioonil. Eelkõige räägib 
Tuna Eestist, kuna aga Eesti ajalugu on 
lootusetult läbi põimunud terve 
Euroopa, eriti aga naaberriikide 
ajalooga, räägib Tuna ka teistest.

TÜ Raamatupood asub Tartus, 
Ülikooli tn 11. Avatud E-R 9-18,

L 10-16.

18. dets - TÜ nõukogu istung.

info

LTLTLTU

I l l i

Peatoim etaja Varje Sootak  
Toim etaja Reno Hekkonens 
Tel 375  680; 251 42 300  
Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, ruum 137 
Tartu EE2400  
E-post: ajaleht@ ut.ee  
Faks: 37 27 375 440  
Trükk: Q/Ü G reif 
Tellim ise nr. 1239  
Tiraaž 700. UT ilmub reedeti

Poolaasta tellim ishind
(postiga)
ülikooli pensionärid 
Reklaamihind 
1., 3. ja 4. lk:
1/1 (268x372 mm) 
1/2 (194x268 mm) 
1/4 (131x194 mm) 
1/8 (92x131 mm) 
1/12 (92x64 mm)
1/24 (44x64 mm)

100 ,-

50,-

5000,-
2700.-
1500,-
800,-
500,-
250.-

Esilehekülje reklaam
1/1 (ei müüda)
1/2 (194x268 mm)
1/4 (131x194 mm)
1/8 (92x131 mm)
1/12 (92x64 mm)
1/24 (44x63 mm)

3700.
2200,
1400,

800,
400,

Esiküljel ainult ülikoolile eriti sobilik rek
laam.
Kujundus 20% tellitava pinna summast.

Foto ja/või logo kasutamine 50.- 
Korduvreklaam 10% odavam, alates 3. 
korrast 20% odavam

Kuulutused (ost, müük, tutvus, kaas
tunne, õnnitlus jmt):
Ühe rea hind 5,-
Raam kuulutuse ümber 20,-

Reklaamtekst: 
Ühe rea hind 10 ,-

Logo ja/või foto kasutamine 50.-

Üliõpilastele ja ülikooli töötajatele 
erakuulutused ja reklaam 20% odavam. 
Väljaspool ülikooli asuvate haridusasu
tuste (koolid, haridusosakonnad, laste
kodud jmt, v.a. era- ja kommertsasu- 
tused) kuulutused tasuta.
Ülikooli struktuuriüksuste tasuliste 
teenuste kuulutamine ja reklaam 20% 
odavam.

t i I

http://www.ut.ee/REAM/
http://www.ut.ee/BGZM
http://www.ut.ee/BGGM/
mailto:ajaleht@ut.ee

