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Füüsika-keemia- 
teaduskonna 
dekaani valimine
Rektor kuulutas välja füüsika- 
keemiateaduskonna dekaani 
valimise. Kandidaate saab esita
da 20. veebruarini. Kandidaate 
registreerib ülikooli akadeemili
ne sekretär.

Mihkel Zilmer vali
ti taas biokeemia 
professoriks
TÜ nõukogu valis meditsiinilise 
biokeemia professoriks tagasi 
Mihkel Zilmeri (pildil).

Zilmeri kandidatuuri toetas 
58st nõukogu hääletanud liik
mest 57. Mihkel Zilmer lõpetas 
TÜ bioloogia-geograafiateadus- 
konna ja  arstiteaduskonna va
helise eriprogrammi alusel bio
keemia eriala 1971, 1976 kait
ses bioloogiakandidaadi ja 
1992 meditsiinidoktori kraadi.

1971. aastast on ta töötanud 
TÜ arstiteaduskonnas, 1992. 
aastal valiti biokeemia professo
riks. 1994. aastast on Zilmer 
biokeemia instituuti juhataja.
1997. aastal anti prof Zilmerile 
arstiteaduskonna medal välja
paistva õppe-ja teadustöö eest.
1998. aastal sai ta EV teadus
preemia ja  1999 EV innovat
siooni peapreemia.

Põhilised uurimisvaldkon
nad on haiguste patogeneesi ja 
teraapia nüüdisaegsed biokee
milised mehhanismid ja  uudse
te peptiidide biokeemilis-neu- 
rokeemiline skriinimine.

Ta on Rahvusvahelise Biokee
mia Seltsi liige, rahvusvahelise 
teadusorganisatsiooni “Society 
Free Radical Research” liige, SA 
Geenikeskus asutajaliige.
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Õpetajakoolituse semi-
• •

nar Tartu Ülikoolis
Andres Toode

11. jaanuarit toimub ülikoolis 
õpetajakoolituse õppekava
de seminar “Õpetajakoolitu
se õppekavade reform -  
ideed ja tegelikkus”.

Seminari korraldajate ees
m ärk on tutvustada ning ana
lüüsida õppekavade reformi 
käigus valmivaid õpetajakooli
tuse õppekavasid Tartu Ülikoo
lis. “Soovime sisuliselt arutada, 
kuidas tulevasi õpetajaid kooli
tada nii, et saavutada Eesti ha
riduse ees seisvaid eesmärke,” 
selgitas haridusteaduskonna 
dekaan professor Toomas 
Tenno.

2007. aastaks peab rakendu
ma Eesti põhikooli ja  güm naa
siumi uus õppekava.

Professor Tenno sõnul on olu
line muuta hariduse paradig
mat ja asendada õpetajakeskne 
ning mälule rajanev õpe õpila- 
sekeskse aktiivõppega, mis 
arendab õpilaste loominguli
sust, samuti mõtlemis-ja otsus
tusvõimet

“Kuna järgmisel sügisel alus
tavad uute õppekavade alusel 
õpinguid need üliõpilased, kes 
lähevad kooli tööle aastal 2007,

kui üldhariduskoolis rakendub 
uus õppekava, siis peame 
uuendatud õpetajakoolitusega 
kindlustama sellise õpetajate 
hariduse, mis vastaks koolis ra
kenduvale uuele õppimise ja  
õpetamise paradigmale,” ütles 
prof Tenno.

Seminari avab rektor prof 
Jaak Aaviksoo, ettekannetega 
esinevad ülikooli õppeprorek
tor prof Volli Kalm, haridustea
duskonna dekaan prof Toomas 
Tenno, haridusministeeriumi 
poliitikaosakonna keskhariduse 
talituse juhataja Helmer Jõgi 
ning Eksami ja  Kvalifikatsiooni 
Keskuse õpetajaosakonna juha
taja Mari-Epp Täht.

Peale ettekandeid toimuvad 
erinevate kooliastmete õpetaja
te Õppekavade arutelud töötu
bades. Seminar lõpeb kokku
võttega töötubadest.

Kutsutud on haridusminis
teeriumi esindajad, maakonda
de haridusjuhid, koolijuhid, 
ainesektsioonide juhid, õpeta
jad jt.

Seminarile registreerunuid 
on praeguseks üle 200.

Info: haridusteaduskonna 
dekanaadi juhataja Kristi Jõe
saar, tel (07) 376 122.

... ja plaanide tegemise faa
sist on juubeli korraldajad 
jõudnud ettevalmistustööde 
argipäeva. Välja on settinud 
juubeliürituste kava.

Igaks juhuks olgu kohe öel
dud, et Aleksander I monu
menti Tartusse siiski ilmselt ei 
tu le ja  Aleksandri aasta asemel 
tähistame lihtsalt juubeliaastat. 
Samas on selge, et juubeli põhi
rõhk on keiserliku ülikooli aas
tapäeval.

200 aastat Tartus pidevalt te
gutsenud ülikool on oma ole
masoluga avaldanud otsustavat 
mõju eesti rahva kujunemisele 
ning oma teadussaavutustega 
viinud Eesti maailmakaardile.

Juubeliaasta möödub moto 
Academia Gustaviana 370 -  
Kaiserliche Universität Dorpat 
200 all.

Juubeli olulisimad kuupäe
vad on 3. ja  4. mai, mil Tartu 
Ülikooli on oodata kõrgetase
melisi külalisi.

Aktuse ja konverentsiga defi
neerib ülikool end teljel, mille 
ühes otsas rahvusülikooli vas
tutusrikas positsioon ning tei
ses rahvusvahelise akadeemili
se elu nõudmised.

Teadusloost kitsamalt huvita
tutele avaneb võimalus alles 
detsembris, mil ülikooli ajaloo 
muuseum korraldab teadusloo 
konverentsi Tartu Ülikooli aja
looga seotud teem ade käsitle
miseks.

Ilmselt kõige “keisritruum” 
ettevõtmine, mis juubeli puhul 
planeeritud, oleks nn 
“Aleksandriloengu” traditsioo
ni tekitamine.

Viimase all peetakse silmas 
aulaloengut, mille peab tunnus
tatud spetsialist vene poliitika 
või kultuuri alal.

Loeng on mõeldud tähistama 
rektor Pairoti kuulsat kõnet kei-

Aleksander l, keiser, kelle allkiri andis Tartule tagasi 
tema ülikooli. r ep r o

ser Aleksander I-le 3. juunil 
1802.

Et tugevdada juubeliaastal 
veelgi suhteid ülikooli ja  Tartu 
Unna ning tartlaste vahel, on 
pühapäeval, 5. mail ülikooli ke

vadpäevade lõppenult, planee
ritud Toomele rida meelelahu
tuslikke üritusi eeskätt linna
rahvale. Loodetavasti kujuneb 
sellestki kevadpäevast iga-aas- 
tane traditsioon, mis juhatab

V A L IK  J U U B E L I A A S T A  U R I T U S I *

25. veebr - 3. märts -  J. Lotmanl 80. juubelile pühendatud 
rahvusvaheline kongress “Kultuurisemiootika: 
mehhanismid, piirid, Identiteedid.”.

25.-26. aprill -  arstiteaduskonna, sotsiaalteaduskonna ja
eetikakeskuse konverents “Medlclne, Ethics and Society’ .

24. aprill -  Näitus “Ülikoolilt Eestile” TÜ Ajaloo Muuseumis.
3. mai -  Ülikooli taasavamise 200. juubel. Aktus.
4. mai -  Ülikooli taasavamise 200. juubel. Konverents “National

International Unlverslty.
5. mai -  Rahvapidustused Toomel.
Juuni -  “Aleksandriloeng”.
20. juuni-Tartu Ülikooli Raamatukogu 200. juubeli tähistamine. 
Juuli -  Ülikooliga seotud inimeste haudade korrastamine 

Peterburi Smolenski luterlusu kalmistul.
13.-14.oktoober- Rahvusvaheline konverents TÜ Raamatukogu 

200. juubeli tähistamiseks.
11.-12. oktoober -  Konverents “200 aastat vene ja slaavi 

filoloogia õpetamist Tartu Ülikoolis”.
25. oktoober -  Academia Gustaviana 370.
6. detsember -  Ülikooli ajaloo konverents.

* kavas võib toimuda muudatusi

sisse hooaja Toomel. Ülikooli tähtpäevade auks il-
Juubeliaastal leiab Tartu Üli- mub juubelim ünt ja juubeli-

koolis ja linnas aset muidugi mark.
võrratult enam sündmusi, kui Juubelitoimkond näeb hea
need, mida juubelitoimkond meelega ennast koostöös kõigi
kitsalt enese täita on võtnud. 2002. aastal Tartu Ülikoolis üri-

Initsiatiiv teaduskondade ja tusi planeerivate üksustega,
ülikooli asutuste poolt on olnud Üks, mis kõiki juubeliga seotud
märkimisväärne. Näiteks aprilli ettevõtmisi ühendab, on juube-
lõpus, enne juubeli kõrghetki, lilogo. Ülikooli sümbooÜkako-
toimuvad kõrgetasemelised misjoni välja valitud disainibü-
meditsiini ühiskondlikele ja roo Vincent kavandit tahakski
eetilistele aspektidele pühen- siinkohal esmakordselt ülikooli-
datud konverents, rootsi keele perele esitleda,
ajaloo konverents ning konve- Head juubeliaastat 2002!
rents “F. G. Bunge 200”. Koostööle lootma jäädes,

Mitme üritusega tähistab
oma 200. juubelit Tartu Ülikooli Ken Kai ling
Raamatukogu. juubelitoimkonna sekretär

• • **

Tallinnasse tuleb TU Õigusinstituut
Andres Toode
Varje Sootak

21. detsembril otsustas TÜ 
nõukocju asutada Tartu Üli
kooli Õigusinstituudi asuko
haga Tallinnas.

Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 
eesmärk on tagada kvaliteetse 
akadeemilise õigushariduse 
andmine ning õigusteaduste 
areng ja  selle geograafilise kan
depinna laienemine. “Praegu 
õpib Eestis õigusteadust üle 
nelja tuhande üliõpilase, nen
dest valdav osa erakõrgkooli
des. Kvalifitseeritud õppejõu
dude vähesus ja  teadusliku po
tentsiaali nõrkus on viinud 
õigushariduse kvaliteedi langu
sele. Tartu Ülikooli Õigusinsti
tuudi asutamine võimaldab pa
randada akadeemilise õigusha
riduse kvaliteeti ning korrasta
da õigushariduse andmist Ees
tis,” selgitas õigusteaduskonna 
dekaan prof Kalle Merusk. “See 
omakorda tugevdab õigustea
duse potentsiaali ja võimaldab 
meil püsida konkurentsivõime
lisena Euroopas.”

Eelmise aasta 7. juunil allkir
jastasid TÜ rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja  Õigusinstituudi 
rektor prof Heiki Lindpere (pil
dil) ühiste kavatsuste protokol

li, mille üks eesmärke oli õppe- 
ja  teadustegevuse ühtlustam i
ne. Ühtlasi lepiti protokollis 
kokku, et integratsiooni prot
sessis saab Õigusinstituudi ni
meks Tartu Ülikooli Õigusinsti
tuut.

5. detsembril leidis TÜ õigus
teaduskonna nõukogu, et TÜ 
õigusteaduskonna ja Õigusins
tituudi sisuline integreerumine 
on olnud edukas ning kiitis 
heaks Õigusinstituudi ühinemi
se ülikooliga.

Alates 2002/2003. õppeaas
tast toimub ühine vastuvõtt ja 
õppetööd alustatakse nii Tartus 
kui ka Tallinnas ühtse uue õp
pekava alusel. Varem Õigusins- 
tituuti immatrikuleeritud ja  tu 
lemuslikult õppinud üliõpilastel

on õigus saada TÜ üliõpilasteks. 
Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 
lõpetajad saavad TÜ diplomi.

Rektor nimetas TÜ Õigusins
tituudi asutajadirektoriks 
Õigusinstituudi senise rektori 
prof Heiki Lindpere. Asutajadi- 
rektori ülesanne on koostada 
28. veebruariks instituudi põhi
kiri, käivitamiskava ja  äriplaan 
aastateks 2002-2004.

8. jaanuaril sõlmiti vastavalt 
TÜ nõukogu otsusele SA Õigus
instituudi valduses oleva hoone 
(Kaarli pst 3) notariaalne ostu- 
müügileping.

Kogu kinnistu maksumuseks 
oli 20 380 385 krooni. Rektor 
Jaak Aaviksoo sõnul selline ra
hasumma ülikooli eelarvesse 
lülitatud ei olnud ning selle 
summa maksis ülikool erineva
te finantssubjektide aasta lõpu 
eelarve jääkidest, mis olid kogu 
ülikoolis 80 miljonit krooni. 
“Kogu TÜ Õigusinstituudi tege
vus Tallinnas on kavandatud 
nii, et lähema 7-8 aasta jooksul 
peaks sisevõlg kustutatud saa
ma. Konkreetsemad plaanid tu
levad arutusele ülikooli nõuko
gus kui asutajadirektor on ka 
vastava äriplaani kokku 
pannud,” selgitas rektor.

Pikemalt TÜ Õigusinstituudi 
asutamisest järgmises UTs.
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Esimesed üliõpi
laste suvepäevad
12. jaanuaril kell 12 koguneb 
TÜ üliõpilasesinduse ruumides 
aktiivsematest inimestest koos
nev Eesti üliõpilaste suvepäe
vade korraldustoimkond.

TÜ üliõpilasesinduse esime
he Alari Vainomehe sõnul tahe
takse koostada esialgne tege
vuskava, komplekteerida mees
kond ja  teha jalutuskäik tule
vastes kontserdipaikades Too
memäel.

“Kui oled aktiivne ja teotahte
line ning tunned, et tahaksid 
olla osaline uue ja  põneva üritu
se korraldamisel, siis tule lau
päeval üliõpilasesindusse.”

Info: alariv@ ut.ee, tel: 052 
21 040.

Doktoriväitekiri 
keskaegsetest 
kalmistutest
Ajaloo osakonna erakorraline 
teadur Heiki Valk kaitses dokto
riväitekirja “Rural Cemeteries 
of Southern Estonia 1225- 
1800 AD”

Töös uuritakse keskaegse 
Lõuna-Eesti külakalmistuid ja 
kirikuaedu, mis on oluliseks aja
looallikaks maarahva argikul
tuuri ja  maailmavaate kohta. 
Arheoloogilistel, kirjalikel ja 
rahvaluuleallikatel põhinev 
koondpilt annab tunnistust, et 
viimase tuhande aasta vältel on 
Eestis toimunud kaks suuremat 
kultuurilist murrangut.

Üks seostub 13. saj vallutuse 
ja  ristiusustamisega, teine 19. 
saj kultuuriuuendustega, mil 
keskajale iseloomulik kultuuri- 
pilt asendus uue, kaasajale 
omasega. Liivimaal 18.-19. sa
jandini valitsenud sünkretistli
ku uskumustaustaga matmis- 
kombed kujutavad kultuuri
nähtust, mis Euroopa konteks
tis seostub muinasuskumustelt 
ristiusule üleminekuga.

Kultuurisituatsiooni arhaili
suse ja  konservatiivsuse pea
põhjus peitub ilmselt Liivimaa 
kirikuolude iseärasustes ning 
ühiskonna tugevas etnosot- 
siaalses polarisatsioonis.

Heiki Valgule anti filosoofia
doktori kraad arheoloogia eri
alal.

Emeriitprofesso- 
riks nimetati 
Hannes Tammet
TÜ nõukogu nimetas emeriit- 
professoriks Hannes Tammeti.

Hannes Tammet (pildil) lõ
petas TÜ 1959. aastal. 1956- 
1967 töötas ta TÜs, 1967-1983 
Tallinna Pedagoogilises Insti
tuudis, 1978. aastast alates 
professorina.

1983. aastast töötab ta taas 
Tartu Ülikoolis, 1992. aastal 
Tammet keskkonnafüüsika 
professoriks. Alates TÜ kesk- 
konnafüüsika instituudi loomi
sest 1992 on Tammet töötanud 
selle instituudi juhatajana.

Prof Hannes Tammet on Ees
ti juhtivaid spetsialiste aeroioo- 
nide ja  liikuvusspektromeetria 
ning elektrilise aerosooliana- 
lüüsi valdkonnas.

Ajakirjandusõppejõud, osakonna juhataja  H alliki Harro (PhD) peab ettenähtud 
töötundidesse m ahutama nii õppe-, teadus- kui administratiivtöö. TEXVEFTTMANN

Uus töö- ja puhkeaja 
seadus toob muutusi
Varje Sootak

“Üks suuremaid muudatusi 
on kohakaasluse kaotamine 
ning tööaja senisest erinev 
piiramine, seetõttu peab 
seni mitmel kohal töötanu 
otsustama, kuidas 1. jaa
nuaril jõustunud seadust täi
ta,” ütles TÜ personaliosa
konna juhataja Mari Nõmm.

Ta rõhutab just töötaja enda 
valiku tegemist, kuidas ta sea
dust täidab, st millise tööandja 
juures kuidas tööle jääb. Kõik 
töölepingulised suhted on 
nüüd ühetaoliselt reguleerita
vad. Uus seadus sätestab näda
las tööajanormiks 40 t (päevas 
8 1) ja  ületunnitööks kuni 8 1, sh 
ühes päevas mitte rohkem kui 4 
t, aastas lisaks veel kuni 200 t 
(ületunnitöö tasustatakse koe
fitsiendiga 1.5).

Kokku 48 töötundi nädalas
Personaliosakonna juristi Triin 
Raudsepa sõnul oli ka seni keh
tinud töönädala pikkus 40 t, 
kuid sellele võis lisanduda 
täiendavalt 2 0 1 kohakaaslust.

Üheks põhjuseks, miks taolist 
piirangut vaja oli, toob Mari 
Nõmm riigi soovi kaitsta tööta
ja te  tervist ennetades ületööta
mist ning teiseks üldise töökoh
tade vähesuse ja  töötute arvu
kuse. “Ka mujal Euroopas loo
detakse niisuguste regulatsioo
nide abil olemasolevat tööd 
suurema hulga inimeste vahel 
ära jaotada.” Sotsiaalministee
riumi töösuhete osakonna ju 
risti Carita Rammuse kommen
taaris ajakirjas Sotsiaaltöö nr 3,
2001 põhjendatakse m uudatu
si eelkõige vajadusega harm o
niseerida Eesti tööseadustik ELi 
direktiividega.

Triin Raudsepp lisab, et ka 
kohakaaslaste sotsiaalne kaitse 
oli seni nõrk -  neile ei pidanud 
hüvitusi maksma ega töölepin
gu lõpetamisel ette teatama.

Kohakaaslus läbi
Ülikoolisiseselt oli normkoor
must ületavat kohakaaslust 
Mari Nõmme sõnul vähe -  um 
bes 15 töötajal. “See ei olnud 
ülikoolis probleemiks, paljudel 
meie töötajatel oli aga täiendav 
koormus väljaspool ülikooli.”

Küsimusele, kuidas peab toi
mima õppejõud, kes õpetab näi
teks peale TÜ ka mõnes teises 
kõrgkoolis, vastas Mari Nõmm, 
et ülikooliga kooskõlastatult 
võib tööandjaid jätkuvalt mitu 
olla, kasvõi kümme.

“Õppejõud võib töötada tei
ses kõrgkoolis töölepingu, 
tööettevõtulepingu või telli- 
muslepingu alusel. Töötada

M U U D A T U S I  T O O O I G U S L I K E S  A K T I D E S

* Kohakaaslust el ole enam, töötajal võib olla mitu töölepingut.
* Nädalas tohib töötada 401, pluss 8 ületundl, pluss aastas 200 

täiendavat ületundi.
* Kuni 7-aastase lapse vanem võib võtta korralist puhkust talle 

sobival ajal, 7-10-aastase lapse vanem lapse koolivaheajal.
* Isad võivad võtta 14 kalendripäeva täiendavat lapsepuhkust 

lapse ema sünnitus-ja raseduspuhkuse ajal või kahe kuu 
jooksul pärast lapse sündi.

täiskohaga TÜs ja  näiteks vee
rand- või poole kohaga mujal ei 
ole lubatud, tööaeg peab ära 
m ahtum a 40 tunni sisse.”

Arst-õppejõudude suhtes on 
ülikoolil ja  kliinikul sõlmitud 
vastav koostööleping, mille ko
haselt pidid nad ka praegu üld
juhul töötama kokku 4 0 1.

‘Tegelik praktika on koostöö
lepingust mõnevõrra erinev ol
nud ja  suhteliselt palju on neid, 
kes on töötanud rohkem kui 
ühe normkoormusega. Kellel on 
normi ületav töökoormus, peab 
loobuma tööst kliinikumis, üli
koolis ja erahaiglas või töötama 
neis lühema ajaga.”

Personaliosakonna juhataja 
toonitas, et ülikool on huvitatud 
nii arst-õppejõudude kui teiste 
jätkuvast seotusest ülikooliga 
ning on valmis vastu tulema ka 
väga väikeste koormuste osas.

Väga väikese koormusega 
töötamise võimaldamine võivat 
ülikooli vaatepunktist tähenda
da küll täiendavaid kohustusi 
(näit töövahenditega kindlusta
misel, töö korraldamisel, ohutu 
töökeskkonna loomisel), kuid 
võib olla otstarbekas näiteks va
jaliku oskusteabega töötajate 
kaasamiseks ja püsivamaks si
dumiseks ülikooliga, kui see 
oleks võimalik tööettevõtu- 
lepingute korral.

“Töö-ja puhkeajaseadus re
guleerib ainult töötamist ja tee
nistust ehk ainult töölepingulist 
suhet ja  ainult avalikku teenis
tust. Kõik see, mida tehakse 
oma vabast ajast näiteks kogu
dustes, vabatahtlikes projekti
des ja  teenuse osutamine ehk 
ettevõtlus ei ole tööajaseaduse- 
ga reguleeritud.”

Ületunnitöö
Jurist Triin Raudsepp täpsus
tab ületunnitöö mõistet: üle
tunnitöö tekib töö käigus, milles 
ette kokku leppida ei saa, see on 
ootamatu ja ajutine.

“Kui ühe inimese töökoormus 
on liiga suur ja  tal on vaja pide
valt ületunde teha, siis tuleb 
m uuta töökorraldust ja  vajadu
sel näiteks veel üks inimene 
tööle võtta,” ütles Nõmm.

“Ületunnitöö on seega tööta
mine üle tööajanormi, mida 
saab teha poolte kokkuleppel.

Kokkuleppele mittejõudmine ei 
tohi kahjustada otseselt ega 
kaudselt töötaja olukorda,” sel
gitab Raudsepp. Ületunnitööle, 
samuti öösel või puhkepäeva
del ei või sundida rasedat, ala
ealist ja  töötajat, kellel on see 
keelatud arsti otsusega. Mista
hes soost isikut, kes kasvatab 
alla 12aastast last, puudega last 
või hooldab täielikult töövõime
tut isikut, võib eespool märgi
tud juhtudel tööle rakendada 
vaid siis, kui isik ise nõustub.

Täiendavalt 2 0 0 1 ulatuses on 
töötaja nõusolekul lubatud töö
le rakendada siis, kui see ei teki
ta üleväsimust ega kahjusta ter
vist.

Ületunnitöö eest saab kas li
saraha või vaba aega, milles tu 
leb eelnevalt kokku leppida. 
Ületunnitöö on poolteist korda 
kallim kui tavaline tööaeg.

Kuidas peab toimima 
TÜ töötaja?

Mari Nõmm toonitab, et mitmel 
kohal töötanu peab kõigepealt 
järele mõtlema, kui palju ta te
gelikult tööd teeb, teha tahab ja 
millise tööandja juures. Tüleb 
oma eelistused rääkida läbi 
tööandja(te) esindaja(te)ga 
ning ülikoolis töölepingu m uut
miseks teha vastav avaldus ja 
võtta sellele töö vahetu korral
daja nõusolek.

Töökoormuse muutmisel le
pitakse uuesti kokku ka palga
määras. “Kokkuleppe aluseks ei 
pruugi olla senisest palgast läh
tuv arvutuslik uuele koormuse
le vastav palk. Palgakokkuleppe 
aluseks on töötaja tegelikult täi
detavad tööülesanded ja tule
muslikkus, kuid järgida tuleb 
ülikooli palgaeeskirja. Kui vahe
tu töökorraldaja on veendu
nud, et see inimene jõuab ka 30 
tunniga anda samasuguse töö
tulemuse, st töötada intensüv- 
semalt, siis ei tähenda see, et 
töökoormuse vähenedes peaks 
ka palk proportsionaalselt vä
henema,” üdes Mari Nõmm.

“Ülikool tööandjana on huvi
tatud sellest, et töötaja täidaks 
seadust, selle tagamine ei ole 
mitte kuidagi repressiivne; pi
gem püüam e töösuhete m uut
miseks luua omalt poolt paindli
kud tingimused.”

• ©

TU esitas teadus
preemiate kandidaadid
TÜ seadis detsembrikuu is
tungil üles Eesti Vabariigi 
teaduspreemiate kandidaa
did.

Pikaajalise teadustöö pree
mia kandidaatideks otsustas 
nõukogu esitada akadeemikud 
Erast Parmasto, Ülo Lepiku ja 
Ain-Elmar Kaasiku.

Täppisteaduste valdkonnas 
esitati teaduspreemia kandi
daadiks Ene Ergma töödetsükli 
“Kompaktsete objektidega kak- 
siktähtede evolutsioon” eest;

keemia ja  molekulaarbioloo
gia valdkonnas töögrupp koos
seisus Toivo Maimets (grupi 
juht), Arnold Kristjuhan, Arvi 
Jõers ja Viljar Jaks töödetsükli 
“Kasvajate supressorvalgu p53 
molekulaarsed toim emehha
nismid ja roll rakutsükli regu
leerimisel” eest, prof Andres 
Metspalu töödetsükli “Inimese 
genoom -  uued geenid, m utat
sioonid ja  DNA kiip” eest;

arstiteaduse valdkonnas prof 
Jaanus Harro teadustöö “Dep
ressiooni neurobioloogilised 
alused” eest, professor Marika 
Mikelsaar uurimustsükli “Ini
mese normaalne mikrofloora ja 
olulisemad bakteriaalsed in
fektsioonid Eestis” eest, eme- 
riitprofessor Atko-Neeme Viru 
töödetsükli “Treeningu füsio- 
loogilis-biokeemilised m ehha

nismid ja treeninguprotsessi 
biokeemilise monitooringu 
printsiibid” eest;

geo- ja bioteaduste valdkon
nas töögrupp koosseisus prof 
Raivo Mänd (grupi juht), Pee
ter Hõrak, Toomas Tammaru ja 
Indrek Ots töödetsükli “Baas- 
uuringud evolutsioonilise loo- 
maökoloogia vallas -  bioloogilise 
mitmekesisuse kaitse huvides” 
eest;

sotsiaalteaduste valdkonnas 
prof Toivo Jürimäe teadustööde 
tsükli “Kinantropomeetrilised 
determinandid kehalises aktiiv
suses ja spordis” eest, 

prof Kalevi Kull töödetsükli 
“Jakob von Uexküll ja  biose- 
miootika distsiplinaarsed pii
rid” ning rahvusvaheliste aja
kirjade Semiotica” ja “Sign 
Systems Studies” erinumbrite 
koostamise ja toimetamise eest, 

prof Jaan Mikk monograafia 
‘Textbook: Research and 
Writing” eest, 

prof Janno Reiljan ja prof Ur
mas Varblane teadustöö eest 
“Eesti konkurentsivõime tõst
mise ettevalmistumisel ühine
miseks Euroopa Liiduga”, 

hum anitaarteaduste vald
konnas prof Margit Sutrop mo
nograafia “Fiction and Imagina- 
tion: The Anthropological 
Function of Literature” eest.

Häid uudiseid Teaduste 
Akadeemia üldkogult
Eelmise aasta lõpus toimunud 
Eesti Teaduste Akadeemia üld
kogu istungi] valiti varem välja
kuulutatud valimistele akadee
miku kohale biomeditsiini alal 
üheks uueks liikmeks -  akadee
mikuks TÜ mikrobioloogia ja vi
roloogia professor Mart Ustav.

Eesti TA humanitaar- ja sot
siaalteaduste osakonnajuhata
ja kohustused pandi akadeemia 
asepresidendile, akadeemik 
Peeter Tulvistele.

Otsustati moodustada 9-liik- 
meline rahvastiku ja rahvater
vise nõukogu, mille esimeheks 
sai akadeemik, TÜ emeriitpro- 
fessor Ain-Elmar Kaasik.

2001. aasta juunis välja kuu
lutatud maailmas tuntud Eesti 
omaaegse silmapaistva optiku 
ja  astronoomi Bemhard 
Schmidti nimelise 10 OOOkroo- 
nise auhinna teadus- ja  aren
dustegevuse alal pälvis TÜ dok
torant Rünno Lõhmus tööga 
“Universaalne tööstus- ja teh- 
noõppe teravikmikroskoop”.

Arutati Eesti teaduseetika 
koodeksi koostamist, mille tee-

Doktorant Rünno Lõhmus 
sai B. Schm idti auhinna 
teravikmikroskoobi eest.

mai pidas ettekande akadee
mik, TÜ prof Ene Ergma, ja esit
leti teadusreformi kogumikku.

« s

TU nõukogu kinnitas 
2002. aasta eelarve
Andres Toode

21. detsembril kinnitas TÜ 
nõukogu ülikooli järgmise 
aasta eelarve kogumahus 
676,04 miljonit krooni.

Eelmise aasta eelarvega võr
reldes kasvab see 10,9 protsen
ti. Põhieelarve maht on 579,79 
mln kr. Õppekulude sihtfinant
seerimisena riigieelarvest on 
planeeritud 269,50 mln kr. Ka- 
pitalieelarve m aht on 120,24 
mln kr, sellest moodustavad põ- 
hieelarvest kapitalieelarvesse 
ülekantavad vahendid 24 mln 
kr. Investeeringuteks on pla
neeritud kokku 92,4 miljonit, 
sellest 59,5 Raatuse tänava 
ühiselamu ehitamiseks, ligi 13

Narva tänava ühiselamute re
noveerimiseks, 15,9 matemaa- 
tika-informaatikateaduskonna 
õppehoone ehitamiseks ja 3 
miljonit Toomkiriku konservee
rimiseks.

Nelja miljoniga toetab erine
vaid ülikooli projekte Tartu linn. 
Sellest 2 miljonit läheb kerge- 
jõustikumaneeži ja  1 miljon 
Toomkiriku renoveerimiseks, 
900 krooni botaanikaaiale ja 
100 tuhat krooni raamatukogu- 
esise kordategemiseks. Lisaks 
toetab linn 3 miljoni krooniga 
Tartu üliõpilasühiselamute 
projekti.

Ülikool planeerib järgmisel 
aastal võtta laenu 23 miljonit 
krooni.

mailto:alariv@ut.ee
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Prof Karl Muru "kriitiline vaip r r

Rein Veidemann
TÜ eesti kirjanduse professor

TÜ emeriitprofessori Karl 
Muru 75. sünnipäeva tähis
tas kirjandusüldsus süm
poosioniga, kust pärineb all
järgnev ettekanne.

Kiijanduskriitika üks m äärat
lusi lähtub kriitikast kui meta- 
tekstilisest võrgustikust, mille 
läbi tekstide kommunikatiivsus 
esile tuleb ja  millega tagatakse 
tekstide sidustamine nii soot
siumi kui terviku, erinevate lu- 
gejaauditooriumide kui ka kir
jandusliku traditsiooniga.

Tegemist võiks olla vaibaga, 
mille koest sõltub, kas ja  kuidas 
kirjanduslik praktika selle all 
“hingab”. Võib olla kriitikat, mis 
lämmatab kirjanduse või mis 
teeb kirjandusprotsessi läbi
paistvaks, säilitades selle elavu
se, kuid samas siiski kattes selle 
seletamiste seostega, mille tule
musel n-ö vaibaga kaetu m uu
tub osaks kirjandusloolisest ter
vikust.

Karl Muru “kriitiline vaip” on 
just niisugune “muruvaip”, mis 
laotub tasaselt üle tema arvus
tatud kirjanduse, olles ise üht
lane, täpselt mõõdetud ja  selle 
ühtsuse, tasakaalukuse ja  mõõ- 
detuse kaudu lastes kirjandusel 
ometi välja paista kui inimvai
mu suveräänset eneseteostust.

Katva märksõna otsing
Muru kolmes kriitikaraamatus 
tuleb keskse metodoloogilise 
pürgimusena esile arvustatavat 
autorit ja teost või autorite ja 
teoste hulka (kui tegemist on 
näiteks aastaülevaadetega) 
katva mõiste, sõna, iseloomu
joone otsimine. Olgu selleks siis 
“ela”-sõnapere, mille kaudu 
Muru on seletanud näiteks 
Alveri luule igavikulist elavust 
või ulm, unelm, unistus, igat
sus, kujutelm, mille läbi avatak
se Alliksaare luule tähelepanu- 
väärsus ja  erilisus eesti kirjan
duse arengupildis. Mõnikord 
ilmneb selline pürgimus otsesõ
nu tunnistusena, nagu näiteks 
Kersti Merilaasi luulekäsitluses: 
‘V äljendus-ja vormitasandil K. 
Merilaasi luule stiilile kõige kat
vamat märksõna otsides ei 
mõista paremat kui väita, et see 
on dünaamiline.” (K. Muru “Ko
dus ja külas”).

Katva märksõna otsing kõne
leb Muru üldistuspüüust, mis 
lähtub kirjandusloolisest lähe
nemisest. Kuigi Muru tunnis
tab, et iga üldistus on mingil

Vastne juubilar kirjandusprofessor K arl Muru võttis eile hommikul vastu eksamit.
VARJE SOOTAK

määral lihtsustamine, on teisalt 
needsamad “katvad märksõ
nad” siiski vahendid-orientii- 
rid, mille ümber koondatakse 
tüpoloogüisi sarnasusi ning mil
le kaudu avaneb võimalus liiku
da kirjandusloolisel maastikul. 
Kui Muru räägib Gustav Suitsu 
suurest kohusetundest ja vas
tutusest sõna ees, lüürilisi ene
seavaldusi talitsevast intellek
tist, vaevu defineeritavast ras
kepärasusest sõnastuses, Suit
su irooniast ja  sarkasmist tema 
poleemiüstes teostes, siis annab 
see võimaluse võrrelda Suitsu 
Kreutzwaldiga, põhjendada ka 
Suitsu erilist huvi eriti noore 
Kreutzwaldi vastu. Märksõna
de kaudu seob Muru erinevad 
autorid üksteisega.

Muru kriitikas ilmneb üks 
oluline kogemus: kiijanduslugu 
ei koosne ainult autoritest ja 
teostest ning nende vastuvõ
tust, vaid ka teatavatest meta- 
kirjanduslikest signaalidest, 
mis aitavad vältida kirjandusloo 
muutumist vahakujude m uu
seumiks, mis näitavad kirjan
dusloo sisemist dialoogilisust.

Muru põlvkonnale tähendas 
see kirjandusloo mõistmist 
protsessina. Tänases kontekstis 
võiks seda signaliseerivat lähe
nemist (märksõnade otsimine, 
nende omavaheline sidumine 
ning jadastam ine) kirjandusli
kule praktikale võtta kui katset 
rõhutada kirjandusloo semioo
tilisust.

Kultuurkapitali aasta-
• •

preemia Tartu Ülikooli
Varje Sootak

Eesti Kultuurkapitali heli
kunsti sihtkapitali aasta
preemia pälvisid teiste hul
gas TÜ muusikaprofessor 
Jaan Ross (pildil) ja audok
tor professor Ilse Lehiste.

Preemia vääriliseks tunnista
ti nende möödunud aastal kir
jastuselt Mouton de Gruyter il
munud monograafia “The 
Temporal Structure of Estonian 
Runic Songs”.

Prof Rossi sõnul käsidetakse 
raamatus, kuidas teiseneb eesti 
keele vältesüsteem laulmisel 
võrreldes tavakõnega, ning kui
das läänemeresoome regilaulu
le omane värsisüsteem avaldub 
muusika esituse tasandil.

“Sisu poolest võib raam atut 
pidada akustilise foneetika ja 
etnomusikoloogia piiril asu
vaks,” märkis prof Ross. Üks

raam atu peatükkidest annab 
ingliskeelsele lugejale ülevaate 
eesti regivärsilise rahvalaulu 
traditsioonist ning teine eesti 
keele prosoodiast. Eessõnas on 
autorid oma osa määratlenud 
võrdsena. Raamat on kokkuvõ
te Rossi ja Lehiste uurimistööst 
viimase kümne aasta jooksul.

E M E R I I T P R O F E S S O R  KARL M U R U  
( S Ü N D I N U D  1. J A A N U A R I L  1 9 2 7 )

1958 -  lõpetas Tartu Ülikooli eesti filoloogia osakonna;
1962. aastast TÜ eesti kirjanduse ja rahvaluule kateedri 

õppejõud, 1978. aastast professor;
1976. aastast fiioloogiadoktor;
1980-1992 -  eesti kirjanduse Ja rahvaluule kateedri juhataja; 
Raamatud: “Vaateid kolmest aknast” (1975), “Kodus ja külas’ 

(1987) ja “Luuleseletamlne" (2001);
1974. aastast Eesti Kirjanike Uldu liige.

Sest just Muru on see, kes 
artiklist artiklisse püüab leida 
oma uurimis- või arvustamisob- 
jektis tähenduslikku, kandvat 
nii autori enda loominguloo või 
siis ka kogu kirjandusloo seisu
kohast.

Aja selginedes
Et Muru “kriitiline vaip” on ta 
sane, ei tule mõista, et Muru 
püüaks nivelleerida autoreid. 
Vastupidi, kirjanikes, nagu ka 
kirjanduses tervikuna, püüab 
ta leida oma- ja  eripära. “Tasa
ne kui m uru” kehtib kriitiku 
enda kohta, väljendades dis
kreetsust, õigluspüüdu, soovi
matust teha ülekohut. Võib-olla 
selsamal põhjusel ei torma 
Muru ka kommenteerima iga 
ise-end kurioosumi või kirjan
dusliku sensatsioonina esitlevat 
nähtust. Ta tahab lasta ajal en
dal pisut selgineda, et siis oma 
seletus juurde lisada.

Silmanähtavalt eelistab ta 
ajaproovile vastupidanumaid 
autoreid. Muru luule-etalonid

pärinevad klassikast. Eri asen
dis on siin Arbujad ja eriti Alver, 
Talvik, Merilaas.

Klassikalisi mõõdupuid ei ole 
saanud Muru järgida luuleaas
ta ülevaadetes, kus kõigi kohta 
on tulnud midagi öelda ja üldis
tavalt kogu aastagi kohta. Siin 
on esile tulnud ka Muru kriitili
ne hoiakuvõtt, mida ta küll ette
vaatlikult “põhikahtlusteks” ja 
“probleemitähistusteks” nime
tab. 1970. lõpuaastate luulet 
iseloomustades nendib Muru, 
et luulekogude paljusus ei tä 
henda veel väärtuseeldust, sest 
“keskmisele tasemele küündi
vat või sellele pisut allajäävat 
luulet võiks meil ilmuda kui pal
ju: värsiharrastajaid ja  harras- 
tusluuletajaid jätkub, et anda 
aastas kas või 40 kogu”. Kuid 
kui “pakutud hingepilt tundub 
ahas, triviaalne, mikromaailma- 
line, fantaasiavaene, elust väl
jaspool indiviidi viljastamata”, 
siis pole ka oluline, kui palju 
luulet üldse ilmub. Seejärel 
kurdab kriitik, et luule allikaks

on eeskätt sekundaarne inspi
ratsioon, mis omakorda võib 
olla tingitud sellest, et “lagendi
ku aeg /o n /  nü luuletühi, et ei 
suuda inspireerida”.

Neist kriitilistest märkustest 
otsekui ise kohmetudes tunnis
tab Muru, et “ma kardan väga, 
et läksin liiale, ja  teen seepärast 
ettevaatliku tagasikäigu”.

See passus iseloomustabki 
“tasast Muru”, millele tuleb tin
gimata lisada siin-seal kriitiku 
mõttekäike juhtivad siseküsi- 
mused ja  tunnistused sellest, et 
ta loodetavasti suutis lugeja et
tekujutust ühest või teisest 
autorist või teosest mõnel m ää
ral mõjutada.

Kriitiku suhtlus üldsusega
Karl Muru veendumus näib ole
vat, et luulekriitika on eeskätt 
“lugeja -  luule suhete selgitus”, 
mis oma parimas avalduses 
võib kujuneda lugejapihtimu- 
seks. “Arvustuse põhiülesan
deks peaks olema suhelda kir
jandushuvilise üldsusega,” kõ
lab üks Karl Muru harvadest 
seisukohavõttudest kirjandus
kriitika suhtes.

Muru kui kriitiku krestomaa- 
tiline iseloomustus kõlab Maie 
Kalda sõnul kirjarahva leksiko
nis nii: “Kõrge analüüsikultuu- 
riga kaasneb hinnangute tasa
kaalukus”.

Muru ettekujutus heast luu
lest tuleb esile tema käsitletud 
autorite loomingu iseloomustu
se kaudu. Muru ise pole siinesi- 
nejale teadaolevalt sõnastanud 
programmiliselt, mis on luule -  
ja  seejuures hea luule. Murule 
on hea luule piiriks “sõnulsele
tam atus” ja  “aimuslik, millele 
väljaspool luulet ei suudetaks 
nimegi anda”.

Põhiliseks kriteeriumiks näib
ki olevat kooskõla luuletaja väl
jendatud tunde ja  seda kandva 
kujundi vahel. Kujundiarendu- 
se jälgimisele on Muru pühen
danud palju oma uurija-elust. 
Ta on siis tahtnud leida ja val
gustada seda, mis on viinud 
luule aluseks oleva igatsuse 
keelde. Ehk ta enda sõnul “Luu
letus ise polegi midagi muud 
kui teadvusse tõusva igatsuse 
sõnastamise katse”.

Kui elav on see sõna, kui 
“tunnetusvirge”, selle otsingust 
ja  leidmisest põimitakse lõpp
kokkuvõttes ka kogu võrgustik, 
millega kirjanduselu ümbritse
takse, sellest kujuneb Karl 
Muru “kriitilise vaiba” kude ja 
muster.

A R V A M U S
i #

Tartu Ülikooli kodulehekülg vajab 
kiiresti uusi ajalootekste
Tullio llomets
TÜ ajaloo-ja kultuuripärandi 
kaitse komisjoni abiesimees

Tartu Ülikooli ajaloo eesti- ja 
ingliskeelsed tekstid vaja
vad kiiresti uuendamist.

Käesoleval aastal tähistab 
Tartu Ülikool oma taasavamise 
ning pideva tegutsemise 200. 
aastapäeva ja 370. aasta möö
dumist asutamisest.

Sellega seoses on loomulik, et 
pühendataks tõsist tähelepanu 
aima m a teri ajaloole, tema osa
le hariduse ja  teaduse arenda
misel Euroopa kultuuriruumis 
ning kui meie rahvuskultuuri 
hällile ja edasiarendajale. See 
on vajalik kõigepealt meile en
dale, ülikooürahvale, et teaksi
me, kust tuleme, kuhu oleme 
jõdnud, kuhu suundume. Et sa-

janditepikkuste traditsioonide
ga vaba akadeemilist vaimu 
edasi kannaksime.

Seda on vaja teavitada ka 
meie oma Eestimaa elanikele. 
On ju Tartu Ülikool meie vaba
riigi ainukene klassikaline vana 
ülikool, kust meie maa haridus 
ja  teadus oma alguse on saa
nud.

Universitas Tartuensis kuu
lub Euroopa ülikoolide perre -  
seega on arusaadav, et teavet 
tema kohta tuleb levitada ka 
rahvusvahelises ulatuses.

Kõige kättesaadavam alt on 
seda tänapäeval võimalik teha 
interneti vahendusel TÜ kodu
leheküljel.

Seda ongi mingil m ääral va
rem püütud teha.

Käesoleval ajal on üleval üli
kooli ajaloo kohta nii eesti- kui

ingliskeelsed tekstid, mis aga 
kahjuks ei vasta ülikooli nimel 
avalikkusele esitatavate kirju
tiste nõutavale tasemele. Need 
on soovitav sealt kohe maha 
võtta.

Teeme ettepaneku alustada 
kiiresti selle kahe silma vahele 
jäänud väga olulise kodulehe
külje infolõigu väljatöötamist, 
kaasates selleks nii meie oma 
ülikooli ajaloolasi kui ka teadus- 
ajaloolasi.

Kõigepealt tuleks koostada 
eesti ja inglise keeles korralikud 
põhitekstid ning olemasolevaile 
linkidele kirjutada lisaks veel 
teadusharude omad.

Need on vaja igakülgselt 
kontrollida ja ühtlustada ning 
alles siis koos põhitekstidega 
koduleheküljele viimiseks üle 
anda.

U U D I S E D

Looduskaitseringil 
oma aastalõpu- 
traditsioon
Tartu üliõpilaste looduskaitse
ringil on heaks vana-aasta ära
saatmise traditsiooniks kujune
nud küünalde süütamine loo
dusteadlaste ja kultuurielu 
suurkujude haudadel Raadi 
kalmistul.

Ringi presidendi Taavi Nuu- 
mi sõnul on aasta viimasel päe
val küünlaid käidud süütamas 
juba kakskümmend aastat. Nii 
süüdati küünlad ka eelmise 
aasta viimasel päeval ringi vi
listlase Heino Mardiste juhen
damisel loodusteadlaste (К. E. 
Baer, E. Kumari, E. Hang jt) 
ning kultuurielu suurkujude (J.
V Jannsen, J. Hurt, jt) hauda
del. "Kahekümne aasta jooksul 
on vana-aasta õhtu olnud väga
gi erinev, seekordne retk toi
mus karmis talvepakases ja 
hauakünkad olid m attunud 
paksu lumme, mis tegi raskeks 
nende leidmise,” ütles Taavi 
Nuum.

UT internetilehel 
9000 külastajat
Universitas Tartuensise inter- 
netilehekülg aadressil h ttp ://  
w w w.ut.ee/ajaleht/ on aasta 
jooksul saanud 9030 külastust. 
Külastajate loendur lisati lehele 
möödunud aasta 12. jaanuaril.

Aastaga ilmus 41 lehenumb
rit, seega võib üldistatult väita, 
et UT igat numbrit loeb interne
tist üle 200 inimese, nende seas 
paljud välismaalased.

Ajalehe trükiversiooni tiraaž 
on 3000 eksemplari.

Eesti ajaloo esi
mese köite käsikiri
2. jaanuaril andsid ajaloolased 
haridusministeeriumis minis
ter Tõnis Lukasele üle raam atu 
“Eesti ajalugu. Põhjasõjast kuni 
pärisorjuse kaotamiseni” vast
valminud käsikirja.

Eesti ajalugu Põhjasõjast kuni 
pärisorjuse kaotamiseni käsit
lev raam at on esimene köide 
kolmeosalisest “Eesti ajalugu 
1700-2000”, mille riik on hari
dusministeeriumi abil tellinud 
Õpetatud Eesti Seltsi kaudu 
eesti ajaloolastelt, kelle põhi- 
tuumiku moodustavad TÜ aja
loo osakonna Eesti ajaloo õppe
tooli õppejõud.

Teose peatoimetaja on 
emeriitprofessor Sulev Vahtre, 
vastvalminud käsikirja tegev
toimetaja dotsent Mati Laur 
ning autorid Mati Laur, 
emeriitprofessor Helmut Piiri
mäe ja dotsent Tõnu-Andres 
Tannberg.

TÜ Eesti ajaloo professori Tiit 
Rosenbergi sõnul on juba alus
tatud tööd ka järgnevate köide
te koostamisega. Eesti ajaloo 
teise köite (“Eesti ajalugu päris
orjuse kaotamisest kuni Eesti 
Vabariigi loomiseni”) tegevtoi
metaja on prof Tiit Rosenberg. 
Kolmanda köite (“Eesti ajalugu 
Eesti Vabariigi loomisest täna
päevani”) tegevtoimetajad on 
dotsendid Ago Pajur ja Tõnu- 
Andres Tannberg.

l f I

http://www.ut.ee/ajaleht/


4 UN IVER SITAS TABTUENS1S 11. jaanuar 2002

Õ N N I T L E M E !

Helmut Valgmaa 75
5. jaanuaril tähistas oma juube
lit kauaaegne TÜ võimlemise 
kateedri juhataja, dotsent Hel
mut Valgmaa.

Helmut Valgmaal on seljataga 
100 semestrit õppetööd Tartu 
Ülikoolis. Juubilar asus ülikooli 
k e h a k u ltu u r ite a d u s k o n n a s  
tööle juba õppimise ajal 1945. 
aastal ja  töötas seal 1994. aas
tani, olles sellest ajast 10 aastat 
võimlemise kateedri juhataja.
Kandidaadiväitekirja “Erineva
te testide informatiivsusest lii- 
gutuskoordinatsiooni hindami
sel” kaitses ta 1972, dotsendi 
kutse anti 1975.

Helmut Valgmaa teaduslikud 
ja  metoodilised tööd kajastavad 
riistvõimlemise ja  võimlemise 
teooriat, metoodikat ja termino
loogiat. Tema sulest on ilmunud 
mitu võimlemise raam atut ja 
Õpikut. 1972. aastal ilmunud 
“Võimlemise oskussõnad ja 
haijutuste kirjeldamine” on tä
naseni nõutud õpperaamat.
Kõrvuti õppetööga ülikoolis oli 
Valgmaa tegev riistvõimlemise 
treenerina, juhendades 30 aas
ta vältel ülikooli riistvõimlemise 
koondist. 1956-1959 kuulus 
Valgmaa ENSV sportvõimlemi- 
se föderatsiooni presiidiumisse, 
aastast 1966-1970 oli ta aga 
sama föderatsiooni esimees. Li
saks võimlemisele on Helmut

Sinaida Kalnin, Unda Mauer,
lektor -  16. jaanuar jaendaja -  14. jaanuar

Nene Kangro, 
proviisor - 1 6 .  jaanuar

TÜ M E I S T R I V Õ I S T L U S E D  
S A A L I J A L G  P A L L I S

9. ja 10. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones (Ujula 4)

Osaleb 16 meeskonda, korraga on väljakul 5 mängijat ja 
väravavaht. Mänguaeg on 2x15 minutit. Osavõtusoovist tea
tada: Andreas Sepp, andysepp@ hot.ee, tel 052 08886.

E R N S T  J A A K S O N I  M Ä L E S T U S F O N D I  
S T I P E N D I U M I K O N K U R S S

TÜ Sihtasutus kuulutab välja Ernst Jaaksoni Mälestusfond 
Tartu Ülikoolis stipendiumikonkursi, mille algkapital moodus
tub Ernst Jaaksonilt TÜle pärandatud varadest. Fond toetab 
välismaal kraadiõppes õpinguid või teadusuuringuid jätka- 
vaid eesti soost doktorante, teadureid ja  õppejõude, e t kasva
tada tugev akadeemiline järelkasv TÜ teadlaskonnale. Stipen
dium või stipendiumid määratakse üks kord aastas. Stipen
diumisaaja peab olema eesti soost TÜ doktorant või doktori
kraadi kaitsnud kuni 41aastane TÜ teadur või õppejõud.
Igal aastal esitavad teaduskonnad sihtasutusele prioriteetsed 
teadusvaldkonnad, millele on võimalik kandideerida. Stipen
diumi suurus sõltub investeeringute edukusest, kuid ühe 
stipendiumi suurus ei ole väiksem kui 100 000 kr.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märtsil, stipendiumisaajad 
kuulutatakse välja 20. märtsil.
Sel aastal teaduskondade esitatud teadusprioriteedid:
• arstiteaduskond -  radioloogia,
• Õigusteaduskond -  rahvusvaheline eraõigus,
• usuteaduskond -  evangeelne teoloogia,
• filosoofiateaduskond -  Eesti globaalse julgeoleku kontekstis,
• matemaatika-informaatikateaduskond -  infotehnoloogia,
• füüsika-keemiateaduskond -  infotehnoloogia,
• bioloogia-geograafiateaduskond -  geenitehnoloogia ja kesk

konnatehnoloogia,
• kehakultuuriteaduskond -  spordi sotsiaalteadused,
• sotsiaalteaduskond -  sotsioloogia,
• m ajandusteaduskond -  rahvusvaheline juhtimine.
Info TÜ Sihtasutusest: tel 375 852 või 050 63076 või 
im@ ut.ee. Taotluse blanketid on TÜ postikantseleis TÜ pea
hoones (II korrus, r  207) ja  sihtasutuse koduleheküljel aad
ressil www.ut.ee/sihtasutus.

Indrek Mustim ets
TÜ Sihtasutuse juhatuse liige

Valgmaa tuntud tulemusliku 
sulgpallitreenerina. Ta oli üks 
esimestest, kes algatas sulgpalli 
harrastamise Eestis. 70ndatel 
võitsid Valgmaa õpilased, seal
hulgas tema tütred Riina ja 
Reet, mitmel korral NSVL 
meistritiitleid, NSVL karika- 
võisdustel on saavutatud võist- 
kondlikke auhinnalisi kohti. 
Eesti meistriteks on Helmut 
Valgmaa Õpilased tulnud üle 
poolesaja korra.

Kolleegid TÜ kehakultuuri
teaduskonnast õnnitlevad tee
nekat õppejõudu, m uhedat kol
leegi, kelle nooruslikkus ja  teo
tahe innustavad tänaseid sulg- 
pallureid nende pingelistes 
treeningutes.

Õnnitleme!

TÜ Raamatukogu pakub tööd asenduskohal

kunstnik-kujundajale,
kelle põhiülesanne on raamatukogu firmastiili, trükiste, sise
info ja näituste kujundamine.

Edukas k a n d id a a t:
• on vähemalt kutsealase keskhariduse ja eriala eelneva 

töökogemusega,
• valdab kaasaegseid arvutikujundusprogramme,
• hea suhtlemis- ja  eneseväljendusoskuse ning koostöövõi-

mega.

Osalemiseks saata avaldus ja  elulookirjeldus 21. jaanuariks 
aadressil W. Struve 1, Tartu EE2400 (faks 375 701) või 
Tiina.Kuusik@utlib.ee. Info: tel 375 705 või 051 946 555.

T A R T U  U L I O P I L A S T E A T R I S

22,, 24., 29. jaanuaril, 1., 5., 8., 13., ja  16. veebruaril kell 20 
Lutsu teatrimajas (Lutsu 2) on taas võimalik näha värskeimat 
lavastust “HOW DO YOU VOODOO”, mis esietendus samas
16. novembril 2001.
See on 1999. aastal asutatud teatri 7. lavastus, rõhuasetusega 
tantsule ja liikumisele, millesse lõikuvad erinevad tekstid. 
Etendus on sündinud improvisatsioonide ja  stuudiotöö tule
musena. Etendus on “puhas leht”, kus meie annam e kaasa 
vaid vahendid, aga lehele kirjutab/joonistab vaataja ise. Eten
dus sünnib vaataja peas. Oma esimese lavastuse üliõpilasteat- 
ris teeb teatri liikumisjuht Ave Loit. Teatri kunstiline juht Kalev 
Kudu on lavastanud etenduse sõnalise osa ning valinud 
muusika. Etenduses osalevad: Egerin Esko, Anne Roovere, 
Mari-Liis Lill, Peeter Piiri, Anu Viks, Kristiina Pihiapsoo, Silja 
Heüstvee, Auli Auväärt, Henri Hanson ja  Sven Heiberg. 
Piletite müük alates 16. jaanuarist Lutsu teatrimajas (kassa 
avatud E 12-16, T-R 9-12) ja 1 tund enne algust kohapeal.

TU M A J A N D U S T E A D U S K O N N A  
Ä R I J U H T I M I S E  M A G I S T R I Õ P P E  

M A G I S T R I P R O J E K T I D E  K A I T S M I N E

24. jaanuar, Narva m n t 4 aud  B202
• 9 Sirje Tang -  Ettevõtte väärtuse suurendamise finantsvõi

malused (AS K.A.T.&Ko näitel). Juhendaja: prof V Raud
sepp, oponent: knd (maj) N. Ivanova.

• 9.40 Age Käos -  Ettevõttesisese arvestussüsteemi täiusta
mine Mootorreisi AS-s. Juhendaja: dots T. Haldma MA 
(maj), oponent: К  Lääts.

• 10.20 Ruth Kotsar -  Ettevõttesisese kuluarvestus- ja  aru- 
andlussüsteemi täiustamine AS-is Viima. Juhendaja: dots T. 
Haldma MA (maj), oponent: K. Lääts.

• 11 Jaako Lindmäe -  Õpetajate hindamine ja töötasustamine 
Kallaste Kutsekeskkooli näitel. Juhendaja: dots K. Türk knd 
(maj), oponent: U. Varblane.

• 11.40 Külli Meister -  M uutused organisatsioonis omanike 
liitumistei ja  ühinemistel MAP Eesti AS näitel. Juhendaja: 
dots M. Vadi knd (maj), oponent: K. Türk.

• 12.50 Marje Kõljalg -  Hoiu-laenuühistud - ühistulised fi
nantsasutused Eestis. Probleemid ja  võimalused. Juhenda
ja: prof M. SÕrg dr (maj), oponent: U. Silberg.

• 13.30 Ülle Kollo -  OÜ Tartu Ülikooli Raamatupood turun
duspoliitika kujundamine. Juhendaja: prof M. Miljan knd 
(füüs-mat), oponent: N. Roose.

• 14.10 Rita Pappa -  Integration of Activity Based Costing 
into the performance measurem ent system in Hansabank. 
Juhendaja: dots T. Haldma MA (maj), oponent: A. Juhkam.

25. jaanuar, N arva m n t 4 aud  B202
• 9 Reidi Strandberg -  Ettevõtte väärtuse hindamine (AS 

Sangar näitel). Juhendaja: prof V Raudsepp MA (maj), 
oponent: К Sander.

• 9.40 Lily Jallai -  Trükiettevõtte sisekontrolli süsteemi täius
tamine. Juhendaja: dots T. Haldma knd (maj), oponent: S. 
Kalnin.

• 10.20 Eve Urbas -  Tasakaalustatud mõõtmismudel ettevõt
te strateegilises juhtimises (OÜ Astro Raamatud näitel). 
Juhendaja: dots T. Haldma knd (maj), oponent: A. Reiljan.

• 11 Inge Hiielaan -  Kompleksanalüüsi metoodika ettevõtte 
tegevuse efektiivsuse hindamiseks (AS Wermo näitel). Ju 
hendaja: profV Raudsepp dr (maj), oponent: V Vensel,

• -12.10 Ruth Oltjer -  Müügipersonali valik ja  müügitegevu
ses olulised isiksuseomadused AS Chemi-Pharm näitel. 
Juhendaja: prof J. Reiljan MA (maj), oponendid: K. Tamm, 
knd (maj) ja  U. Varblane.

• 12.50 Priit Manavaid -  Pankrotiga seonduv ettevõtte fi
nantsseisundi analüüs. Juhendaja: dots T. Haldma knd 
(maj), oponent: S. Kalnin.

• 13.30 Aivar NÕu -  Personali värbamise ja  valiku protsess 
AS-i Rekman ja  Eesti puidutööstusettevõtete näitel. Juhen
daja: dots K. Türk MA (maj), oponent: Ü. Sõstra.

• 14.10 Jaak Lavin -  Tasakaalustatud mõõtmismudeli kujun
dam ine Baltic Computer Systems’is. Juhendaja: dots T. 
Haldma knd (maj), oponent: S, Kalnin.

Tartu Ülikool võtab üldosakonda tööle

pressinõuniku,
kelle ülesandeks on ülikooli teabelevi korraldamine ja arenda
mine, sh ülikooli ajalehe vastutav väljaandmine, suhtlemine 
meediaga ning teabetalituse töö korraldamine.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus,
• ajakirjandusliku ning avalikkussuhetealase töö kogemus,
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ning 

inglise keeles,
• hea stressitaluvus,
• head juhtimisoskused,
• väga head koostöö- ning suhdemisoskused.

Pakume:
• kaasaegset töökeskkonda,
• head palka.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, CV koos 
palgasooviga ning haridust tõendava dokumendi koopia hilje
malt 21. jaanuaril TÜ personaliosakonda (ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu). Info tel (07) 375 145, e-post personal@ ut.ee.

■ 4 S S ISIS ” ’ Ü!
TEATED li KONTSERT

16. jaanuaril kell 16.15 toimub 
Õpetatud Eesti Seltsi aastakoos
olek Lossi 3-406. Koosoleku ju
hatab sisse seltsi esimehe Tiit 
Rosenbergi ettekanne "Ühest 
kõrgelseisnud isikute duellist 
Tartus aastal 1853” . Info: Katrin 
Kello, tel 055 610 546.

Tartu Norra Seltsi kokkutulek toi
mub 11. jaanuaril kl 17 Lossi 3 
kohvikus.

KAITSMISED
17. jaanuaril kell 14.15 kaitseb 
ph 139 Natalja Gordejeva ma
gistritööd eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnas “Koha
käänded eesti ja udmurdi kee
les”. Juhendajad: prof Ago Kün
nap, prof Anu-Reet Hausenberg. 
Oponent: Peeter Päll (MA). Info: 
Tiia Margus, tel 375 221.

21. jaanuaril kell 12.15 kaitseb 
Lossi 3-306 Tartu Ülikooli Euroo
pa Kolledži magistrant Kaie Si
nisalu magistritööd “ Euroopa Lii
du põllumajanduspoliitika kujun
damine ning selle oletatav mõju 
eesti põllumajandusele". Juhen
daja: lektor Uno Silberg (MA) 
Tartu Ülikool. Oponent: teadur 
Diana Eerma (MIA) TÜ. Info: Ka
rin Ruus, tel 376 212.

KURSUSED
12. veebruaril algab ülikooli ma
gistrantidele ja doktorantidele 
kursus “ Statistiliste mudelite 
analüüs” (MTMS.01.006, 3 AP). 
Tutvustatakse põhilisi statistilisi 
mudeleid (üldised lineaarsed 
mudelid: regressioonanalüüsi, 
dispersioonanalüüsi, faktorana- 
lüüsi mudelid) ja nende praktilist 
rakendamist paketi SAS abil. 
Nõutav statistika algtase.
Kursuse kestvus 3 kuud veebrua
rist maini. Kursus lõpeb eksami
ga. 1 loeng nädalas: teisipäeval
14.15-16 J. Liivi 2 aud 104 (loeb 
emer prof Ene-Margit Tiit) 1 
praktikum nädalas: MSI arvuti
klass J. Liivi 2 ruum 06 (praktiku
mid viib läbi Ene Käärik) teisip
16.15-18 (1. rühm); kolmap
14.15-16 (2. rühm); kolmap
16.15-18 (3. rühm) Arvutiklassi 
kohtade arv on piiratud,
Info: Ene Käärik, enek@ut.ee.

AJALOO MUUSEUM
“AEG TAGASI VAADATA” -  pro
fessor Viktor Masingu mälestus
näitus. Avatud veebruari lõpuni.

Püsiekspositsioon “TÜ 17, sajan
dist tänapäevani" -  Avatud K-P, 
11-17, gruppidele ka E-T.
Info: Renata Sõukand, tel: 375 
674, 375 677.

Vanemuise Kontserdimaja 
Piletikeskus avatud E-Lkl 12-19, 

P tund enne kontserti.
Info: tel 377 537, www.vmm.ee, 

pilet@vkm.ee.
Piletipunkt Tartu Kaubamajas.

Reedel, 11. jaan kell 19 Vane
muise kontserdimaja dzässisaa- 
lis Lembit Saarsalu kvartett ka
vaga "Mood indigo": Lembit 
Saarsalu (saksofonid), Mart Soo 
(kitarr), Taavo Remmel (bass), 
Tanel Ruben (löökriistad), küla- 
lissolist Leonid Vintskevitš (kla
ver, Venemaa). Kavas U. Nais
soo, E. Kapi, D. Ellingtoni, L. 
Saarsalu originaallooming ja ar- 
ranžeeringud.

Teisipäeval, 15. jaan kell 19 esi
nevad Tartu Salemi kirikus an
sambel VOX Clamantis, (dirigent 
Jaan-Eik Tulve) ja kammerkoor 
Voces Musicales (dirigent Risto 
Joost), Aare-Paul Lattik (orel), 
Heiki Kalaus, Ivar Kiiv, Martti 
Nõu, Toomas Uustalu (tromboo
nid). Kavas Gregooriuse laul, 
Bruckneri motetid.

Kolmapäeval, 16. jaan kell 15 ja 
18 esitab Eesti Riiklik Nukuteater 
“ Nukkude teatri". Autor: Peeter 
Sauter, lavastaja Reeda Toots, 
kunstnik Vadim Fomitsev, muusi
kaline kujundaja Olav Ehala, lau
lusõnade autor Ilmar Trull. Miks 
on inimesed üldse nukud välja 
mõelnud ja mida nende mäng 
meile tähendab? P. Sauteri laste
näidendis tegutseb võlur, kes 
suudab elus toimunud sündmusi 
ajast välja võtta ja neid nukkude 
abii uuesti esitada.

Pühapäeval, 20. jaan kell 16 esi
neb klaveriduo Kai Ratasepp ja 
Mati Mikafai. Kavas Mozarti so
naat kahele klaverile, Raveli 
"Hispaania rapsoodia”, Poulen- 
ci sonaat kahele klaverile, 
Lutoslawski variatsioonid Paga- 
nini teemale.

Teisipäeval, 22. jaan kell 15 las
tekontsert "100 minutit kesk
ajas". Esineb Hortus Musicus, 
kunstiline juht Andres Mustonen. 
Kunstiajaloolane Jüri Kuuske- 
maa jutustab 100 minuti jooksul 
keskaegsest Tartust ja selle kuju
nemist linnaks.

Reedel, 25, jaan kell 19 esine
vad Eesti Rahvusmeeskoor (koor- 
meister Andrus Siimon) ja Vane
muise sümfooniaorkester, solist 
Ralf Taal (klaver), dirigent Endel 
Nõgene. Kavas Debussy "Fauni 
pärastlõuna", Liszti klaverikont
sert nr 1 Es-duur, R. Straussi 
“ Päevaajad", Schubert “Vaimu
de laul vete kohal".

UNIVERSITAS Vastutav väljaandja Andres Toode
Toimetuse aadress: 
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10- te teenuste kuulutamine ja rek
Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375 440 1/12lk (92 x 64 mm) 500- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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“ R a a m a tu k o g u

S u n d e k s e m p l a r

TASUTA

Kahe kõrgkooli liit loob sünergiat
TU otsustas asutada Tartu Ülikooli Õigusinstituudi asukohaga Tallinnas
Varje Sootak

“Loodame Eestis kahe pari
ma õigusteadust õpetava 
kõrgkooli ühinemisest 
tekkiva sünergia väljundina 
veelgi parima haridusega 
üliõpilasi koolitada,” ütles 
Õigusinstituudi (Õl) senine 
rektor, TÜ Õigusinstituudi 
asutajadirektor prof Heiki 
Lindpere.

“Väikses Eestis ei jätku kvali
fitseeritud õppejõude kümne 
erineva kõrgkooli jaoks. See on 
üks põhjusi, miks ÕI asutajad 
ühinemisega nõustusid.”

Õl asutasid 1994. aastal mit
tetulundusliku eraülikoolina 
Tiiu Purdelo, kes oli pikka aega 
rektor, TÜ prof, Riigikohtu esi
mees, praegu rahvusvaheline 
kohtunik Strasbourgis Rait Ma
ruste, Riigikogu kantselei di
rektor Heiki Sibul, Piret Murel, 
praegune Õppeosakonna va
nem referent, ja  TÜ õiguse aja
loo õppejõud Toomas Anepaio,

Mis on Õigusinstituut?
“ÕI on omanäoline õppeasutus, 
sest ta on eraõiguslik juriidiline 
isik ja  asutus, kellel ei ole kasu
mit taodevaid omanikke,” selgi
tas Lindpere. Kogu Õppemak
sust saadav raha (bakalaureu
seõppes aastamaks 34 000, 
magistriõppes 27 500 kr) kulu
tatakse õppeprotsessi heaks, 
mis on Lindpere sõnul aidanud 
leida Tallinnast parimaid õppe
jõude.

Põhiliselt töötatakse instituu
dis tööettevõtulepingu alusel, 
sest põhitöökoht on kas õigus
kantsleri büroos, justiitsminis
teeriumis, advokatuuris, koh
tus jm. “Need külalisõppejõud 
ei Õpeta pelgalt teooriat, vaid 
läbi nende jõuab üliõpilasteni 
väga hästi ka juura praktiline 
osa.”

Lindpere peab ÖI tugevaks 
pooleks väga head avaliku õigu
se osakonna komplekteeritust, 
kus õpetavad kõrgelt kvalifit
seeritud ja  praktiliste kogemus-

TÜ Õigusinstituudi asutajadirektor Heiki Lindpere on veendunud, et koostöö ülikooli 
õigusteaduskonnaga on kasulik mõlemale poolele. VARJE SOOTAK

tega õppejõud. “Loodame, et lä
hema paari aasta jooksul kaitse
vad doktorikraadi ka eraõiguse 
osakonna andekad noored õp
pejõud.”

Õis on kaks osakonda: avalik 
õigus (juh prof Eerik-Juhan 
TVuuväli), eraõigus (Margus 
Kingisepp), psühholoogia ja  fi
losoofia õppetool (prof Talis 
Bachmann) ning keeltelekto- 
raat (Ester Rahi),

Missugune tuleb 
TÜ Õigusinstituut?

ÕI Õppekava ei erine palju TÜ 
õigusteaduskonna omast. Tea
tud erinevused on tingitud eel
kõige õppejõudude eriteadmis
test tulenevatest võimalustest. 
Näiteks kaubandusliku m ere
sõidu õigust õpetab Eestis prof 
Lindpere ainukesena. Ta ise ju 
hatab rahvusvahelise õiguse ja 
Euroopa LÜdu õiguse õppetooli.

“Oleme õigusteaduskonna 
dekaani prof Kalle Meruskiga

SA Õ I G U S I N S T I T U U T  JA TU Ü H I N E M I N E
7. Juunil 2001 sõlmisid TÜ ja Õigusinstituut ühiste kavatsuste 

protokolli.
21. detsembril 2001 võttis TÜ nõukogu vastu otsuse asutada TÜ 

Õigusinstituut Tallinnas.
Asutajadirektorlks nimetati Heiki Lindpere.
Asutajadirektor koostab põhikirja, mille kooskõlastab 

õigusteaduskonnaga, ja TÜ Õl käivitamiskava ning äriplaani 
(2002-2004) koos õigusteaduskonnaga 28. veebruariks.

8. jaanuaril 2002 sõlmiti SA Õl hoone Kaarli pst 3 ostu- 
müügileplng. Ülikool sõlmis rendilepingu SA Õlga hoone 
kasutamiseks 1 .juulini 2002.

SA Õl kujundatakse ümber TÜ Õigusinstituudiks 1. juuliks 2002.

arutanud ühiste õppetoolide 
loomist sõltuvalt õppetooli ju 
hataja asukohast Tartus või Tal
linnas,” rääkis asutajadirektor.

Praegu õpib Õis ligi 1000 üli
õpilast, käivitunud on magistri
õpe, kuhu eelmisel aastal võeti 
30 soovijat. Bakalaureuseõppe 
kava on akrediteeritud tingi
musteta 7 aastaks, on saadud 
ka õigusteaduse magistrant

uuri ja  doktorantuuri koolitus
load. Alates 2002/2003. õppe
aastast toimub ühine vastuvõtt 
TÜga.

“Meie üliõpilased saavad ala
tes 1. juulist, kui neil puuduvad 
õppemaksu võlad ja  õppeedu
kus on normipärane, võimaluse 
m uutuda TÜ üliõpilasteks ühes 
õigusega saada TU diplom

Rektor Jaak Aaviksoo märkis,

et ühe osa TÜ otsusest asutada 
Tallinnas oma asutus moodus
tab ka instituudile ruumide mu
retsemine. “Meie koostööpart
ner kolis renoveeritud majja 
Kaarli pst 3, mis varem kuulus 
Eesti Muusikaakadeemiale,
2000. aasta kevadsemestril.”

Kaarli puiestee 3
Renoveerimine oli tehtud liisin
guga, nü et hoone oli Hansa
panga Grupi käes. “Hoone mak
sumusest oli SA ÕI Varahalduse 
osaühing tasunud um 5 miljonit 
krooni. 15 miljonit oli veel Han
sapanga käes, nii et ostu-müü- 
gileping oli mitmepoolne. TÜ ot
sustas selle hoone hinna (20 
380 385 kr) täies mahus välja 
maksta eelkõige sellepärast, lii
singu intress oli üle 10% aastas, 
mis on väga suur finantskoor- 
mus,” selgitas rektor.

Peaaegu Iuridicumi suurune 
hoone on väga soodsas asuko
has, otseselt õppehooneks pole 
ta ehitatud. Kui rektori arvates 
peaks ülikooli tegevus pealin
nas laienema, on majal olemas 
juurdeehitusvõimalused.

Rektori sõnul on mitmel tea
duskonnal plaane ka Tallinnas 
õpetama hakata. “Ülikooli laie
nemine Tallinnasse erineb põ
himõtteliselt kolledžite tegevu
sest Pärnus, Türil ja  Narvas, 
ning teatud riskide ja  problee
midega tuleb arvestada.” Rek
tor ei välista aga edasist laiene
mist. “Päris kindlasti annab 
oma hoone omamine TÜ tege
vusele Tallinnas ka teise kaalu.”

Heiki Lindpere hindab rektor 
Aaviksoo ettenägelikkust ning 
arvab, et kuna varsti on Tallin
nasse koondunud Ügi kolman
dik Eesti rahvast ja seal on ligi 
75% EV ressurssidest, siis pal
jud  noored ei lähegi enam  Tar
tusse neljaks aastaks õppima. 
“Eelistatakse varakult õppetöö 
kõrvalt töökoha leidmist. Tartu 
Ülikooli otsus ühineda Õigus
instituudiga Tallinnas on põhi
mõtteliselt õige ja  toob ülikooli 
pealinna.”

Selgusid Tartu au
kodaniku kandidaadid
Tartlaste esitatud 21 Tartu 
aukodaniku kandidaadi hul
gas on mitu TÜ pere liiget.

Möödunud aasta kandidaati
dest on uuesti esitatud emeriit- 
professorid Paul Alvre, Karl Kull 
ja  Eduard Vääri ning TÜ auliige

Aino Järvesoo.
Esmakordselt on esitatud 

emeriitprof Viktor Palm, orien- 
talistikakeskuse juhataja Lin
nart Mäll ja ajaloolane Hillar 
Palamets. Aukodanikud selgu
vad 7. veebruaril.

Haridusmess Viljandis
Eeva Kumberg

TÜ regionaaltalituse 
spetsialist

18. ja  19. jaanuaril osalevad 
ülikooli vastuvõtutalituse ja 
avatud ülikooli esindajad Vil
jandis Ш noorte haridusmessil 
“Hariduse teabepäev5’.

Mess on suunatud eelkõige 
Kesk-ja Lõuna-Eesti koolinoor
tele, kuid ka kõigile teistele, kes 
huvitatud edasiõppimisest või 
Õpingute jätkamisest.

Messi ühe peakorraldaja, MA 
Viljandi Kultuurimaja spetsia
listi Aivar Trallmanni sõnul 
ootavad nad kahe päeva jooksul 
messile ligi 3 tuhandet külasta
jat. Sama laadi, peamiselt oma 
regiooni noortele suunatud, 
edasiõppimisvõimalusi tutvus
tavad üritused on kevadel ka
vas veel Pärnus, Narvas ja Võ
rus.

Tartus toimub 15. ja  16. 
veebruaril teadmiste mess 
Intellektika.

UT K U S IB

Kas Raatuse ühikal on aknad ees?
Vastab Tartu ülikoolide ühis
elamute renoveerimise pro
jektijuht Heiki Pagel.

Hoone siseõuepoolsel osal on 
paigaldatud peaaegu kahe kor
ruse aknad.

Praegu käib kuuenda, seega 
viimase korruse monteerimine, 
samuti monteeritakse mitte- 
kandvaid välisseinu.

Enamikus väliskommunikat- 
sioonide (küte, vesi, elekter) 
trassid kuni hooneni on valmis.

I korrusele ei tule parkla, 
nagu paljud on arvanud. Parki
da saab hoovipoolses osas ja 
samuti Raatuse 22 taga asuval 
krundil Kivi 27, mis liidetakse 
üheks tervikuks.

Hoone peasissekäik avaneb 
Raatuse tänavale, keskkohast 
natuke Raatuse Kaubamaja 
poole. Raatuse Kaubamaja 
poolsesse nurka tuleb kohvik, 
mis hakkab tudengitele pakku
ma odavat toitlustamist vara

hommikust peale.
Hoone välisilmest võib juba 

praegu aimata arhitekti Andres 
Siimu püüet hoonet huvitava
maks m uuta mitmete jõnksude 
ja väljaulatuvate nurkadega. 
Arvan, et sellest tuleb ilus ja 
arhitektuuriliselt huvitav maja.

9. jaanuaril kirjutati alla ka 
leping EPMÜ üliõpilaselamu 
Tliglase 7 renoveerimiseks, ehi
tajaks on Ehitusfirma Rand ja 
Uiulberg. Lähipäevil sõlmib TU 
lepingu OÜ Eesti Ehitusega Tii
gi 14 üliõpilaselamu renoveeri
miseks.

TA N A  LEHES

Maare Kümnik 
ülikooli 
bibliograafia 
koostamisest
LK 3

TÜ nõukogu 
hindas haldus- 
ja tugistruktuuri
LK 2

Paul-Eerik 
Rummo 60
LK 3

Läheneb Intel
lektika 2002
LK 2

Informiin 2002
LK 2

U U D I S E D

Eetikakeskuse uus 
rahvusvaheline 
projekt
15. jaanuaril toimus TÜs 
Euoopa Liidu 5. raamprogram- 
mi raames finantseeritava gee- 
nivaramute uurimise projekti 
ELSAGEN esimene kokkusaa
mine partneritega Islandist, 
Inglismaalt ja Rootsist.

TÜ Eetikakeskuse juhataja 
prof Margit Sutropi sõnul on 
see rahvusvaheline projekt pü 
hendatud geenivaramute eeti
liste, juriidiliste ja  sotsiaalsete 
aspektide uurimisele. “Projekt, 
ametliku nimega ELSAGEN 
(Ethical, Legal and Social 
Aspects of Human Genetic 
Databasases. A European 
Comparison), on mõeldud kol
meks aastaks.

Eesti poole eelarve on pea
aegu 2 miljonit krooni,” üdes 
prof Sutrop, kes on projekti 
Eesti-poolne koordinaator.

Eestist osaleb projektis kokku
10 inimest, peale filosoofide 
veel bioloogid (prof Toivo Mai
mets), sotsiaalteadlased (prof 
Wolfgang Drechsler) ja juristid 
(prof Jaan Sootak). Projekt an 
nab TÜle neli erakorralise tea
duri kohta.

11 rahvusvaheline 
töötervishoiu 
sümpoosion
18. ja 19. jaanuaril toimub 
Biomeedikumis sümpoosion 
“Töötervishoid 21: Kuhu lähed, 
Eestimaa?”

Põhiarutelu on ülikooli tervis
hoiu instituudi dots Eda Meri
salu sõnul Eesti tööelu hetke
olukord.

“Ettekannetes käsitletakse 
töötervishoiu aktuaalseid prob
leeme, uurimistööde tulemusi, 
vahendatakse praktilisi koge
musi ning edastatakse ülevaa
teid selle valdkonna uuematest 
ettevõtmistest meil ja  mujal,” 
ütles dots Merisalu.

Kavas on asutada ka Balti- 
Põhjamaade TTH Assotsiat
sioon.

Ürituse korraldavad TÜ ter
vishoiu instituut j a MTU Lõuna- 
Eesti Tervisekeskus.

Info: tel. 374 198, eda@ut. 
ee; kailik@ut.ee; arx@ ut.ee, 
www.arth.ee; www.tervishoid. 
ee.

i
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Kohtusid Tartu 
üliõpilasesindused
Eile toimus Tartu Lennukolled- 
žis esimene Tartu kõrgkoolide 
üliõpilasesindajate kohtumine.

“See kohtumine on osa Tartu 
kõrgkoolide üliõpilasesinduste 
vahelise koostöö suurendamise 
kavast, millega tegin algust eel
mise EÜLi juhatuse ajal ja  mille 
organiseerimisega tegeles sel 
korral EÜLi uus aseesimees Pi
ret Hartmann,” üdes TÜ Üliõpi
lasesinduse esimees Alari 
Viinomees.

Kavas oli tutvumine lennu- 
kolledžiga ning ühisprobleemi- 
de arutamine, sh sõbrapäeva 
korraldamine Sõbra Majas 14. 
veebruaril.

Uus näitus TÜ 
Ajaloo Muuseumis
Alates eilsest on ajaloomuuseu
mis avatud näitus “Sõda söödi
kutega”.

Näituse koostaja Ken Kallingu 
sõnul on see pühendatud nn 
kahjulikele organismidele ja 
nendega võitiusele. “Inimene 
on ikka armastanud erinevaid 
eluvorme kasulikeks ja  kahjuli
keks jagada. Võitlust söödikute, 
kahjurite jm  tüütute putukate
ga on meie esivanemad pida
nud juba tuhandeid aastaid, 
sellega on liitunud ka teadla
sed,” üdes Kalling. “Mõned lii
gid (röövlinnud) on juba kaitse
alusteles kuulutatud ning mõ
ned kunagi populaarsed tõije- 
vahendid (DDT) keelustatud.” 

Muuseum on avatud K-P 11- 
17, gruppidele ka E-T, valge 
saal on suletud 27. jaanuarini. 

Info: 375 674.

Inform iin  2002
Informiin “TÜ -  haridusuuen
duse eestvedaja” toimub Intel- 
lektikal 15. veebruaril.

TÜ Raamatukogu avalike su
hete spetsialisti Madis Orava 
sõnul kajastab teema uuendusi 
meie rahvusüükoolis ja  toob väl
ja  need kõrghariduse om anda
misega seotud aspektid, mis on 
olnud läbi aegade innovaatili- 
sed. Informiin toimub messi esi
mesel päeval, võistkonnas on 2 
liiget, registreerida saab koha
peal.

Võistlus toimub kahes voo
rus: I vooru küsimustele tuleb 
leida vastused boksidest, II voor 
eeldab otsingut internetist.

Osaleda saavad lisaks güm
naasiumide ja  kutsekoolide õpi
lastele ning tudengitele ka m a
gistrandid.

Küsimusi võivad Informiinile 
saata kõik TÜ teaduskonnad ja 
allüksused tingimusel, et põhi
rõhk puudutab vastava vald
konna uuendusi. Sel aastal 
pöördume küsimuste saami
seks ka TÜga kaudselt seotud 
teiste ülikoolide poole, nagu 
EPMÜ, TTÜ, TPÜ. Saata tuleb 
kuni 6 küsimust, millest 3 eel
davad boksimateijali kasuta
mist ja  3 intemetiotsingut. Iga 
saadetud küsimuse juurde tu
leb lisada korraldajate jaoks ka 
vastus ja  otsingutee internetist.

Küsimused saata aadressil: 
informiin@udib.ee hiljemalt 
28. jaanuariks. Lisainfo: 
Anne Laumets, tel 375 782, 
375 783; Madis Orav tel 375 
750.

Peahoonel parim  
jõulukujundus
Tartu jõulukujunduste konkur
sil võitis ühiskondlike hoonete 
rühmas esikoha TÜ peahoone.

Hindamisel arvestati nii hoo
ne ja  selle ümbruse üldist ku
jundust kui interjöörikujun- 
dust.

I I

•  •

Ülikooli nõukogu hindas admi
nistratsiooni tegevusvaldkondi
Ivar-fgor Saarniit
TÜ akadeemiline sekretär

2001. aasta sügisel korrati 
küsitlust haldus- ja tugi
struktuuri üksuste tööie, 
seekord olid vastajateks TÜ 
nõukogu liikmed.

2000. aasta sügisel paluti 
anda valitsuse liikmete hinnang 
haldus- ja  tugistruktuuri ük
suste töö kohta.

Valitsuse liikmed hindasid 
üksuste senist tegevust ülikoo
lis kehtivas hindamisskaalas (A 
kuni F), avaldasid arvamust fi
nantseerimise suhtes, hindasid 
arengut ja  tegid ettepanekuid 
edasiseks. Küsitluse tulem used 
avaldati ajalehes UT 17. no 
vembril 2000.

2001. aasta sügisel otsustati 
küsitlust korrata, nüüd juba üli
kooli nõukogu liikmete seas. Kü- 
siüus viidi läbi ülikooli nõukogu 
26. novembri istungil. Vastas 45 
nõukogu liiget.

Tblemused on juuresolevas 
tabelis.

Kõrgeimad ja 
madalaimad hinded

Kõige kõrgema hinde sai AH
HAA keskus. Keskuse tööd hin
das silmapaistvaks või väga 
heaks 29 nõukogu liiget. Kõr
gelt hinnati ka kunstimuuseu
mi, botaanikaaia, sideteenistu- 
se, rahandusosakonna, multi
meediakeskuse tegevust. Loet
letud üksuste finantseerimise
ga oldi üldiselt rahul, rohkem 
raha sooviti AHHAA keskusele 
ja botaanikaaiale. Positiivselt 
hinnati nende üksuste arengut, 
nõukogu liikmeid rahuldas ka 
nende üksuste juhtimine.

Kõige vähem ollakse rahul 
õppeinfosüsteemiga ning info
tehnoloogia osakonna, turva
teenistuse, ehitus-remonditee- 
nistuse, raamatukogu tegevu
sega. Enamik nõukogu liikmeid 
leiab, e t üheks ebarahuldava 
olukorra põhjuseks on ebapii
sav finantseerimine. Raam atu
kogu ja  IT finantseerimise suu
rendamist pooldas koguni 35

Üksus

Hinnangud Ettepanekud
Keskmine

hinne
{A=5, B=4, 
C=3, D=2, 
E=l, F= 0

Areng
("paranenud"ja 

"halvenenud" 
vastanute arvu 

vahe)

Finantseerimine
("suurendada"ja 

"vähendada" 
vastanute arvu 

vahe)

Juhtimine
"Tugevdada"

vasta-nute
arv

"Mitte muuta" 
vastanute 

arv

Vastuvõtutalitus 3.4 3 0 10 27
О ppe talitus 3,0 4 0 16 17
Välisüliõpilastalitus 3,4 7 3 7 27
О ppe infosüsteem 1,6 -5 18 20 10
Avatud ülikool 3,4 13 -5 2 26
Multimeediakeskus 3,4 10 8 5 19

Teadustalitus 3,3 3 0 7 24
Välissuhetetalitus ............. 3 1 11 19
Innovatsioonita litus 6 2 7 20
EL ja  ettevõtl usta litus 2,6 1 0 5 18

Asjaajamisteenus 3,2 8 2 8 22
Teabeteenistus -1 5 19 14
Ajaleht Universitas 
Tartuensis

________
3,2 10 10 9 22

Personaliteenistus .._  ...... V 14 1 5 24
IT  teenused 1,9 -8 34 21 9

Raama tupidamisteenus 3,4 8 0 3 27
Finantsplaneerimine ja  
-analüüs 3,6 8 2 2 28

Kinnisvaraarendus 2.o 5 -1 9 18
Turvateenus . ...... 2,4 3 10 7 16
Ehitus-
remonditeenistus 2,6 -2 10 9 14

Koristusteenistus 3 2 6 15
Inseneriteenistus 2,8 2 2 6 18
Sideteenistus 3,4 6 5 5 21
T ransporditeenus ......  Л » 4 2 3 18
Riigi hanke teenistus 2,9 0 -2 2 21

Raamatukogu | 2,9| 121 34| 1б| 16

Ajaloomuuseum 3,2 5 5 4 29
Kunstimuuseum _____ __- : j.. 10 3 4 27
Botaanikaaed _________ 3,4 13 10 3 28
Spordibaasid 2.. 0 15 10 23
Kääriku Spordi- ja  
Puhkekeskus 3,3 18 9 3 20

Kultuurikollektiivid 3,3 2 7 2 24
Spordiklubi 3,2 7 2 3 20
AHHAA keskus 3,8 13 12 2 27

Kirjastus - OÜ 3,2 8 0
Raamatupood - OÜ .............. 6 0

nõukogu liiget.
Ehkki nõukogu liikmed tea

vad väga hästi, et finantseeri
mise suurendamise ettepanek 
tähendab ka teist ettepanekut -  
näidata, kust tuleb sama sum
ma ära võtta, oldi finantseeri
mise vähendamise ettepaneku

tega ülimalt tagasihoidlikud. Fi
nantseerimise vähendamise 
pooldajaid oli rohkem vaid ava
tud ülikooli, riigihanketeenistu- 
se ja  kinnisvaraarenduse puhul 
(finantseerimise vähendamist 
soovisid vastavalt 7, 3 ja  4 an
keedile vastanut). Loodetavasti

näitab küsitluse selline tule
mus, et administratsiooni vas
tutusalade struktuur on üpris 
mõistlikult ümber kujundatud 
ning kõik üksused on vajalikud.

Loomulikult ei olda rahul ma
dala hinde saanud üksuste 
arengu ja juhtimisega. Lisaks

eespool loetletud üksustele te
hakse ettepanek tugevdada ka 
teabeteenistuse juhtimist.

Mida tuleks arvestada
Küsitluse tulemused on kõne
kad, kuid on mõningaid asjaolu
sid, mida tuleks järelduste tege
misel arvestada.

Õppeinfosüsteemi korral 
hinnati tegelikult seda, millest 
on loobutud. Oktoobri alguses 
alustati uue õppeinfosüsteemi 
käivitamisega, väljaõpe teadus
kondades algas novembris. 
Süsteem on kavas käivitada 1. 
septembriks.

Küsitluse tulemused on eba
ühtlased ka seetõttu, et ühes 
valdkonnas hinnati teenuse 
kvaliteeti, teises valdkonnas 
aga määras hinde asjaolu, et 
teenus puudub. Kui remondiks 
raha ei ole, siis ka remonditee- 
nust ei oleja hinnang on loomu
likult halb. Sideteenus on aga 
olemas ning siin hinnatakse 
teenuse kvaliteeti.

Hinnangud anti enam kui 
kaks kuud tagasi ja  vahepealse 
ajajooksul on nii mõndagi ju h 
tunud.

Detsembris võeti vastu üli
kooli 2002. aasta eelarve. On 
vahest palju väita, et küsitluse 
tulemused mõjutasid eelarve 
kujundamist. Kuid võib tõdeda, 
et infotehnoloogia real olev 
summa on suurenenud võrrel
des 2001. aasta eelarvega üle 
kahe korra (4 miljonilt 8,1 mil
jonile), et raamatukogu trükis
teks on eraldatud 2 miljonit 
krooni rohkem kui eelmisel aas
tal. Ning mitmes teiseski vald
konnas (kultuurikollektiivid, 
spordiklubi jt), kus nõukogu 
liikmete arvates peaks finant
seerimine suurenema, on eel
arveliste vahendite kasv kiirem 
ülikooli kogu eelarve kasvust.

Ehkki otseselt küsiduse tule
muste alusel otsuseid ei lange
tata, pakuvad nad kindlasti 
ainet järelemõdemiseks. Sellest 
aga on edasises tegevuses kind
lasti tulu.

Kingitus prof Kaljo Villako perelt Intellektika 2002
Renata Sõukand
TÜ Ajaloo Muusuemi 
projektijuht

16. jaanuaril andis TÜ pro
fessori Kaljo Villako (1919 - 
2001) poeg Peeter Villako TÜ 
Ajaloo Muuseumile üle isa 
regaalid.

Mõõk, peakate ja  diplom on 
saadud koos Tampere Ülikooli 
audoktori tiitliga 1985. aastal.

Villako oli Eesti tuntud 
gastroenteroloog, röntgenoloog 
ja  radioloog. Ta töötas 1955. 
aastast ülikoolis õppejõuna: 
1980-1990 oli radioloogia- ja 
onkoloogiakateedri juhataja, 
alates 1994 emeriitprofessor.

Prof Villako oli viljakas teadla
ne Toome sisekliiniku röntgeno- 
loogia- ja  gastroenteroloogia- 
alase uurimissuuna jätkajana, 
keda on tunnustatud mitme 
teaduspreemiaga. Villako kuu
lus Euroopa Gastroklubisse, ol
les selle asutaja ning hiljem au
liige. Tema lai silmaring ja eri- 
alaoskused said aluseks ka pi
kaaegsele koostööle Soome 
gastroenteroloogidega. Soome 
Gastroenteroloogide Selts valis 
Villako seltsi teaduspreemia 
laureaadiks.

Ta oli Eesti Gastroenteroloo-

Leeni Uba
TÜ avalikkussuhete 
spetsialist

Tartu 10. teadmiste mess on 
Tartu messikeskuses 15. ja 
16. veebruaril.

Kohal on jälle enamik Eesti 
suuremaid kõrgkoole, samuti 
teadusasutusi, kutsekoole ja 
gümnaasiume. Hitvustatakse 
õppimisvõimalusi nii kodu- kui 
välismaal. Huvitavat on näidata 
teadlastel. Kaijäärilaat pakub 
üliõpilastele töö- ja  praktika
kohti. Võrgupeole kogunevad 
arvutimänguhuvilised võisde- 
vad omavahel, jagavad teavet 
arvutivõrgu kasutamisest ja 
uutest mängudest.

Messi esitluste ja  seminaride

ajakava on täpsustamisel. 
Ootan ülikooli struktuuriüksus
te ettepanekuid messikava 
jaoks võimalikult kiiresti, hilje
malt 23. jaanuariks.

Tillemas on laser sÄowAie 
võistlus ja muudki põnevat.

Samuti palun ühendust võtta 
üliõpilastel, kes soovivad vaba
tahtlikult messi korraldusele 
kaasa aidata. Abilistele vaba sis
sepääs mõlemal päeval.

Info: tel 375 509, leeni@ 
ut.ee.

* •

TU on itaallaste partner
Peeter Villako andis oma isa p ro f Kaljo Villako audokto
ri regaalid ajaloomuuseumile. varje  s o o ta k

gide Seltsi asutaja ja pikaaegne 
esimees.

Villako oli ka andekas kirja
mees. 1999 ilmusid m em uaa
rid “Ajarännak I” ja vahetult 
enne haigestumist II osa. Ta oli 
Eesti Kirjanduse Seltsi taasta

mise algataja ning selle esi
mees. Tema teeneid Eesti vaba
duse eest võitlejana hinnati 
1996. aastal Riigivapi II klassi 
teenetemärgiga. Ajaloomuu
seum tänab prof Kaljo Villako 
perekonda.

Euroopa Ühenduste raamprog- 
rammi “Kultuur 2000” 2001. 
aasta taotlusvoorus Eesti loo
meinimeste ja  kultuuriorgani
satsioonide esitatud ligi 20st 
projektist tunnistati edukaks 7.

Tartu Ülikool osaleb partneri
na itaallaste algatatud projektis 
“ClioH’s Workshop II: Innovati- 
ve books and multimedia,

materials for comparing and 
connecting the histories of 
European peoples”. Tegu on 
väga laiaulatusliku projektiga, 
millel partnereid kogu Euroo
pas. Projekt kestab 2 aastat 
ning Euroopa-poolne toetus on 
801 449,31 eurot.

Vt www.europa.eu.int/comm 
/culture/proj ects_en. htm l.

i

mailto:informiin@udib.ee
http://www.europa.eu.int/comm
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Poeet Paul-Eerik 
Rummole mõeldes
Ele Süvalep
TÜ eesti kirjanduse dotsent

19. jaanuaril kuuekümne
seks saav Paul-Eerik Rum
mo on tuntud kui luuletaja, 
näitekirjanik, tõlkija, ka ar
vustaja, esseist ning poliitik.

Kõigepealt on ta muidugi luu
letaja, kelle looming kuulub ees
ti uuemasse klassikasse. Põhi
osa tema lüürikast on ilmunud 
kõigest seitsme aasta jooksul, 
1962-1968, kuid need olid nii 
R-E. Rummo kui eesti luule 
jaoks tõelised seitse vilja-aastat. 
Noore poeedi kiiresti edasiliiku- 
nud looming esindab suuri 
muutusi selleaegses lüürikas.

Esimesed luuletuskogud 
avaldas R-E. Rummo TÜs eesti 
filoloogiat õppides. Ülikooliaas
tad 1959-1965 ja tollane Tartu 
vaimuelu etendasid ta kirjani- 
kuks kujunemises olulist rolli. 
Õppides individuaalprogram
mi alusel, oli tal keskmisest roh
kem võimalusi süveneda kirjan
dusse ning kirjandusteadusse. 
Prof Harald Peebu juhendam i
sel valmis heatasemeline diplo
mitöö “Henrik Visnapuu tulek 
luulesse”. Ta võttis osa elavalt 
tegutsenud Tartu Noorte Auto
rite Koondise tööst, võitis üli
kooli kirjandusvõistlustel au 
hindu, lõi kaasa ülikooli näite
ringis. Koos mõne teise noor- 
poeediga (A. Ehin, J. Kaplinski 
jt) kuulus ta legendaarse luule- 
uuendaja Artur Alliksaare ning 
erudeeritud literaadi ja  poeedi 
Ain Kaalepi suhtlusringi.

1962. aastal ilmus esimeses 
“Noorte autorite” kassetis 
Rummo luulevihik “Ankruhii- 
vaja”, millele kaheaastaste va
hedega järgnes veel kolm luule
raamatu. Viimane neist oli va
likkogu, mis sisaldab ka mahuka 
tsükli uusi luuletusi. Selle ilmu
des oli Rummo 26-aastane, saa
vutanud luuletajana täisküpsu- 
se ning kõrgeima tunnustuse.
1972. aastal valminud kogu 
“Saaija aadress ja  teised luule
tused 1968-72” jäid kauaks kä
sikirja ning laiema avalikkuse

eest kõrvale. See tähistab pöör
dumist teistsuguse luulelaadi 
poole, mille seosed 1970ndate 
luulesuundumustega on ilm
sed, kuid mis ootab veel põhjali
kum at käsitlemist ja väärtusta
mist.

R-E. Rummo, kes on üldsuse 
jaoks märgistatud ennekõike 
kui 1960ndate kassetipõlvkon- 
na silmapaistvaim esindaja, on 
ise tauninud luule ja  inimeste 
seesugust liigitamist põlvkon
dadeks (näiteks Sirp 20. okt 
2000). Tõepoolest, R-E. Rum
mo looming sidestub väga mit
mekülgselt ning sügavalt pika
ajalise eesti luuletraditsiooniga 
ja  XX sajandi maailmakirjandu
se peamiste suundumusteni. 
Samas on ta neid -  võib-olla 
väheseid poeete, kes on era
kordse nõudlikkusega püüd
nud vältida enesekordamist. 
Sellekohase poeetilise tõekspi
dam isena sobib tsiteerida ridu 
kogu “Lumevalgus... lumepime
dus” tsüklist “Läbi talve”:

Keelelt kõik sõnad sülitan 
ja jälle õpin kõnelema 
Tütrega koos ma uuesti 
ütlema õpin sõna ema

m a ise hindama ei lähe
on seda palju või on vähe
või on see halb või on see hea
ei tea e i tea -

kaitseb mind kevadladvastik 
mu ainus kadum atu katus 
Ei siin ma hooli millestki 
ja see ei ole hoolimatus
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Meteoroloogia isa
Toomas Pung
TÜ Ajaloo Muuseumi 
museoloog

TÜ kolmas füüsikaprofessor 
(1842-1865) oli silmapaistev 
meteoroloog Ludwig
Friedrich Kämtz, kaasaegse 
meteoroloogia rajajaid.

Kämtz sai doktorikraadi Halle 
Ülikoolis, kus töötas õppejõuna. 
Ta avaldas trükis 3köiteHse me- 
teoroloogiaõpiku, loengud ja 
eksperimentaalfüüsika õpiku, 
mis võeti tarvitusele Saksa üli
koolides ja tegi tem a nime tu t
tavaks Euroopa teaduses.

Pärast E Parroti surm a valiti 
ta TÜ füüsikaprofessoriks.

Kämtz elas Tartus botaanika
aia taga Emajõe lähedal, kus 
tegi 10 aastat meteoroloogilisi 
vaatlusi.

Tartus koostas ja  avaldas ta 
3köitelise meteoroloogiateatmi- 
ku (6 artiklit selles käsitlevad 
meteoroloogiliste vaatluste tu 
lemusi Tartus). Ta oli Tartu Loo
dusuurijate Seltsi asutajaliige.

1865 valiti ta Peterburi TA 
akadeemikuks ja  Füüsika Pea

observatooriumi direktoriks.
Kämtz oli teadusmaailmas 

tuntud kui originaalsete õpiku
te autor ning vene ja eriti Tartu 
meteoroloogia- ja klimatoloo- 
giaalase andmestiku süstemati
seerija.

Ta oli eelkõige geofiiüsik ja 
meteoroloog, kuid oma artikli
tes käsitles ta füüsika, m agne
tismi ja meteoroloogia kõrval ka 
füüsilist geograafiat. Tema õpi
kut peetakse esimeseks meteo
roloogia õpperaamatuks maail
mas. Kämtzi nimetati m eteoro
loogia isaks.

Õppejõudude elutöö, kogu ülikooli m itmetahulisus vajab bibliograaf Maare Kümniku  
arvates ühist katust, kaubamärki -  Tartu Ülikool. VARJE SOOTAK

•  •

Ülikooli bibliograa
filine mälu

ACADEMIA GUSTAVIANA 
KAISERLICHE UNIVERSITÄT DORPAT
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2 0 0

Maare Kümnik
TÜ Raamatukogu 
vanembibliograaf

Kuidas modernselt raken
dada ühise eesmärgi nimel 
Tartu Ülikooli tutvustamine 
maailmas teeb muret biblio
graafidele.

On kaks, kuid eri eesmärkidel 
(ka sisuliste erinevustega) 
koostatud andmestikku: Tartu 
Ülikooli bibliograafia ja  Tartu 
Ülikooli teadus-ja arendusosa
konna teadusinfosüsteemi 
publikatsioonide osa. Viimane 
on alati olnud väga suureks 
abiks bibliograafiate koostami
sel. Selle aruandlusandmestiku 
kaudu rikastuks välismaal il
munuga (Estonicä) ka Eesti 
suuremate raamatukogude 
elektrooniline ühiskataloog ES
TER. Eesti teadlaste artiklite 
kiht on seal veel üsna õhuke, 
alustati ju  alles aastal 1999.

Kaks sajandit teaduse 
tutvustamist

Ülikooli raamatukogu osa Tartu 
Ülikooli teaduse tutvustamisel 
nii Eestis kui ka teistes maades 
on olnud aastakümnete pikku
ne. Võib rääkida isegi kahest 
sajandist, kui m eenutada, et 
1808. aasta reisil viibides kirju
tas prof Karl M orgenstem üli
kooli nõukogule, et ‘Välismaal 
küsitakse, miks Tartu ülikoolilt 
nii vähe trükis ilmub? Kui nime
tada ilm unud töid, selgub, et 
isegi nende pealkirju ei tunta” 
(TÜR KHO, Mrg. DCVIII, 
Correspondenz).

Ülikooli enesetutvustuse va
jadus oli juba siis selge. Ülikooli 
teadusproduktsioonil, õppejõu
dude elutööl, kogu teabel üli
kooli ja üliõpilaselu mitmetahu- 
lisuse kohta on vaja katust, kau
bamärki, ühist nimetajat, nime
-  TARTU ÜLIKOOL. Seda ongi 
pakkunud raamatukogu pidev 
tegevus üsna mitmel moel.

Igaüks omaette on muidugi 
oluline oma alal, kuid tervikpilti 
nii ei loo. Sellele, kui maailma- 
kaardilt märkam atult kadus 
väärikas nimetus ‘Tartu Ülikoo
li Toimetised” ehk Aetad (1893- 
1994), on osutatud siin-seal, 
näiteks ungari keele ja kirjan
duse lektor Szilärd Toth 
(Universitas Tartuensis, 2000, 
nr 41), emeriitprofessor Ülo Le
pik raam atus “Tartu Ülikool

Bibliograafia koostamine nõuab visadust, 
täpsust ja teadmisi, ükskõik, kas see on 
kättesaadav raamatus või andmebaasis.

minu elus” (1998, lk 213). Miks 
ikkagi nii juhtus?

Bibliograafiatöö
Üks seni oluline tegevusliin on 
olnud bibliograafiatöö: and
mestiku koostamine ja  teatm e
teenindus. Need osad on tihe
dalt seotud kogu raamatukogu 
rikkuste ja  varadega, kogu in
formatsiooni ja  materjalidega 
Tartu Ülikooli kohta. Aastati on 
teatm eteeninduse mahust vä
hemalt kolmandik olnud ülikoo- 
liteemaline (lühinimestikest 
faktiteadisteni välja). Sageli kü
sitakse ühelt või teiselt alalt just 
Tartu Ülikooli õpetlaste töid.

Saksamaalt prof dr Klaus 
Garberilt saabunud tänukirjas 
raamatukogule ja  Ene-Lille 
Jaansonile töö eest “Tartu Üli
kooli trükikoda 1632-1710: 
ajalugu ja trükiste bibliograafia” 
(2000) öeldakse: “Õnnitlen 
Teid südamest selle mahuka 
publikatsiooni puhul, mis leiab 
oma väärika koha A. Teringu 
samalaadsete väljaannete kõr
val, tuues ühekorraga avalikku
se ette kogu Tartu 17. sajandi 
akadeemilise kultuuri rikkuse”. 
Raamatukogu bibliograafiatöö 
on taotlenudki sedasama, kuid 
pisut kitsamalt -  ainult (!) Tartu 
Ülikooli ja  19., 20. ja 21. sajandi 
kohta.

Seda eesmärki teenib m ahu
kas andmestik ‘Tartu Ülikool: 
ajalugu; õppejõudude, teenis
tujate ja  kasvandike biobiblio- 
graafia” (1632-1710, 1802- 
2001).

Kasutagem kogutut
Ülikooli teaduse tutvustamise
na on raamatukogus koostatud 
ja  vahetusena maailma saade
tud väljaandeid nagu “Tartu 
Riiklik Ülikool: [1944-1986., 
1988.] aastal ilmunud tööde 
bibliograafia” (1962-1995, aas
taraam atud, neis on ka info 
kaitstud väitekirjadest), “Tartu 
Riiklikus Ülikoolis kaitstud väi
tekirjad 1946-1959” (1961), 
‘Tartu Ülikoolis kaitstud väite
kirjad 1802-1918” (1973), 
‘Tartu Ülikooli arstiteaduskon

nas kaitstud väitekirjad 1892- 
1917” (1965), “Tartu ülikool 
kirjasõnas” 1-2 (1983, 1990), 
‘Tartu Ülikooli perioodikavälja
anded 1802-1940” 1-2 
(1983), “Tartu Ülikooli Toime
tiste sisuregistrid 1893-1944” 
(1993, nende 100. aastapäe
vaks) ja nii veel mitmeid-mit- 
meid, viimati “Professor Paul 
Ariste biobibliograafia 1921- 
2000” (2000).

Kogu seda tööd võib nimeta
da ka ülikooli bibliograafiliseks 
mäluks.

Bibliograafia tähendus 
kasvab ajas

Raamatukogus tehtut on tun
nustatud mitmeti. Vahetud 
kontaktid on olnud paljudega, 
näiteks professorite Viktor Ma
singu, Ülo Lepiku, Peeter Järve- 
laiu, Sergei Issakovi, Leonid 
Stolovitši, Ene-Margit Tiidu, 
teaduri Erki Tammiksaare, õp
pejõu Alar Sepa (“... bibliograa
fia alusel on üliõpilastel ja õppe
jõududel palju lihtsam selgita
da, mida meie eelkäijad ja ka 
kaasaegsed on publitseeri
nud.”), dots Peet-Henn Kingise
pa, Ülle Musta, Aadu Musta, 
Peeter Oleski, Jaan Eilarti 
(“siinne materjali kogumine 
näib küllalt ammendav olevat”) 
ja paljude teistega.

Välismaalased, tänades teat- 
mebibliograafe neile saadetud 
teadiste eest, sõna otseses mõt
tes rõõmustavad Tartu Ülikooli 
Raamatukogus oleva rikkaliku 
bibliograafilise andmestiku üle.

Bibliograafiate koostamine ei 
ole kiirtöö ja  nende tähendus 
kasvabki ajas. Samasugust visa
dust, täpsust ja hulgaliselt tead
misi nõuavad koostajailt arvuti- 
andmebaasidki, mis, võrreldes 
raamatuga, võimaldavad sises- 
tatu märksa mitmetahulisemat 
ja  paindlikumat kasutamist, 
uue materjali pidevat lisamist ja 
kõigile kättesaadavust interne
tis.

Lisaks vt ka: M. Kümnik. Tar
tu ülikool bibliograafias//Tartu 
Ülikooli Raamatukogu töid 10
(1997), 144-168.

U U D I S E D

Eesti Akadeemiline 
Spordiliit 10
15. jaanuaril täitus 10 aastat 
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
(EASL) asutamisest.

10 aasta jooksul on EASL kor
raldanud Eesti üliõpilaste 
meistrivõistlusi, osalenud uni- 
versiaadidel ja  üliõpilaste m aa
ilmameistrivõistlustel .

EASLi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul on universiaadi- 
delt võidetud üks kuldmedal 
(Aleksander Tammert, 2001). 
Üliõpilaste maailmameistriteks 
on tulnud Maret Vaher (1998 
orienteerumises) ja  Toomas 
Proovel (2000 kreeka-rooma 
maadluses).

“1998. aastal taastati rahvus
vaheliste üliõpilasmängude 
SELLi mängude (Soome, Eesti, 
Läti, Leedu) traditsioon. Mais 
toimuvad üliõpilasmängud 
uuesti Tartus,” ütles Beljaeva.

Kõrgkoolitöötajate 
karikavõistlused
Homme tähistab EASL oma 10. 
aastapäeva TÜ spordihoones 
toimuva professorite ja  kõrg
koolide töötajate spordivõistlu
sega (korvpall, võrkpall ja 
male).

TUrniir algab kell 9 noorema
te õppejõudude võrkpallimatsi- 
ga TÜ ja  Kõrgema Sõjakooli 
(KSK) vahel.

TÜ on välja pannud võrkpalli
meeskonnad nooremate ja  va
nemate meeste klassis, võrkpal- 
linaiskonna ja  malevõistkonna. 
Sel aastal kohtuvad TÜ, EPMÜ, 
TTÜ, KSK, Mainori Majandus- 
instituut, Akadeemia Nord, 
Audentese ja IT-kolledži koon
dised.

EASL soovib selle turniiriga 
taastada EASLi arendusjuhi Tii
na Beljaeva sõnul kunagise tra
ditsiooni, kus õppejõud ja kõrg
koolide töötajad saaksid vähe
malt kord aastas kokku ka spor
diväljakutel.

Seminar avatud 
ülikoolist
23. jaanuaril kell 14.30-17.30 
toimub Lossi 3-112 seminar 
“Eesti Avatud Ülikool -  ülikooli
de koostöö avatud õppe aren
damiseks Eestis”.

Seminari eesmärk on jätkata 
arutelu Eesti avatud ülikoolist: 
ülikoolide ja  riigi huvist, vaja
dustest ja  senistest tegevustest 
avatud ja  kaugkoolituse aren
damisel, reaalsetest võimalus
test koostöö elluviimiseks ning 
konkreetsetest tulevikuplaani
dest.

Info: Eve Lember, tel 375 
620,

Sihtfinantseeri
mine kasvas
16. jaanuaril kinnitas haridus
minister oma käskkirjaga sihtfi
nantseerimise mahu 2002. 
aastaks.

Üldine finantseerimise maht 
kasvas TÜ teadustaütuse pea
spetsialisti Viktor Muuli sõnul 
13%, sh TÜ finantseerimise 
maht 21%.

Täpsem info on teadus- ja 
arendusosakonna veebilehel: 
www.ut.ee/ta rubriigi uudised 
aü.

Ü L I Õ P IL A S T E  ATER  
O T S IB  N O O R M E H I

oma uude lavastusse (E. 
Ionesco “Macbeth”). Huvita
tutel palume tulla neljapäe
val, 31. jaanuaril kell 18 Tar
tu Üliõpilasmaja (Kalevi 24) 
4. korruse peeglisaali (sisse
käik hoovi poolt).

http://www.ut.ee/ta
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Haldur Õim 60
22. jaanuaril peab juubelisün
nipäeva TÜ üldkeeleteaduse 
professor, Eesti TA liige (1994. 
aastast) Haldur Õim.

1977. aastast töötab ta TÜ 
lingvistikaõppejõuna, olles läbi
nud akadeemilised astmed va
nem õpetajast professorini 
(1985). Filoloogiadoktori väite
kirja kaitses Haldur Õim 1983. 
aastal semantikast ja keele 
mõistmise teooriast.

Tema teaduslike huvide 
keskmes on olnud keele seman
tika ja pragmaatika, keele 
mõistmise mehhanismide avas
tamine ja  arvutil modelleerimi
ne ning inimese ja  arvuti suht
lus loomulikus keeles. Õimu pu
hul on silmapaistev see, et te
mas on ühendatud kaks harva 
esinevat talenti: keerulisi tea
duslikke teooriaid mõista ja 
neid teistele selgitada ning ori
ginaalne mõtlemine -  oskus uut 
avastada.

Keel ja  arvuti on märksõnad, 
mis sobivad iseloomustama 
ühte poolt Õimu tegevusest 
teadlase ja  õppejõuna. 1970n- 
date lõpul koondas ta enda üm 
ber lingvistidest ja matem aati
k u te s  t-p ro g ra m m e e rij a te s t 
koosneva grupi, millest on täna
seks välja kasvanud üldkeele
teaduse õppetooli juures tegut
sev arvutilingvistika uurimis
rühm. Teiselt poolt saab prof 
Õimu tegevust kokku võtta sõ
nadega tähendusja mõüemine, 
mis katab nii suure osa tema 
teadustööst kui kognitiivse ling
vistika esimesed sammud TÜs.

Prof Õimu eestvõttel töötati 
välja arvutilingvistika eriala õp
pekava ja 1977. aastast toimub 
TÜs arvutilingvistide süstemaa
tiline ettevalmistamine.

Kui 1997 käivitus Eesti Infor
maatikakeskuse koordineeri
tud Eesti keeletehnoloogia siht- 
programm, siis sai Õimust üks 
selle eestvedajaid.

Haldur Õim võitleb aktiivselt 
eesti keele püsimajäämise eest 
infotehnoloogilises ühiskonnas. 
Ta hoiatab, et arvutitoeta jäetud 
keelt ähvardab väljasuremine. 
Et eesti keelega seda ei juhtuks, 
on Haldur Oimu viimase aja 
põhirolle olnud Eesti arvutiling
vistide koostöö koordineerimi
ne ja  suunam ine eesti keele 
autom aattöötluse programmi
de, arvutikorpuste ja  -sõnastike 
loomisel.

Juubilarile visadust ja  õnne 
soovides

Kolleegid

50
Svetlana Luik,
koristaja -  7. detsember 
Aleks Lenzner, 
dotsent -  8. detsember

60
Enn Laanelepp,

laborant - 10. detsember 
Õ ie Kaasik,
paljundusoperaator -1 2 .  
detsember

65
Peet-Henn Kingisepp,
dotsent -  10. detsember

E S S E E K O N K U R S S

Eesti Instituut kutsub 
kõiki huvilisi, sõltumata nende 
vanusest, soost, usutunnistusest jne, 
osalema esseevõistlusel

E e s t i
n s t i t u u t

MIS TEEB [MINU JAOKS] EESTIST EESTI

-  millised asjad, nähtused, tavad, harjumused vms kannavad 
kirjutaja Eesti tunnet ja  miks või kuidas.

Kirjutamisel võiks hoiduda katseist leida ühtset ja  üldistavat 
sümbolit või märkide loendit, pigem on oodatud kirjutajate 
isikliku, kui tahes väikese eesti avastuse ja  sellega seotud 
tunnete kirjeldus.
Mitte üle kolme lehekülje pikkune (maks 5400 tähemärki) töö 
saata hiljemalt 10. veebruariks Eesti Instituuti kas postitsi 
(Suur Karja 14,10140 Tallinn) või meilitsi (essee@einst.ee). 
Postiga saabuvatele töödele lisada kinnine ümbrik autori nime 
ja kontaktandmetega. Mõttetihedamad tööd pälvivad rahalise 
auhinna ja  avaldatakse trükis. Eesti Instituudil on õigus kõiki 
konkursile laekunud ideid edaspidi oma töös kasutada.

Täpsemad tingimused aadressil www.einst.ee/Eestit otsimas.

T O O L E  E E S T I  I N S T I T U U T I

Eesti Instituut (EI) otsib tulevast kolleegi, tegutsemistahtelist 
ja  suhtlemisaldist. EI ootab: oskust oma peaga mõelda, kiiret 
kohanemisvõimet, inglise keele oskust kõnes ja  kirjas, veel ühe 
võõrkeele ning head eesti keele oskust. EI pakub: suhtlemist 
nõrkemiseni, eneseteostust, üllatusi. EI ei paku: nüri oleske
lu, am etiautot, sanatooriumituusikuid. CV saata aadressil 
Suur Katja 14, 10140 Tallinn hiljemalt 15. veebruariks. EI 
kohta saab infot tel 6314 355 või www.einst.ee.

TEATED
22. jaanuaril kell 15 toimub üli
kooli nõukogu saalis prof Haldur 
Õimu 60. sünnipäevale pühen
datud ettekandekoosolek.
Kavas: Mare Koit -  Inimene, 
keel, arvuti; Arvo Krikmann -  Pi
dulik preambulatoorne pöördu
mine; Mati Erelt, Tiit Hennoste -  
Vaja on veel üht eesti keele 
grammatikat; Leho Paldre -  
Mees õpetlase tähenduses.
Info: Urve Talvik, tel 375 941.

23. jaanuaril kell 11-13.30 toi
mub Lossi 3-112 Eesti Akadee
milise Täienduskoolituse Koos
töövõrgu aastakoosolek. Info: 
Eve Lember, tel 375 620.

KAITSMISED
28. jaanuaril kell 14 kaitseb ph 
aud 102 TPÜ vanemteadur Ind
rek Tart doktoritööd “ Eestikeelne 
luuleraamat 1638-2000. Biblio- 
meetrilisi ja kirjandussotsioloo- 
gilisi vaatlusi” eesti kirjanduse 
alal. Oponendid: prof Rein Vei
demann, prof Toomas Liiv.

28. jaanuaril kell 14.15 kaitseb 
ülikooli nõukogu saalis Toomas 
Plank doktoritööd “ Positive 
corona at combined DC and AC 
voltage" (Positiivne koroonala- 
hendus segapingel) optika ja

spektroskoopia erialal. Juhenda
ja: dr Ants Haljaste (TÜ). Opo
nendid: prof Reidar Svein 
Sigmond (Norra Teaduse ja Teh
noloogia Instituut, Trondheim) ja 
dr Jaan Salm (TÜ). Info: Hugo 
Mändar, tel 375 537.

31. jaanuaril kell 14 kaitseb Tiigi 
78-126 Monica Lõvi magistritööd 
“ Nägemispuudega inimeste töö
hõivest Eestis” sotsiaaltöö eri
alal. Juhendaja: dots J. Kõre. 
Oponendid: Avo Trumm, MA ja 
Valter Parve, MSW.

4. veebruaril kell 14.15 kaitseb 
sotsioloogia osakonnas Tiigi 78- 
125 Mait Müürsepp magistritööd 
"Õiguse legitiimsus ja õigussüs
teemi legitimeerimine turundus- 
teooria rakendamise abil". Ju
hendaja: dots Henn Käärik. Opo
nent: lektor Silvia Kaugia (MA). 
Info: Villu Talv, tel 375 924.

KURSUSED
Kevadsemestril (1 .-8. nädalani) 
viib arvutiteaduse instituut läbi 
arvutiõpetuse kursuse
(MTAT.03.009, 2 AP). Prog
ramm: töö failide ja kaustadega 
operatsioonisüsteemis Windows, 
teksti-, tabeli- ja andmebaasi- 
töötlus (paketi MS Office näitel), 
Internet (kirjavahetus, infoot-

A I N E K U R S U S T E  K O N K U R S S

TÜ kuulutab välja võõrkeelsete ja välismaalastele suunatud 
ainekursuste konkursi 2002/2003. õppeaastaks (k.a suvi 
2003) järgmistel teemadel:
• Magistritasemel õpetatavate uute võõrkeelsete kursuste 

moodulid (8 või 16 AP) (senise kogemuse põhjal on suure
mat huvi tuntud õppimisvõimaluste vastu järgmistel aladel: 
vene keel võõrkeelena, informaatika, bioloogia, m ajandus
teadused ja  sotsiaalteadused);

• Bakalaureusetasemel õpetatavad uued võõrkeelsed aine
kursused (2-4AP).

Osalemiseks nõutavad mateijalid:
• Õppeaine või mooduli lühitutvustus maksimaalselt 2 lk, sh 

aine nimetus, maht ainepunktides, õppeaste, õppevorm 
(statsionaarne, suvekool, distantsõpe), toimumise aeg, siht
grupp, õpetamise keel, õppejõud ning annotatsioon. 
Auditoorse töö ajakava, loengute, seminaride ja  praktiliste 
tööde teem ade ning kohustusliku ja  soovitava kirjanduse 
loetelu, iseseisva töö osakaal, teadmiste kontroUivorm(id) 
(eksam või arvestus, suuline või kirjalik, kontrolltööd, refe
raadid jm ), ekskursioonid-praktikad ning eksamile pääse
mise tingimused.

• Orienteeruv kursuse või mooduli eelarve — autori(te) 
ettevalmistav töö kursuse või mooduli käivitamiseks ning 
töötasud kursuse või mooduli esmakordsel esitusel.

• Loengukonspekti lühikokkuvõte — sisuline ülevaade koos 
viidetega erialakiijandusele. (Ühe kursuse kohta loengu
konspekti lühikokkuvõte 31k ja  kirjanduse loetelu 1 lk, 
mooduli puhul iga kursuse kohta vastavalt lühikokkuvõte 3 
lk ja  kirjanduse loetelu 1 lk.).

• Projekti autor(id) ja  kontaktandmed.

Nõutavad materjalid vastavas võõrkeeles esitada õppepro
rektorile paberil 11. veebruariks.

Komisjon arvestab hindamisel:
• kursuse või mooduli vajalikkust, ajakohasust, originaalsust;
• sihtgrupi olemasolu ainekursuse või mooduli õppimiseks;
• kursuse või mooduli sisulist taset ja  ülesehitust;
• õppejõu pädevust;
• kaasaegsete õpetamistingimuste (kirjandus, laborid, ГГ) 

olemasolu;
• vastavust eelarvele.

Ülikool finantseerib parimate kursuste või moodulite etteval
mistamist ning tööjõukulu kursuse või mooduli esmakordsel 
esitusel. Finantseeritakse struktuuriüksust, kuhu kuulub kur
sust või moodulit õpetav õppejõud. Õppeprorektori moodus
tatud komisjonil on õigus teha korrektuuri projektide eelarve
tes ja hinnata nende otstarbekust.
75% sihtfinantseeringust eraldatakse struktuuriüksusele 
kursuse või mooduli käivitamiseks pärast valiku ja finantseeri- 
misotsuse tegemist. 25% projekti eelarverahast laekub pärast 
struktuuriüksuse juhi poolt koostatava õppetöö aruande esi
tamist õppeprorektorile. Aruande esitamiseks on aega üks 
kuu mooduli või kursuse esmakordsest esitusest arvates. 
Otsus parimate projektide finantseerimise kohta tehakse tea
tavaks 22. veebruaril UTs.

Lisainfo:Ülle Hendrikson, hylle@ut.ee, 375 523.

sing). Loengud toimuvad 12., 
14., 19., ja 21. veebruaril kell 
18.15-20 Vanemuise 46 suures 
auditooriumis (225). Praktikumid 
toimuvad 2.-8. nädalani (4 tundi 
nädalas) arvutiklassides. Regist
reerimine ja praktikumirühma- 
desse jaotamine toimub esime
sel loengul. Lisainfo: eno@ut.ee 
(Eno Tõnisson).

Arvutiteaduse instituudi kavas on 
järgmised kursused:
• Õpiprogrammid (MTAT.03.008 
4 AP, Rein Prank, prank@ut.ee). 
Esimene loeng 14. veebruaril 
kell 8.15-10 Liivi 2-104.
• Õpitarkvara seminar (MTAT. 
03.145 1 AP, Eno Tõnisson, 
eno@ut.ee). Sissejuhatav semi
nar 20. veebruaril kell 16.15-18 
Liivi 2-104. Mõlemale kursusele 
on oodatud eri teaduskondade 
üliõpilased, eriti need, kes val
mistuvad õpetajaks saama.
•  Arvutid koolimatemaatikas 
(MTAT.03.143 2 AP, Eno Tõnis
son, eno@ut.ee). Esimene loeng 
15. veebruaril kell 12.15-14.00 
Liivi 2-104. Mõeldud pigem MT 
üliõpilastele, aga oodatud ka tei
sed huvilised. Õppetöö ajad on 
esialgsed, jälgige tunniplaani.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimaja 

Piletikeskus avatud E-L kl 12-19, 
P tund enne kontserti.

Info: tel 377 537, www.vmm.ee, 
pilet@vkm.ee. 

Piletipunkt Tartu Kaubamajas.

Pühapäeval, 20. jaan kell 16 esi
neb klaveriduo Kai Ratasepp ja 
Mati Mikalai. Kavas Mozarti so
naat kahele klaverile, Raveli 
“ Hispaania rapsoodia” , Poulen- 
ci sonaat kahele klaverile, Lutos- 
lawski variatsioonid Paganini 
teemale.

Teisipäeval, 22. jaan kell 15 las
tekontsert “ 100 minutit kesk
ajas” . Esineb Hortus Musicus, 
kunstiline juht Andres Mustonen. 
Kunstiajaloolane Jüri Kuuske- 
maa jutustab 100 minuti jooksul 
keskaegset Tartut ja selle kuju
nemist linnaks.

KINOS ILLUSIOON
Atlantis: kadunud kuningriik -  kl 
13.
Printsessi päevikud -  kl 14.45, 
16.30, 18.15, 20.
Veepiisad tulistel kividel (PÖFFIi 
kavast) -  kl 21.45.

Tartu Ülikool võtab õppe-ja üliõpilasosakonda tööle
peaspetsialisti,

kelle ülesandeks on välisüliõpilaste õppe- ja olmeküsimuste 
lahendamine, üliõpilasvahetuse korraldamine ja  arendamine 
ning välisüliõpilastalituse juhtimine. Info: www.ut.ee/kon- 
kurss/peas pO 121. php.

TU M A J A N D U S T E A D U S K O N N A  
Ä R I J U H T I M I S E  M A G I S T R I Õ P P E  

M A G I S T R I  P R O J E K T I D E  K A I T S M I N E

24. jaanuar, Narva mnt 4 aud B202
• 9 Sirje Tang -  Ettevõtte väärtuse suurendamise finantsvõi

malused (AS K.A.T.&Ko näitel). Juhendaja: profV  Raud
sepp, oponent: knd (maj) N. Ivanova.

• 9.40 Age Käos -  Ettevõttesisese arvestussüsteemi täiusta
mine Mootorreisi AS-s. Juhendaja: dots T. Haldma, opo
nent: MA (maj) K. Lääts.

• 10.20 Ruth Kotsar -  Ettevõttesisese kuluarvestus-ja aru- 
andlussüsteemi täiustamine AS-is Viima. Juhendaja: dots T. 
Haldma, oponent: MA (maj) К  Lääts.

• 11 Jaako Lindmäe -  Õpetajate hindamine ja  töötasustamine 
Kallaste Kutsekeskkooli näitel. Juhendaja: dots K. Türk, 
oponent: knd (maj) U. Varblane.

• 11.40 Külli Meister -  M uutused organisatsioonis omanike 
liitumistel ja  ühinemistel MAP Eesti AS näitel. Juhendaja: 
dots M. Vadi, oponent: knd (maj) К  Türk.

• 12.50 Marje Kõljalg -  Hoiu-laenuühistud - ühistulised fi
nantsasutused Eestis. Probleemid ja  võimalused. Juhenda
ja: prof M. Sõrg, oponent: dr (maj) U. Silberg.

• 13.30 Ülle Kollo -  OÜ Tartu Ülikooli Raamatupood turun
duspoliitika kujundamine. Juhendaja: prof M. Miljan, opo
nent: knd (füüs-mat) N. Roose.

• 14.10 Rita Pappa -  Integration of Activity Based Costing 
into the performance measurem ent system in Hansabank. 
Juhendaja: dots T. Haldma, oponent: MA (maj) A. Juhkam.

25. jaanuar, Narva mnt 4 aud B202
• 9 Reidi Strandberg -  Ettevõtte väärtuse hindamine (AS 

Sangar näitel). Juhendaja: profV Raudsepp, oponent: MA 
(maj) P Sander.

• 9.40 Lily Jallai -  Trükiettevõtte sisekontrolli süsteemi täius
tamine. Juhendaja: dots T. Haldma, oponent: knd (maj) S. 
Kalnin.

• 10.20 Eve Urbas -  Tasakaalustatud mõõtmismudel ettevõt
te strateegilises juhtimises (OÜ Astro Raamatud näitel). 
Juhendaja: dots T. Haldma, oponent: knd (maj) A. Reiljan.

• 11 Inge Hiielaan -  Kompleksanalüüsi metoodika ettevõtte 
tegevuse efektiivsuse hindamiseks (AS Wermo näitel). Ju 
hendaja: profV Raudsepp, oponent: dr (maj) V Vensel.

• 12.10 Ruth Oltjer -  Müügipersonali valik ja müügitegevu
ses olulised isiksuseomadused AS Chemi-Pharm näitel. 
Juhendaja: prof J. Reiljan, oponendid: MA (maj) K. Tamm ja 
knd (maj) U. Varblane.

• 12.50 Priit Manavaid -  Pankrotiga seonduv ettevõtte fi
nantsseisundi analüüs. Juhendaja: dots T. Haldma, opo
nent: knd (maj) S. Kalnin.

• 13.30 Aivar Nõu -  Personali värbamise ja  valiku protsess 
AS-i Rekman ja  Eesti puidutööstusettevõtete näitel. Juhen
daja: dots K. Türk, oponent: MA (maj) Ü. Sõstra.

• 14.10 Jaak Lavin -  Tasakaalustatud mõõtmismudeli kujun
damine Baltic Computer Systems’is. Juhendaja: dots T. 
Haldma, oponent: knd (maj) S. Kalnin.

UNIVERSITAS 
TARTUENSIS
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000

Vastutav väljaandja Andres Toode 
Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Infotoimetaja Leane Morits 
Küljendaja Kristjan Kaljund

Toim etuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07 375 680,051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07375440 
http://www.ut.ee/ajaleht 
Trükk: o/ü Greif

1/2 lk (194 x 268 mm) 2700.-
1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,-
1/8 lk (92x131 mm) 800.-
1/12 lk (92 x 64 mm) 500.-
1/24 lk (44 x 64 mm) 250,-

Kujundus 20% hinnast 
Logo ja/või foto kasutamine 50- 
Reklaamteksti rida 10-
Kuulutuse rida 5 -
Korduvreklaam 10% odavam

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.
Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
te teenuste kuulutamine ja rek
laam 20% odavam.
Riiklike haridusasutuste kuulutu
sed tasuta.
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Botaanikaaiale uus kasvuhoone
TASUTA

Varje Sootak

Väravast paremat kätt näeb 
lagunevat subtroopika kas
vuhoonet, mille juures ei ta
haks direktor Heiki Tamm 
end isegi pildistada lasta.

Palmihoone ja subtroopika- 
maja taimed kasvavad põhi
mõtteliselt ühes kliimavööndis 
ning Tamme sõnul kahe kasvu
hoone ekspositsioon osaliselt 
kordub. Koos botaanika ja öko
loogia instituudiga kavandatak- 
segi laguneva hoone ümberehi
tamist troopikataimede jaoks.

Juubel kannustab

U U D I S E D

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
nõukogu istungil on kavas kin
nitada keskkonnatehnoloogia 
õppekavad, muuta sotsiaaltea
duskonna struktuuri, om anda
da kinnistud aadressil Kerese 
14 ja  14a Narvas ning Ujula 16 
Tartus.

Samuti on kavas valida kuus 
professorit. Klassikalise filoloo
gia professori kohale kandidee
rib klassikalise filoloogia prof, 
filol-kand Anne Lill; saksa filo
loogia professori kohale TPÜ 
dots, filol-dokt Mari Tarvas; ast
rofüüsika professoriks astro
füüsika prof, füüs-mat-dr Ene 
Ergma; statistilise füüsika ja 
kvantteooria professoriks sta
tistilise füüsika ja kvantteooria 
prof, füüs-mat-dr Vladimir 
Hižnjakov; mikrobioloogia ja vi
roloogia professoriks mikrobio
loogia ja  viroloogia prof, biol- 
knd Mart Ustav ja taimefüsio
loogia professoriks taimefüsio
loogia prof, biol-dr Agu Laisk.

Nõukogu kinnitab ka oma ke
vadsemestri tööplaani.

Tartu Ülikooli 
esindajad Tallinna 
Linnavalitsuses
Täna kohtuvad ülikooli m aa
kondade esindajad maakonda
des Tallinna LV haridusameti 
esindajatega.

TÜ regionaaltegevuse pea
spetsialisti Eeva Kumbergi sõ
nul keskendutakse regionaalta- 
lituse kavandatud töökohtumi
sel ülikooli ja  Tallinna LV koos
töölepingule ja sellest tuleneva
tele konkreetsetele töösuunda- 
dele, arvestades linna vajadusi 
ja ülikooli võimalusi.

“Eelkõige on kõne all koolitus- 
võimalused linnaametnikele, 
praktikakohad ja uurimistee
mad üliõpilastele,” ütles Eeva 
Kumberg.

Koostööleping Tallinna LV ja 
Tartu Ülikooli vahel sõlmiti 
1998. aastal, viimati täiendati 
lepingut mullu detsembris. 
Kohtumisest on lubanud osa 
võtta ka aselinnapea Rein Lang 
ja  Harjumaa abimaavanem 
Heino Alaniit.

Asutamisest peale on botaani
kaaias tegeldud troopikataime
de kollektsiooniga, mis kujunes 
liigirikkaks, kuid vahepeal on 
vajaliku tähelepanuta jäänud. 
Nüüd on see kavas uuesti välja 
arendada. Uude kasvuhoones
se planeeritakse nii kuiva kui 
niiske troopika esindajaid, 
uudisena vihmametsa.

“Ühelt poolt oleme õppe- ja 
uurimiskeskus, teiselt poolt ka 
loodushariduse edendaja,” sel
gitab direktor. “Külastajaile 
võiks ju eksootikatki pakkuda: 
väikest vesikaskaadi, kaljunuk- 
kide peal õitsvaid orhideesid.”

Tamm kõneleb, et ülikoolide 
botaanikaaiad tänapäeval 
enam eriti ei laiene, vaid m uu
davad oma sisu kaasaegse
maks, juurutavad uusi öko
noomseid tehnoloogiaid. “Raha 
loetakse üha rohkem.”

Uus kasvuhoone on plaanis 
valmis saada tuleval aastal bo
taanikaaia 200. aastapäevaks.

TÜ arhitekt Martti Preem 
koostab uue kasvuhoone pro
jekteerimise lähteülesannet. 
Seejärel tulevad arhitektuuri
konkurss ja riigihanke kon
kurss. Keskkonnainvesteerin
gute Keskusest saadi ehituseks 
2,2 miljonit krooni.

Raha napib
“Ehitada ja  remontida on vaja 
palju, raha aga napib. Eelarve 
sel aastal ei suurenenud. Botaa
nikaaia käekäiku mõjutas liiga 
pikk direktori otsimise aeg.” 
Bioloogiakandidaat Heiki 
Tamm, kes on töötanud Tallinna

“2003. aastal 200aastaseks saav botaanikaaed peab muutuma atraktiivsemaks, ” leiab Heiki Tamm.

T A R T U  Ü L I K O O L I  B O T A A N I K A A E D
Palmihoone, lähistroopika ja sukulentlde kasvuhooned.
Avamaal taimesüstemaatika osakond, rosaarium, 

mäestikutaimed, dendropark jm.
Avatud Iga päev kl 7-19, kasvuhooned kl 10-17.
Info: tel 376 218, www.ut.ee/botaed uueneb 1. veebruarist.

Botaanikaaias nii direktorina 
kui teistel ametikohtadel, alus
tas oktoobris Tartus oma teist 
tööpäeva kiijade ja  rahataotlus- 
projektide kiijutamisega. “Esi
mene kiri läks ülikooli juhtkon
nale subtroopiliste taimede 
väga halvas seisukorras oleva 
kasvuhoone kohta. Haldusdi
rektori m oodustatud komisjon 
vaatas kõik objektid üle ja tegi 
oma järeldused.”

Botaanikaaed on küll ülikooli 
oma, kuid selles käivad kõik, nii 
linlased kui linna külalised ning 
Tamme sõnul püüab linn seda 
olulist turismiobjekti toetada. 
Näiteks vana piirdemüüri re

montimist toetatakse 900 000 
krooniga. “Seda remontides 
loodame korda teha ka värava, 
millel võiks ilutseda sepiskiri 
“Hortus Botanicus A.D. 1803”.

Abi projektidest
Keskkonnainvesteeringute Kes
kuse projektirahadega tahetak
se puhastada tiik, et paraneks 
vee kvaliteet. “Tiigi puhastam i
ne on oluline ka seetõttu, et 
sellest võtame taimede kastmis- 
vee, mis on neile veevärgi 
omast kasulikum ning tuleb 
odavam.” Linn aitab saarel pa
viljoni taastada ja silla ehitada.

Heiki Tammel on ka ajaloolas

tega üks asi ajada -  kas tiik, mis 
on rajatud vana linnamüüri 
kaitsekraavi, pole mitte üks Tar
tu vanemaid vesirajatisi.

K eskkonnainvesteeringute 
Keskus finantseerib ka energia- 
säästlikkuse projekti. “Praegu 
kütame õhku. Juba vene ajal 
Eesti botaanikaaedade kasvu
hoonete kütmist Soome oma
dega võrreldes kulus meil ruut
meetri kütmiseks kaks korda 
rohkem kütet kui Soomes.”

EL 5. raamprogrammi ener- 
giasäästlikkuse pilootprojektis 
näitab botaanikaaed, kuidas 
uute innovatiivsete tehnoloo
giate abil energiat säästa ja 
keskkonda kaitsta, nagu näiteks 
kütta maasoojuspumbaga.

Botaanikaaed kui 
teadusasutus

Maailma botaanikaaedadesse 
on koondatud ligi kolmandik 
kõigist taimeliikidest ning neis

VARJE SOOTAK

on säilinud ka palju looduses 
hävinud liike. “Üks osa meie 
tööst ongi osalemine mitmes 
looduskaitseprogrammis, kus 
anname oma panuse mõne liigi 
loodusesse tagasi viimisel.” Bo
taanikaaia praeguses struktuu
ris puudub teaduri ametikoht, 
kuid koostöös ülikooli instituuti
de ja  teiste asutustega püütak
se oma kollektsioone koondada 
ning alles hoida kõik Eesti sõna
jalad, väärtuslikumad roosi- ja 
elulõngade kollektsioonid.

Rio de Janeiro konventsiooni 
põhjal peab ka Eesti oma elus
looduse geneetilisi ressursse 
säilitama ja  kaitsma. Eesti vas
tavas riiklikus programmis on 
TÜ Botaanikaaia osa ilutaimede 
ja teatud looduslike taimeliikide 
seemnepanga säilitamine. “Sa
muti jääks meie vastutada era- 
kollektsioonide uurimine, do
kumenteerimine ja andm epan
ga koostamine.”

Vabade kunstide 
uus professor Tiigi 14 ühiselamu ehitatakse korterelamuks

Pariisis 2000. aasta sügisel. 
Rektor Jaak Aaviksoo märkis, et 
projekti abil on see TÜle juba 
kolmanda ühiselamu renovee
rimine või ehitamine (Pepleri
14, Raatuse 22 ja  Tiigi 14).

Kahel päeval tutvus ühisela
m ute renoveerimise projektiga 
ja  viibis ka lepingu allakirjuta
misel Euroopa Nõukogu Aren- 
gupanga esindaja Claudine 
Voyadzis. Rektori sõnul on taoli
ne projekt järgimist leidnud 
Leedus.

Tiigi tänava üliõpilaselamu 
on ehitatud 1964. aastal ja  oli 
kaua aastaid üks ülikooli mood
samaid üliõpilaskodusid, sest 
tubades oli ka kraanikauss ja 
WC, mis endise Pälsoni tänava 
ühiselamuis ja  Vanas Tiigis 
tundm atud. Koridorsüsteemi- 
ga majas on erineval tasapinnal 
lühem (4 korrust) ja pikem tiib 
(5 korrust).

Varje Sootak

Kolmapäeval kirjutasid TÜ 
haldusdirektor Riho lllak ja 
OÜ Eesti Ehituse peadirek
tor Egon Mats alla Tiigi tn 14 
ühiselamu renoveerimise 
lepingule.

Tartu ülikoolide ühiselamute 
renoveerimise projekti juhi 
Heiki Pageli sõnul tähendab Tii
gi tänava ühiselamu renoveeri
mine peaaegu uue ühiselamu 
ehitamist, st lammutamisest 
kuni võtmeteni. “Vanast majast 
jäävad alles vaid välis-ja kand
vad seinad. Sellest majast tuleb 
üliõpilaste kortertüüpi elamu, 
kaob klassikaline ühiselamu 
mõiste oma pikkade koridoride
ga,” ütles Pagel.

Valdavalt on majas 3-2toali- 
sed korterid (igas toas elab 2 
inimest), köök, vannituba ja  WC 
on ühised. Majja pääseb kaardi

ga,” selgitas Pagel.
OÜ Eesti Ehituse peadirektor 

Egon Mats ütles UTle, et neile 
teeb selline tellimus vaid au 
ning sel moel saavad nemadki 
haridusele kaasa aidata.

Eeltööd juba käivad, 1.

augustil peavad ehitustööd lõp
penud olema, möbleerimine al
gab poolest juulist.

Ühiselamute renoveerimise 
projekti töid tehakse Euroopa 
Nõukogu Arengupanga laenu
lepingu alusel, mis allkirjastati

TÜ 2002. aasta vabade kunsti
de professoriks valiti kirjanik ja 
tõlkija Ain Kaalep (pildil).

Ain Kaalep on lõpetanud TÜ 
eesti filoloogia 1956 ja tööta
nud ülikoolis 1976-1983 tõlke- 
kabineti juhatajana. Ta on aval
danud mitmeid luulekogusid ja 
tõlkinud kirjandust antiigist 
nüüdisajani. Ta oli ajakirja Aka
deemia asutamisest 1989 pea
toimetaja 2001. aasta lõpuni.

Lepingule kirjutavad alla haldusdirektor Riho lllak  ja  
OÜ Eesti Ehituse peadirektor Egon Mats. varje  s o o ta k

http://www.ut.ee/botaed
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EV kultuuri- ja 
teaduspreemiate 
laureaadid TÜst
Lisaks 11. jaanuari UTs maini
tud kandidaatidele (Ain-Elmar 
Kaasik, Ülo Lepik, Erast Par-. 
masto, Ene Ergma, Toivo Mai
mets (Viljar Jaks, Arvi Jõers, 
Arnold Kristjuhan), Andres 
Metspalu, Jaanus Harro, Mari
ka Mikelsaar, Atko-Neeme Viru, 
Raivo Mänd (Peeter Hõrak, 
Indrek Ots, Toomas Tammaru), 
Toivo Jürimäe, Kalevi Kull, Jaan 
Mikk, Janno Reiljan, Urmas 
Varblane, Margit Sutrop) on TÜ 
kollektiivi liikmetest üles seatud 
teaduspreemiate kandidaadiks 
veel kollektiiv koosseisus Jüri 
Elken, Jüri Kask, Tarmo Kõuts ja 
Tarmo Soomere (TÜ Eesti Me
reinstituut) ning kultuuripree
mia kandidaadiks Jaak Kangi- 
laski ja  TÜ vabade kunstide pro
fessor Ain Kaalep.

Soome naisuurija 
raamatu esitlus
30. jaanuaril kell 17 esitleb TÜ 
Kunstimuuseumis filosoofia
doktor Päivi Setälä raam atut 
“Antiikaja naine”.

Esineb raam atu autor Päivi 
Setälä, sõna saavad ka kirjastus 
Huma ja  tõlkija Maimu Berg. 
Soome tuntum aid teadlasi ja 
naisuurijaid Päivi Setälä kaitses 
doktoriväitekirja 1977. aastal, 
ta on olnud Helsingi Ülikooli 
professor ja  Rooma Soome Ins
tituudi Villa Lante juhataja. 
Praegu töötab Setälä Helsingi 
Ülikoolis.

Päivi Setälält on ilmunud 
raam atud “Antiikin nainen” 
(1993), “Keskiajan nainen” 
(1996, eesti keeles 1999), 
“Näköaloja Villa Lantesta”
(1998) ja  “Renessanssin nai
nen” (2000), töös on raam at 
Põhjamaade renessansiaja nai
sest. Päivi Setälät on auhinna
tud Soome kõrgeima teabekir
janduse auhinnaga.

Kolm teeneteplaati
Eesti Akadeemiline Spordiliit 
(EASL) andis oma 10. aasta
päeva aktusel välja kolm teene
teplaati.

EASi arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul määrati need 
praegu Kanadas elavale Nikolai 
Küttisele (üliõpilaste maailma
meister 1933, mitmekordne 
SELLi mängude võitja); teene
kale korvpallitreenerile Edgar 
Naaritsale ning EASLi asutajale 
Valter Lengile eriliste teenete 
eest Eesti üliõpilasspordis.

Aastapäevaaktusel viibis ka 
EOK president Mart Siimann, 
kes tunnustas EASLi tegevust 
üliõpilasspordi arendamisel, ja 
teatas, e t mais toimuvad Tartu 
Üliõpilasmängud SELL 2002 on 
arvanud EOK ametlikult tun
nustatud võistluste hulka. 
EASLi olid tulnud tervitama 
spordijuhid Soome, Läti ja Lee
du sõsarorganisatsioonidest. 
Õnnitluse saatis ka FISU (Rah
vusvahelise ÜliÕpilasspordilii- 
du juhtkond).

Prof Jaan Puhvel — 
septuaginta

Valter Lenk.

Anne Lill
TÜ klassikalise filoloogia 
professor

24. jaanuaril sai 70aasta- 
seks Jaan Puhvel, California 
Ülikooli klassikalise filoloo
gia ja indoeuroopa keeletea
duse emeriitprofessor ning 
Tartu Ülikooli audoktor.

Jaan Puhvel sündis Tallinnas, 
kuid tem a saatuse määrajaks 
sai sõda. Alustanud kooliteed 
Tallinnas Westholmi güm naa
siumis, pidi ta selle pooleli jä t
ma, kui perekond 1944. aastal 
sõjapõgenikena Soome ja  sealt 
edasi Rootsi lahkus,

Õpingud
Huvi keelte ja  eriti ladina keele 
vastu pärineb Rootsi güm naa
siumist, kreeka keele õpingud 
lisandusid siis, kui pere 1949. 
aastal Kanadasse elama asus.

Montrealis McGilli Ülikoolis 
kaitses Jaan Puhvel 1952. aas
tal magistrikraadi võrdlevast 
keeleteadusest ladina ja prant
suse keele erialal. Edasi jätkas 
ta õpinguid doktorandina 
USAs, Harvardi ülikoolis ja 
Harvardi /e/fon^staatuses 
täiendas oma akadeemilist ha
ridust Pariisis ja  Uppsalas.

Harvardis kaitstud doktori
kraad käsitles indo-euroopa 
keelte ajaloolist häälikulugu, la- 
riingaalteooria rakendamist 
võrdlevas keeleteaduses.

1964. aastast on Jaan Puhvel 
California ülikooli professor ja 
jätkab seal tööd tänapäevani 
(alates 1993. aastast emerituse. 
staatuses).

Huvi vanade keelte vastu
Jaan Puhvel peab ennast ise 
rohkem filoloogiks kui lingvis
tiks, keelte juures huvitavad 
teda esmajoones nende ajaloo
line areng ja kultuuriloolised 
seosed. Selle taustal on mõiste
tav, et tema uurimistöö kesken
dub esmajoones vanadele keel
tele. Tema teadlasetee kujunes 
välja keeleteadlaste kõrgselts
konnas, kelle hulgast hindab ta 
ise eriti Pariisi professorite 
mõju: E. Benveniste, G. Dume- 
zil, P Chantraine, M. Lejeune, 
A. Emout jt.

Moodsad ja  eksperimentaal
sed suunad teda kaasa ei tõm 
manud. Jaan Puhvel on ise väit
nud, et kui Noam Chomsky ta 
kõrval Harvardis hakkas oma 
generatiivgrammatikat tegema, 
jättis see ta täiesti külmaks. 
Harvardis hakkas Jaan Puhvel 
tegelema hetiidi keelega, mis on 
jäänud praeguseni ta uurimis
töö põhiliseks suunaks. Selle 
väljundiks saab olema teedra
jav töö hetiidi keele kohta, 
üheksaköiteline etümoloogiline 
sõnaraamat, kus on talletatud 
kõik filoloogiliselt oluline selle 
keele kohta.

Jaan Puhvel tunneb ennast 
samavõrd ka klassikalise filoloo-

PR O F  J A A N  P U H V E L  ( 2 4 .  J A A N  1 9 3 2 )

1952. aastal kaitses magistrikraadi Montreali McGIIII Ülikoolis. 
1959. aastal kaitses doktorikraadi Harvardi Ülikoolis.
1964. aastast California Ülikooli professor, 1993. aastast prof 

emer.
1991. aastal valiti TÜ audoktoriks.
Eesti keeles Ilmunust: “Võrdlev mütoloogia” 1996, “Ulgvel ja

umbes” (2001).

gina, kes ühendab kreeka ja  la
dina filoloogia-alased teadm i
sed klassikalise mütoloogia 
uurimisega. See oli Prantsus
maal G. Dumezil, kes äratas 
huvi ajaloolise müüdiuurimise 
vastu. Ka eesti keeles ilmunud 
teosest ‘Võrdlev mütoloogia” 
võib näha, kui elegantselt saab 
etümoloogiate kaudu siduda 
omavahel suurepärast keelelist 
eruditsiooni ja  sügavat kultuu
riloo tundmist.

Klassikaline filoloogia
Klassikalise antiigi valda kuulub 
ka huvi Homerose keele ning 
kultuuri vastu sellest küljest, 
mis seob neid Väike-Aasiaga. Ka 
siin on Jaan Puhvel suuresti 
teerajaja osas, sest Väike-Aasia 
seostele pole klassikaliste filo
loogide hulgas senini vajalikku 
tähelepanu pööratud.

Jaan Puhveli tööde juures on 
täiesti omaette väärtuseks nen
de stiil ja  esituslaad. Vaimukas 
ja keeleliselt virtuooslik on ta 
samavõrd nii oma ingliskeelse
tes kui ka eestikeelsetes töödes.

Meie jaoks on tähtis ka see, et 
Jaan Puhvelile on oluline esine
da ka eesti kultuuri esindaja ja 
kandjana. Oma uurimustes on 
ta viinud eesti kirjanduse maa-

ilmakonteksti ja näidanud uud
seid suundi, kuidas eesti keelt 
ja  kultuuri võrdlevalt vaadelda. 
Sellest temaatikast saab ülevaa
te värskelt ilmunud artikliteko
gumiku “Ulgvel ja  umbes” (Il
mamaa 2001) järgi.

TÜ audoktor prof Puhvel
Tartu Ülikoolile on Jaan Puhveli 
abi olnud asendam atu mitme 
eriala arendamisel: peale filo
loogide on ta juhendanud ja  
konsulteerinud folkloriste ning 
teolooge.

Kindlasti tuleb aga nii ülikooli 
kui kogu eesti humanitaaria sei
sukohalt nimetada Jaan Puh
veli osa klassikalise filoloogia 
eriala taastamisel ülikoolis. Te
malt on noored klassikafiloloo- 
gid saanud kuulda loenguid 
mükeena keelest, itali dialekti
dest, kreeka ja  ladina keele aja
loolisest grammatikast, aga sa
muti kreeka ja  ladina autorite 
kursusi. Ja et filoloogi töös on 
põhivahendiks raamat, siis 
nende hankimist klassikalistele 
filoloogidele on Jaan Puhvel pi
danud esmatähtsaks ja  selles 
on ta abi olnud hindamatu.

Gratulamur tibi e t salutem  
dicimus, philologe optim e 
maxime.

• •

Puksoo päev TU Raamatukogus
23. jaanuaril toimus TÜ Raa
matukogus 12. Friedrich 
Puksoo päev teemal “Lehe
külgi Eesti raamatukogude 
ajaloost”.

TYaditsioonilise Puksoo au 
hinna sai Ilse Hamburg mono
graafia “Eesti bibliograafia aja
lugu 1901-1917” eest. Auhin
nale esitatud töödest pidas ko
misjon tunnustuse vääriliseks 
Tiiu Reimo monograafiat “Raa- 
m atukultuur Tallinnas 18. sa

jandi teisel poolel”.
Ilse Hamburgi monograafia 

kirjeldab bibliograafia ajaloolist 
ja  kultuurilist tausta kuni riikli
ku iseseisvuse saavutamiseni. 
Oma uurimuses on Tiiu Reimo 
esmakordselt Eestis käsitlenud 
kompleksselt raam atu valmis
tamise ja  levikuga seotud mit
meid aspekte.

TÜ Raamatukogu tähistab 
oma kauaaegse direktori Fried
rich Puksoo päeva 1991. aas

tast. Erudeeritud ja võimeka ju 
hina mõjutas Puksoo Eesti raa
matukogunduse arengut esi
mesel iseseisvuseajal. Ta oli raa
matuteaduse rajaja ja  raam atu
koguhoidjate kutsehariduse al
gataja. Puksoo suutis 1920. a. 
tuua Venemaalt tagasi sinna I 
Maailmasõja ajal evakueeritud 
ülikooli raamatukogu ning ära 
hoida 1944. a. kultuuri- ja tea- 
duslooliselt oluliste varade vii
mise Saksamaale.

TÜ kasvandik Oxfordi 
molekulaarbioloogiks
Georg Lund

Oxfordi Ülikoolis promovee- 
riti eelmise aasta lõpul raku
bioloogia doktoriks TÜ kas
vandik Harri Altrov (pildil).

Altrov õppis TÜs rakubioloo
giat, ta lõpetas ülikooli cum  
laude 1993. aastal. Seejärel oli 
ta magistrantuuris, kust siirdus 
1995. aastal Oxfordi Ülikooli 
konkursi kaudu külalisüliõpila
seks. Sealt sai ta 1996. aastal 
Certiücate o fS tud ies  ning võeti 
kohe doktorantuuri, mille lõpe
tas eelmisel aastal. Magistrant
uuri ajal sai ta Eesti Ülemaailm
se Kesknõukogu stipendiumi ja 
Jüri Lellepi mälestusstipendiu- 
mi.

Harri Altrovi doktoritöö tee
maks oli inimese fibronektiini III 
tüüpi domeenide roll rakkude 
adhesiooniprotsessis.

2000. aastast on Harri Altrov 
Oxfordi Ülikooli kliinilise medit
siini teaduskonna teadur ning 
osaleb uurimisprojektis, mis 
peaks selgitama fibronektiini

tähtsust rakuvaheaines ja  ad- 
hesiooniga seotud rakulistes 
protsessides. Eesmärgiks on 
luua tõhusamaid ravimeid mit
mete ebanormaalsest adhesioo- 
nist tingitud haigustega võitle
miseks. Altrovil on praktilisi ko
gemusi molekulaarbioloogia- 
meetodite tundmises, sh 
kloonimistehnikas, DNA 
sekveneerimises jm, samuti hea 
ülevaade uusimatest pildi- ja 
andm etöötlust võimaldavaist 
tarkvarapakketidest.

Mida saab veel teha 
Intellektika messil?
Messi Intellektika kava täie
neb järjest huvitavate pro
jektidega.

Nõustamisportaal lahen
dus .net on Tartu Ülikooli ja Tal
linna Pedagoogikaülikooli psüh- 
holoogiaüliõpilaste veebipõhine 
nõustamisprojekt, mille raames 
vastava väljaõppega üliõpilased 
pakuvad kogenud superviiso- 
rite juhendusel nii eesti kui 
vene keeles suhdevatele noor
tele võimalust saada nõuandeid 
ja  toetust hinge, karjääri jms 
alal.

Sotsiaalteaduskond kavatseb 
tutvustada ühiskonna struk
tuuri mudelit, kus huviline võib 
leida oma koha selles.

Narva kolledD pakub võima
lust testida oma vene keele os
kust ning täiendada end sel alal 
suvekoolis. Virtuaal-Narva abil 
saab internetis liikuda mööda 
3-mõõtmelise Vana Narva täna
vaid.

Kes veel pole tuttav ülikooli 
uue õppeinfosüsteemiga, saab 
sellega tutvust teha messil. As
jatundjad jagavad kohapeal

ntlellektika

selgitusi.
Avatud ülikool avab oma uue 

e-ülikooli portaali. Arvutiteadu
se insituut tutvustab Java-prog- 
rammeerimist.

Pedagoogikaülikooli poolt esi
nevad lühiloengutega Linnar 
Priimägi ja  Voldemar Koiga.

Messil saab tutvust teha peat
selt meie ülikooliga ühineva 
Õigusinstituudiga.

End tutvustavad Geenikes- 
kus ja AS Geenivaramu, Eesti 
Energia, Tarkon, Justiitsminis
teeriumi vanglate talitus ja  pal
jud teised üliõpilaste tulevased 
tööandjad.

Meeldetuletuseks: mess toi
mub 15.-16. veebruaril Tartu 
messikeskuses. Messi ajakava 
on täpsustamisel.

Lähem teave: www.hot.ee/ 
intellektika.

UT K U S IB

Kas matemaatikute 
majal on katus peal?
Vastab TU ehitus- ja remon- 
diteenistuse juhataja Ahto 
Põldes.

Ei, katust veel pole, kuid Liivi 
tänav 2 asuv uus hoone on saa
nud oma viimase, kuuenda kor
ruse, kogu maja kõrgus, st kuus 
korrust on n-ö käes. Lõppjärgus 
on seinte ja  katuslae montaaz, 
alustatud on ventilatsiooni, 
vee-ja kanalisatsioonitorustike 
paigaldamisega. Hoone peab 
valmima mai lõpus. Detsembri
kuine külm tegi graafikusse küll 
veidi korrektiive.

Äsja saime ka maja allesjääva 
osa renoveerimise projekteeri
mistööde hinnapakkumise, 
projekteerimistööde kestus on 
kaks kuud pärast lepingu sõlmi
mist. Kui matemaatikud sealt 
uude hoonesse ja  IT-osakond 
vanasse keeltemajja kolivad, 
saab ka vana maja renoveerima 
hakata. Praegu on probleem 
selles, et vanast keeltemajast ei 
saa oma uude asupaika nn

uude anatoomikumi Näituse 2 
ära kolida vene filoloogid. Näi
tuse 2 hoone on muinsuskaitse 
all ning muinsuskaitse on seal 
rohkem kui kaks kuud tagasi 
remondi peatanud. Suure 
auditooriumi ehitustööd on küll 
lõpetatud, selle esine koridor ja 
tualettruum id lõpetatakse ke
vadsemestri esimesel nädalal.

i i

http://www.hot.ee/
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EEÜÜ LA AGER

Eesti Evangeelsete Üliõpilas
te Ühenduse talvelaager 
“Mitte maailmast, aga maail
mas” toimub 15.-17. veeb
ruarini Pilistveres. Osavõtu
maks: enne 10. veebruari 
80 kr, pärast 10. veebruari 
110 kr (EEÜÜ Tartu, Hansa
pank 1120203252.
Info: www.eeyy.ee.

U U D I S E D

Aino Järvesoolt 
miljon krooni
Tartu Ülikooli auliige Aino Jä r
vesoo eraldas 2002. aastaks 
miljon krooni heategevuse akt
siooniks “Laps igasse perre” 
Tähe Erakliinikule lastetute 
paaride toetamiseks.

Kliiniku juhataja dr Andrei 
Sõritsa sõnul jaotatakse see 
raha saja lastetu pere vahel, 
kellel pole võimalik saada last 
loomulikul viisil ja kellele on va
jalik kehaväline viljastamine. 
“See programm tegutseb juba 
kolmandat aastat ja selles osale
vad ka TÜ tudengid,” üües dr 
Sõritsa.

Doktoriväitekiri
Muinas-Tartust
TÜ ajaloo osakonna teadur 
Andres Tvauri kaitses doktori
tööd “Muinas-Tartu. Uurimus 
Tartu muinaslinnuse ja  asula 
asustusloost”.

Uurimuses käsitletakse põh
jalikult Tartu muinasaegse kul
tuurikihi levikut ning sellest 
saadud leide. Lisaks arheoloogi
lisele allikmateijalile on läbi töö
tatud ka kõik muistset Tartut 
puudutavad kirjalikud teated. 
Töö tulemus võimaldab senisest 
täpsemalt rekonstrueerida Tar
tu  muinaslinnuse ja  -asula 
asustusloo, seades kahtluse alla 
mitmed varem esitatud vasta
vateemalised seisukohad.

Näiteks on seni käibel olnud 
tees Tartu jäijekindlast aren
gust I aastatuhande keskpaigal 
tekkinud muinaslinnusest 
keskaegseks linnaks 13. sajan
dil. Pigem on Tartu areng I aas
tatuhande II poolest kuni mui
nasaja lõpuni kulgenud läbi nel
ja  selgelt piiritletava perioodi, 
mida iseloomustavad erinev 
asustusviis ja  erinev ühiskond
lik korraldus.

Andres Tvaurile anti filosoo
fiadoktori kraad arheoloogia 
erialal.

100. magistripro- 
jekt ärijuhtimises
Eile kaitsti TÜ majandusteadus
konnas sajas magistriprojekt 
ärijuhtimise erialal. Registree
rimisnumbri all sada tuli kaits
misele Ruth Kotsari töö teemal 
"Ettevõttesisese kuluarvestus- 
ja  aruandlussüsteemi täiusta
mine ASis Viima” Juhendajaks 
on dotsent Toomas Haldma.

Dekaan prof Jüri Sepa sõnul 
on teaduskond üritanud õppe
kava pidevalt arendada. “Paku
me praegu kahte spetsialisee- 
rumissuunda: finantsjuhtimist 
ning turundust ja  juhtimist. 
Võimalik on oma õpingud lõpe
tada Berliinis sealse MBA kraa
diga.”

Lähemalt sellel teemal järg
mise nädala UTs.

Üliõpilaste
maalinäitus
Laia tänava õppehoones saab 
vaadata TÜ maalikunsti eriala 
üliõpilaste semestritööde m aa
linäitust.

Väljapanek on avatud kuni 1. 
veebruarini Lai tn 34 I ja  II 
korrusel kella 9-17.

Ennistuskeskuse kiiduväärt töö
Madis Orav
TÜ Raamatukogu 
avalikkussuhete spetsialist

Soome Kirjanduse Seltsi te
gevdirektor Jussi Nuorteva, 
kes teflib seltsile TÜ Raama
tukogu ennistuskeskuse 
teenuseid, peab keskuse 
tööd Läänemere regioonis 
ainulaadseks ja kvaliteet
seks.

Mis on Soome Kirjanduse 
Selts?

Soome Kirjanduse Selts asu
tati 1831. aastal. Meil on üks 
vanimatest ja  väärtuslikemaist 
vana soome kirjanduse kogu
dest. Seltsi raamatukogu sai al
guse 19. sajandil erakogude an
netustest. Tänaseks on Soo
me Kirjanduse Selts m uutunud 
kirjanduse ja raamatukogude 
ühendatud võrguks. Loomuli
kult omades nii suurt kogu 
vanu raamatuid, peab neid ka 
aeg-ajalt konserveerima.

Miks on Soome Kirjanduse 
Selts juba aastaid kasutanud 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 
konserveerimisteenust?

Koostöö vanade raamatute 
taastamisel sai alguse raam atu
kogu ennistuskeskusega juba 
1991. aastal. Tookord oli raa
matute Tartusse saatmise pea
miseks põhjuseks see, et Soo
mes ei olnud nii suurt ennistus- 
keskust kui Tartu Ülikooli Raa
matukogul. Need asutused, kes 
raamatuid Soomes restaureeri
sid, olid võimelised täitma 
ainult kohalike raamatukogude 
tellimusi.

Milline oli viimane suurim 
konserveerimistöö, mis tehti 
teie tellimusel TÜ Raamatu
kogu ennistuskeskuses?

Vihmase suve tõttu tekkis 
2000. aastal meie hoidlates va-

Tartu Ülikooli Raamatukogu ennistuskeskuse töötajad annavad Soome Kirjanduse Seltsi juhtkonnale iile koostöö
lepingu raames ennistatud raamatuid. r a a m a tu k o g u  a r h iiv

nadele Fennica-raamatutele 
niiskuskahjustus. Nn esmaabi 
anti küll Soomes kohapeal, kuid 
paljud raam atud tulid uuesti 
käsitsi köita.

Kuna Soomes kohapeal pole 
hea käsitööoskusega raamatute 
konservaatoreid, pöördusime 
Tartu Ülikooli Raamatukogu 
poole.

Meie omalt poolt leidsime ra
halised vahendid, et katta esi
mese tellimuse kulutused.

Järgmisel aastal aga allkirjas- 
tasime juba viieaastase kahe
poolse koostöö memorandumi, 
mis näeb ette, et igal aastal tellib 
Soome Kirjanduse Selts TÜ 
Raamatukogu ennistuskesku- 
selt raam atute restaureerimis- 
ja  konserveerimisteenust. Lep

pes seisab ka iga-aastane telli- 
musmaht, mis kujuneb vasta
valt rahalistele võimalustele. 
Meie seltsi toetavad nii Euroopa 
Liidu erinevad institutsioonid 
kui ka Soome Haridusministee
rium.

TÜ Raamatukogu ja Soome Kir
janduse Selts saavutasid 19. 
jaanuaril kokkuleppe vanade 
raam atute konserveerimistee- 
nuse ostmiseks aastal 2002.

Samas anti Soome Kirjandu
se Seltsile üle ka eelmisel aastal 
restaureeritud raamatud. Kahe 
organisatsiooni vaheline vilja-

Kas koostöö jätkub?
Loodame koostööd jätkata. 

Põhjus on väga lihtne -  see on 
üks vähestest ennistuskeskus- 
test Läänemere regioonis, mis 
suudab pakkuda ainulaadset ja 
kvaliteetset teenust. Loodame,

kas koostöö on kestnud juba 
alates 1991. aastast.

Eelmisel laupäeval saavutati 
kokkulepe 2001. aasta kevadel 
sõlmitud raamlepingu lisa osas. 
Koostöölepingu kohaselt tellib 
Soome Kirjanduse Seltsi raa
matukogu TÜ Raamatukogu 
ennistuskeskuselt viie aasta

et sellest tõuseb tulu ka laie
malt. Oleme omalt poolt tutvus
tanud teie raamatukogu ennis- 
tuskeskuse töid ka teistes Põh
jam aa riikides ja  nende huvi 
koostöö vastu näib iga aastaga 
kasvavat.

jooksul restaureerimistöid Soo
me kultuuriloo jaoks olulistele 
16.-19. saj pärit raamatutele.

Soome Kirjanduse Seltsi te
gevdirektor Jussi Nuorteva ja 
raamatukogujuhataja Henni 
Ilomäki käisid restaureeritud 
raamatuid ära viimas ja  uusi 
asemele toomas.

Koostöö Soome Kirjanduse Seltsiga

2 0 0  A A S T A T  TÜ T A A S A V A M I S E S T

Näitus "Iidse Egiptuse müsteerium"
2. veebruaril saab viimast 
päeva külastada näitust 
“Iidse Egiptuse müstee
rium”.

Oktoobris avatud näitust 
peahoone keldriruumides (sis
sekäik vana keeltemaja poolt) 
on TÜ Kunstimuuseumi direk
tori Inge Kuke sõnul vaatamas

käinud ligi 20 000 inimest. 
“Väga palju on koole, kogu 
Eestist, rohkesti ka Ida-Viru- 
maalt, saarteltki, rääkimata 
Tartu lähiümbrusest,” ütles 
Inge Kukk. Vastukajad on Kuke 
sõnul väga soodsad, õpilastel on 
siin tõeliselt põnev, aga ka täis
kasvanutel. Lastele meeldib just

see, et näitusel saab ise midagi 
proovida ja  ära arvata.

Ka ajalooõpetajad on käinud 
näitusel testimas ja  saanud siit 
koolitundidele lisaks vajalikku 
materjali.

Näituse on korraldanud TÜ 
teaduskeskus AHHAA ja TÜ 
Kunstimuuseum.

Misjonär Mihkel Veske Õppeprorektori teadmised pädevad

Terje Lõbu
TÜ Ajaloo Muuseumi 
museoloog

Tulllo llomets
Akadeemilise Muinsuskaitse 
Seltsi esimees

Akadeemilise Muinsuskait
se Seltsi (AMS) vilistlasklubi 
aastapäeva üritusel sai 
muinsuskaitse sõbralikku
se pädevustunnistuse pro
rektor Volli Kalm.

Pärast aastakokkuvõtte ära
kuulamist on vilistlasklubil ka
vas tavakohaselt ka mõni päe- 
vakaohane ettekanne.

Seekord andis geoloogiapro- 
fessor Volli Kalm koondülevaate 
Eesti maavarade seisust ja  ka- 
sutamispoüitkast. Huvipakkuv 
ettekanne tekitas rohkesti küsi
musi. Traditsiooni järgi kontrol
litakse ka külalisesineja ajaloo- 
ja  kultuuripärandi tundmist, 
see seostatakse külalise ameti ja 
erialaga.

Komisjon oli õppeprorektori 
eksamineerimiseks välja mõel
nud kümme küsimust. Enami
ku vastustega jäid eksaminaa
torid rahule, ainult paar küsi
must vajas lisavihjeid. Üks neist 
puudutas meie ülikooli ajalugu.

Õppeprorektorit, geoloogiaprofessor Volli Kalmu eksami
neerib dotsent M atti Laan. a n d r e s  joa la

Nimelt küsiti -  kes Tartu Ülikoo
li rektoreist töötas oma uurimis
töö tulemusena välja viinapiiri- 
tuse-etüülalkoholi täieliku des- 
tilleerimistehnoloogia, mis oli 
oluline panus siinse piiritus- 
tööstuse arengusse.

Kui vihjena küsiti, kas see isik 
oli kuidagi seotud ka ülikooli 
taasavamisega 200 aastat taga
si, oligi vastus käes -  kes muu

kui taasavatud ülikooli esimene 
rektor Georg Friedrich Parrot.

TÜ Akadeemiline Muinsus
kaitse Selts asutati 23. sep
tembril 1987. AMSi aktiivsed 
liikmed koondusid 11. jaanuaril 
1989 moodustatud omaette vi- 
listlasklubiks, mis mõne aja pä
rast hakkas tegutsema AMSi 
ülesannetes. Selts kuulub Eesti 
Muinsuskaitse Seltsi koosseisu.

ACADEMIA GUSTAVIANA 3 70 
KAISERLICHE UNIVERSITÄT DORPAT 2 0 0

Mihkel Veske (28. jaanuar 
1843 -  16. mai 1890) oli esi
mene filoloogiaharidusega 
eestlane TÜ eesti keele lek
tori ametikohal.

Tänu Viljandimaa ärksatele 
meestele ja Tartu prof A. v. Oet- 
tingeni toetusele jõudis 130 
aastat tagasi lõpule Veske kooli
tee Leipzigis. Võõrsile mineku 
ajendanud misjonikool oli asen
dunud Leipzigi Ülikooliga, pää
dides filosoofiadoktori tiitliga.

1874 sai Veske leivatööks TÜ 
eesti keele lektori ametikoht, 
eestlane. Eelnev elukogemus ja 
huvisuunad määrasid noore 
õppejõu loengute jume. Kalevi
pojale, rahvaluulele ja  mütoloo
giale toetudes eesti keele algtõ
dede jagamine tõi auditooriumi 
mitte üksnes praktiliste vaja
duste tõttu maakeelt õppivad 
sakslased, vaid ka eestlased.

Teotahtelise ja vaimustuvana 
jõudis ta kaasa lüüa kõigis eest
laste ettevõtmistes: kõned Va
nemuise Seltsis, sõnavõtud 
Õpetatud Eesti Seltsis, kaas
tööd ajalehtedele, töö Eesti Kir
jam eeste Seltsis jm.

Vastuolude tõttu Tartus tuli 
m uretu eluviisiga Veskel “kallis

isatalu Jumalaga jä tta” ning 
Kaasanisse sõita. Elujaatav hing 
jätkas ka Venemaal “minekut 
üles mägedele”, leides tuuleõh- 
ku isamaa hüvangu nimel hõi- 
mutööd tehes -  õpetades soo- 
me-ugri keeli ning uurides 
tžeremesside ja votjakkide (ma
rid ja udmurdid) keelt ning elu.

Aeg, mis nõudis rahvavalgus- 
tajailt nii pühendum ist kui kil
lustumist, oli sobiv Veske noore- 
põlveunistuse täitumiseks veidi 
teist laadi viisil. Ei saanud te
mast misjonäri Indias “paga
naid pöörates”, vaid missioon 
eestluse nimel täitis Veske elu.

1890 Kaasanis südam era
bandusse surnud Mihkel Veske 
põrm on maetud Tartusse.

v
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Prof Mati Tombak 60
25. jaanuaril saab 60aastaseks 
TÜ arvutiteaduse instituudi ju 
hataja ja  teoreetilise informaa
tika professor Mati Tombak.

Mati Tombak lõpetas TÜ m a
temaatikateaduskonna 1969. 
aastal. Füüsika-matemaatika- 
kandidaadi kraadi sai ta Le
ningradi Ülikoolis 1981. Töös 
käsitleti eelnevusmeetodit for
maalsete keelte süntaktilises 
analüüsis. Küllalt olulisteks mõ
jutajateks Mati Tombaku tea
duslike huvide kujunemisel olid 
dots Ivar Kull ja  prof Leo Võ
handu. Mõnda aega töötas 
Tombak TPIs, 1975 asus ta töö
le ülikoolis, alates 1992. aastast 
töötab professorina.

Mati Tombakust sai kiiresti 
vaieldamatu autoriteet prog
rammeerimiskeelte süntaksi ja 
transleerimismeetodite vald
konnas, enamik selle temaati
kaga tegelnud ja  tegelevatest 
inimestest Eestis on tema õpila
sed või kolleegid. 1980ndatel 
said alguse mitmed projektid, 
mis hiljem leidsid tee rahvusva
helisele areenile (translaatorite 
tegemise süsteemid). Hiljem on 
süvenenud huvi teoreetilise
mate teem ade vastu -  
keerukusteooria, Boole’i funkt
sioonid. Tombaku loetav for
maalsete keelte kursus kuulub 
kindlalt mitme põlvkonna m a
temaatikute ja  informaatikute 
lemmikute hulka. Ta on suure
pärane lektor, kes suudab kuu
lajateni tuua matemaatiliste tu

lemuste sündimise eheda prot
sessi.

Prof Tombak on eestvedajana 
aktiivselt osalenud informaati
ka õppekavade väljatöötamisel. 
Suur on olnud tem a panus in
formaatika kraadiõppe käivita
misel, praeguseks on kunagine 
madalseis ületatud ning insti
tuudis on 16 doktoranti ja  40 
magistranti. Ta on südant valu
tanud ka ülikooli astujate mate
maatikateadmiste ja  sellega 
seoses koolimatemaatika prog
rammi pärast, olles Eesti Mate
maatika Seltsi õppekavade al- 
tematiivkomisjoni esimees. Kol
leegina võib Mati peale loota, 
tem a eluterve huumorimeel on 
teistelgi aidanud nii mõnestki 
raskusest kergemini üle saada.

Soovime jätkuvat edu ja  õn
nitleme juubeli puhul!

Kolleegid
arvutiteaduse instituudist

50
Evi lüula,
majahoidja -  27. jaanuar 

55

Nadežda Pustõgina,
lektor -  27. jaanuar

Tiina Lõhmus,
valvur -  30. jaanuar

60
Mati Tombak,
professor, instituudi juhataja ■ 
25. jaanuar

Tartu politseiprefektuur pakub tööd

kriminaalasjade menetlejatele

Pakume:
• ametit kogu eluks,
• huvitavat, vaheldus- ja  vastutusrikast tööd professionaali

dest heade kolleegide hulgas,
• karjäärivõimalusi vastavalt politseiseadusele ja  politseitee

nistuse seadusele,
• töötulemustele vastavat palka.

Eeldame:
• juriidilist kõrgemat (erandkorras kesk- eri-) haridust,
• suurt pinge- ja  stressitaluvus^
• kehalist tublidust ja  head tervist,
• valmisolekut meeskonnatööks,
•  meeskandidaatidelt: ajateenistuse kohustuse täitmist.

Soovijail pöörduda Tartu Politseiprefektuuri personalitalitus- 
se Vanemuise 64, Tartu, tel 308 825, svea@ tartu.pol.ee.

L Ä Ä N E  M A A K O N N A  S T I P E N D I U M

TÜ Sihtasutus kuulutab välja Lääne Maakonna stipendiumi- 
konkursi. Stipendiumifondi kasutatakse Läänemaalt pärit TÜ 
üliõpilastele stipendium ite maksmiseks, samuti Läänemaa 
huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- ja arendustöö 
premeerimiseks. Välja antakse üks stipendium (6000 kr). 
Taotluste esitamise tähtaeg on 6. veebruar, taotluse blankette 
saab sihtasutuse koduleheküljelt w w w.ut.ee/sihtasutusja TÜ 
postikantseleist (peahoone, r 207) või tellides selle sihtasutu
sest (tel 375 852 või im@ ut.ee).
Stipendium antakse üle Lääne maavanema vabariigi aasta
päeva vastuvõtul Haapsalus.
Info: 050 63 076 im@ ut.ee

Indrek Mustimets 
TÜ Sihtasutuse juhatuse liige

A V A T U D  Ü L I K O O L I  K O N K U R S I D  
Õ P P E T Ö Ö

Õpiotstarbeüne CD
Eesmärgiks on õppejõudude motiveerimine ja  kaasaaitamine 
õpiotstarbeliste CDde väljaandmisel. Osalemiseks esitada 
ideekavand, mis annab:
• ülevaate CDI esitatavast kursusest (1—2 lk),
• CD sihtgrupist ning kasutamisvõimalustest õppetöös üli

koolis või üldhariduskoolides.
Lisaks esitada CDle planeeritud materjalid: tekstiline materjal 
MS Wordis; graafikute, illustratsioonide ja  fotode tegemisel 
aitavad multimeediakeskuse töötajad. Võitja(te)le kujunda
takse CD ning kingitakse esimesed 100 eksemplari.

Videokoolitus
Eesmärgiks on videokonverentsi meetodite kasutuse laienda
mine õppetöö mitmekesistamiseks ja  teiste ülikoolidega/üli
kooli koüedOitega koostöö lihtsustamiseks. Tartus saab kursu
sest osa võtta kuni 35 huvilist. Osalemiseks esitada kursuse 
programm, milles kajastub:
• aine nimetus, autorid, eesmärk, lühitutvustus;
• koostööpartner väljaspool Tartut (Eestis või mujal maail

mas);
• kursusel kasutatavad meetodid;
• videokonverentsi kasutamise eesmärk ja  maht;
• teiste elektroonsete sidekanalite kasutamine: WebCT, elekt

ronpost jmt;
• kursuse arengu perspektiivid: ühekordne või pikaajalisem, 

sihtgruppide laienemine jne.
Võitja(te)le võimaldatakse tasuta 10 tunni ulatuses kasutada 
multimeediakeskuse videokonverentside seadmeid.
Info: Peeter Kukk, tel 375 590, pkukk@ ut.ee.

WebCT kursus
Eesmärgiks on motiveerida õppejõude tegema kõrgetasemeli
si WebCT-kursusi, et mitmekesistada ja kaasajastada õppe
tööd. Osa võivad võtta eesti-ja võõrkeelsed WebCT-kursused, 
mis viiakse läbi 2002. aasta jooksul. Hinnatakse valmis 
WebCT-kursusi, mitte ideekavandeid. Osalemiseks esitada 
kursuse läbiviimise kirjeldus (— 1 lk) ja kursusega tutvum i
seks vajalikud andmed. Kursuse loomisel on võimalik kasuta
da kaugkoolituskeskuse haridustehnoloogi abi.
Hindamisel arvestatakse:
• kursuse infoleheküljel olemasolevat infot;
• toetavaid materjale -  WebCT kasutamise ju h en d it, aineka

va vm juhendeid;
• kursuse õpikeskkonna kujundust, sh õppematerjalide vor

mistamist;
• WebCT-vahendite mitmekülgset kasutamist;
• õppematerjalide sisu, taseme ja  mahu vastavust kursuse 

eesmärkidele;
• kavandatud tegevusi -  nende huvitavust, raskust ja seda, 

kas nad toetavad planeeritud õpitulemuste saavutamist;
• kursuse läbiviimise protsessi -  tudengite toetust, tegevuste 

kava, tagasiside andmist, suhtlemise korda, tudengite akti
veerimise meetmeid.

Info: Lehti Pilt, tel 376 306, lehti@ ut.ee.

Osalemiseks esitada 15. veebruariks kaugkoolituskeskusesse 
eelpoolnimetatud materjalid ja avaldus avatud ülikooli direk
torile. Konkursitöid hindab avatud ülikooli direktori moodus
tatud komisjon, kuhu kaasatakse erialaeksperte.
Lisaks konkursside võitjate ideede tasuta teostamisele, jaga
takse preemiafond 20 000 kr vastavalt esitatud tööde hulga
le ja  tasemele.
Konkursside tingimused: www.ut.ee/AvatudYlikoolAaug- 
koolitus/kaugkoolitus_alum.html.
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Toomas Kiho
Terrorism kui kiiresti süve
nev globaalne probleem 
Karl K, Rebane 
Arvatust ratsionaalsemad 
ja  õppimisvõimelisemad: 
11. septembri terroristid ja 
nende võrgustik 
Georg Elwert 
Tõlkinud Jaan Isotamm 
Ptolemaios 
Tõnu Raid 
Žestid keskajal 
Silvi Tenjes 
Gutalaste saaga 
Anu Saluäär
Krimmitatarlaste tänane 
päev 
OttKurs 
Kaks luuletust 
Refat (^aylaq 
Tõlkinud Ly Seppel 
Kooli-õpetajal on kooskäimi- 
si niisama tarwis nagu krist

lasel kirikus-käimist: Eesti 
rahvakooli muutumisi 
1840-1886. II 
Vello Paatsi
Eesti noorte õigusliku 
sotsialiseerumise agentide 
mõjust siirdeühiskonnas 
Silvia Kaugia 
Kindel usk 
Gustav Ränk
‘Vaba Eesti”: Vaba Eesti 
Võitlusrinde häälekandja П 
Arvustus-. Sugulasrahvad 
ajaloo tõmbetuules.
Rein Taagepera 
“Soomeugri rahvad Vene
maa Föderatsioonis. Tartu, 
2000
Paul Alvre
Põrandaaluste juhi paljas
tusi. V
Voldemar Teppich-Kase- 
mets

Korvpallis läks madinaks. ARHIIV

TÜ töötajad võitsid 
EASLi karikad
Tiina Beljaeva  
EASLi arendusjuht

Eesti Akadeemiline Spordi
liidu 10. aastapäeva puhul 
toimunud kõrgkoolide tööta
jate spordivõistluse võitis 
kokkuvõttes Tartu Ülikool.

Töötajate võistkondade kok
kusaamine oli päris raske: kes 
haige, kes vigastatud, kes kartis 
kaotada, kel polnud aega, kuid 
lõppkokkuvõttes tuli kokku ligi 
sada töötajat 9 erinevast kõrg
koolist.

Võisteldi korvpallis, võrkpal
lis ja  males. Meeste korvpallis 
oli vanemas vanusegrupis (45 
aastat ja  vanemad) parim TTÜ 
meeskond, kus teiste hulgas 
mängisid kaasa Viktor Viktorov, 
Heino Lill ja  Aadu Krevald. Ot
sustavas kohtumises olid nad 
üle TÜ meeskonnast 42:32. 
Naiste korvpallis olid parimad 
TÜ naised.

Meeste võrkpalli nooremas 
vanusegrupis oli mäng äärmi
selt tasavägine.

TÜ au kaitsesid ülikooli tööta
jad  eesotsas kehakultuuritea
duskonna dekaani prof Vahur 
Ööpikuga. Viimases geimis jäi 
siiski peale Audentese võist
kond võiduga 2:1.

Naiste võrkpallis oli parim TÜ 
naiskond, kapteniks Marika 
Rauk. Väga tasavägine võistlus 
oli males, kus lõpuks TTÜ suutis 
poole punktiga edestada TÜd.

Tase oli kõrge, sest kohal olid 
järguga maletajad. TÜ koond- 
võistkonnas esines ka Nikolai 
Kristoffel, kirimale seenioride 
rahvusvaheline meister.

Auhindadeks olid rändkari- 
kad ja  EASLi särgid. Kaks kõige 
suuremat rändkarikat anti kok
kuvõttes kõige edukamale ja 
osavõturohkemale kõrgkoolile.

Sel aastal sai Tartu Ülikool 
mõlemad autasud enda kätte 
hoiule. Turniiril osalejad olid 
palutud ka EASLi sünnipäeva
peole, mis jätkus haridusminis
teeriumi ruumes EASLi esime
he Jaak Aaviksoo juhtimisel. 
Tervitamas oli ka EOK presi
dent Mart Siimann. Aktusel 
anti üle kolm EASLi teenete- 
plaati.

EASL loodab, et õppejõudu
de kaasamine üliõpilassport! 
annab positiivse tõuke ülikooli
de omavaheliste sõprussuhete 
kujunemisele ja üliõpilasspordi 
arengule.

Pilte aastapäeva turniirist ja 
koosviibimisest saab vaadata 
www.ut.ee/easl.

T E A T R I H U V I L I S T E L E !

Jaanuari lõpu erisoodustused tudengitele ja  õppejõududele: 
Vanemuise väikeses majas 25. jaanuaril kl. 19 M. McDonaghi 
näidend “Mägede iluduskuninganna” 35 kr.
Info ja piletite tellimine ainult levitajatelt.
Levitajad: Ahto Kangur, tel 052 88 511, ahto@ ph.eau.ee; 
Sander Laumets, tel 056 989 987, sander@ ph.eau.ee.

LOENGUD
29. jaanuaril külastab Tartu Üli
kooli Nobeli preemia laureaat R. 
R. Ernst ( Zürich ). Kell 14 peab 
ta loengu keemiahoones aud 
430: “Fourier Transformation in 
Spectroscopy. From Monsieur 
Fourier to Medical fmaging. А 
general lecture on the usage of 
Fourier Transformation with 
special emphasis on NMR but 
including optical spectroscopy, 
x-ray diffraction and imaging". 
Info: prof-emer A. Tuulmets, tel 
375 238.

TEATED
30. jaanuaril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1195. avalik ettekandekoosolek. 
Päevakorras: Sulev Vahtre “ Eesti 
vanema historiograafia uurimis- 
seisust- ja ülesannetest.”

5. veebruaril kell 10.15 toimub 
ülikooli multimeediakeskuses 
Lossi 3-112 infotund. Kõigile hu

vilistele tutvustatakse multimee
diakeskuse uusi ja vanu teenu
seid. Info: Helle Lilleorg, tel 375 
590.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimaja 

piletikeskus avatud E-Lkl 12-19, 
P tund enne kontserti.

Info: tel 377 537, www.vmm.ee, 
pilet@vkm.ee.

Piletipunkt Tartu Kaubamajas.

Reedel, 25. jaan kell 19 esine
vad Eesti Rahvusmeeskoor (koor- 
meister Andrus Siimon) ja Vane
muise sümfooniaorkester, solist 
Ralf Taal (klaver), dirigent Endel 
Nõgene. Kavas Debussy “ Fauni 
pärastlõuna”, Liszti klaverikont
sert nr 1 Es-duur, R. Straussi 
“Päevaajad", Schuberti “Vaimu
de laul vete kohal”.

KINOS ILLUSIOON
Printsessi päevikud -  14, 16, 18. 
Õnn (USA, PÖFFi kavast) -  20.

UNIVERSITAS Vastutav väljaandja Andres Toode
Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
fnfotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek
Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Sl l NOEKSEÜlikooli eetikakeskuse missioon
Margit Sutrop
TÜ praktilise filosoofia 
korraline prof,
Eetikakeskuse juhataja

Volkswagen Stiftungi toetus 
TÜ Eetikakeskusele annab 
võimaluse luua eetikaataste 
raamatute ja ajakirjadega 
komplekteeritud raamatu
kogu.

Esimesed raamatukastid on 
juba kohal. Kogu kirjandus te
hakse nähtavaks ka TÜ raam a
tukogu andmebaasis. Plaanis 
on tõlkida eetikaõpik, toetusest 
on keskusele ostetud arvuti ja 
kopeerimismasin. Toetust ka
sutatakse ka külalislektorite 
kutsumiseks ja  workshopide 
korraldamiseks. Esimese kut
sutud külalisprofessorina õpe
tas kahel semestril kokku kuut 
kursust Konstanzi Ülikooli prof 
em er dr Hubert Schleichert, 
Volkswagen Stiftungi toetusest 
makstakse ka mitu stipendiu
me.

Kõige rohkem materiaalset 
abi ongi Eetikakeskus saanud 
Volkswagen Stiftungilt, mis pro
jekti “Ühine tee Euroopasse” 
raames toetab 1,6 miljoni Eesti 
krooniga TÜ Eetikakeskuse 
ülesehitamist. Saksamaa-pool- 
ne koordinaator on prof Jürgen 
Mittelstrass Konstanzi Ülikoo
list, kes pidas eelmisel sügisel 
TÜs Academica nädalal aula
loengu.

Eetikakeskuse asutamine
Eetikakeskuse ametlik sünni
päev on 1. juuni 2001, kui TÜ 
nõukogu võttis vastu keskuse 
statuudi, mille järgi on Eetika
keskus interdistsiplinaarne ük
sus filosoofiateaduskonna ju u 
res.

Tegelik keskuse loomine sai 
alguse juba 2000. aasta sügisel. 
Seni õpetati eetikakursusi küm
nes erinevas struktuuriüksu
ses, aga need, kes eetika õpeta
mise ja  uurimisega tegelesid, ei 
saanud kunagi kokku. Nii tek
kiski mõte kutsuda ellu eetika

Eetikakeskuse juhataja professor M argit Sutropi sõnul saab keskus tänu Volkswagen 
Stiftungi toetusele väärt raamatukogu. VARJE SOOTAK

kollokvium, et koordineerida 
eetika õpetamist ülikoolis ja 
anda võimalus erialaseks dis
kussiooniks. Kuigi paljud kollok
viumid on toimunud laupäeviti 
ja  kestnud üle kuue tunni, on 
osavõtjaid olnud ikka üle paari
kümne, peaaegu kõigist teadus
kondadest. Ettekandeid on 
peetud moraali-ja õigusfilosoo
fiast, meditsiini-, keskkonna-, 
meedia-ja poliitilisest eetikast.

Interdistsiplinaarne keskus
Eetikakeskus on ainulaadne, 
kuna ühendab filosoofia-, arsti-, 
bioloogia-geograafia-, haridus-, 
sotsiaal-, usu- ja  õigusteadus
konna õppejõude, üliõpilasi ja 
kraadiõppureid. Ülikooli idee -  
interdistsiplinaarsus näitab siin 
oma elujõulisust!

Kuigi eetika alused on filosoo
filised, puudutab eetika kõiki 
teadusi ja ühiskondliku elu 
valdkondi. Eetiliste otsustuste 
ja  valikute langetamine on osa

V O L K S W A G E N  S T I F T U N G I  
S T I P E N D I U M I S A A J A D

praktilise filosoofia doktorant Kadri Simm; 
filosoofia ajaloo doktorant Roomet Jakapl; 
praktilise filosoofia doktorant Marek Järvik; 
klassikalise filoloogia doktorant Ivo Volt; 
tervishoiukorralduse doktorant Taavi Lai;
Eetikakeskuse koordinaator, etnoloogia magistrant Kirsti 

Jõesalu.

meie kõigi igapäevasest tegevu
sest. Teadlaste jaoks on aga olu
line, kuidas langetatud valikuid 
ja  otsustusi põhjendada, milli
seid eetilisi norme ja  printsiipe 
õigustada. Küsimus, kuidas 
peaks elama, on küsimus sel
lest, missugust eluviisi me pool
dame, millises maailmas taha
me elada, millist tulevikku soo
vime oma lastele ja  lastelastele. 
Eesti ühiskonnas on seni liiga 
vähe arutatud selle üle, millised 
од/peaks olema meie väärtus
hinnangud ja meie arusaamine

moraalselt heast ja halvast.
Nii saab vajadust eetikakeskuse 
järele põhjendada ühelt poolt 
lokaalselt, teisalt aga globaal
selt. Lokaalse vajaduse all tu 
leks mõista Eestimaa avalikkuse 
survet ülikoolile midagi ette 
võtta meie ühiskonda tabanud 
eetilise kriisi lahendamiseks.

Eetilise kriisi vältimiseks
Ülikooli kuratoorium ja  nõuko
gu arutasid 2000. aastal mitu 
korda, mida teha selle nõudmi
se rahuldamiseks. Leiti, et üli

kool saab anda oma panuse isik
liku eeskujuga, tugevdades 
eetika õpet ja  uurimistööd, aga 
ei saa otseselt kedagi sundida 
eetilisemalt elama.

Teisalt on eetikakeskuse asu
tamise taga teatavad globaalsed 
arengud teaduste enda sees. 
Just biomeditsiini tormiline 
areng on kogu maailmas kaasa 
toonud lausa eetikabuumi. Sa
masuguseid keskusi on viimasel 
ajal loodud nii Inglismaal, Sak
samaal, Šveitsis kui ka 
Skandinaaviamaades.

Esiplaanil bioeetika
Kuigi eetikakeskused tegelevad 
ka eetika teiste valdkondadega, 
on praegu esiplaanil just bio
eetika. Ka meie eetikakeskus 
aitab edendada sellealast uuri
mistööd. EL 5. raamprogrammi 
raames uurib lOüikmeline töö
grupp professorite Margit 
Sutropi, Wolfgang Drechsleri, 
Toivo Maimetsa ja Jaan Sootaki 
juhtimisel projektis ELSAGEN 
geenivaramute eetilisi, sotsiaal
seid ja  juriidilisi aspekte koos
töös Islandi, Inglismaa ja  Rootsi 
teadlastega. Samuti osaletakse 
projektis, mida finantseerib 
Põhjamaade Nõukogu. See an
nab just meie kraadiõppuritele 
võimaluse osaleda rahvusvahe
listes bioeetika uurimissemina
rides.

Uued kursused
Sügisest hakkab praktilise filo
soofia õppetool lugema filosoo
fia- ja usuteaduskonna üliõpi
lastele humanitaarteaduste 
alusmooduli kursust “Eetika 
alused”. Teiste teaduskondade 
üliõpilased võivad seda kuulata 
vabaainena. Arstiteaduskonna 
esimese kursuse tudengitele on 
juba kevadsemestril kavas pak
kuda lühike ülevaade meditsii- 
nieetika peamistest küsimus
test. Kevadsemestril on praktili
se filosoofia erikursuse raames 
kõigil huvilistel võimalus osale
da seminaris “Valitud peatükke 
bioeetikast”.

UT K U S IB
• •

Kuidas Tartu Ülikooli üliõpilastel eksamitel läheb?
M erit
Korbe
Prantsuse 
filoloogia 
2. aasta 
üliõpilane

25. jaanuariks olin eksamite ja 
arvestustega õnnelikult ühele 
poole saanud. Minu elu kolmas 
sess möödus suhteliselt edu
kalt. Oli see nüüd tänu õnnes
tunud planeeringule, intensiiv
sele õppetööle, varasemale ek
samikogemusele...

Mis puutub minu peaaine -  
prantsuse keele eksamitesse ja 
arvestuslikesse töödesse, siis on 
ehk siin oma roll ka Prantsus
maal veedetud aastal. Aga 
võõrkeelel on kalduvus kaduma 
minna, kui pole küllaldaselt 
praktikat. Välismaal om anda
tud keelelise voolavuse säilita
miseks ei piisa loengutes osale
misest, märkimisväärne osa on 
ka aktiivsel iseseisval tööl.

Igor
Taro
Ajakirjan
duse eriala 
3. aasta 
üliõpilane

Mul oli tegelikult sessi jooksul 
ainult kolm eksamit. Meie osa
kond paneb vist üldiselt roh
kem rõhku jooksvatele kirjalike
le töödele ja  seminaridele. Pal
judest ainetes on koduste tööde 
Õigeaegse esitamise eest võima
lik saada eksamist vabastus. 
Ilmselt on see mõnes mõttes 
parem, sest nii jääb tudengile 
rohkem külge kui ühe-õhtuse 
eksamiks õppimisega.

Jutud tohutust sessi-pingest 
on minu arvates ülepaisutatud. 
Pole siin hullu midagi.

Olen igal semestri teinud 
aineid keskmiselt 25 AP ulatu
ses ja pole erilist pinget tund
nud. Võibolla on see taluvuse 
küsimus.

Urve
Nõgu
Saksa 
filoloogia 
3. aasta 
üliõpilane

Seda sessi saab lugeda hästi 
kordaläinuks, kui välja arvata 
vahepealne haigestumine, mis 
pärssis oluliselt õppetegevust 
ning mille tõttu jäi üks eksam 
tegemata.

Õnneks ei olnud selle aasta 
jaanuaris tapvalt palju eksa
meid ja mingit n-ö eksamistres- 
si ei tekkinud. Ei kujutaks ettegi, 
kui meil kestaks sess niisama 
lühikest aega kui põllumajan
dusülikoolis -  sooritada kahe 
nädala jooksul 6-7 eksamit on 
ikka päris raske.

Esiteks on sel puhul etteval
mistusaeg väga napp ja  teiseks 
kipuvad selle all kõige enam 
kannatam a just enda teadmi
sed.

M arek
Herm
Avatud 
ülikooli 
ärijuhtimise 
magistriõppe 
1. aasta 
magistrant

Minul traditsioonilist sessi pole, 
arvestused-eksamid küll veel 
tulemas, kuid osa saab jooks
valt.

Sessist puudust ei tunne, 
kuna tööl käies kuu aega eksa
meid teha oleks ka väga raske.

Eelmise aasta juunis lõpeta
sin õigusteaduskonna, enne 
seda õppisin Tarm Kommerts
gümnaasiumis.

Kuna nii ülikooli ajal üliõpilas- 
esinduses kui praegu haldusdi
rektori büroo projektijuhina on 
tulnud palju kokku puutuda 
juhtimis- ja majandusküsimus- 
tega, siis tahan ka selles vald
konnas teadmisi täiendada.

Heili
Kasuk
keemia 
4. aasta 
üliõpilane

Täna on mul päris raske eriala- 
eksam. Olen spetsialiseerunud 
füüsikalise keemia instituudis 
füüsikalise keemia ja  elektro- 
keemia erialale ning teen selle 
semestri viimast eksamit. Pea
me süvendatult tundm a kõiki 
oma instituudi valdkondi.

Meie instituudis on positiivne 
õhkkond ja  mõistev suhtumine. 
Kõik õppejõud, magistrandid ja 
doktorandid toetavad tuden
geid ja on väga abivalmis.

Ei meeldi aga see, et spiker
damisega võib nendest, kes 
rohkem õpivad, isegi parema 
hinde saada. Kui tahan magist
rantuuri minna, võib minu 
keskmine hinne spikerdaja 
omast väiksem tuUa.

TA N A  LEHES

TÜ audoktor 
professor 
Ilse Lehiste 80
LK 3

Kaitsti äri
juhtimise 100. 
magistriprojekt
LK 2

Pubi nimi on 
Krambambuli
LK 3

Kes võitis 
raamatukogu 
esise haljastuse 
eskiisprojekti?
LK 2

U U D I S E D

Ülikooli koostöö 
Suurbritanniaga
5.-10. veebruarini viibib rektor 
prof Jaak Aaviksoo Inglismaal, 
kus külastab mitmeid ülikoole, 
sh Westminsteri ja  Durhami üli
kooli, ning heategevusfonde 
seoses hoone Ülikooli tn 16 re- 
noveerimisprojektiga.

Visiidi eesmärgiks on laienda
da Tartu Ülikooli koostööd Ing
lismaa ja Sotimaaga. Visiiti aitab 
ette valmistada rektori nõunik 
krahv Carlisle, kes korraldab 
Parlamendi Ülemkojas rektorile 
ja  Eesti suursaadikule Suurbri
tannias ja Põhja-Iirimaa Ühen
datud Kuningriigis Kaja Taelale 
lõunasöögi. Lõunasöögi ajal on 
võimalik kohtuda ametlike isi
kutega, kes on iseseisvumispe- 
rioodil Balti riike ja  eriti Eesti 
püüdlusi toetanud.

TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul on üli
kooli erinevatel struktuuriük
sustel küll Suurbritannia kol
leegidega kontakte, kuid laiem 
lepinguline koostöö puudub. 
Hea näide on ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakond, 
kellel on koostöölepe Westmins
teri Ülikooliga. “Ootame jätku
valt teavet kõigilt neilt, kes tee
vad praegu mingit koostööd või 
kes sooviksid seda teha,” tooni
tas Sirje Üprus. Info: tel 375 
615. suprus@ ut.ee.

Muudatusi õppe
kava statuudis
25. jaanuaril muutis ülikooli 
nõukogu TÜ nõukogu 2001. 
aasta 27. aprilli m äärust nr 9 
“Õppekava statuut”.

Selles ei olnud täpsemalt re
guleeritud õpetajakoolituse õp
pekavade ülesehitusega seon
duv. Õppeprorektori Marvi 
Miku sõnul arutas nõukogu ka 
erinevate kooliastmete õpetaja
te õppekavade kuuluvust ja ot
sustas, et gümnaasiumi aine
õpetajate koolitus jääb praegu 
erialateaduskondade pädevus
se. “Põhikooli humanitaar-, loo- 
dus- ja reaalainete õpetaja, 
klassiõpetajate, eripedagoogide 
ja  alushariduse pedagoogide 
ettevalmistus jääb aga haridus
teaduskonna koordineerida. 
Õpetajakoolituse lõpetanutele 
antavate kraadide nimetused 
jäid edasise arutelu objektiks.”

Õpetajakoolituse õppekavad 
on kavas kinnitada veebruaris.
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25. jaanuaril valis TÜ nõukogu 
5 professorit.

Anne Lill
Klassikalise filoloogia professo
riks valiti tagasi Anne Lill.

Anne Lill lõpetas TÜ filosoo
fiateaduskonna 1970, 1987 
kaitses filoloogiakandidaadi 
kraadi. 1978. aastast on lill töö
tanud TÜs, sh 1989-1992 dot
sendina ja klassikalise filoloogia 
kateedrijuhatajana, 1992. aas
tast klassikalise filoloogia pro
fessorina.

Peamised uurimisvaldkon
nad on kreeka klassikalise tra
göödia motiivistik, ajalooline ja 
sotsiaalne taust, tegelased ja 
teem ad antiikkiijanduses, kir
janduse filosoofilised küsimu
sed, antiikkirjanduse retsept
sioon, klassikalised keeled jm.

Agu Laisk
Taimefüsioloogia professoriks 
valiti tagasi Agu Laisk.

Agu Laisk lõpetas TÜ füüsika
osakonna 1961, 1965 kaitses 
kandidaadikraadi ja  1975 bio- 
loogiadoktorikraadi taimefüsio
loogia erialal. Töötas 1961- 
1973 TA Füüsika ja  Astronoo
mia Instituudis, 1973-1992 
Astrofüüsika ja  Atmosfäärifüü
sika Instituudis biofüüsikalabo- 
ri juhatajana. 1992. aastast on 
Agu Laisk TÜ professor. 1994. 
aastast on prof Agu Laisk TA 
akadeemik. Professor Agu Laisa 
peamine uurimisvaldkond on 
fotosüntees.

Ene Ergma
Astrofüüsika professoriks valiti 
tagasi Ene Ergma.

Ene Ergma lõpetas Moskva 
Riikliku Ülikooli 1969, 1972 
kaitses füüsika-matemaatika- 
kandidaadi kraadi ja 1984 füü- 
sika-matemaatikadoktori kraa
di. 1972-1974 töötas ta Eesd 

Järg 3. leheküljel

i i

•  •

Ärijuhtimise 100. magistriproj ekt
Vambola Raudsepp
TÜ ärirahanduse ja 
investeeringute prof

Nädal tagasi kaitsti majan
dusteaduskonnas sajas 
magistriprojekt ärijuhtimise 
erialal.

Sajanda registreerimisnumb
ri all tuli kaitsmisele Ruth 
Kotsari töö "Ettevõttesisese ku- 
luarvestus- ja  aruandlussüs- 
teemi täiustamine ASis Viima”, 
juhendaja on dots Toomas 
Haldma. Ruth Kotsar kaitses 
hindele optime approbatur.

Dekaan prof Jüri Sepp: 
Esimesed üliõpilased ärijuhti
mise magistriõppesse võeti vas
tu 1995/96. õ-a kevadsemest
ril. Eeskujuks olid maailmas 
laialt levinud MBA (M aster o f 
Business Administration) prog
rammid. Vastuvõetavate arv oli 
esimesel aastal 50, hiljem 60 ja 
rohkem. Suurim konkurss oli 
1998. aastal -  2,6 inimest ühele 
kohale.

Nõudmine taolise õppe järele 
oli suur, elame ju kiiresti m uu
tuvas maailmas. Eriti kiired on 
muutused majanduses. Seetõt
tu on moodustanud suure osa 
õppijatest varasema majandus
liku kõrgharidusega inimesed, 
kes soovivad oma teadmisi 
värskendada ja süvendada. 
Teise osa annavad muude eri
alade lõpetajad (näiteks inse
nerid, arstid, juristid), kes on 
sattunud ettevõtlusse ning tun
netanud praktikutena süste
maatilise majandushariduse 
vajadust.

Avatud ülikooli projekti
juht Selje Seeba: Magistri- 
õpingud ei ole kerged. Õppima 
asudes arvatakse, et leitakse
aega kord kuus kolm päeva õp
pimas käia, hiljem selgub, et 
mitmeid kordi suuremas ma
hus tuleb teha iseseisvat tööd. 
Töö ja perekonna kõrval on see 
paljudele suur eneseületamine 
ning nõuab tõsist pühendumist. 
Enamik magistrante läbib küll 
õpingud nelja semestri jooksul, 
kuid ei suuda töö kõrvalt ma- 
gistriprojekti valmis kirjutada. 
Ehk hinnatakse vahel ka oma 
jõudu ja  võimeid üle. Kõigele 
vaatam ata on seni viiendik lõ
petanutest kaitsnud magistri- 
projekti curn laude.

AS Sangaste Linnas ju 
hatuse esimees Pille Pokk: 
Minu magistriprojekti teemaks 
oli oma ettevõtte turundusstra
teegiad aastateks 1995-2003. 
Panin oma töös paika kindlad

Magistriprojektide eduka kaitsmise üle on rõõmsad nii kaitsjad, juhendajad kui 
oponendid. ARHIIV

TÜ Raamatupoe juhataja  
Ülle Kollo kaitses m agist
riprojekti cum laude.

suunad, mis olid täiesti reaal
sed ja  põhjendatud. Tegelikus 
elus läks süski kõik ehk paremi
ni, kui lootsin ja prognoosisin 
(käive jt näitajad 5-10% pare
mad) . Arvan, et olen oma cum 
laude diplomit õigustanud nii 
praktilises majandustegevuses 
kui ka esimese astme ärikoolitu
ses. Nimelt löön kaasa ka ette
võtte juhtimiskoolituses tead-

A R I J U H T I M I S E  
M A G I S T R I Õ P E

Õppekava on rahvusvaheliselt 
akrediteeritud.

Õppesuunad on turundus ja 
juhtimine ning 
finantsjuhtimine.

Igal aastal võetakse vastu 60 
magistranti.

miste jagajana. Minu arvates 
kutsemagistriõppes peavadki 
süvamajandusteooria ja majan
duspraktika kokku saama ra
kenduslike uuringute kaudu. 
Tartu Ülikoolis see õnnestus.

Jüri Sepp: Seni on magist- 
riprojektid valminud väga eri
nevatel teemadel. Põhiosa puu
dutab siiski ettevõtete juhti
mist, kuid kõrvale pole jäänud 
ka ettevõtluskeskkonna üldise
mad probleemid. Magistripro- 
jektid on ennekõike rakendusli
ku suunitlusega, kuid problee
mistiku läbitöötlus lähtub m a
jandusteooriast.

On tekkinud omad traditsioo
nid, omanäoline uurimistemaa
tika, nõuded magistriprojekti- 
dele, aga ka juhendajatele. Pal
jud  õppejõud osalevad ise le
pingulises uurimistöös ja  pro
jektides, mis hoiab neid eluga 
kursis. Sama rolli mängib sisuli
selt ka ärimagistrite juhenda
mine, millest saavad kasu nii 
juhendatav kui ka juhendaja.

Ärijuhtimise 100. m agistri
projekti kaitsja Ruth  
Kotsar.

Et teaduskonna kõik õppe
toolid on seotud lääne üli- ja 
kõrgkoolide vastavate uurimis
teemadega, on tagatud rahvus
vahelised sidemed ja  tase. Eri
nevalt erakoolidest ei olnud 
meil probleeme riikliku 
akrediteeringu saamisega.

Selje Seeba: Siiski peab ü t
lema, e t tänaseks on enim töid 
valminud majandusarvestuse,

turunduse ning ärirahanduse 
ja investeeringute õppetooli
des. Väga populaarsed juhen
dajad on professorid Vambola 
Raudsepp ja Mait Miljan, samu
ti dotsent Toomas Haldma.

AS Klementi juhatuse 
esimees Madis Võõras: Te
gin magistriprojekti äriprotses- 
si optimeerimisest rõivatootmi- 
ses. Vastavalt projektis kavan
datule viisime läbi mitu struk
tuurimuutust, võttes arvesse 
kättesaadavat tarkvara.

Rõivatootmises on kõva kon
kurents, see sunnib pidevalt 
uuendusi otsima. Praegu tun
nen puudust modernse fi
nantsjuhtimise uusimatest sei
sukohtadest. Olen ka ise uue
mat kirjandust osmud ja vaatan 
imestusega, kui kiiresti kõik 
muutub. Ehkki lõpetamisest on 
möödas vaid paar kolm aastat, 
tunnen, et on tekkinud vajadus 
pideva enesetäiendamise jä re
le. Nii e t finantsjuhtimise loen
guid kuulaks veel hea meelega.

Selje Seeba: Magistriõpin
gute lõppedes ei katke lõpetaja
te side aima ma teriga. Mitmed 
magistrikaadini jõudnud (Ar- 
min Laidre, Sander Karu, Olga 
Luštšikjmt) koolitavad uusi üli
õpilasi, esinevad loengutega või 
retsenseerivad uurimistöid. 
Olulisel kohal on ka lõpetajate 
omavahelised suhted, tööala
sed sidemed ja  kogemuste va
hetamine.

AS Saint-Gorbain Seku- 
rit Eesti AS juhatuse esi
mees Andi Kasak: Uurisin 
magistriprojektis Eesti ettevõ
tete intematsionaliseerumist. 
Töö oÜ otseselt vajalik seoses 
praeguse tegevusega. Eks ma 
olen üks ideede genereerija ja 
kogu kontserni strateegia ku
jundamises osaleja ning ka 
kontserni edasise käekäigu eest 
vastutaja. Tiirg on meil tõesti 
rahvusvaheline ja uusi ideid tu
leb iga päeva ja tunniga. Vasta
valt sellele peame olema pide
vad enesetäiendajad. Tartu Üli
kooliga on alati meeldiv suhel
da.

Jüri Sepp: Oleme üritanud 
õppekava pidevalt arendada. 
Praegu pakume kahte spetsiali- 
seerumissuunda: finantsjuhti
mist ning turundust ja juhti
mist. Oma õpinguid on võimalik 
lõpetada Berliinis sealse MBA 
kraadiga. Loodame, et kõrgha- 
ridusreformis jääb ka pärast 
kutsekraadide kadumist MBAle 
siiski kindel koht Eesti haridu
ses.

Mis on Karjäärilaat? Raamatukogu esine saab korda
Kadrin Kergand
Üliõpilaste karjääriteenistuse 
peaspetsialist

Teadmiste messi Intellekti
ka ühe osa moodustab sellel 
aastal karjäärilaat.

Õpingute järel tuleb kõigil 
suunduda tööturule. Töö leid
mine on m uutunud ka hea ha
ridusega spetsialistide jaoks 
probleemiks. Edu võti lisaks 
heale haridusele on tööturu 
tundmine ning kontaktid töö
andjatega.

Kaijäärilaadal esitlevad end 
tööandjad, kes räägivad, milli
seid spetsialiste nad ootavad 
ning tutvustavad oma värba- 
misstrateegiaid. Seminaridel 
tuleb ju ttu  karjääri planeerimi
sest, antakse nõu, kuidas edu
kalt konkureerida, ning tutvus
tatakse Tartu Ülikooli eelmise 
aasta vilistlasete hulgas läbivii
dud küsitluse tulemusi. Üritu
sel osalevad mitmed töövahen-

ntlellektika

dusega tegelevad firmad, sh 
Erfurdi Tööhõiveamet Saksa
maalt.

Intellektika on suurepärane 
koht, kus korraga on esindatud 
erinevad haridusasutused ja 
tööandjad -  hea võimalus pan
na alus edukale karjäärile.

Intellektika 2002 toimub 15. 
ja  16. jaanuaril Tartu messikes
kuses. Messil osaleb enamik 
Eesti suuremaid kõrgkoole, sa
muti teadusasutusi, kutsekoole 
ja  gümnaasiume. Võrgupeole 
kogunevad arvutimänguhuvili- 
sed võistlevad omavahel ja ja 
gavad teavet.

15. veebruaril toimub ka in
formiin “TÜ -  haridusuuendus 
eestvedaja”.

Madis Orav
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Tartu Linnavalitsus kinnitas 
TÜ Raamatukogu esise hal
jastuse projekti eskiislahen- 
duse konkursi võitis arhitek
tuuribüroo Helmi Sakkov 
tööga Kuup ja kera”.

Võidutöö aluseks on olemas
oleva hoonestuse ja  haljastuse
ga kujunduslikult sulanduv 
ideerikas terviklik ruum, mis on 
seotud raamatukogu hoone ja 
basseini arhitektuuriga. Paku
tud on palju erinevaid istumis- 
võimalusi, geomeetrilise konfi
guratsiooniga valgustus ja  pü
gatud haljastus, Raamatukogu 
peasissepääsu suhtes on süm
meetriliselt paigutatud istumis
kohad, mis väljendavad erine
vaid istumisvõimalusi. Skulptu
raalne lahendus pakub peasis
sepääsu ette värvilisel graniitki
vist sillutisel graniitkivi alusel

Lähiaastail muutub palju, aga purskkaev jääb. varje  s o o ta k

tehtud laternaid.
Koostöös ülikooliga asub lin

navalitsus töid tegema 2003. 
aastal. Terviklahendusega hal- 
jastusprojekt on kavas valmis 
saada 2005. aasta juulis Tartus 
toimuvateks hansapäevadeks.

Raamatukogu direktor Too
mas Liivamägi ütles, et raam a

tukogu esise ala uuendamine 
on igati teretulnud, sest prae
gune plats meenutab vabriku- 
hoovi. “Raamatukogu esine 
plats on linna esindusväljak. 
Meie seisukohalt võiks see olla 
pigem lugemissaali pikendus, 
mida üliõpilasi vaadates prae
gugi osaliselt ongi,” lisas ta.
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Pubi nimi Krambambuli
Varje Sootak

Aprillis avatav pubi ülikooli 
vana kohviku maja esimesel 
korrusel hakkab kandma 
nime Krambambuli.

Tartu Ülikoolile kuuluva osa
ühingu Vana Kohviku juhataja 
Taimi Akkeli sõnul oli eelmise 
aasta lõpus väljakuulutatud ni- 
mekonkurss edukas. “Kokku 
pakuti ligi 150 nime, heameel 
oli näha, et pooled ettepaneku 
tegijatest olid ülikoolist või siis 
siin kunagi õppinud või tööta
nud, reageeriti ka Rootsist jm .”

Küsimusele, kuidas nimi välja 
valiti, vastas juhatuse liige Hilja 
Sepp, et kohviku juhatus, ju h t
kond ja omanikupoolne esinda
ja  Riho lllak vaatasid nimekirja 
läbi ning tegid valiku, mida tu t
vustati rektoraadile. Rektoraat 
kinnitas TOP 5 valiku ja  leidis 
kõige rohkem punkte saanud 
Krambambuli sobiva olevat.

Kes on selle nime välja pakku
nud, tehakse teatavaks hiljem, 
võib-olla pubi avamisel.

“Tegelikult on selle üliõpilas-

P U B I N I M E D E  TOP

Krambambuli, Pubiensls, 
Seitsmes Sammas, Öökull, 
Kartser, Vana Kohviku Pubi, 
Praktikum, Vaba Seminar, 
Alma Mater, Mauruse Pubi, 
Zero, Seminar, Studiosus, 
Ülikooli Pubi, Pub 
Gustaviana, Tekkel, Viimane 
Loeng, Piaton, Spikker,
Kaval Rebane

te joogi nimi tuntud kogu maail
mas, internetis on tohutult pal
ju  materjali. Krambambulist on 
ju  ka vahva laul kirjutatud,” ü t
les Taimi Akkel.

Crambambuli (ld k) tähen
dab ajalooliselt Danzingis põle
tatud viina; laiemas mõistes 
üldse veini ja  viina, kitsamas 
mõistes väga kindla retseptiga 
veinist, viinast, maitseainetest, 
suhkrust jt  lisanditest segatud 
alkohoolset jooki.

“Meie ülesanne on pubi nime 
tähendust tutvustada ja  esime
ne võimalus selleks on Intel
lektika messil.”

2 0 0  A A ST A T  TÜ T A A S A V A M I S E S T

Baltimaade geoloogilise 
uurimise alusepanijaid

Professor Ilse Lehiste eelmise aasta aprillis Tartus oma esimese eestikeelse raamatu  
“Keel kirjanduses” esitlusel. a n d r e s  t e n n u s

UUED
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TA Füüsika ja Astronoomia Ins
tituudis, 1974-1988 NSVL TA 
Astronoomia nõukogus. 1988. 
aastast on Ene Ergma TÜ pro
fessor, 1999. aastast ka TA ase
president.

Ergma peamised uurimis
valdkonnad on füüsikalised 
protsessid tähtede konvektiiv- 
setes ümbristes, presupemoo- 
va evolutsioon, termotuuma- 
protsessid.

Püsiv jälg maailma
üldkeeleteaduses

PR OF IL S E  L E H I S T E  ( 3 1 .  J A A N  1 9 2 2 )

1944 lahkus Eestist koos vanematega 
1948 lõpetas Hamburgi Ülikooli 
1959 filosoofiadoktori kraad Michigani Ülikoolis 
1965-1987 Ohio Ülikooli prof 
1989 TÜ audoktor, Ilmus aulaloeng "Keelekontakt -  

keelekonflikt'
2001 ilmus esimene eestikeelne raamat “Keel kirjanduses”

Jaan Ross
TÜ muusikaprofessor

31. jaanuaril sai SOaasta- 
seks eesti päritolu ameeri
ka keeleteadlane, TÜ audok
tor Ilse Lehiste.

Ilse Lehiste immatrikuleeriti 
1942. aastal TÜ filosoofiatea
duskonna üliõpilaseks. 1944 
põgenes Lehiste Saksamaale, 
kus jätkas õpinguid Leipzigi ja 
Hamburgi ülikoolis. 1948 kait
ses ta Hamburgs filoloogiadok- 
tori kraadi kirjanduse erialal.

Kirjandusest lingvistikasse
1949 avanes Lehistel võimalus 
minna Ameerikasse. 1959. aas
tal kaitses ta Michigani Ülikoolis 
teist doktoriväitekirja, mis mär
gib uue teadusliku karjääri al
gust, seekord lingvistikas.

Lehiste tegevus keeleteadla
sena, täpsemalt foneetikuna, 
on saavutanud maailmas väga 
laia tunnustuse. Tema sulest on 
ilmunud üle 10 raamatu. Lehis
te on valitud Essexi, Lundi ja 
Tartu ülikooli audoktoriks. Ta 
on tegutsenud Ameerika Keele
teaduse Ühingu presidendina.

1963. aastast on Lehiste põ
hitöökohaks olnud Ohio osariigi 
ülikool Columbuses. 1965 valiti 
ta lingvistikaprofessoriks, kust 
emeriteerus 1987, olles vahe
peal tegutsenud ka lingvistika 
osakonnajuhataja ning ülikooli 
tenüürikomitee liikmena.

Kõnefüüsik
Lehiste peamine tegevusala on 
olnud akustiline foneetika. 
Ühes 1980. aastate lõpul ajakir
jale Horisont antud intervjuus 
on Lehiste määratlenud end kui 
kõnefüüsikut. See iseloomustus 
on tabav, kuivõrd foneetika oma 
uurimisobjekti -  kõne kaudu on 
seotud humanitaarteadustega, 
uurimismeetodi kaudu aga loo
dusteadustega.

Lehiste tegevuse algus fonee
tikuna langeb kokku spektro
graafi laialdase kasutuselevõtu
ga uurimistöös, mis võimaldab 
uurijal saada helisignaali koi- 
memõõtmelisi kirjeldusi (para
meetriteks aeg, võnkesagedus 
ja helienergia). Spektrograafili- 
ne analüüs on muutnud võima
likuks foneetiliste nähtuste ob
jektiivse kirjeldamise nii seg- 
mentaalsel kui ka supraseg- 
mentaalsel tasemel. Lehiste 
töid peetakse lingvistikas klassi
kalisteks juba palju aastaid, 
Lehistet ennast aga on naljata
misi nimetatud maailma pari
maks spektrogrammilugejaks.

Lehiste tööde seast tuleks kõi
gepealt esile tõsta monograafiat 
“Suprasegmentals”. Kõne sup- 
rasegmentaalseteks ehk pro- 
soodilisteks nähtusteks nimeta
takse kõnesignaali mittehääli- 
kulisi tunnuseid, st tunnuseid, 
mis on seotud heli põhitooni, 
kestuse ja intensiivsusega. Le
histe kolleegid O. Fujimura ja D. 
Erickson on hiljuti kirjutanud: 
“[Roman Jakobsoni] distinktiiv- 
tunnuste teoorias rõhutati nen
de tunnuste abstraktset ja  suh
telist iseloomu [...] Tänapäeval 
on tavaks rohkem tähelepanu 
pöörata nähtustele, mida nime
tatakse [kõne] prosoodilisteks 
ehk suprasegmentaalseteks 
omadusteks -  osaliselt seetõttu, 
et uurimistöö raskuspunkt on 
nihkunud [laboratoorselt kõ
nelt] loomuliku kõne suunas, 
osaliselt reaktsioonina arengule 
kõnetehnoloogia vallas” ning 
viidatakse Lehiste raamatule. 
See lubab oletada, et Lehistel 
õnnestus “Suprasegmentaali- 
dega” teataval määral enneta
da foneetika arengut järgneva 
30 aasta vältel kogu maailmas 
ja  sellele arengule ka omapool
set mõju avaldada.

Mõju eesti välte uuringusse
Suprasegmentaalsed nähtused 
on olulisel kohal eesti keele fo
neetikas, kus kolme välte vahe
lised erinevused näivad olevat 
akustiliselt kodeeritud põhili
selt kahe tunnuse abil. Need on 
sõna esimese, rõhulise silbi kes
tuse suhe järgneva, rõhutu silbi 
kestusse ning (Ilja III välte eris
tamisel) põhitooni kontuur.

Lehiste foneetilise uurimistöö 
üks tulemusi, mis on võrdselt 
tähtis nii eesti keele uurimise 
kui ka maailma keeleteaduse 
seisukohalt, jääbki tõdemus, et 
välteerinevusi eesti keeles on 
kõige otstarbekam kirjeldada 
kestussuhte abil.

Lehiste jätkuvast teadusli
kust aktiivsusest 80. eluaasta 
künnisel annab tunnistust 
möödunud aasta lõpul koos 
Jaan Rossiga avaldatud mono
graafia “The Temporal Structu- 
re of Estonian Runic Songs” 
(Mouton de Gruyter).

Selles uuritakse eesti regivär
silise rahvalaulu akustilist (pea
miselt temporaalset) struktuuri 
võrdlevalt foneetilisest ning 
muusikalise metrorütmika sei
sukohast. Eesti väldete vaheli
ne akustiline kontrastsus vähe
neb laulmisel tunduvalt. Kõige 
püsivam akustiline tunnus ru- 
nolaulu esitusel on värsirea 
tõusu ja languse vaheline kes- 
tusopositsioon -  jala tõus on 
statistiliselt pikem kui langus, 
mis osutab, et nn kvantiteedi
reeglid on regivärsilises rahva
laulus realiseeritud ka akustili
sel tasandil.

Sild ida ja lääne vahel
Rohkem kui 40 aasta jooksul on 
Lehiste tegevus olnud omamoo
di sillaks Eesti ja läänemaailma 
keeleteadlaste vahel. 1983. 
aastast kuulub Lehiste ühe liik
mena rahvusvaheliste foneeti- 
kateaduste kongresside organi
seerimiskomiteesse. Eeskätt 
tänu tema initsiatiivile toimus 
11. rahvusvaheline foneetika- 
kongress endise KKI korraldu
sel 1987 Tallinnas, mida võib 
osavõtjate poolest koos Eestis 
1970. ja  2000. aastal toimunud 
rahvusvaheliste fennougristika 
kongressidega pidada üheks 
kõige olulisemaks Eestis kunagi 
toimunud lingvistiliseks tea- 
dusürituseks.

Lehiste pole esindanud pa
guluse ortodoksset suunda, kes 
ei vaadanud hea pilguga suht
lemisele Kodu-Eesti ja  selle 
esindajatega. Tema mittekon- 
formistlikud poliitilised hoia
kud on kokkuvõttes osutunud 
Eesti teadusele ja  kultuurile 
soodsamaks kui vastastikune 
ideoloogiliste barjääride ehita
mine Kodu-ja Välis-Eesti kogu
konna vahele.

Välis-Eesti teadlasena pole 
Lehiste saanud olla eesti fonee- 
tikute vahetuks kasvatajaks. 
Samas näib, et kõik praegu te
gutsevad Eesti foneetikud ja fo
noloogid loevad teda oma õpe
tajaks. Kui Lehistelt pole saa
dud õppida vahetu kogemuse 
läbi, siis on seda tehtud tema 
töid lugedes, mille jälg maailma 
üldkeeleteaduses on püsiv.

Vladimir Hižnjakov
Statistilise füüsika ja kvantteoo
ria professoriks valiti tagasi Vla
dimir Hižnjakov.

Vladimir HiOnjakov lõpetas 
Tartu Ülikooli cum laude 1960, 
1966 kaitses füüsika-matemaa- 
tikakandidaadi kraadi ja  1972 
füüsika-m atem aatikadoktori 
kraadi.

Ta on töötanud 1960. aastast 
füüsika instituudis ja 1992. 
aastast on TÜ professor. 
HiQnjakovi peamised uurimis
valdkonnad on tahkiste optilis
te omaduste teooria, Möss- 
baueri efekti teooria ja tuuma 
resonantshajumise teooria, se- 
kundaarkiirguse ja resonantse 
Ramani hajumise teooria, 
eksitoni ja polaritonide teooria, 
energia ülekandeteooria, kõr- 
getemperatuurse ülijuhtivuse 
teooria, mittelineaarne kvant - 
optika ja klaaside teooria.

Mart Ustav
Mikrobioloogia ja  viroloogia 
professoriks valiti tagasi Mart 
Ustav.

Mart Ustav lõpetas TÜ 1972, 
1979 kaitses kandidaadikraadi 
keemias molekulaarbioloogia 
erialal. 1976-1982 töötas Tartu 
Ülikoolis, seejärel stazeeris 
Uppsala Ülikoolis, juhatas TÜ 
onkogeneesi laborit ja töötas 
külalisteadlasena Cold Spring 
Harbor Laboratorys. 1992. aas
tast on TÜ professor, 2001. aas
tast TA akadeemik.

Mart Ustavi peamised uuri
misvaldkonnad on nukleiin- 
hapete ja valkude interaktsioo
nid ribosoomides, veise papil- 
loomiviiruse geenide ekspres
siooni uurimine, papilloomivii- 
ruse DNA replikatsiooni init
siatsiooni molekulaarsete alus
te väljaselgitamine, papilloomi- 
viiruse stabiilse replikatsiooni 
mehhanismide väljaselgitami
ne ning uute geeniteraapia ja 
geenvaktsineerimise vektorite 
väljatöötamine.

Mare Viiralt
TÜ Ajaloo Muuseumi näituste 
koordinaator

2. veebruaril 1819 sündinud 
Caspar Constantin Andreas 
Grewingk oli 33 aastat Tartu 
Ülikooli geoloogia- ja mine- 
raloogiaprofessor.

Pärast TÜ lõpetamist enese
täiendamisel Saksamaa ülikoo
lides sai ta Berliinis, Carl 
Rammdsburgi laboris töötades 
kroomiühendite uuringute eest 
filosoofiadoktori kraadi. Sealt 
alguse saanud uurimissuunad 
mineraalide, eriti oksüüdide, 
sulfiidide ja silikaatide keemili
se koostise määramiseks leidsid 
hiljem rakendust Tartu Ülikoo
lis. Grewingk töötas TÜs 1854. 
erakorralise, 1860. aastast kor
ralise professorina ning mine
raloogia kabineti juhatajana.

Teda peetakse Baltimaade 
geoloogilise uurimise alusepa
nijaks, temalt pärineb esimene 
ülevaade Baltimaade m ineraa
lidest ja  kivimitüüpidest.

Eesti geoloogiale tähendasid 
devoni avamusala uurimused 
esmakordset süstemaatilist de
voni tundmaõppimist. Eesti, 
Läti ja  Leedu alade ekspedit
sioonide tulemusena valmisid 
Liivi- ja Kuramaa geoloogia 
uurimus ning Baltimaade geo
loogilised kaardid. Kaardi 
seletuskiri tõstis Baltimaade 
geoloogia põhjalikkuse poolest

maailmatasemele. Kogutud 
materjali põhjal kaitses Gre
wingk doktoritöö.

Esimene teadaolev viide ar- 
heoloogiahuvile pärineb 1848. 
aastast mil ta avastas Äänisjär- 
ve idakalda kaljujoonised. Esi
mese arheoloogiaalase ettekan
de Loodusuurijate Seltsis pidas 
Grewingk 1864, kus tutvustas 
Tartu äärelinnast puuritud 
augu abil leitud dolomiitmerg- 
list ketast. Aasta hiljem esitas 
Grewindk Õpetatud Eesti Selt
sile avaldamiseks käsikirja Bal
timaade kiviaja kohta. Esimene 
suurema arheoloogiline uuri
mus oli 120 kivieseme (neist 19 
pärit Eestist) kataloog. Oma elu 
lõpul avastas õpetlane muistse 
asulakoha Lammasmäel ja aval
das 1884. aastal Baltimaade 
esimese arheoloogilise kaardi.

ACADEMIA GUSTAVIANA 
KAISERLICHE UNIVERSITÄT DORPAT
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Lea Hirse, Raimund Hagelberg,

Tämara Štokareva,

Tunnustus AHHAAle

M I T M E K U L T U U R I L I S E  H A R I D U S E  
K U R S U S

Pedagoogika osakonna poolt koordineerituna algab üle- 
Euroopaline mitmekultuurilise hariduse kursus, mis toimub 
intemetipõhiselt veebruari ja  märtsikuu jooksul.
Kursusele (2AP) on teretulnud inglise keelt oskavad õpetaja
koolituse, kasvatusteaduste ja  eripedagoogika üliõpilased, sa
muti tulevased loodusainete õpetajad.
Üliõpilased jaotatakse nelja gruppi, igas neist virtuaalselt 
osalemas tudengeid Soome, Suurbritannia ja  Belgia ülikooli
dest. Brüsseli Erasmushogeschoole’i vahendusel on üliõpilas
te käsutuses Blackboard õpikeskkond. Erinevate Euroopa 
ülikoolide õppejõudude juhendamisel asutakse lahendama 
konkreetseid juhtum eid, mis tingitud paljukultuurilise ühis
konna probleemidest ja  vastukajadest hariduses.
Kursusele registreerimiseks palun teatada 18. veebruariks 
oma e-maili aadress: karmen@ ut.ee.

Karmen Trasberg
kursuse koordinaator

Ü L I Ö P I L A S T E A T R I S  V E E B R U A R IS
Värskeimat lavastust “ How Do You Voodoo" saab näha 

1., 5., 13., 16. ja 22. veebruaril kell 20 Lutsu teatrimajas {Lutsu 2).

See on 1999. aastal asutatud teatri 7. lavastus, sedapuhku 
rõhuasetusega tantsule ja  liikumisele, millesse lõikuvad erine
vad tekstid. Etendus on sündinud improvisatsioonide ja  stuu
diotöö tulemusena. Etendus on nn puhas leht, kus meie 
anname kaasa vaid vahendid, aga lehele kirjutab/joonistab 
vaataja ise. See etendus sünnib vaataja peas.
Oma esimese lavastuse üliõpilasteatris teeb teatri liikumisjuht 
Ave Loit. Teatri kunstiline juh t Kalev Kudu on lavastanud 
etenduse sõnalise osa ning valinud muusika. Etenduses osale
vad vanad ja  uued üliõpilasteatri näitlejad: Egerin Esko, Anne 
Roovere, Mari-Liis Lill, Peeter Piiri, Anu Viks, Kristiina 
Pihlapsoo, Silja Helistvee, Auli Auväärt, Henri Hanson ja Sven 
Heiberg. Esietendus toimus 16. novembril 2001.
Piletite müük Lutsu teatrimajas (kassa avatud E 12 -16, T-R 9- 
12) ja  1 tund enne algust kohapeal. Info: tel 055 609 081, 
www.ut.ee/teater,tartu.yliopilasteater@mail.ee.

Silmapaistvate kunstiliste tule
muste eest 2001.aastal tunnus
tas Tartu Linnavalitsus Tartu 
Kultuuri Kandja aunimetusega 
TÜ teaduskeskust AHHAA loo
mingulise kollektiivi kategoo
rias.

AHHAA keskuse projektiju
hil Tiiu Sillal on heameel, et 
teaduskeskuse töörühma loo
mingulisus on tunnustust leid
nud. ‘T ihti jagatakse nähtused 
jäigalt “füüsikaks ja  muusi-

Eesti Akadeemilise Spordi
liidu (EASL) 10, aastapäeva 
puhul kinkis Sisekaitseaka- 
deemia EASLile uhke ränd- 
karika, mis antakse igal 
aastal üliõpilasele, kes osa
leb kõige aktiivsemalt EASU 
üliõpilaste meistri- ja har
rastajate võistlustel.

Meistrivõistlused toimuvad 
igal aastal 15-18 spordialal, ar
vesse lähevad ka harrastajate 
jõuproovid ning suvemängudel 
osalemine. Iga võistluskord an
nab ühe punkti. Kui samal 
võistlusel osaletakse mitmel 
distantsil, siis annab võistlusest 
osavõtt ühe punkti, igast järg
misest distantsist osavõtt 0,25  
punkti (näiteks kergejõustikus 
osalemine kaugushüppes ja  
odaviskes annab kokku 1,25 p). 
Suvemängudel lähevad punk- 
tiarvestusse ametlikud koolide
vahelised alad. Kui mitu üliõpi
last koguvad võrdse arvu punk
te, antakse karikas paremaid 
kohti saavutanud tudengile. 
Arvestust peetakse kalendri
aasta jooksul jaanuarist det
sembrini ning auhind antakse 
kätte detsembri lõpus või hilje
malt järgmise aasta jaanuari 
jooksul. Lisaks saab aasta mit-

Tiina Beljaeva
EASLi arendusjuht

Üliõpilaste kevadsemestri 
võistlushooaeg algas Tallin
na spordihallis üliõpilaste 
meistrivõistlustega kerge
jõustikus.

Kohal oli sadakond võistlejat, 
neist neljandiku moodustasid 
TÜ kergejõustiklased.

Häid tulemusi näitasid TÜ 
üliõpilased: koju toodi 7 üliõpi- 
lasmeistri tiitlit ning kokku 18 
kohta esikolmikus. Informaati
kat õppiv Kairi Kass võitis kogu
ni kolm karikat ja  meistrisärki, 
tulles esikohale nii 60 m jooksus 
(8,13), sama maa läbimisel tõ 
ketega (10,85) ja  kuulitõukes 
(10.64). Sprinter Maidu Laht 
tõi Tartusse kaks kuldset kohta: 
60 m jooksus 6,92 ja  200 m 
21,96.

kaks”. AHHAA tahab aga tões
tada, et need ongi tegelikult üks 
ja  seesama, nimetagem seda 
siis rahvuskultuuriks, maailma- 
tunnetuseks või hariduseks.” 

AHHAA loominguline kollek
ti iv -  see tähendab rohkem kui 
viitkümmet inimest alates val- 
gusenäituse eestvedajast pro
fessor Jaak Kikasest ja lõpeta
des kasvõi tudengitest giidide
ga. ”Aitäh ja palju õnne kõigile,” 
soovib Tiiu Sild.

mekülgseima karika võitja üli
õpilane ka rahalise preemia. 
Summa kinnitab EASLi juhatus.

Karika võitmiseks on samad 
reeglid mis EASLi võistlustel 
osalemiseks: peab olema üliõpi
lane, magistrant või doktorant, 
võistelda saab ka ühe aasta pä
rast kõrgkooli lõpetamist. 
Rändkarikas on välja pandud 
spordielu aktiivsemaks m uut
mise eesmärgil, et ergutada tu
dengeid sportima ning aktiiv
selt liikuma.

Infot võistluste ja  turniiride 
kohta leiad www.ut.ee/easl.

Julia Krasnova püstitas isikli
ku rekordi 200 m jooksus 
(25,79), mis oli samuti üliõpi
laste meistritiitlit väärt. Kõrgus
hüppes oli parim Tiina Mägi 
tulemusega 1.73. Auhinnapoo
diumile jõudsid veel Gudrun 
Kaukver kaugushüppes (5.29,
II), Jane Kalda 60 m jooksus 
(8,21, II), Seidi Luik 200 m 
jooksus (27,57, III) Piret Tolli- 
mägi 1000 m jooksus (3.19,07,
III).

TÜ noormeestest jõudsid esi
kolmikusse Raul Oja kõrgus
hüppes (1.95, III), Hannes 
Simuste ja Priit Mein (vastavalt 
2. ja  3.) teivashüppes tulem u
sega 4.20. Taavi Rim oli kolmas 
60 m jooksus (7,25). Risko 
Nuuma hüppas kaugust 7.07 
(II). 1500 m jooksus saavutas 
teise koha Martti-Jaan Miljan 
(4.14,24).

ACTA DIURNA
1. veebruaril kell 11-17 toimub 
Toome Konverentsimajas, Lossi 
19 seminar “ Kultuuridevaheline 
kommunikatsioon -  koolitusala
sed vajadused ja kogemused". 
Ürituse korraldab TÜ Euroopa 
Kolledi. Info: Leen Rahnu, 
Leen@ec.ut.ee, 376 375.

Ülikooli vilistlaskogu Ida-Viru vi
listlased tähistavad saabuvat 
vastlapäeva 1. veebruaril välja
sõiduga Tartu Aura keskusesse. 
Kogunemine kell 12.30 Jõhvis 
keskväljakul. Kõigil huvitatuil 
võtta ühendus tel 033 21 217, 
TÜ esindaja Ida-Virumaal Maire 
Merioja.

Magistritööde kaitsmine eesti ja 
soome-ugri keeleteaduse osa
konnas 7. veebruaril ph aud 102: 
Kell 13.15 -  Tiina Leemets “ Ing
lise laenud ja mõjutused 20. sa
jandi lõpu eesti keele sõnava
ras” . Juhendaja dots. Enn Veidi. 
Oponent dots. Maia Madisso. 
Kell 14.15 -  Sirje Mäearu “ Ees
nimed apellatiivsete keelendite
na”. Juhendaja Urmas Sutrop 
(PhD). Oponent Annika Hussar 
(MA). Kell 15.15 -  Maire Raadik 
"Eesti panganduse oskuskeele 
areng 1990. aastatel". Juhenda
ja Villu Zirnask. Oponent Krista 
Kerge (MA). Info : Tiia Margus, 
tiia@ut.ee, tel 375 221.

14. veebruaril kell 16 skandina- 
vistika raamatukogus (Paabel 
305) Alar Schönbergi magistri
töö “ Nägra inblickar i det est- 
landssvenska identitetet i slutet 
av 1930-talet" (Mõningaid mo
mente eestirootslaste identitee
dist 1930ndate iõpul) kaitsmine. 
Info: Viivika Voodla, tel 375 212.

LOENGUD
13. veebruaril kell 12.15 esineb 
Narva mnt 4 aud B306 loengu
sarja "Eesti majanduspoliitika 
suurimad väljakutsed” raames 
Eesti Panga president Vahur 
Kraft. Info: Ülle Maidla, tel 376 
342.

KURSUSED
FLEE.02.045 Eesti õigekeelus ja 
väljendusõpetus (õpetajakooli
tus, magistriõpe va filoloogia, 2 
AP, arvestus). Lektor Kersti Lepa
jõe. Toimub T 16, N 14 Ülikooli 
18-128 alates 26.02.2002. Tegel
dakse eesti õigekeelsuse, keele
kasutuse ja stilistika praktiliste 
probleemidega.

12. veebruaril algab ülikooli ma
gistrantidele ja doktorantidele 
kursus “Statistiliste mudelite 
analüüs” (MTMS.01.006, 3 AP). 
Kursusel tutvustatakse põhilisi 
statistilisi mudeleid (üldised li
neaarsed mudelid: regressioon- 
analüüsi, dispersioonanalüüsi, 
faktoranalüüsi mudelid) ja nen
de praktilist rakendamist paketi 
SAS abil. Nõutav statistika algta- 
se. Kursuse kestvus 3 kuud (Üks 
loeng ja üks praktikum nädalas, 
kokku 12 loengut ja 12 praktiku
mi arvutiklassis, a ' 2 tundi) 
veebruar- mai. Kursus lõpeb ek
samiga. 1 loeng nädalas: teisi
päeval 14.15-16 J. Liivi 2 aud 
104 (emer prof Ene-Margit Tiit). 
1 praktikum nädalas: MSi arvuti
klass J. Liivi 2 ruum 06 (Ene 
Käärik) teisipäeval 16.15-18 (1. 
rühm), kolmapäeval 14.15-16 (2. 
rühm); 16.15-18 (3. rühm). Prak- 
tikumirühmadesse on veel vabu 
kohti. Registreerimine kursusele 
ja praktikumirühma valik õppein
fosüsteemi kaudu. Info: Ene 
Käärik e-mail enek@ut.ee

Võru keel I (FLEE.02.067, 1 AP, 
A). Loeb Sulev Iva. Kursus on 
mõeldud nii päris algajatele kui 
ka neile, kes tahaksid oma kee
leoskust parandada. Võetakse 
läbi võru grammatika olulisemad 
jooned, harjutatakse võru keele 
hääldamist, lugemist ja kirjuta
mist. Loengud toimuvad 24.-34. 
n. Esimene loeng 14. veebruaril 
N 8.30-10 Lõuna-Eesti keele- ja 
kultuuriuuringute keskuses Lossi 
38 (vana anatoomikum). Vajadu
se korral võidakse esimeses 
loengus kokku leppida ka mõni 
muu loengu toimumise aeg. Li
sainfot saab keskusest tel. 375 
422 või eesti keele õppetoolist.

TEATED
TÜ kunstide osakond (Lai t 34) 
vajab mees- ja naismodelle.
Info: tel 056 60 17 19.

Eesti Evangeelsete Üliõpilaste 
Ühenduse talvelaager teemal 
“ Mitte maailmast, aga maail
mas" toimub 15.-17. veebruarini 
Pilistveres. Osavõtumaks: enne 
10. veebruari 80 kr (5,11 eurot), 
pärast 10. veebruari 110 kr (7 
eurot) EEÜÜ Tartu, Hansapank 
1120203252. Info: www.eeyy.ee.

TÜ Psühhiaatriakliinik otsib va
batahtlikke osalemiseks teadusli
kus uuringus. Oodatud on kehali
selt ja vaimselt terved inimesed 
18-35 aastat, kes ei tarvita ravi
meid. Uuring sisaldab kahte vi
siiti, ühekordset ravimi manusta
mist ja vereproovi andmist. Osa
lejatele kompensatsioon. Lisa
teave ja registreerimine: Katri 
tel 448 721, K, N kl,11-13.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimaja 

piletikeskus avatud E-Lkl 12-19, 
P tund enne kontserti.

Info: tel 377 537, www.vmm.ee, 
pilet@vkm.ee.

Laupäeval, 2. veebruaril kell 18 
ansambel Sirin (Venemaa) -  
vene liturgiline draama 16,- 17. 
sajandi käsikirjade põhjal. Kuns
tiline juht Andrei Kotov.

Teisipäeval, 5. veebruaril kell 19 
“ Muusika pühal maal” . Timna 
Braueri Ja Elias Meiri ansambel 
(lisreal, Austria). 1986. aastal 
esindas T. Brauer Austriat Euro
visiooni lauluvõistlusel.

Laupäeval, 9. veebruaril kell 18 
Providence (iiri rahvamuusikat 
esindav ansambel). Laval on ka 
iiri tantsijad.

Pühapäeval, 10. veebruaril kell 
16 Tartu Linnamuuseumis sar
jast “ Linna muusikud Linnamuu
seumis" klaveriõhtu -  Sven Kul
lerkupp. Kavas: Haydn, Beetho
ven, Chopin, transkriptsioonid E. 
Griegi ja H. Elleri teemadel. Uue 
klaveri Estonia esitlus!

Pühapäeval, 17. veebruar keil 
16 Vanemuise Kontserdimajas 
Läti Rahvusooperilt P. Tsaikovski 
ballett “Uinuv kaunitar” . Koreog
raaf Marius Petipa, lavastaja 
Aivars Leimani.

Kolmapäeval, 20. veebruaril keil 
19 Tartu Raekojas sarjast Suur 
Muusikaakadeemia il “Vivaldi ja 
tema kaasaeg” -  Andres Musto- 
nen (viiul), Ivo Sillamaa (klaves
siin), Peeter Klaas (tsello).

Laupäeval, 23. veebruaril kell 19 
VKMis EV aastapäeva kontsertak- 
tus, sarjast Euroopa tippsoliste 
maailmast III esineb Estonia 
Sümfooniaorkester. Solist Maria 
Kliegel (tsello, Saksamaa), diri
gent Paul Mägi. Kavas: Elgari 
tsellokontsert e-moll, A. Kapi 
prelüüd tsellole ja orkestrile, 
Respighi "Festa Romana”.

Kolmapäeval, 27. veebruaril kell 
19 TÜ Ajaloomuuseumis esine
vad Frederic Chiu (klaver, USA) 
ja Aarne Üksküla. Kavas: 
Schubert-Liszt "Luigelaul". Fre
deric Chiu on rahvusvaheliselt 
kõrgelt hinnatud virtuoos. Aarne 
Üksküla esitab Liszti laulutöötlu- 
se juurde saksa luuletajate 
(Heine, Rellstabi, Seidli) tekste.

Kolmapäeval, 27. veebruaril kell 
19 VKMis esitab Oleg Pogudin 
20. sajandi lemmik- romansse ja 
laule.

28. veebruar kell 15 Vanemuise 
kontserdimaja lastekontsert 
"Muusikaline muinasjutt". Eesti 
Noorte Sümfooniaorkester. So
list Sergei Dogadin (13-aastane 
viiulivirtuoos). Dirigent Anu Tali. 
Joonistab Raivo Järvi. Kavas: 
Ravel Süit “ Haneema", Vivaldi 
“Sügis” tsüklist “Aastaajad” , 
Grieg “Per Gynt” I süit.

KINOS ILLUSIOON
Dr T ja tema naised kl 14. 
Head käed kl 16 ja 18. 
Pearl Harbor kl 20.

“ P A S T E L L ID  A A S T A T E S T  2 0 0 0 - 2 0 0 2 ”
Anneli Säre pastellmaalide näitus TÜ Raamatukogus

Uue näituse sisukirjeldus viitab inimeste kujutamisele, kes on 
linnas, kes sealt välja ei saa või kes sealt välja ei taha. 
Kunstniku sõnul valis ta näituse eksponeerimiseks raam atu
kogu eelkõige sellepärast, et see on maja, kus on mõtteid ja 
teadmisi seinast seina.
Tööd näitusel kirjeldavad Anneli Säre maailmatunnetust, sest 
enda sõnul elab ta loodud maalide sees. Säre on ise öelnud: 
“Maalin seda, mis mind ennast võlub ja külmaks ei jäta. 
Kunstiinstitutsioonide tähelepanu puudus mind ei häiri. Ma ei 
maali neile.”
Anneli Säre näitus on raamatukogu kataloogisaalis 3. märtsi
ni.

Madis Orav
TÜ raamatukogu avalike suhete spetsialist

“ F R A K T A A L N E  K O M P O S I T S I O O N ”
Tartu Ülikooli kunstide osakonna tudengi Helmi Räimi esimene 

peronaalnäitus TÜ Raamatukogus

Näitus on kunstniku sõnul mõeldud inimestele, kes on vabad 
ning reeglid ja  standardid pole neid kitsarinnaliseks m uut
nud.
“Etteantud standardid ja ideaalid on inimeste jaoks, mitte 
vastupidi. Neid ideaale ei kujunda tegelikult inimesed ise, vaid 
tänapäeval teevad seda tootjafirmad,” ütles Helmi Räim. 
Näitus kirjeldab inimest, kes on ennekõike subjekt -  isiksus, 
keda ei tõrjuta ühiskonnas. Selline teemakäsitlus muudab 
näituse sotsiaalses plaanis aktuaalseks.
Helmi Räimi näitus on raamatukogu kohviku fuajess 3. m ärt
sini.

Madis Orav
TÜ raamatukogu avalike suhete spetsialist

Kõige mitmekülgsema 
rändkarikas ja auhind

TÜ üliõpilased olid 
kergejõustikus edukad

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKIAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Vastutav väljaandja Andres Toode Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Tartu Ülikoolis käivitub 
Akadeemia" seminar

“Akadeemia” seminari esi
mene üritus toimub esmas
päeval, 11. veebruaril kell 16 
peahoone aud 102.

Juba pikemat aega on Tartu 
Ülikoolis kavandatud universi- 
rn.se printsiibile tugineva inter
distsiplinaarse seminari käivi
tamist. Eelseisvast semestrist 
käivitub õppeaine nimetuse all 
“Akadeemia” seminar, mis ba
seerub ajakirja Akadeemia 
värsketes numbrites avaldatul.

Kahel korral kuus võetakse 
arutluse alla üks konkreetne ar
tikkel, mille kohta artikli autor, 
tõlkija või toimetaja esitavad 
oma seisukoha ning seminarist 
osavõtjatel on võimalus arutle
da ettekande ja Akadeemias il
m unud artikli teemadel.

Seminari läbiviija on eelseis
val kalendriaastal Tartu Ülikooli

vabade kunstide professori ko
hale kutsutud Ain Kaalep, kes 
kuni viimase ajani oli ajakirja 
Akadeemia peatoimetaja ja  kel
le juhtimisel on see ajakiri kuju
nenud oluliseks akadeemiliseks 
väljaandeks Eestis.

Tlitvumisseminaril saab en
nast kirja panna seminaril osa
lemiseks ja  seejärel alates 18. 
veebruarist iga kahe nädala ta
gant toimub seminar samas ko
has. Ajakirjalt Akadeemia on 
seminarist osavõtjatele ja  teis
tele üliõpilastele kehtestatud ka 
ajakirja üksiknumbrite soodus
hind 18 kr.

Loodan, et “Akadeemia” se
minarist osavõtt pakub rõõmu 
kõigile osalejaile.

Kohtumiseni seminaril!

Rektor Jaak Aaviksoo

Seminarid ja loengud
Varje Sootak

Tuntud kirjanik ja tõlkija Ain 
Kaalep peab ülikooli vabade 
kunstide kutsutud professo
ri kohale valimist nii auks kui 
kohustuseks.

“Ka ajakirja Akadeemia pea
toimetaja olla tähendas mulle 
nii au kui kohustust ning püüan 
vabade kunstide professorina 
töötada nii hästi kui jõuan ja  
oskan,” üües Ain Kaalep UTle.

Küsimusele, kuidas semina
rid täpsem alt välja nägema 
hakkavad, vastas Kaalep, et üli
õpilased teevad ettekandeid 
ajakirjas Akadeemia ilmunud 
teem ade kohta ning neile järg
neb arutelu. Aktiivselt osalejad, 
kes on end avaloengul regist
reerinud, saavad ainepunte.

“Esimene arutelu toimub 
Akadeemia 2. numbris ilmuva
te artiklite põhjal Aleksander 
Keskülast ja  Edgar Kantist.”

Peale seminari soovib Ain 
Kaalep veel mitmel teemal loen
guid pidada, näiteks Eesti kul
tuuriloost kirjandusega seon
duvalt ja Eesti poeetikast, mida 
ta seostaks maailma poeetika
ga. Kindlasti tahaks Kaalep paar 
tundi kõnelda aga sellest, mida 
iga haritud inimene peab tead
ma võõrkeeltest, selle gramma-

AKADEEMIA
TO IM ETU S

tikast, õigekirjast, hääldusest.
“See on lihtsalt kohutav, milli

seid vigu tehakse ajalehtedes, 
raadios, televisioonis -  viimasel 
ajal ei osata isegi saksa nimesid 
hääldada, näiteks aadlitiitli von 
v-d tuleks hääldada f-ina, mitte 
v-na. Loengut peaksid kindlasti 
kuulama tulema ka ajakirjani
kud ja diktorid. Aga täpsemad 
loenguteemad selguvad esime
sel kohtumisel 11. veebruaril, 
arvestan seda, mida kuulata 
soovitakse,” üdes Ain Kaalep.

Seminarid ja  loengud on ava
tud kõigile.

Prantsuse Vabariigi 
autasu Jaak Aaviksoole
Prantsuse Vabariigi president 
Jacques Chirac autasustas rek
tor Jaak Aaviksood Riikliku Tee- 
neteordeni Komandöri auast
mega.

Autasu märk anti kätte eel
misel reedel Prantsusmaa 
suursaadiku residentsis Tallin
nas. Osalesid ka prorektor Hele 
Everaus ja  TÜ prantsuse filoloo
gia õppejõud, samuti Aaviksoo 
esimene prantsuse keele õpe
taja Lauri Leesi jt.

Rektor Jaak Aaviksoo ütles 
märgi üleandmisel, et tal on sii
ralt hea meel võtta vastu selline 
Prantsuse Vabariigi kõrge riiklik 
autasu.

Aaviksoo märkis, et võtab 
seda autasu tunnustusena Tar
tu Ülikoolile töö eest, mis on 
tehtud Eesti ja Prantsusmaa si

demete arendamisel. “Nendel 
sidemetel on pikk ajalugu, tõ
husa koostöö märgiks on Prant
suse saatkonna pikaajaline toe
tus prantsuse keele õpetamise
le ja  selleks vajalike ruumide 
sisseseadmisele hiljuti renovee
ritud keeltemajas.” Samas mär
kis ta aga, et TÜ ei ole suutnud 
siiamaani viia prantsuse filoloo
gia õpetamist sellisele tasemele, 
nagu nii härra suursaadik kui 
ka tema ise ja  ka ilmselt teised 
kohalviibijad seda tahaksid. 
“Prantsuse filoloogia peab ole
ma TÜs esindatud prantsuse 
filoloogia professoriga.” 

Aaviksoo lisas, et tal endal on 
korduvalt olnud meeldiv või
malus teha tööd Pariisi VI üli
koolis tahkekehafüüsika uuri
misgrupis.

Üliõpilasesinduse sekretär Signe Halikas (vasakul) on esimene, kellelt Olga Kuzero ja  
Hanno Nilov teavet saavad. v a r je  s o o ta k

Üliõpilase elu on 
täis murranguid
Alari Vainom ees
Tartu Ülikooli 
Üliõpilasesinduse esimees

Uue sajandi esimesi aastaid 
võib nimetada üliõpilaste 
jaoks murrangulisteks.

Murrangust annavad tunnis
tust uued 3 + 2  õppekavad ja 
uus õppetoetuste seadus. TÜ 
üliõpilastel paranevad elamis
tingimused uutes ja  renoveeri
tavates ühiselamutes.

Eespool loetletule lisandub 
veel hulganisti väiksemaid 
muutusi, mida võib-olla alati ei 
tajuta, kuid mille vajalikkuses 
pole kahtlustki. Näiteks uut õp
peinfosüsteemi ja  e-konspekte 
puudutavad muudatused õp
pekorralduseeskirjas on vaid 
üksikud näited.

Ütiõpilasesindus ja ülikool
Mis siis ikkagi on üliõpilasesin
duse roll selle kõige juures? 
Liialt tihti võib kuulda tudengite 
suust kaebusi, et esinduses ei 
toimu midagi.

Paljudele on jäänud selguse
tuks üliõpilasesinduse kui üli
õpilaste häälekandja roll ülikoo
lis. Teataval määral seostatakse 
esindust ja  esinduse hoonet 
ISIC-kaartide väljaandmisega, 
kuid see on siiski meie kõrvalte
gevus.

Põhitegevuseks on üliõpilaste 
huvide kaitsmine ülikooli nõu
kogus ja  valitsuses. Tänu seal
sele tegevusele oleme astunud 
näiteks olulise sammu e-kons- 
pektide suunas, viies sisse vas
tavad parandused õppekorral
duseeskirjas.

Möödunud aastal panime 
aluse traditsioonile, mille koha
selt üliõpilasesinduse juhatus ja 
rektoraat kord kuus kohtuvad 
ja näost näkku hetkeprobleeme 
arutavad. See on kaasa aida
nud ülikooli juhtkonna ja  üliõpi
laste esindajate vahelise dialoo
gi tekkele.

Lisaks eespool mainitutele 
kuulub üliõpilasesinduse esin
daja ka Tartu Üliõpilasküla ju 
hatusse. See annab meile või
maluse ühiselamuid puuduta
vates küsimustes kaasa rääkida

TU U L I O P I L A S E S I N D U S E  T O I M K O N N A D
Ülikooli 18a, tel 375 400, www.ut.ee/esindus

Teabetoimkond, esimees Silver Melkar 
Haridustolmkond, esimees Eda Tursk 
Kultuuritoimkond, esimees Mikk Põdramägl 
Sotsiaaltolmkond, esimees Laura Raide 
Majandustolmkond, Siret Vlldo 
Integratsioonltolmkond, esimees Madis Tõns

ja  jälgida, et igale üliõpilasele 
oleks tagatud inimväärne ühi
kakoht võimalikult soodsa hin
naga. Üliõpilasesinduse eestve
damisel on kõikides ühiselamu
tes internetiühendus!

Oleme rääkinud rektoraadi
ga ka vajadusest kaasata esin
dust üliõpilasmaja tegevusse, 
mis pakub ulualust muu hulgas 
üliõpilasteatrile ja  tegeleb üli
õpilaste kevad-ja sügispäevade 
korraldamisega.

Üliõpilasesindus 
ja üliõpilane

Keskmine üliõpilane puutub 
eespool toodust järeldades 
esindusega kokku enamasti ka
hel korral aastas: ISIC-kaardi 
pikendamisel ja  esinduse vali
miste ajal kevadel.

Kuid mitte ainult! Üliõpilas- 
esinduses on olemas inimesed, 
kes tegelevad haridus-, kultuu

ri-, sotsiaalprobleemide ja teiste 
tudengi jaoks oluliste valdkon
dadega. Nende poole on alati 
võimalik pöörduda ja oma m u
rele lahendus leida. Küsija suu 
pihta ei lööda!

Kuid üliõpilase elu ei koosne 
ju  tegelikult ainult sotsiaalprob
leemidest ja  õppetööst. Paljude 
jaoks on ülikool eneseleidmise 
ja  väljaelamise kohaks. Üliõpi
lasesinduse uues arengukavas 
on just sellele asjaolule palju 
tähelepanu pööratud. Üks 
käesoleva aasta prioriteete on 
üliõpilastele suunatud projekti
de igakülgne toetamine.

Dma teieta, austatud üliõpila
sed, ei ole ka üliõpilasesindust. 
Olete oma probleemide ja  hea
de ideedega alati oodatud meie 
väikeses majas peahoone kõr
val! Koos suudame probleemid 
lahendada ja  head ideed teoks 
teha.

Rohkem järjepidevust
Silver Meikar
TÜ Üliõpilasesinduse 
teabetoimkonna esimees

Teabetoimkonna üks peamisi 
ülesandeid on üliõpilaste ning 
üldsuse informeerimine. Sa
muti korraldame üliõpilasi puu
dutava info kogumist ja  tööde- 
mist ning edastamist, aga ka 
esindusesisest infovahetust.

Huvitava ametinimetuse ta
ga on tänu vananenud süstee
midele palju rutiinset ja  nõme
dat tööd, nagu näiteks ut.ye ja 
ye.juhatus listide haldamine. 
Veel markantsem näide on 
esinduse kodulehel info m uut
mine, mis võtab tänu administ- 
reerimismoodulite puudumise

le ja  saamatule tehnilisele la
hendusele normaalsest küm
neid kordi rohkem aega.

Töö huvitavama osa moodus
tavad koostöö Universitas Tar- 
tuensise ja  teiste meediakanali
tega, projektikonkursside hal
damine ja  erinevate projektide 
elluviimine. Esinduse suurim 
probleem on selgete eesmärki
de ja mitmeaastase strateegilise 
arenguplaani puudumine. Jär
jepidevuse puudumine esindu
se töös tingib paratamatult m a
dala tulemuslikkuse.

Loodan, et praegune juhatus 
suudab ametiaja lõppemise jä 
rel uuele esindusele anda üle 
selged tegevussuunad ja  üldise 
tegevuskava.

T A N A  LEHES

Intervjuu
Professor Lapin:
“Tartu Vaim 
armastab mind!"
LK з

Rahvus- 
ringhäälingu 
perspektiividest
LK 2

TÜ 370/200
Szymanowsky  -  
plastilise kirurgia 
rajajaid  
LK 3

Kauni kodu 
konkursist
LK 2

U U D I S E D

Tunnustus TÜs 
leiutatud 
müomeetrile
Ülikoolis leiutatud müomeeter 
sai Münchenis rahvusvahelisel 
spordi- ja  tervise messil ISPO
2002 parima projekti diplomi.

Innovaatiliste sporditehno- 
loogiate konkursil “Academic 
Challenge Award” spordi ja  ter
vise kategoorias parimaks ning 
kõigis neljas hinnatud kategoo
rias 2. koha vääriliseks tunnis
tatud müomeetri ning uudse ja 
objektiivse lihaste testimise 
meetodi autor on Arved Vain.

Projekte hindas rahvusvahe
line Oürii, kelle koosseisus oli 
asjatundjaid ka Kanadast ja 
Jaapanist. Auhinnatud projek
tide esitluse messil korraldas 
Müncheni Tehnikaülikool. 
Müomeetri vastu ilmutati tõsist 
huvi ja avaldati sellele tunnus
tust. Diplomit üle andes ütles 
messi direktor, et mess peab 
väga tähtsaks koostööd ülikooli
dega ja aitab meeleldi kaasa üli
koolide innovaatiliste projekti
de tutvustamisel. Intellektika 
messil saab müomeetrit igaüks 
ise proovida.

Konkursi korraldas Münche
ni Rahvusvaheline Mess koos 
Müncheni Tehnikaülikooli ja 
selle sporditeaduste teadus
konna, Saksa Interdistsipli
naarse Sporditehnoloogia As
sotsiatsiooni ja teistega.

Hillar Palamets 
aukodanikuks
Tartu linna aukodanikuks ni
metas linna volikogu eile Uno 
Uiga, Hando Runneli ja Hillar 
Palametsa (pildil).

Ajaloolane Hillar Palamets on 
töötanud ülikoolis õppejõuna 
aastast 1955.

http://www.ut.ee/esindus
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Rahvusringhäälingu perspektiivid

Ringhäälingu konverentsil osalesid kauaaegsed raadioajakirjanikud Heidi Tammar ja  
Hubert Veidermann ning helirestauraator Heino Pedussaar (keskel). m a le v  t o o m

J U H A N  PEE GE L

Akadeemiline Ajakirjandus- 
selts tuleks taastada, see 
ühendaks ajakirjanduses 
töötavaid akadeemilise 
ettevalmistusega inimesi 
ja oleks ka üks publitseerimise kanaleid.

U U D I S E D

Doktoriväitekiri 
inimkapitali 
väärtustamisest
Majandusteaduskonna lektor 
Kaia Philips kaitses doktoritööd 
“The Changes in Valuation of 
Human Capital During the 
TYansition Process in Estonia”.

Dissertatsioonis analüüsitak
se inimkapitali, eelkõige hari
duse ja  staaOi väärtustumist 
palgatulude kaudu ning töö 
kaotuse/vahetam ise mõju ini
meste tööhõivele ja  palgatase
metele Eesti tööturul 1989-
1998.

Töötajate inimkapital on kõr
gemini väärtustatud turum a
janduse tingimustes, eriti on 
kasvanud kümnendi jooksul 
hariduse tähtsus. Töötajate ül
dine tööstaaD palgataseme 
määramisel kaotas oma tähtsu
se siirdeprotsessi ajal, kui oluli
selt tõusis töökoha-spetsiifiüse 
staaOi tähtsus.

Kaia Philipsile anti majandus
teaduste doktorikraad.

Doktoriväitekiri 
optika ja spektro- 
skoopia erialal
TÜ optika ja spektroskoopia õp
petooli assistent Toomas Plank 
kaitses doktoritööd “Positiivne 
koroonalahendus segapingel”.

Töö käsiüeb koroonanähtusi 
teravikelektroodÜ alalis- ja  va
helduvpinge samaaegsel ra
kendamisel.

Huvipakkuvamateks tule
musteks on koroonalahenduse 
järelmõju põhjuste väljaselgita
mine ja  järelmõju mõõtmiseks 
sobiva metoodika väljatöötami
ne. Veenvalt lükati ümber hü
potees, nagu genereeriks ko
roonalahendus pehmet rönt- 
genkiirgust.

Töös näidati, kuidas koroona- 
lahendust saab kasutada elekt- 
ronegatiivsete (saaste)gaaside 
(jood, kloor, osoon, NOx, SF6) 
avastamiseks atmosfääriõhus. 
Uurimistöö tulemuste baasil on 
juba sel aastal plaanis valmista
da keskkonnamonitooringuks 
sobiva saastegaaside detektori 
tööstuslik katseeksemplar.

Toomas Planküe anti filosoo
fiadoktori kraad optika ja 
spektroskoopia erialal.

Sõbrapäeva õhtu 
Sõbra Majas
14. veebruaril kell 21 algab 
Sõbra Majas sõbrapäev.

Üliõpilasesinduse liikme Urve 
Nõgu sõnul on Tartu kõrgkooli
de esindustel traditsioon kor
raldada sõbrapäeval tudengite
le stiilipidu. “Tahame tekitada 
tudengeis lõbusat, sõbralikku 
meeleolu, nii et keegi ei tunneks 
end sõbrapäeval üksikuna.” 

Selle aasta stiiliks on “Mis 
värvi on armastus?”, kus igal 
külastajal tuleks valida riietuse 
värvitooniks üks lemmik vasta
valt tema jaoks armastust süm
boliseeriva vikerkaare värvide 
hulgast.

Toimuvad erinevad mängud 
ja  võistlused, üks neist on musi- 
võisdus, mis eelmisel aastal 
suure populaarsuse võitis. Sel 
aastal on läbivüjateks samuti 
Eesti Kõrgema Sõjakooli noor
mehed.

Muusikalise poole eest hoolit
seb Speculative Band.

Õhtu üheks atraktiivsemaks 
osaks tõotab tulla loterii, sest 
Tartu Lennukolledž on peaau
hinnaks välja pannud lennurei
si Tartu kohal.

Loomulikult ei puudu üllatus
esinemine, kuid oma silm on 
kuningas Majas, peo esimesel 
pooltunnil pakutakse igale kü
lastajale toop A le Coqi õlut.

Epp Ehand
TU ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
vilistlane

Eestis kuulatakse raadiot ja 
vaadatakse teierit kokku 
keskmiselt üle 7 tunni öö
päevas, niisama palju kulu
tatakse ka tööle ja unele. 
Seda ühist kultuuriruumi 
peaks hoidma aruka, rõõm
sa ja inimlikuna ning demo
kraatlikult avatuna.

Eelmise aasta lõpul korraldas 
TÜ ajakirjanduse ja kommuni
katsiooni osakond koos Eesti 
Raadioga Tartus konverentsi 
“Eesti ringhääling 75”. Sellel 
jätkus raamatu “Avaük-õiguslik 
ringhääling Eestis” ilmumise ja 
konverentsil “Avalik-õiguslik 
ringhääling Eestis: kogemus ja 
perspektiivid” alguse saanud 
arutelu.

Ringhäälingu ja  kitsamalt kõ
neleva ajakirjaniku rolli üle 
ühiskonnas arutasid üliõpüa- 
sed, vilistlased ja  pikaajalise 
töökogemusega raadioajakirja- 
nikud.

Avalik tekst ringhäälingus
Prof em er Juhan Peegel ütles 
konverentsi avasõnades, et ela
me raskel ajal -  suurte sotsiaal
sete vastuolude ja 
globaliseerumise perioodil. Aja
kirjandus peab aitam a inimes
tel selles ajas püsima jääda.

Sotsiaalses tegelikkuses aitab 
adekvaatselt käituda avatud 
arutelu ühiskonnas olulistel 
teemadel, maailmas ja  Eestis 
toimuvate protsesside analüüs. 
See tähendab teemade, vaate
nurkade ja  mõttekäikude palju
sust ning kõnelejate rohkust.
Just uued kõnelejad toovad sa
geli uusi mõttekäike ning ring
häälingus ka uusi hääli/helisid.

Seepärast väärib pidevat kü
simist, kes, millest ja  kellele aja
kirjanduses kõnelevad. Milline 
on sellest aspektist ajakirjan
dusliku teksti väärtus?

Raadio ja  televisioon loovad 
keskkonna, täites aja ja  ruumi 
helide ning piltidega. Selline 
vahendatud keskkond võib tä
napäeval olla vahetu keskkon
naga niisama tähtis või isegi 
tähtsam. Ringhääling võimal
dab ajas ja  ruumis kergelt ning 
kiirelt liikuda, omandada koge
musi, mis vahetul kujul osutu-

Varje Sootak

EPMÜ vilistlaskogu juhatuse 
esimesel koosolekul valiti juha
tuse esimeheks riigikogu liige 
Jaanus Männik ning aseesi
meesteks Tartu maavanem 
Jaan Õunapuu ja EPMÜ rah
vusvaheliste ja  avalike suhete 
osakonna juhataja Aret Voore
mäe, sekretäriks majandus- ja  
sotsiaalteaduskonna dots Maire 
Nurmet.

Vastu võeti 29 liiget. Teiste 
hulgas astusid vilistlaskogu liik
meks president Amold Rüütel, 
rahandusminister Harri Õuna
puu ning riigikogu liikmed 
Andres Varik, Urmas Laht ja  Tiit 
Tammsaar.

Küsimusele, mis on vilistlas
kogul tegevuskavas, vastas Aret 
Vooremäe, et lisaks üldkoosole
kule ja  teistele ametlikele üri
tustele tahetakse korraldada vi
listlaste mõttetalguid

põllumajandus- ja keskkon- 
nahariduse tulevikust, et saada 
ettepanekuid õppekavade

vad kättesaamatuks. Ta mõjub 
kuulajatele/vaatajatele trükisõ
nast erinevalt, sest elav sõna 
jõuab inimesele väga lähedale, 
haarates nii tema mõtte kui 
emotsionaalse tähelepanu. 
Ringhääling on oluline kultuu
riruumi ja  identiteedi kujunda
jana.

Venekeelse raadioprogram
mi Raadio 4 näitel rääkis ring
häälingu identiteeti loovast toi
mest ajakirjandusosakonna vi
listlane Õnne Pärl. Nii vene kui 
eesti rahvusest raadiokuulajad 
on intervjuudes väitnud, et see, 
mida nad mõistavad “meiena”, 
on viimase kümne aasta jooksul 
m ärgatavalt m uutunud ja  olu
list integreerivat osa on täitnud 
just Raadio 4.

Ringhääling -  teenuse 
osutaja või harija?

Eraringhäälingu puhul on see 
sageli probleem -  vastuolu iga
suguse ringhäälingu kui vaimse 
keskkonna kujundaja ja kom- 
mertsringhäälingu kui kasumi 
taotleja tegevusstrateegia va
hel. Selle probleemi tõstatas 
konverentsil üliõpilane Maia 
Möller. Programmi sisu sõltub 
igal juhul programmi koostaja 
sotsiaalsest tundlikkusest. Kalli 
kultuurikauba ehk teleprog
rammi sisu m õjutavatest tegu
ritest rääkinud Sten Hansson 
märkis, et lisaks sotsiaalsele

täiustamiseks.
“Kindlasti korraldame üritusi 

maakondades. Kavas on ka 
kogu pere üritusi. Nii saavad 
vilistlaskogu liikmed kaasa lüüa 
EPMÜ suve- ja  talimängudel, 
traditsioonilisel õppeaasta ava
peol jm,” ütles vilistlaskogu ase
esimees.

50 aasta jooksul on ЕРА/ 
EPMÜ lõpetanud üle 20 000 
üliõpilase. Vilistlaskogu liik
meks astumiseks tuleb vilistla
sel esitada juhatusele avaldus 
ning tasuda 100 kr aastam ak
su.. Info ja avaldus: www.eau. 
ee/Uldinfo/index.html.

Vilistlaskogu algatusrühm 
tuli kokku möödunud aasta 
augustis EPMÜ 50. aastapäeva 
ürituste ajal. Kogu asutati 21. 
septembril 2001.

TTÜ Vilistlaskogu on asuta
tud 1993. aastal, esimees on 
Kaubandus-Tööstuskoja juha
tuse esimees Toomas Luman.

TÜ Vilistlaskogu loodi 1997. 
aastal, esimeheks on Mihkel 
Pärnoja.

tundlikkusele määravad tema 
sõnul sisu haritus ja olemasole
vad ressursid (raha, info, ole
masolevad saated ja  autorid).

Kas peaksime ringhäälingust 
rääkima kui teenuse osutajast 
(millised on sel juhul teenuse 
kvaliteedi kriteeriumid -  kas 
reiting, auditooriumi koosseis, 
teksti sisulised tunnused) või 
kui harijast ja  sotsialiseerijast? 
Või peaksime kasutama erine
vaid sõnu, rääkides eraringhää- 
lingust kui teenuse osutajast ja 
avalik-õigusükust ringhäälin
gust kui harijast ja demokraatli
ku foorumi tagajast.

Jõudes tagasi avaliku tekstini 
ja  ringhäälinguni kui avatud 
diskussiooni foorumini, tõuseb 
küsimus, kes ajakirjanduses kõ
nelevad. Kas haaratud on eri
nevad probleemiasetused ning 
kaasatud kõik erinevad kild
konnad? Praegu tundub, et 
Eesti on ringhäälingutekstides 
kitsam ja väiksem kui tegelikult

Vastab TÜ arhitekt Martti 
Preem.

Aula remont peab olema lõp
penud 30. aprilliks, oleks hea, 
kui isegi varem valmis saaks, 
sest mai algul algavad ülikooli 
juubeliüritused.

Aula saab üleni värske ilme -  
parandatakse katkised kohad, 
värvitakse võimalikult algupä
rast värvilahendust arvestades. 
Ülikooli arhitekti J. W. Krause 
projekti järgi olid peahoone val
mimisel 1809. aastal aula sei
nad kivihalli tooni, taham e 
nüüd seda proovida. Kivihall 
toon peaks praegusest teras
hallist pisut soojem näima. La
gede peegelvõlvid kaetakse sa
muti originaalvärviga ja see on 
õm  koidupunane. 1852. aasta 
juubelipidustuste ajal on aulat 
kujutavatel litodel näha ka nen
de võlvide ornamenti ja  lühtrite 
kinnituskohti ümbritsevaid ro- 
sette, mille kohta ei ole kahjuks 
midagi säilinud ja neid me 
praegu taastada ei suudaks.

Aula saab ka uued toolid, va
hetatakse elektrijuhtmed, lihvi-

-  kõrvalteid pidi liigub mõte 
harva ja  esinejad kipuvad kor
duma vajalikust sagedamini. 
Ajakirjandusmagister Mart 
Raudsaare ettekande põhjal 
saavad enamasti sõna need, kes 
ise sõna võtavad ja  tihti unustab 
ajakirjanik teistele sõna anda. 
Minu bakalaureusetöö põhjal 
on Eesti raadio-ja teleuudistes 
enim esindatud kõneleja ja te
gutseja riik. Selgelt torkab silma 
kodanikuühenduste ja eksper
tide vähene kaasamine. Riigi 
tugeva esindatuse põhjal võib 
oletada, et selle kõrval, et riik 
valdab palju infot, on tal ka kõi
ge rohkem jõudu sõna võtta ja 
ajakirjanikul on samas mugav 
kasutada rutiinset infoallikat. 
Kui iseseisev ja tugev on avaliku 
teksti kujundamisel ajakirja
nik?

Eelkirjutatu põhjal on ajakir
janiku põhiküsimus, kuivõrd ta 
suudab avalikku välja avatuna 
hoida või laseb sel sumbuda ja

takse ja  õlitatakse põrand, pai
galdatakse uued ventilatsiooni- 
plafoonidjne.

Muide, aula sobib ju  ka suure
päraselt ballisaaliks, balle on 
siin peetud veel isegi 
1950ndate aastate algul.

Lava asemele tulevad teisal
datavad poodiumid, mis või-

sulguda.
Päevalehtede juhtkirju ana

lüüsinud Riina Kallase sõnul ei 
väida juhtkiri mõnel juhul mi
dagi või teeb seda üsna segasel 
ja  raskesti mõistetaval viisil. 
Mida tähendab ajakirjaniku sei
sukohavõtu puudumine? Kas 
ebaõnnestunud lugu või ajakir
janiku arvamuse puudumist või 
selle väljendamata jätmist?

Ajakirjaniku roll avaliku 
välja kujundajana

Probleem on seotud üliõpilaste 
küsimusega vanematele kollee
gidele -  kui palju peab ajakirja
nik tekstis oma suhtumist väl
jendam a. Osalt sõltub see ise
enesestmõistetavalt Oanrist. 
Siiski jõudsid vestlejad ühisele 
arusaamale, et ka uudist ei saa 
kirjutada/rääkida ilma isikliku 
arusaamise ja suhtumiseta. 
Ajakirjanik on ise osaline selles 
elus, millest ta kõneleb, ja  te
malt oodatakse kaasaelamist. 
Ringhäälingus kõneldes on 
suhtumine igal juhul ka hääles 
tunda, mis lrauaaegse kuulde
mängude lavastaja Einar Krauti 
sõnul paneb raadio- ja  teleaja
kirjanikele lausa kohustuse ar
vamust omada.

Just suulise eneseväljendus
oskuse nõrkus teebki muret va
nadele raadioajakirjanikele. 
Noored ei suuda väljendada 
mõtet, mis sünnib kõnelemise 
hetkel, ütles Einar Kraut. Tema 
sõnul on sellise olukorra loonud 
haridussüsteem, mis kesken
dudes kirjalikule väljendusele 
suulist eneseväljendust pärsib.

Taastada Akadeemiline 
Ajakirjandusse Its

Juhan Peegel tegi oma sõnavõ
tus ettepaneku taastada Aka
deemilise Ajakirjandusseltsi te
gevus. Selts ühendaks kõiki 
akadeemilise haridusega aja
kirjanduses tegevaid inimesi ja 
oleks ühtlasi oluline publitseeri- 
miskanal.

Seltsi loomine oleks samm 
edasi avaliku arutelu jätkamisel 
ajakirjandusliku teksti ja ajakir
janiku rolli üle. Arutelu tuleks 
aga kindlasti jätkata, kaasates 
eksperte ja ajakirjanikke, sest 
sellega saame kaasa aidata aja
kirjandusliku teksti hoidmisel 
avatuna ning sotsiaalselt tund
likuna.

VARJESOOTAK

maldavad mõne ürituse puhul 
toolid seljaga akna poole paigu
tada, nagu oli aula sisustatud ka 
varem. Kõned peeti ju  kantslist, 
mis paiknes kahe ukse vahel.

Remonti lähevad ka aulaesi- 
ne trepikäik kolmandast esime
se korruseni ja esimese korruse 
fuajee.

EPMÜ vilistlaskogu 
valis juhatuse esimehe

UT K Ü S IB

Millal TÜ aula jälle uksed avab?

A ula remondi ootel esmaspäeval, 4. veebruaril 2002.

http://www.eau
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Kauni kodu preemiaid Lapin: "Tartu Vaim 
armastab mind!"

*Akadeemiline keskkond sobib vanale avangardistile 
imehästi tõdes professor Leonhard Lapin Tartus 
loenguid pidades. p e e t e r  u w g o v it š  <p m )

“Kauni kodu 2001” 
konkurss tõi kaks auhinda 
ülikooli pere liikmeile.

Nutika sisustusidee preemia 
pälvis geograafiaüliõpilase Lii- 
sa-Lota Kaivo ja keskkonnateh
noloogia magistrandi Priit 
Jagomäe kodu Tartus Emajõe 
tänavas ning prof Mari Karel- 
soni suvekodu Põlvamaal sai to
redaima maakodu nimetuse.

Liisa-Lota Kaivo üdes, et tegu 
on Tartu ühe vanima puumaja
ga, mida mainiti esmakordselt 
1780. aastal. Maja on muinsus
kaitse aü ja sisaldab endas muu 
väärtusliku kõrval ka näiteks 
mantelkorstnat.

“Ehitustöödega alustasime 
2000. aasta sügisel ning need 
jätkuvad. Enamiku siseviimist-

Taavi Nuum
Tartu üliõpilaste 
looduskaitseringi president

Looduskaitsehuvilised üli
õpilased tähistasid rahvus
vahelist märgalade päeva 
talgulaagriga Kihnu väina 
merepargis.

Merepark hõlmab Kihnu saa
re ja  Kihnu väina äärse mandri
osa rannikuala. Osavõtjaskon- 
na enamiku moodustasid eri
nevate keskkonnaorganisat- 
sioonide tudengitest liikmed. 
Kuulati ettekandeid Pärnumaa 
ja merepargi loodusest ning sel-

Heidi Maarja Melts
TÜ Ajaloo Muuseumi giid

8. veebruaril 1829 sündinud 
Julius Szymanowskyt võib 
pidada plastilise kirurgia ra
jajaks, sest kõik tänapäeva 
plastilised operatsioonid, 
mille puhul defekt kõrvalda
takse naha ümberpaiguta
misega, rajanevad tema väl
jatöötatud põhimõtetel.

Juba TÜ üliõpilasena leiutas 
ta resektsioonisae, millele anti 
tema nimi.

Plastilistest operatsioonidest 
huvitas Szymanowskyt eelkõi
ge rinoplastika, s.o ninaplastika 
(juba N. Pirogov tegi ninaplasti- 
kat nn india meetodil, kus nah
ka võeti otsmikult).

Pärast õpinguid oli ta 1858. 
aastani TÜ õppejõud. Lühike
seks jäänud Tartu perioodist 
pärineb mitu kaalukat uuri
must näo plastilisest kirurgiast 
ja  kipsmähisest.1857. aastal il
mus mahukas desmoloogia- 
album, mille kujundamisel ka
sutas ta oma meisterlikku kuns
tiannet.

Szymanovsky võttis kasutu
sele uusi näooperatsioonide 
instrumente, mida hinnati kõr
gelt ka 1867. aasta Pariisi maa-

lusest oleme teinud ise ja sõpra
de abiga. Kasutasime peamiselt 
kohalikke materjale, sest need 
on huvitavad, tervislikud, oda
vad ja  vastupidavad. Eks väike 
missioonitunne on ka, et ikka 
rohkem kodumaist ressurssi 
ära kasutada.”

Liisa-Lota Kaivo on olnud aas- 
taü 1998-2000 Tartu üliõpilas
te looduskaitseringi president.

Prof Mati Karelson rääkis, et 
sajandivanune talukompleks oli 
12 aastat tagasi lagunenud ja 
heina sisse kasvanud. “Suviti 
oleme koos abikaasaga püüd
nud seda korda teha. Kindlasti 
on selline tegevus andnud ka 
loomingulist tõuget teadus
tööks.”

le kaitsest, samuti ülevaadet 
pärandkoosluste kaitsmisest.

Puhastati võsast Tõhela järve 
kaldal asuv Männikuste küla 
puisniit, mis on 1991. aastal 
kauni kuldkinga kasvukohana 
kaitse alla võetud. Kaunis kuld
king on Eesti kõige suurema 
õiega ja  tuntuim  orhidee ning 
kuulub looduskaitse alla.

Kolm aastat tagasi sõlmisid 
märgalade päeval Matsalu Loo
duskaitseala, Pärandkoosluste 
Kaitse Ühing, Eestimaa Looduse 
Fond, Nõmme Tee Selts ja  Tartu 
üliõpüaste looduskaitsering 
koostööleppe.

ilmanäitusel. Täiustades huule- 
kirurgiat võttis ta kasutusele 
plaatõmbluse, mis vähendas 
pinget õmbluse servades.

Inimnäo korrigeerimiseks oli 
terav praktiline vajadus -  mit
med haigused põhjustasid näo- 
defekte (süüfilis, luupus, kas
vajad), aga ka laskevigastused.

1858 valiti ta Helsingi Ülikoo
li erakorraliseks kirurgiaprofes
soriks, 1861 sai temast Kiievi 
Ülikooli kirurgiaprofessor.

1868. aasta aprillis suri pro
fessor oma loomevõimete tipul 
vähki, jõudm ata 40 eluaastani. 
Teda püüdis aidata Venemaa 
suurim kirurg Nikolai Pirogov, 
kuid haigus levis liiga kiiresti.

Varje Sootak

Eesti Kunstiakadeemia pro
fessor Leonhard Lapinile oli 
aasta 2001 ka TÜ vabade 
kunstide professori aasta.

Millistele teemadele kesken
dusite, mida Tartu kunstihu
vilistele kuulajatele rõhutada 
tahtsite?

Minu põhiteema oli Eesti 
kunsti-ja arhitektuuriavangard 
XX sajandil, millega muidugi lii
tusid ka teised kaunid kunstid -  
kirjandus, teater, muusika. 
Loengute põhijooneks oli ter
vikpildi loomine sellest vähe 
uuritud ja  okupatsiooniajal põ
latud nähtusest.

Püüdsin igal loengul esitada 
uusi fakte ja  uusi kontseptsioo
ne ning viidata sellele, et prae
gu kunstikultuuris toimuv, ka 
väga radikaalsete noorte loo
mingus, toetub ühe jalaga omal 
ajal loodule, mida lihtsalt ei 
teadvustata.

Modernism Eestis?
Modernismi on Eestis veel 

vara üle parda visata, sest tänu 
okupatsioonile ei saanud meie 
modernism täies ulatuses välja 
areneda ning küpseda. Selleks 
läheb veel paarkümmend aas
tat, sest näiteks Ülo Soosteri, 
meie kolmkümmend aastat ta
gasi surnud avangardi klassiku 
esimene tõsisem kataloog ilmus 
selle aasta jaanuaris.

Ka minu ehk kergekaaluline, 
aga samas esimene Eesti avan
gardi käsitlus ilmus 1996. aas
tal Soomes. Eesti keeles pole 
sedagi veel keegi avaldada taht
nud. Tartu loengud korvasid ka 
sellise info puudumist.

Mille poolest erines õpetami
ne Tartus ja Tallinnas?

Tallinnas õpetan 5-10 üliõpi
last korraga, sest selline on 
kunstiõpetuse spetsiifika. Tartu 
loengutel oli 50-250 kuulajat 
korraga -  see oli mulle uus ko
gemus, kuigi olen uljaid, ent lü
hikesi etteasteid pidanud ka 
500 inimese ees.

Seega olid Tartu loengud 
mulle väljakutseks esineda kor
rastatud viisil kaks ja pool tundi 
järjest, iga kahe nädala järel! 
See oli päris suur koormus, aga 
samas ka nauding oma potent
siaali kasutada, sest minu või
med ei ole, eriti okupatsiooni
aastatel, täit rakendust ei leid
nud. Avastasin, et materjali 
oleks veel ja  veel -  nüüd võiks 
juba teise aastagi otsa pidada.

Millise mulje jättis TÜ tu
deng?

Üliõpilased on ikka üliõpila
sed, olgu Helsingis, Tartus või 
Tallinnas, kuigi siinses kuulajas
konnas oli ka vanemaid soliid
seid intellektuaale. Publikule 
m a eriti ei orienteerunud ja  ei 
tee seda kunagi, pigem orien
teerusin käsitletavale materjali
le, esitades kuulajale oma kiin
dumusi. Kui saalis oleks olnud 
kasvõi üks inimene, oleks tallegi 
loengu pidanud. Kui ei ole aga 
ühtki huvilist, tuleb töö lõpeta
da. Siis võib kodus rahulikult 
maailma uurida.

15.-17. veebruarini toimuvad 
TÜ Pärnu Kolledži tudengite 
neljandad talvepäevad.

Osalema kutsutakse nii 
bowlingu-, piljardi- kui noole- 
mänguvõistlustele, toimuvad

Tänu Tartus peetud 
loengute materjali
dele loodan aasta 
lõpuks ülikooli 
abiga kirjapandu 
raamatuna 
avaldada.
Kas loengutes tuli ka ümber 
orienteeruda? Millest oldi 
huvitatud?

Tartu publikut huvitasid roh
kem teemad, mis olid seotud 
kunsti ja  minu isikuga, arvan 
ka, et minuga seonduvate skan
daalidega; vähem huvitas arhi
tektuur. Näiteks minu arvamist 
mööda minu parimal loengul 
Eesti funktsionalismist oli vähe 
kuulajaid, sest seda seostati 
vaid arhitektuuriga.

Käsitlesin aga ka kirjandust, 
kunsti ja  muusikat. Arvan, et 
seda suundumust laiemas mõt
tes tunnen ma Eestis kõige pa
remini ja  võiksin antud teemal 
terve loengutsükli korraldada.

Mida Tartu Ülikoolist arvate?
TÜst jäi väga hea mulje ja 

kinnitan, et ta on Eestis ainuke 
tõsine akadeemiline institut
sioon. Kogu ülikooli asjaajamine 
oli väga selge ja  korrektne, mi
nule antud abilised tublid ning 
õhkkond keemiahoones loo-

multifilmisessioonid ning ööki
no Kuursaalis, Eesti ülikoolide 
üliõpilaskondade ja üliõpilasor
ganisatsioonide vaheline sport- 
lik-meelelahutuslik kohtumine 
“Olümpiamängud Amfiteat-

minguline.
Mis mind rabas, oli see, kui 

puhtad olid tualetid. Minge Tal
linna Kunstiakadeemia peldi- 
kuisse -  tõeline sealaut!

Suhtlesite ka Tartu \foimuga?
Kui kõnelda Tartu Vaimust, 

siis ongi see ju  ülikool -  erineva
te eluvaldkondade tihe kont
sentratsioon ja  integratsioon 
väikesel territooriumil. See ka
jab  kõikjalt vastu, ka baaridest 
ja  ööelust -  ikka kohtad siin ja 
seal mõnd akadeemilist tüüpi.

Mida andis Teile TÜ vabade 
kunstide professori aasta?

Aasta ой väga viljakas. Minu 
kapis on 14 kopsakat loengu
materjali teemal, millest Eestis 
ühtki tõsist uurimust tehtud ei 
ole, ja  usun, et kõvasti paremas 
vormis, kui see oU nimetatud 
Soomes ilmunud raamatus. 
Jääb vaid täita TÜ rektori soov 
ja  see raam atuna välja anda.

Olengi hakanud loenguma
terjali kirjutatud tekstina kor
rastama ning loodan, et ülikool 
täidab aasta lõpuks, minu 55. 
sünnipäevaks, omapoolse luba
duse see raam atuna üllitada.

Seega minu meeldiv ja  üha 
süvenev suhe ülikooli jätkub 
ning loodan tulevikuski uutele 
koostöövõimalustele, sest aka
deemiline keskkond sobib vana
le avangardistile imehästi. Tar
tu Vaim armastab mind!

ris”, võistlevad TÜ Üliõpilas- 
esindus ja Eesti Üliõpilaskonda
de Liit Pärnu kolledži üliõpilas
konna vastu jalgpallis jpm.

Kava vt: www.pc.pamu.ee/ 
talvepaevad/

U U D I S E D

Ülikooli teenekate 
töötajate vastuvõtt
13. veebruaril kell 16 toimub 
ajaloo muuseumis Tartu Ülikoo
li pensioneerunud töötajate 
austamine.

Rektori vastuvõtule on palu
tud teiste hulgas dots Peet- 
Henn Kingisepp arstiteadus
konnast, õpetajad Tiiu Ojanur
me, Kersti Reppo ja Ele Kaldjärv 
filosoofiateaduskonnast, Arved 
Vain füüsika-keemiateaduskon- 
nast, Raivo Reiljan IT-osakon- 
nastjt.

Multimeediakesku
se uued teenused
Teisipäeval tutvustas TÜ multi
meediakeskuse juhataja Peeter 
Kukk keskuse infotunnis uusi 
teenuseid.

“Üks viimaseid uudiseid on 
infotöötlus. Saame kiiresti si
sestada käsikirjaliselt täidetud 
ankeete arvutisse, andmeid üle 
kanda infotöötlusprogrammide 
vahel ja esitada esmased an
keetide töödemise statistilised 
tulemused,” ütles Peeter Kukk.

Infotunnis osalejatel oli ka 
endal võimalik ülikooli ajaloo 
teemalisele küsimustikule vas
tata ning jälgida tulemuste tööt
lemist multimeediakeskuses 
korraldatud teleülekande va
hendusel. Kõige rohkem punk
te kogusid filosoofiateaduskon
na dekanaadi juhataja Maie 
Aitaja ja usuteaduskonna deka
naadi juhataja Inta Ööpik.

Tartu Ülikooli 
e-illikool avatud
Alates uuest nädalast on aad
ressil www.ut.ee/e-ylikool kõi
gile avatud Tartu Ülikooli e-üli- 
kooli portaal.

Portaali eesmärk on tutvusta
da virtuaalõppe võimalusi Tar
tu Ülikoolis, anda infot inteme- 
ti-põhiste kursuste ja moodulite 
kohta, samuti IKT-alaste kooli
tuste ja  seminaride kohta. E- 
ülikooli portaalist leiavad toeta
vaid materjale veebipõhiste 
kutsuste loojad ja üliõpilased, 
kes soovivad e-õppes osaleda. 
Tänaseks on Tarm Ülikoolis 
reaalselt toimuvaid veebipõhi- 
seid kursusi kokku üle 80. E- 
õppe portaali loodi kaugkooli
tuskeskuse haridustehnoloo- 
giatalituse eestvõttel, portaali 
ülesehituse ja  materjalid koos
tas haridustehnoloog Lehti Pilt.

E-õppe seminar
14. veebruaril kell 11 on kõik 
asjahuvilised oodatud ülikooli 
nõukogu saali seminarile “E- 
õpe Eestis ja Euroopas, täna ja 
tulevikus”. Seminari ettekan
netes kirjeldatakse infotehno
loogiliste arengute konteksti, 
kuhu e-ülikool asetub. Oma ko
gemusi intemetikursuste kor
raldamisest ja  kursustel osale
misest jagavad õppejõud ja  üli
õpilased.

Miss Valentine
5 Sydney olümpiavõitjat saa
bub 16.-17. veebruaril toimu
vatele 8. rahvusvahelistele 
võimlemisvõisdustele Miss Va
lentine 2002.

Võisüustel osalevad maailma
klassiga iluvõimlejad, sh eest
lanna Irina Kikkas, kes saavutas 
2001. aasta MM-võisdustel 
Eesti individuaalvõistlejatest 
läbi aegade parima, 14. kohaja
2000. aasta Sydney olümpia- 
võitjad-maailmameistrid Vene
maalt. Osaleb ka rühmvõimle- 
mise maailma paremik, k.a
2001. aasta rühmvõimlemise 
maailmameistrid võimlemisklu- 
bist Piruett.

TU J U U B E L I Ü R I T U S E D  V E E B R U A R IS

21. veebruril Tartu Linnamuuseumis konverents “Edgar Kant 
100” .

25. veebrurist 3. märtsini professor J. Lotmanile pühendatud 
rahvusvaheline kongress “Kultuurisemiootika: mehhanismid, 
piirid, identiteedid”
28. veebruril К. E. v Baeri päev Baeri muuseumis.

ACADEMIA GUSTAVIANA 
KAISERLICHE UNIVERSITÄT DORPAT

I
3 7 0
2 0 0

Pärnu tudengid peavad talvepäevi

Talgulaager Kihnu 
väina merepargis

2 0 0  A A S T A T  TÜ T A A S A V A M I S E S T

Szymanowsky -  plasti
lise kirurgia rajajaid

http://www.pc.pamu.ee/
http://www.ut.ee/e-ylikool
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Villem Tamm 60
10. veebruaril on põhjust õnnit
leda majandusteaduskonna 
statistika õppetooli hoidjat, dot
sent Villem Tamme. Ta lõpetas 
TRÜ majandusteaduskonna 
majandusküberneetika eriala 
individuaalprogrammi järgi 
1969 ning asus tööle majan
dusküberneetika ja  statistika 
kateedrisse. Rohkem kui 60 õp- 
pesemestri vältel on ta lugenud 
arvukalt loengukursusi ja  tei
nud aktiivselt teadustööd.

Nü aastatel 1993-1996 m a
jandusküberneetika ja  model
leerimise instituuti kui 1992 
aastast statistika õppetooli ju 
hatades on ta toiminud tole
rantse, tasakaaluka ja  õiglase 
meelega juhina. Tal on jä tku
nud aega ning head tahet üli
õpilaste ja  kolleegide innusta
miseks ja  suunamiseks, olles 
eeskujuks oma rahuliku suhtle
mise ja  väljapeetud käitumis- 
maneeriga.

Villem Tamme kui suurepä
rast õppejõudu tunnevad ja 
hindavad kõrgelt nii majandus
teaduskonna kui Pärnu ja  Nar
va kolledOite üliõpilased. Tema 
ainekäsitlus on konkreetne,

auditooriumi kaasamõtlemisele 
panev, loengutele on isikupära 
lisanud muhe mulgi huumor.

Hoolimata töökoormusest 
leiab Tamm aega ka oma hobi
dele, saades sisemist tasakaalu 
suvekodus toimetades ning 
ehitus-ja meisterdustöid tehes.

Soovime juubilarile tugevat 
tervist, jätkuvat huumorimeelt, 
usinaid õpilasi ja  elurõõmu!

Lugupidamise ja austusega

ökonomeetria 
ja statistika õppetoolid

Rahandusele elatud elu
7. veebruaril tähistas om a ju u 
belit Eesti üks tunnustatum aid 
majandusteadlasi, akadeemik 
Raimund Hagelberg.

1946. aastal asudes TPIs õp
pima rahanduse ja  krediidi eri
ala valis ta eesmärgiks tegelda 
rahandusprobleemidega. Loo
mulikuks jätkuks oli 1950. aas
tal lõpetamise järel aspiran
tuur. 1954 suunati värske ma- 
janduskandidaat Tartusse ma- 
jandusteaduskonda taasava- 
ma. 1958. aastal asutas ta ra
handuse ja  krediidi kateedri ja 
oli 1982. aastani Tallinnasse ta
gasiminekuni selle juhataja.

Hagelbergi iseloomustab 
suur töökus, kohusetunne ja 
põhjalikkus. Seetõttu pole ime, 
et juba 1967. aastal üllatavalt 
noorena (40) tolle aja kohta 
jõudis ta doktorikraadini ja vali
ti aasta hiljem professoriks. Sel
liseid iseloomujooni on ta 
püüdnud arendada ka oma kol
leegides ja  arvukates õpilastes 
ning propageerida teadustöö
des. Monograafias “Kõrgkool, 
ühiskond, progress” rõhutab ta, 
et meie ühiskonna elu ja  arene
mise kõigis sfäärides hakkab 
üha suurem at osa etendama 
inimeste teadlikkuse, kultuuri 
ja  kodanikuvastutuse tase.

Tema juhtimisel valmis ka va
bariigi kõrghariduse kontsept
sioon aastani 2000.

Selline terviklik lähenemine 
majandusele, kõrgharidusele ja 
teadusele lõi eeldused, et ta va
liti 1981 TA akadeemikuks, et

talle usaldati teadusliku pea
sekretäri amet, et 1989 kutsuti 
ta Eesti Ülemnõukogu esimehe 
nõunikuks ja  1990. aastal, kui 
taasasutati Eesti Pank, valiti sel
le nõukogu liikmeks.

1990. aastast tänaseni ongi 
Hagelberg seotud Eesti raha-ja 
pangasüsteemide arendamise 
ning rahanduse ja  panganduse 
alase seadusloomega. Mitmel 
meie rahatähel on tem a allkiri 
ja  Eesti Pank on pidanud tema 
teeneid oma teenetepensioni 
vääriliseks.

Raimund Hagelberg on säili
tanud kõrge ühiskondliku ja 
teadusaktiivsuse tänaseni. Sel
le tõenduseks 10 monograafiat 
ja  üle 100 teadusartikli. Tema 
tuumakat teadustööd märgivad 
arvukad autasud.

Jätkuvat elujõudu ja  tarm u
kust ka edaspidiseks!

Kolleegide ja õpilaste nimel 
Mart Sõrg

50
Maie Toomsalu, 
vanemlaborant -1 1 .  veebruar 
M alle Rüütli, 
õpetaja - 1 2 .  veebruar 
Tüu Tõnson, 
aednik - 1 2 .  veebruar 
V ladim ir Vinogradov, 
ehitustööline -1 3 .  veebruar

60
Helgi Pannik,
valvur -  9. veebruar 
Silvi Lannes, 
spetsialist - 1 2 .  veebruar 
Aavo Tohvre,
ehitustööline -1 2 .  veebruar 
Tiit Kärner,
vanem teadur - 1 3 .  veebruar 

70
Adolf Juursoo ,
remonditööline -  8. veebruar

M IL L E K S  JA K U I D A S  K A V A N D A D A  
K O O L I T U S T E L L I M U S T  

K Õ R G H A R I D U S E S ?
Seminar 15. veebruaril kell haridusministeeriumis

10.30 ministri avasõnad,
10.40 haridusministeeriumi poliitikaosakonna juhataja And
res Koppel “Ülevaade riikliku koolitustellimuse senisest ka
vandamisest”,
11 TÜ rektor Jaak Aaviksoo “Hariduse ja tööturu vastavus 
Eestis”,
11.20 TTÜ prof Väino Rajangu “Riikliku koolitustellimuse 
kujundamisest tehnika ja  teistes koolitusvaldkondades”,
11.40 TÜ prof Jaan Ross “Koolitustellimus ja humanitaarhari
dus”,
12 messi Intellektika avamine
13.15 eraülikoolide rektorite nõukogu esindaja Mart Susi 
13.35 rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esindaja, Tal
linna Tehnikakõrgkooli rektor Arvi Altmäe “Rakenduskõrgha- 
riduse potentsiaal ja tööturu vajadustega kohandumine”, 
13.55 majandusministeeriumi asekantsler Raul Malmstein,
14.15 Eesti Tööandjate ja  Tööstuse Keskliidust Tarmo Kriis 
‘Tööandjate visioon kõrgharidusega spetsialistide vajadu
sest”,
14.50 Soome Haridusministeeriumi esindaja “Koolitusvaja
duse prognoosimise ja  õppekohtade finantseerimise korral
dus Soomes”,
15.10 TÜ Päm u Kolledüi direktor Garri Raagmaa “Eesti 
majandusstruktuur ja  regionaalne spetsialiseerumine aastaks 
2010: keda ja  kus hakata ette valmistama alates aastast 
2003?”
15.30 diskussioon, sõnastatakse seisukohad RKT edasise ka
vandamise arendamiseks.
Osalemisest teatada 12. veebruariks eveli.evestus@hm.ee, tel 
07 350 210.

ACTA DIURNA
TÜ vabade kunstide professor 
Ain Kaalepi “Akadeemia" semi
nari esimene loeng on esmas
päeval, 11. veebruaril kell 16 TÜ 
peahoone auditooriumis 102. Te
retulnud kõik huvilised! Info: Triin 
Lett, tel 375 669.

12. veebruaril kell 14.15 toimub 
Lossi 3-425 TÜ Eetikakeskuse ja 
Geenivaramu ühine eetikakollok- 
vium "Geenivaramu eetilised as
pektid". Ettekanded: prof emer 
dr Arvo Tikk, Geenivaramu eeti- 
kakomitee esimees -  Geenivara
mu ja eetika; prof dr Margit 
Sutrop, Eetikakeskuse juhataja 
-  Õigus teada, õigus mitte teada 
geeniandmeid. Diskussiooni ju 
hib prof dr Toivo Maimets, MRI 
juhataja, Eetikakeskuse abijuha- 
taja. Oodatud on kõik huvilised!

LOENGUD
13. veebruaril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1196. avalik ettekandekoosolek. 
Päevakorras: Aadu Must -  Aja
loouurimise võimalikkusest Vene
maa arhiivides.

KAITSMISED
12. veebruaril toimub Vanemuise 
46-327 geograafia instituudi ma
gistritööde kaitsmine:
kell 13.15 Taavi Pae -  Eesti kal
mistute kujunemine ja paiknemi
se seaduspärasused. Juhenda
jad: PhD Rein Ahas ja PhD Erki 
Tammiksaar. Oponent dots Hei
no Mardiste.
ca 14.30 Terje Kleemann -  Loo
duskaitsega seotud huvikonflik- 
tid Eestis. Juhendaja: prof Tõnu 
Oja. Oponent: PhD Rein Ahas.

13. veebruaril kelt 14.15 Lossi 3- 
406 kaitseb Epi Tohvri magistri
tööd kunstiajaloos “ 1809.-12. 
aasta vene tüüpfassaadid ja 
nende rakendamine Tartu linna
ruumis". Juhendaja: lektor Kaur 
Alttoa. Oponendid: prof Juhan 
Maiste ja Mart Siilivask (MA).

20. veebruaril toimub ph aud 
226 magistritööde kaitsmine usu
teaduskonnas:
kell 16 Ermo Jürma -  Kättemak- 
suteema psalmides. Juhendaja 
prof Kalle Kasemaa. Oponendid 
mag theol Urmas Nõmmik ja 
mag. theol. Ain Riistan;

kell 17.30 Kadri Metsma -  
Samaarlased. Rühmistuse tekki
mise ajaloolised põhjused. 
Samaarlaste religioon. Juhenda
ja prof Kalle Kasemaa. Oponen
did mag theol Andres Gross ja 
mag theol Vallo Ehasalu. Info: 
Inta Ööpik, tel 375 300.

KURSUSED
FLEE.02.067, 1 AP, A. Võru keel
I. Loeb Sulev Iva.
Kursus on mõeldud nii päris al
gajatele kui ka neile, kes tahak
sid oma keeleoskust paranda
da. Loengud toim uvad 2 4 .-3 4 .  
n. 1. loeng 14. veebruaril N 
8.30-10 Lõuna-Eesti keele- ja 
kultuuriuuringute keskuses Lossi 
38 (vana anatoomikum). Vajadu
se korral võidakse esimeses 
loengus kokku leppida ka mõni 
muu loengu toimumise aeg. Lisa
info: tel 375 422.

UUS KURSUS! Valitud peatük
ke bioeetikast -  praktilise filosoo
fia õppetooli erikursus 1 
(FLFI.02.014, 4AP, E). Prof. Mar
git Sutrop, Kadri Simm, MA. Toi
mumisaeg (al. 14.02.2002) N 18- 
20, Lossi 3-223.

I I .  veebruaril algab poola kee
le fakultatiivkursus kõigile huvi
listele. Jätkuvad tšehhi ja bul
gaaria keele kursused. Info: 
slaavi filoloogia õppetool, tel. 
375 351.

TEATED
“ Inimese ja keskkonna suhete 
peegeldus pärimuses. Dialoog 
privaatse ja avaliku elu vahel" -  
Eesti ja võrdleva rahvaluule õp
petool koostöös Eesti Kirjandus
muuseumi folkloristika osakonna
ga korraldavad internetipõhise 
konverentsi ja täienduskoolitus- 
kursuse (2 AP, A) WebCT-kesk- 
konnas 18.02.-18.05. Konverent
sile ja sellel põhinevale kursusele 
on oodatud eelkõige üliõpilased 
ja rahvapärimuse uurijad. 
Arutelud toimuvad nii rühmas kui 
individuaalsete töödena. 
Kursusele palume registreeruda 
15. veebruariks. Info: Tiiu Jaago, 
375214; e-mail: tjaago@ut.ee

KINOS ILLUSIOON
Amelie. Prantsuse romantuline 
komöödia 2001.
Kl 14, 16, 18, 20, 22.

ntlellektika

T A R T U
T E A D M I S T E
MESS
I N T E L L E K T I K A
2002

Reede, 15. veebruar II halli messilaval
10.15-10.45 Tõlkimine Euroopa Liidus -  Helen Campbell, 
Euroopa Komisjoni tÕlketalitus (SCIC)
10.45-11 Õppimisvõimalused Saksamaal -  Rene Kegelmann, 
TÜ külalislektor
11.30-11.45 Nõustamisportaaü lahendus.net esitlus -  TÜ 
sotsiaalteaduskond
12 -12.30 Messi pidulik avamine
12.30-13.30 Lasershowde võistlus
13.30-14 Linnar Priimägi, TPÜ. Kuidas mõtelda reklaamist? 
14-14.30 Noortele kaubamärkidest -  Patendiamet
14.30-15.15 Avastusõppe näidistund -  haridusteaduskond
15.15-15.45 AS Tarkon esitlus
15.45-16.15 Eesti Energia esitlus
16.15-17 Voldemar Koiga, TPÜ. Professorite surm 
17-17.30 Milleks geenid? Milleks Geenivaramu? -  Geenikes- 
kus, Geenivaramu
17.30-17.45 Õpetajate Leht Messikeskuse seminariruumis 
11 -11.45 Sotsioloogia riigijuhtimises ning seadusloomes -  
Aare Kasemets, Riigikogu Kantselei
13.30-14 Ülikooli uus õppeinfosüsteem -  kas ristja viletsus? -  
Peep Uba, TÜ projektijuht
1 4 -1 5  Kaijääri planeerimine -  Signe Reppo, Tartu Õppekes
kuse kutsenõustamise ja  koolipsühholoogia projektijuht 
15 -1 6  Läbilöögivõimalused tööturul-T iina Saar, CV-Online’i 
tootejuht
16-17 Ülikooli vilistlased tööturul - 2001. aasta TÜ lõpetanute 
küsitlustulemuste tutvustus -  Kadrin Kergand, TÜ üliõpilaste 
kaijääriteenistuse peaspetsialist
17-17.15 Tartu Ülikool kui tööandja -  Raivo Valk, TÜ

Laupäev, 16. veebruar II messihalli laval
10.45-11 Kuidas õppida lennundusspetsialistiks? -  Tartu 
LennukolledO
11-11.30 H.Elleri nim Muusikakooli õpilaste esinemine
11.30-12 Arvuti loodusteaduste õpetajate koolituses -  Heli 
Väärtnõu, TÜ doktorant
12-13 Õpilasfirmade esitlused
13-13.30 Pildiraami restaureerimine ja  kuldamine.TÜ kunsti
muuseum
13.30-14 Veenev esinemine. Kuidas müüa ideid. Kadri 
Allikmäe, TÜ ajakirjandusosakond
14-14.45 Lasershowde võistlus
14.45-15 Nõustamisportaaü lahendus.net esitlus -  TÜ sot
siaalteaduskond
15.40-16 Krambambuli -  Vana Kohviku pubi esitlus 
Messikeskuse seminariruumis
11-11.30 E-õpe Tartu Ülikoolis -  Lehti Pilt, TÜ avatud ülikool

Karjäärilaat. Võrgupidu. Robotid. AHHAA teadustelk. Java 
programmeerimine. Informiin. Uus õppeinfosüsteem. E-üli- 
kool. Virtuaalne Vana Narva. Testid, konsultatsioonid.

Info: Leeni Uba, TÜ teabetalitus, tel 07 375 509, leeni@ut.ee, 
www.hot.ee/intellektika

Tartu Ülikooli Raamatukogu korraldab 
haridusmessi INTELLEKTIKA 2002 raames 

ülikooli juubeliaasta teemal 
info-otsingu võistluse INFORMIIN.

koht: Tartu Messikeskus, Kreutzwaldi 60 
aeg: 15/02/2002/kell 13:00 

Registreeri TÜ Raamatukogu boksis 
kella 10 - 12

NB!INFORMIINIL 2002 saavad 
osaleda 2__võistkonnad 

vastuste info_otsing kohapeal 
toimub 2_osas:
1/messiboksides 
2/internetist

Peaauhind arvutifirmalt ORDI 
Parimale Tartu Ülikooli üliõpilas- 
võistkonnale auhinnaks õppereis.

tule+osale+võida

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Tegevtoimetaja Varje Sootak Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Infotoimetaja Leane Morits Tel: 07375680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Küljendaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:eveli.evestus@hm.ee
mailto:tjaago@ut.ee
mailto:leeni@ut.ee
http://www.hot.ee/intellektika
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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TU uued Õppekavad on kinnitatud
Anita Kärner
TÜ magistri- ja doktoriõppe 
peaspetsialist

Eelmisel reedel kinnitas TÜ 
nõukogu viimased uued õp
pekavad.

Kogu käesoleva õppeaasta 
sügissemestri ning kevadse
mestri algul on teaduskonda
des tegeldud uute bakalaureu
se- ja  magistriõppekavade 
koostamise, arutamise, paran
damise, korrastamise ja  lõpuks 
ülikooli nõukogus kinnitamise
ga- ..

TÜ nõukogu septembrikuu 
istungil kinnitati esimesed 
uued nn 3+ 2  süsteemis õppe
kavad majandusteaduses, 
veebruarikuu istungil lõpetati 
õpetajakoolituse uute õppeka
vade kinnitamisega.

Märtsi algul esitab ülikool kin
nitatud õppekavad haridusmi
nisteeriumile registreerimi
seks.

Õppekavad koostati vastavalt 
möödunud õppeaasta lõpul TÜ 
nõukogus vastuvõetud õppeka
va statuudile, millega lepiti kok
ku õppekavade moodulitel ba
seeruv struktuur. Viimane või
maldab üliõpilastel oma pea
aine kõrvale valida mooduleid 
või terve kõrvaleriala teisest õp
pekavast. Nii tekib lisaks suure
male ainetevalikule võimalus 
senisest vabamalt vahetada õp
pekava bakalaureuseõppe jä 
rel.

Bakalaureuseõppekavad
Uute bakalaureuseõppekavade 
järgi antav koolitus on laiapõh
jalisem. Kõik õppekavad on jao
tatud kuude valdkonda: täp
pis-, loodus-, humanitaar-, me
ditsiini- ja  sporditeadused, sot- 
siaal- ning haridusteadused.

Ühte valdkonda kuuluvad 
õppekavad sisaldavad vähe
malt üht 16 ainepunkti mahus 
ühisosa, valdkonna alusmoodu- 
lit. Loodusteadustes hõlmab 
ühisosa koguni kaks alusmoo-

Viienda kursuse farmaatsiatudengid Ave Arjukese ja  Tiiu 
aasta tagasi Euroopa nõuete järgi reformitud õppekavaga

dulit 32 ainepunktiga. Sellega 
antakse üliõpilastele sissejuha
tav ülevaade ning vajalikud eel
dusained nende valitud vald
konnast.

Õppekavade ühisosa suuren
damisega on praegu kehtivate 
57 bakalaureuse-ja diplomiõp- 
pekava asemel koostatud ja 
kinnitatud 42 bakalaureuseõp- 
pekava, millest 7 õppekava on 
suunatud õpetajate koolitami
sele. Nelja diplomiõppekava 
alusel jätkub õpetamine Türi ja 
Pärnu kolled*is.

Kõige rohkem on koondatud 
bakalaureuseõppekavad sot
siaalteaduskonnas, kus riigitea- 
dustes, ajakirjanduses ning sot
siaaltöö, sotsioloogia ja sotsiaal
poliitika alal toimub kitsam 
spetsialiseerumine magistriast
mes.

Uute bakalaureuseõppeka
vade järgi hakkavad õppima sel 
suvel ülikooli astujad.

Magistriõppekavad
Ülikoolis praegu kehtiva 47 ma- 
gistriõppekava asemel on koos
tatud 66 uut magistriõppekava, 
millest 19 alusel koolitatakse 
õpetajaid. Vastavalt õpetajakoo
lituse uutele nõuetele peab põ
hikooli ja gümnaasiumi õpetajal 
olema magistritasemel haridus. 
Seetõttu on õpetajakoolituse 
aasta senised 23 õppekava vü- 
dud ühtsesse bakalaureuse- 
magistriõppe süsteemi uute 
2aastaste õpetajakoolituse m a
gistriõppekavade abü.

Uute magistriõppekavade 
puhul võib välja tuua kolm pea
mist eesmärki: erialaõpe ja 
spetsialisti koolitus, ettevalmis
tus doktoriõppeks, kõrgharidu
sega täiskasvanute jätkõpe. Eri
ti vümase eesmärgi täitmiseks 
annavad uued magistriõppeka
vad senisega võrreldes suure
maid võimalusi.

Magistriõppesse jätkub sel

Jüriado on rahul mõni
VARJE SOOTAK

aastal vastuvõtt eelkõige vana
de õppekavade alusel, võimal
damaks bakalaureuseõppe lõ
petajatel jätkata õpinguid keh
tivas süsteemis.

Samal ajal planeerivad usu-,

õigus-, filosoofia-, majandus-, 
matemaatika-informaatika- ja 
sotsiaalteaduskond ka mitmele 
uuele magistriõppekavale vas
tuvõttu riigieelarvevälistel õp
pekohtadel.

Järgneb 
õppekorralduslik töö

Kuigi uute õppekavade koosta
mine on edukalt lõpule jõud
mas, ei ole õppekavade refor
miga seotud probleemid veel 
lahendatud. Õppekavade ra
kendamisega kerkivad esile 
korralduslikud küsimused, 
nagu tunniplaanide koordinee
rimine, sobiva suurusega õppe
ruumide kasutamine jmt. Nen
de küsimuste lahendamisel loo
dame abi arenevast õppeinfo- 
süsteemist ja teaduskondade 
õppetöö koordinaatoritest.

Väga oluline on tutvustada 
avalikkusele vana ja  uue õppe
süsteemi erinevusi, sh erinevas 
süsteemis saadud kraadide ja 
kvalifikatsioonide vastavust. 
Vastavate dokumentide koosta
misega tegeldakse õppe- ja  üli- 
õpüasosakonnas ning kaugkoo
lituskeskuses. Oleks vaja ka üle
riigilist ühtset korda, mis neid 
küsimusi reguleeriks.

Tudengi pilgu läbi
Madis Tõns
TÜ Üliõpilasesinduse ase
esimees, TÜ nõukogu 
õppekomisjoni liige

Reformi käiku võib praegu 
rahuldavaks hinnata.

Üle on vaadatud paljude 
ainete sisu ja  mahud ja  sellega 
on vähenenud ka ühe ja  kahe 
ainepunktüiste õppeainete 
hulk. Samas aga tuleb kindlasti 
juurde suure kuulajaskonnaga 
õppeaineid ning ülikoolil võib 
tekkida suurte auditooriumite 
puudus.

Uued põhimõtted annavad

küll tudengile rohkem vaba
dust, kuid toovad kaasa ka riski- 
momente (kas läbitakse ikkagi 
soovitud eriala magistrantuuri 
astumiseks õigeid aineid õiges 
mahus jne). Minu arvates võiks 
bakalaureuseõppekavu magist
ri omadega võrreldes tunduvalt 
vähem olla: paljud on suhteli
selt sarnased ja ühildatavad.

Praegune õppekavade palju
sus bakalaureuse astmes tule
neb vist suuresti sellest, et pole 
tahetud loobuda väljakujune
nud arusaamadest ning on 
püütud praegust süsteemi viie 
aasta peale suruda.

Pressiatašee Thomas Hodges, Sirje Üprus ja  suursaadik  
Joseph M. De Thomas abikaasa Lesliega. VARJE SOOTAK

USA suursaadik pidas 
ülikoolis loengu
Eile pidas Ameerika Ühendrii
kide suursaadik Eestis Joseph 
M. De Thomas PÕhja-Ameerika 
Uuringute Balti Keskuse kutsel 
ülikooli peahoones avaliku 
loengu “Ameerika ja maailm”.

TÜ rahvusvahelise suhete

juhi Sirje Üpnise sõnul kohtus 
suursaadik rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja prof Andres Mets
paluga. Ta külastas koos abikaa
sa ja saatkonna pressiatašee 
Thomas Hodgesiga ka ülikooli 
ajaloo muuseumi Toomel.

в ©

Ülikooli asutamise üriku uus koopia
Varje Sootak

TÜ Ajaloo Muuseumi jõudis 
Rootsi Riigiarhiivist tellitud 
ülikooli asutamise üriku uus 
koopia.

Muuseumi direktori Ela 
Martise sõnul on see üriku koo
pia igati kvaliteetne. "Seni oli 
muuseumi Rootsi toas näha 
ürikust üsna kehv fotokoopia.”

Martis ütles, et kui 1982. aas
tal valmistuti ülikooli 350. juu 
belit tähistama, nõuti Moskvas 
asutamise kohta dokumenti. 
Prof Helmut Piirimäel õnnestus 
käia Rootsi Riigiarhiivis asuta- 
mismaterjalidega tutvumas 
ning tuua sealt ka fotokoopia.

“Ka seekord oli üriku Tartus
se toimetajaks prof Piirimäe, 
kes viibis Rootsis EV aastapäeva 
pidustustel.”

Käesoleval aastal ülikooli 
370. asutamise ja  200. taasava
mise aastapäeva tähistamise 
eel uuendab muuseum ka 
Rootsi tuba, kus leiab koha uus 
koopia. Selles ruumis on ekspo
neeritud 17. sajandist pärine
vad ülikooliga seotud originaal- 
esemete koopiad.

17. sajandi üliõpilase ette on jõudnud Tartu Ülikooli 
asutamise üriku uus koopia. va r je  s o o ta k
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Kaks dekaani 
kandidaati
F üüsika-keem iateaduskonna 
dekaanikandidaadid professo
rid Jaak Järv ja  Peeter Saari 
(pildil) andsid nõusoleku kan
dideerimiseks.

Laineoptika professori Peeter 
Saari esitas kandidaadiks füü
sika osakond ja  praeguse de
kaani, orgaanilise keemia pro
fessori Jaak Järve keemia osa
kond.

Prof Saari üdes UTle, et tema 
kandideerimine on paljudele 
üllatus, sest ta on tuntud juhtiv- 
ametitest järjekindla keelduja
na. “Viimaseil aastaü aga olen 
hulga energiat investeerinud 
noorematele kursustele põhi
ainete Õpetamisse ning jõud
nud äratundmisele, et ettenäh
tava tuleviku ja 3+2-süsteemi 
väljakutsetega edukas toimetu
lek eeldab uute paradigmade 
juurdumist õppe- ja teadus
töös.” Saari sõnul on see võima
lik vaid inimeste ja  eri struktuu
riüksuste erihuve ja  -arusaamu 
sünteesivas heas koostöös. 
“Minu varasemad kogemused 
ja  väärtushinnangud lubavad 
loota, e t minu ümber tekib tea
duskonnas selleks kõigeks vaja
lik ühe-vankri-vedamise-tun- 
ne.”

Valimised toimuvad 6. m ärt
sil.

Mälestusseminar
5. märtsil kell 14 toimub TÜ 
Füüsika Instituudi (Riia 142) 
saalis mälestusseminar “Harry 
Õiglane 75”. Kuuleme tema 
elust, teadus-ja pedagoogitege
vusest, aime- ja  õpperaamatu
test, tööst Eesti Entsüklopeedia 
toimetuses ning päevikupude- 
meid.
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Venetsueela suur
saadik kinkis üli
koolile raamatuid
25. märtsil külastas ülikooli 
Venetsueela suursaadik Soo
mes ja  Baltimaades Jose Euge- 
nio Lopez Contreras.

TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul kohtus 
suursaadik rektor Jaak 
Aaviksoo ja  hispaania filoloogia 
eriala õppejõududega ning kü
lastas ülikooli ajaloo muuseumi.

Suursaadikul oli ka kohtumi
ne Tartu linnapea Andrus An- 
sipi ja  Peruu aukonsuliga Eestis 
Ricardo Mateo Durandiga.

“Räägiti võimalikust koos
tööst Tartu Ülikooli ja  Venet
sueela ülikoolide vahel, sh ka 
üliõpüasvahetusest. Samuti 
nähti tulevikus võimalust aren
dada suhteid ülikooli botaani
kaaiaga,” üdes Sirje Üprus.

Väärtuslikuks kingituseks 
suursaadikult hispaania filoloo
gia eriala raamatukogule olid 
Ladina-Ameerikas väljaantud 
raamatud.

Jose Eugenio Löpez Contre
ras on lõpetanud Catholic 
University Andres Bello psüh
holoogina, magistrikraadi sai ta 
Marylandi Ülikoolis. Contreras 
on olnud Venetsueela diplo
m aat Belgias, USAs, Rootsis jm. 
Venetsueela suursaadik Soo
mes ja  Baltimaades on ta alates 
2000. aasta oktoobrist.

Arutelu 
professorite listis
Ülikooli professorid listis käib 
juba pikemat aega arutelu 65 
aasta vanusepim üle. Kommen
taarides tuuakse välja nii vanu
sepiiri positiivsed kui negatiiv
sed pooled ning tehakse mit
meid ettepanekuid.

Emeriitprofessor Atko Viru 
kirjutab samal teemal UT toime
tusele saadetud artiklis, mis il
mub järgmise nädala lehes. Ta 
leiab, e t täiustamist vajaks pro
fessoriks valimise süsteem ning 
kõigü noortel teadusse pürgija
tel peab olema perspektiiv võtta 
ranitsast välja marssalikepp.

TÜ uus professor 
on Luule Epner
TÜ nõukogu valis teatriteaduse 
ja  kirjandusteooria professoriks 
Luule Epneri (pildü).

Epner lõpetas TÜ 1977 eesti 
keele ja kirjanduse erialal cum 
laude, 1987 kaitses filoloogia- 
kandidaadi kraadi. 1977. aas
tast on ta töötanud TÜ eesti 
kirjanduse ja  rahvaluule osa
konnas, 1990. aastast dotsen
dina, 2001. aasta sügisest on ka 
teatriteaduse ja  kirjandusteoo
ria õppetooli hoidja.

PõhÜised uurimisvaldkon
nad on draamatekstide teat
raalsus, eesti nüüdisdramatur- 
gia ning eesti teater 1960.- 
1990. aastaü. Olulisemate pub
likatsioonide hulka kuuluvad 
nü uurimused draamateooriast 
kui eesti kirjandusloost.

Epner on Eesti Teatriuurijate 
Ühenduse aseesinaine ning 
Eesti Kirjanduse Seltsi liige.

Tenure* ja õppejõudude valimine
lyar-lgor Saarniit
TÜ akadeemiline sekretär

Õppejõudude ametisse võt
mine ülikoolis on sätestatud 
ülikooliseaduse, ülikooli põ
hikirja ning ülikooli nõukogu 
kehtestatud valimiseeskir- 
jade ja ametinõuetega.

Kui jä tta mõned detaüid ära, 
siis praegune kord näeb välja 
järgmiselt.

Korraliste õppejõudude am e
tikohad nähakse ette ülikooli 
koosseisus, kus muu hulgas 
määratakse, mülise õppetooli 
juurde üks või teine ametikoht 
kuulub. Õppetoolid, s.o korra
liste professorite ametikohad 
on seejuures ette antud ülikooli 
nõukogu poolt.

Koosseisulised ametikohad 
täidetakse avaliku ja  kõikidele 
osalejatele võrdsete tingimus
tega konkursi korras kuni viieks 
aastaks. Kui am etikoht jääb 
konkursi korras täitmata, võib 
sinna kuni kolmeks aastaks töö
le võtta erakorralise õppejõu.

Saksa sahtümudel
Sellist õppejõudude valimise 
süsteemi on prof Rein Taagepe
ra nimetanud saksa sahdimu- 
deliks. Soovitan sünkohal kõigü 
asjast huvitatutel lugeda tema 
artiklit “Saksa sahtlid ja ameeri
ka redelid” ajakirja Akadeemia
2000. aasta juulikuu numbris.

Ideaalis peaks see süsteem 
olema äärmiselt efektiivne. Kõi
gepealt kinnitatakse õppejõu
dude koosseis, mis antud tingi
mustes vastab võimalikult hästi 
teaduskonna, osakonna, insti
tuudi, õppetooli tegevusele ja 
eesmärkidele. Seejärel täide
takse koosseisulised ametiko
had regulaarselt iga kolme, nel
ja, viie aasta järel parimate kan
didaatidega.

Tegelikkus
Tegelikkuses ei ole asi aga sugu
gi probleemitu. Mõned näited.

Tihti on mõisdik võtta assis
tendi või teaduri kohale dokto
rant. Et ülikooliseadus nõuab 
alati avaliku konkursi väljakuu

* tenure-k a its tu d  staatus

1. märtsist lihtsustub arvutite ja 
tarkvara muretsemise kord
Tiia Lillemaa
IT-osakonna projektijuht

Tartu Ülikool sõlmis raam- 
hanke lepingud nelja Info
tehnoloogia firmaga.

Vastavalt riigihankeseaduse
le viis ГГ-osakond koostöös üli
kooli riigihanketeenistusega 
jaanuaris ja  veebruaris läbi 
raamhanke infotehnoloogiava
hendite muretsemiseks ülikoo
lile, Raamhanke võitjateks tun
nistas komisjon 4 infotehnoloo
gia firmat, kellega on tänaseks 
sõlmitud ka vastavad raam han
ke lepingud.

Võitjateks osutusid järgmised 
firmad: Helmes, Microlink Ast- 
rodata, Cell Networks, BCS 
(Baltic Computer Systems).

Seoses eeltooduga lihtsustub 
1. märtsist arvutite ja muude 
infotehnoloogiavahendite, sa
muti tarkvara muretsemise 
kord ülikoolis.

Kõigis nimetatud firmades 
tegelevad TÜ tellimustega 
konkreetsed isikud, kelle kon
taktandmed leiate IT-osakonna 
kodulehelt (www.ut.ee/it). 
Kauba tellijal tuleb välja valida 
soovitud kaup ja firma, kes seda 
müüb (ülaltoodud firmade 
seast), ning pöörduda ostusoo

T E A B E T U N D

Kolmapäeval, 6. märtsil kell 11 rektoraadi nõupidamisruumis.
Küsimustele vastavad IT-osakonna juhataja Andres Salu, 

riigihanketeenistuse juhataja Urmas Aunin ja IT-osakonna 
peaspetsialist Jüri Tapfer.

Küsimused raamhanke lepingu kohta esitada 5. märtsini: 
tapfer@utee

viga vastava firma tellimuste 
vastuvõtja poole. Loomulikult 
on soovitav eelnevalt konsul
teerida oma teaduskonna või 
osakonna IT-spetsialistiga ja  
saada nõusolek ostu finantsee
rimiseks oma struktuuriüksuse 
juhüt või finantsallika käsuta
jalt. Valiku tegemise lihtsusta
miseks leiate aga lingid vastava
te firmade tootekataloogidele 
samuti ГГ- osakonna kodulehelt.

Kui kaup on välja valitud, tu
leb esitada firmale tellimus ning 
leppida tellimuse vastuvõtjaga 
kokku kauba kohale toimetami
se aeg, koht ning soovi korral ka 
seadme paigaldus/installeeri
mine ja  kasutaja instruktaaž.

Kaup peaks jõudm a tellijani 
kokkulepitud ajajooksul pärast 
tellimuse esitamist.

See tuuakse kohale koos ar
vega ja  seda saab kohe kasuta
ma hakata. Arve maksetähtaeg 
on 30 päeva.

Tellija huvides on kauba saa
misel vaja üle kontrollida, et fir
ma esindaja annaks üle toote 
garantiid ja  kvaliteeti tõenda
vad dokumendid, kasutajajuhi- 
sed ja kasutuslitsentsid, kauba 
dokumentatsiooni ja  lisatarvi- 
kud.

Kauba üleandmise ja  vastu
võtmise kohta koostatakse vas
tav akt või allkirjastatakse arve/ 
arve-saateleht.

Kui aga kauba kohale toime
tamisel ilmnevad puudused, 
tuleb need ka üleandmis-vastu- 
võtuaktis üles loededa. Sel ju 
hul on firma kohustatud need 
tasuta kõrvaldama 5 päeva 
jooksul.

Uus kord võib esialgu tekita
da ehk mõningast segadust. 
Seetõttu kutsume kõiki ülikooli- 
pere lükmeid, keda antud muu
datus puudutab, lisainfot han
kima ülikooli teabetundi.

UT K U S IB

Miks oli dekaan kaks 
päeva Intellektikal?

Siin peahoone teise korruse kolme akna taga asuvas nõukogu saalis otsustab 62liikme- 
line TÜ nõukogu, kes saab professoriks ja  kes mitte. va r je  s o o ta k

lutamist, tuleb kogu protseduur 
vähemalt formaalselt läbi teha. 
Konkurss tuleb korraldada ka 
siis, kui õppejõul on pensionÜe 
siirdumiseni jäänud üks semes
ter.

Kuidas saab korraldada kõiki
dele osalejatele võrdsete tingi
mustega konkurssi, kui kandi
daate on mitu ja üks nendest 
töötab vakantseks kuulutatud 
ametikohal?

Tegelikult ei ole konkursil 
osalejad ju võrdsetes tingimus
tes. Võrdsete tingimuste nõue 
aga mõjutab kandidaatide hin
damist selles suunas, et hinna
takse vaid kvalifikatsiooni (pub
likatsioone). Senine töö ameti
kohal (professori puhul näiteks 
õppetooli juhtimine) kipub jää
ma hindamata, sest ülejäänud 
kandidaadid ei ole ju  seda tööd 
teinud.

Kogu protseduuri (sh profes- 
sorikandidaatide hindamise vä
lisekspertide poolt) peab täies 
mahus läbi viima ka siis, kui on 
üks kandidaat ja tegemist on 
samale kohale uuesti valimise
ga. Samal ajal aga ei jätku va

kantse ametikoha täitmisel kan
didaatide korralikuks hindami
seks tavaliselt piisavalt aega.

Ülikoolis on 250-300 valimist 
aastas. See on üsna kulukas ja 
nõuab küllaltki palju (ka tehni
list) tööd.

Tenure
Viimasel ajal on ülikoolis üles 
tõstetud tenure’ puudumise 
probleem.

Töölepingud sõlmitakse kol
meks, neljaks või vüeks aastaks. 
See teeb õppejõu positsiooni 
ebakindlaks, mis vähendab aka- 
deemüise karjääri atraktiivsust 
ja  ka akadeemilist vabadust. 
Näiteks sunnivad kandideeri
misel esitatavad nõuded pro
dutseerima CC-artikleid, sest 
monograafia või kaalukama õp
pevahendi üritamisel võivad 
olla kurvad tagajärjed.

Tenure’ puudumisel on ka 
positiivsed küljed. Kahtiemata 
on see väga tõhus (kuigi üpris 
julm) kvaliteedi tagamise süs
teem. Lisaks aga sunnib see loo
buma ülemäära jäigast sahdi- 
mudelist.

Järgnev näide ei ole välja 
mõeldud, selliseid asju juhtub 
ülikoolis mõnel korral aastas.

Dotsendi ametikohale on 
kaks kandidaati: sellel kohal 
paarkümmend aastat rahulda
valt töötanud dotsent ja temast 
paarkümmend aastat noorem 
lektor.

Mõlemad vastavad dotsendi
le esitatavatele nõuetele, kuid 
noorem kolleeg on viimaste 
aastate teadustöös olnud sel
gelt edukam ja juba oma nooru
se tõttu on ta suurema perspek
tiiviga. Teaduskonna nõukogu 
valib aga vanema kolleegi.

Valimisprobleemid
Esiteks võib-olla seetõttu, et 
status quo säüitamine on kõige 
lihtsam.

Teiseks aga kindlasti seetõttu, 
et vanem kolleeg ei töötanud ju 
halvasti ning tema üleviimine 
madalamale ametikohale (val
landamisest rääkimata) oleks 
olnud ebaõiglane. Kaitstud 
staatust seega formaalselt küll 
ei ole, kuid sisuliselt on tenure 
siiski olemas.

Variant A. Asi jäetakse nii, 
nagu on, mis tähendab omakor
da kolme võimalust. Kas noo
rem kolleeg jätkab lektori kohal 
ja  üritab esimesel võimalusel 
uuesti? Või ta loobub ja  jääb 
ootama kõige vanema dotsendi 
pensionileminekut? Või leiab 
dotsendi või koguni professori 
koha mõnes teises kõrgkoolis?

Variant B. Võetakse teadmi
seks, et noor kolleeg on endast 
märku andnud, ja  tahe tekita
takse esimesel võimalusel dot
sendi koht.

Enamasti otsustatakse va
riandi В kasuks. Aga veelgi sa
gedamini püütakse konfliktsi
tuatsiooni ennetada juba eos. 
Noorema kolleegi jaoks luuakse 
õigeaegselt astme võrra kõrgem 
ametikoht, vajadusel ja heal 
tahtmisel professori ametiko
hani välja.

Vaadakem kasvõi meie perso- 
nalikorraldusi. Igale konkursi 
väljakuulutamise korraldusele 
eelneb korraldus koosseisude 
muutmise kohta. Seega meie 
endi loodud sahdimudel töötab 
küll, kuid eelkõige seetõttu, et 
see ei ole enam sajaprotsendine 
sahdimudel.

Mida annab tenure?
Mida oleks selles situatsioonis 
andnud tenure? Eakale dotsen- 
düe muidugi kindluse. Noorelt 
kolleegüt aga oleks see võtnud 
ühe võimaluse endast märku 
anda. Oleks jäänud vaid võima
lus kas oodata või otsida oma 
kvalifikatsioonile vastavat koh
ta mujal.

Kas fenure’sisseviimine teeb 
akadeemilise karjääri noore ini
mese jaoks atraktiivsemaks? 
Julgen selles kahelda. Noortele 
tulijatele ei ole abi teadmisest, 
et kunagi vanemas keskeas on 
neile koht ülikoolis tagatud. 
Noortele on vaja nn tenure 
tracld, s.o võimalust liikuda 
oma saavutustele toetudes või
malikult väikeste takistustega 
mööda akadeemilist redelit 
ülespoole.

Tenure'-probleemi ei saa hoi
da lahus noortele teadlastele 
paremate karjäärivõimaluste 
loomise küsimusest.

Vastab füüsika-keemlatea- 
duskonna dekaan, prof Jaak 
Järv (pildil vasakul).

Olin seal pikemalt, kuna taht
sin teada, kas ja kuidas see 
mess toimib. Tahtsin ka teada, 
kas messi korralduses ja  selles 
idees üldiselt on suured m uu
tused. Olin ju  mitu aastat tagasi 
selle ürituse sünni juures ja  
seega ka natuke vastutav.

Enda jaoks sain teha päris 
huvitavaid ja konkreetseid jä 
reldusi, mida on vahest võima

lik edaspidi ka ellu viia. Ega 
neid kokkupuutepunkte õpüas- 
te (tulevaste tudengite) ja õpe
tajatega ja muu publikuga nii 
väga palju ole. Ja kuigi armasta
me rääkida maksumaksja ra 
hast, siis sellesama maksu
maksja arvamust kõrghariduse 
ja  teaduse kohta ei olegi nii liht
ne ära arvata, kui maksumaks
jatega jutule ei saa.

Mulle pakkus huvi ka naaber- 
kõrgkoolide tegevus. Oli kaks 
rasket ja huvitavat tööpäeva.

http://www.ut.ee/it
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Tudeng, kuhu lähed?
•  •

Uhe eestimaalase 
210. juubeliks

Karl Ernst von Baer 1864. aastal. rep r o

KARL E R N S T  VON BAER ( 1 7 9 2 - 1 8 7 6 )

* Mitmekülgne baltisaksa loodusteadlane kaasaegse 
embrüoloogia ja geokrüoloogia rajaja

* 1810-1814 õppis TÜs arstiteadusi
* 1817-1834 töötas Königsbergi Ülikoolis
* 1834-1862 Peterburi TA akadeemik
* 1867. aastast elas Tartus

Kristi Vene
Aktiivse haridusnädala 
peakorraldaja, AEGEE-Tartu

Aktiivne haridusnädai õpe
tas, et peame ise aktiivse
mad, osavõtlikumad ning 
võimalustele avatumad ole
ma.

Eelmisel nädalal seisis raa
matukogus värviline stend, mis 
rääkis meile võimalustest oma 
tudengipõli kirjumaks ning si
sukamaks muuta. Neli päeva 
arutasime ja  kaalusime oma al
ternatiive. Toimus aktiivne ha- 
ridusnädal!

Nüüd teame, et tudengiorga- 
nisatsioonis osalemine valmis
tab meid suurepäraselt ette tu 
levaseks tööks ja elamiseks, 
õpetab oskusi ja  teadmisi erine
vate inimestega arvestamiseks, 
suhdemiseks ning koostööks ja 
muidugi suurendab vastutus
tunnet nii enda kui teiste ees. 
Meie esineja Eesti Mittetulun
dusühingute Sihtasutuse Lii
dust Kristina Mänd kinnitas se
dagi, et tudengiorganisatsioo- 
nis saame end erinevates vald
kondades proovile panna ja 
oma võimeid testida. Kusjuures 
eksimine on lubatud ning an
destatav. Ja me leiame mõtte
kaaslasi, sõpru, tuttavaid, kes 
meie elu palju mitmekülgse
maks muudavad.

Tehkem end vajalikuks
Kogenud tööinimesed, meie tu 
levased kolleegid, aitasid nõu ja 
jõuga. “Praktikale, tudengid! 
Näidake üles aktiivsust ning si
hikindlust,“ julgustasid Margus 
Arm CV-online’ist ja Triin Kaasik 
firmast Sangar. “Oma avatuse 
ja motivatsiooniga tehke end 
firmadele vajalikuks,” lisas 
Kadrin Kergand TÜ karjääritee- 
nistusest.

Meie omalt poolt võtsime ka 
teistelt lubadusi (muidugi pä
rast seda, kui olime lubanud ise

6. märtsil keil 15 avatakse 
ülikooli ajaloo muuseumis 
näitus “Ettevaatust, mürki"

Näitus tutvustab erinevaid 
mürke, nagu olmekemikaale, 
ravimeid, narkootikume, hap- 
peid, mürgiseid seeni jmt.

Projektijuhi Renata Sõukan- 
di sõnul ei ole näituse eesmär
giks mitte hirmutada, vaid hoia
tada. “Soodustada hoidumist ja

Madis Orav
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Raamatukogu raamatu
muuseumis avatakse täna 
graafikakogu tutvustav näi
tus 16.-18. saj Lääne-Euroo- 
pa graafikast, mis juhatab 
sisse TÜ Raamatukogu 200. 
aastapäeva ürituste sarja.

Näitus kajastab vanagraafi- 
kas olulist osa etendanud kuns
timaade -  saksa, itaalia, madal
maade, flaami, hollandi, prant
suse ja  inglise rahvuslikke kool
kondi ja  nende kuulsate meist
rite loomingut erinevates graa- 
fikatehnikates (puulõikes, va
segravüüris, ofordis, metsotin
tos ja litograafias).

hakkajamaks muutuda). CV- 
online lubas kõikide tudengite 
jaoks luua virtuaalse praktika- 
keskkonna, kust saab leida 
praktikakohti ning otsida fir
masid, kes meist huvitatud 
võiksid olla ja  saada näpunäi
teid kogenumatelt sobivaima 
praktikakoha leidmiseks.

Sangari esindaja üdes, et nad 
on ka tulevikus valmis võtma 
praktikale ettevõtlikke, sihi
kindlaid ning motiveeritud tu 
dengeid.

Avatud uutele võimatustele
Öeldakse, et reisimine avab me 
silmad! Mis võiks olla meile pa
rem viis maailma avastamiseks, 
enese proovüepanekuks ja  
arendamiseks kui võõras kul
tuuris õppimine? Meie lemmik- 
keele omandamine õnnestub 
ikka kõige paremini keelekesk
konnas. Kes oskaks meile roh
kem tolerantsust ja  avatust 
õpetada, kui teised rahvad ja 
meile tundmatud kultuurid? 
Riin Kikkas TÜ välisüliõpilastali
tusest soovitas kindlasti välisrii
kidesse oma maailma avarda
ma minna!

Eesti Üliõpilaskondade endi
ne president Birgit Lao ja  Siht
asutuse Archimedes juhataja 
Rait Toompere soovitasid tu
dengitele olla avatud võimalus
tele, mis meile hariduses paku
takse, sellest maksimum võtta 
ning oma eesmärgi nimel lõpu
ni minna. Uut haridusreformi ei 
tasu karta -  see annab laia sil
maringi, õpetab eelkõige ana
lüüsi- ning kohanemisvõimet ja 
oskust orienteeruda ka võõras
tes teemades. “Selline haridus 
annab meile võimaluse end eri
nevates valdkondades tõesta
da,” üdes Birgit Lao.

Mis siis jääbki muud üle, kui 
kutsuda tudengeid üles end 
avama. Olge aktiivsed ning ku
jundage endale oma unistuste 
tulevik!

ettevaadikkust, sest hoolimatu
se tagajärjed võivad olla väga 
valusad.”

Sihtgruppiks on 5.-9. klass.
Muuseumitunnis saavad lap

sed joonistada ja kirjutada, 
mida nad mürkidest teavad 
enne näituse nägemist. Parima
test töödest koostatakse projek
ti lõpus näitus, mis avatakse 21. 
juunÜ.

Külastajail on esmakordselt 
võimalik vaadata nü ulatuslik
ku, ligi 150 lehest ja  albumist 
koosnevat väljapanekut graafi
kakogu haruldustest.

Vanemad eksponeeritud 
puulõikes lehed pärinevad 15. 
saj lõpuaastaist.

Esindatud on suurte renes
sansimeistrite Raimondi, Alb- 
recht Düreri ja  Lucas van 
Leydeni originaal graafika ning 
kuulsate itaalia renessansi 
maalikunstnike vaselõikes rep
rodutseeritud teosed.

Väljapanekus on Rubensi va- 
selõikekojas valminud suure
joonelisi maalide reprodukt
sioone, Rembrandti juba tema 
eluajal haruldaseks peetud 
oforte.

Erki Tammiksaar
Baeri Muuseumi direktor

Suurem osa Eesti teadlas
konnast on arvamusel, et 
Baer on Eestis hästi tuntud, 
tema tegevus aga nii hästi 
uuritud, et enam pole temast 
midagi kirjutada.

Reaalsus on palju kurvem. 
Erinevatelt tOekkidelt, mida 
olen lasknud Baeri Muuseumi 
nimele kirjutada, võib lugeda 
Baeri nimekujusid, nagu Bear, 
Bäär, Päär, Paer jne.

Sageli ei teata sedagi, et tema 
nimi on selgelt lugeda meie oma 
rahal. Tõenäoselt on kupüür 
vääringult liiga väike, et vaevu
da seda lähemalt uurima.

Seni on paljud Baeri elukäiku 
pealiskaudselt tundvad inime
sed nii Eestist kui mujalt maaü- 
mast arvanud, et Baer oli pikka 
aega Tartu Ülikooli professor. 
Teiselt poolt väidavad Baeri 
elust rohkem teadvad kodani
kud, et Baeri side oma 
kodu(Eesti)maaga oli kaunis 
põgus, v.a tema sirgumine täis
kasvanuks (1792-1814)ja  rau
gaiga (1867-1876).

Milline oli suhe Eestiga?
Eriuurimus selle kohta, milline 
oli Baeri suhe tänases mõistes 
Eestiga, seni Eesti teadusloos 
puudub. Samas aga leidub eri
nevates kirjandus-ja arhüvialli- 
kates hulgaliselt pudemeid, mis 
võimaldavad seda seost hinna
ta.

1792. aasta veebruari lõpul 
nägi Piibe mõisas Järvamaal il
mavalgust poisslaps, kellele 
pandi ristimisel nimeks Karl 
Ernst.

Kuigi amedikes dokumenti
des on märgitud tema sünni
kuupäevaks 28. veebruar, tä
histas ta ise oma Königsbergi 
eluperioodil sünnipäevi 29. 
veebruaril.

Tõenäoselt sündiski kõige 
mitmekülgsem ja kuulsam Ees
timaalt pärit teadusmees nen
de kuupäevade vahetumisel, 
mis põhjustas erinevuse, mille 
järgi ta tavatses oma sünnipäe
vi tähistada.

Baer oskas maakeelt
Baeri lapsepõlv Lasila ja  Pübe 
mõisates sidus teda tihedalt 
Eestimaa looduse ja inimestega. 
Sageli on korratud väidet, et 
Baer suhtus üleolevalt eesdas- 
tesse ja  nende keelesse.

See ei ole nii. Baeri eesti ja  
vene keele oskus oli samaväär
ne, tõenäoselt oskas ta m aa
keelt isegi paremini. On tõen
deid, et Baer oskas ja  kasutas 
eesti keelt ning hindas eesdasi. 
Nü nt oma korduvatel ekspedit
sioonidel jääaja jälgede kind
lakstegemisel Põhja-Eesti ran
nikul ja  Soome lahe saartel kü
sides ta kohalikke kalamehi ees
ti keeles. Tõenäoselt kasutas ta 
maakeelt ka oma mõisa teenija
tega suheldes.

Lisaks suhtus Baer suure 
sümpaatiaga esimesesse eesti 
soost rännumehesse Mihkel 
Fuhrmanni, kes reisis Siberis 
koos Alexander Theodor von 
Middendorffiga.

Mitmel korral kohtus teadla
ne ka Friedrich Reinhoid 
Kreutzwaldiga ning viimane 
annetas raha Baeri 50. doktori- 
juubeli korraldamiseks ja  Baeri- 
nimelise teaduspreemia asuta
miseks 1864. aastal.

Baeri tähelepanu all olid ka 
pärisorjusega seotud problee
mid ning ta esindas Eestimaa 
rüütelkonna maapäevadel talu

poegadesse suhtumise liberaal
set suunda.

Kui keeltesse suhtus Baer kui 
suhdusvahendisse, siis kodu
maa loodust armastas ta juba 
lapsepõlvest. Eestimaa heina- 
ja metsamaadelt pärineb tema 
suur botaanikahuvi, mis viis ta 
mõttele kirjutada oma ülikooli 
lõputöö hunditubakate süste
maatikast ning koostada 
Liivimaa taimede nimestik.

Mõlemad tööd jäid küll erine
vatel põhjustel lõpuni ellu vii
mata, kuid Baeri huvi kodumaa 
looma- ja taimeriigi uurimise 
vastu säüis ka võõrsil töötades, 
millest annab tunnistust tema 
side Tartu Looduseuurijate 
Seltsiga.

Väljaspool kodumaad
Kuigi enamiku oma pikast elust 
(kokku 53 aastat) elas Baer väl
jaspool kodumaad, tundis ta 
end vastutavana siin toimuva 
eest. Nü püüdis ta korduvalt 
naasta oma ülikoolüinna, et 
asuda õppetööd läbi viima. 
Seda eriti oma elu Königsbergi 
perioodil (1817-1834). Vaata
mata korduvatele katsetele ei 
teostunud see kunagi.

1834. aastast, mil Baer võttis 
üle oma sünnipaiga Piibe mõisa, 
tema sidemed kodumaaga tihe
nesid. Nüüd veetis ta oma su
ved Pübel ja  oli sage külaline 
Tartus. Tihenes ka side koduüli- 
kooliga, mis ennegi ei olnud 
nõrk. Ta oli kirjavahetuses 55 
Tartu Ülikooli professori ja õp
pejõuga.

Paljudega sidus teda tihe 
sõprus ning Baeri suur korter 
Königsbergis, hüjem Peterburis, 
oli alatasa täis külalisi Tartust. 
Mitmed neist valiti meie aima 
mareri õppejõuks just tänu 
Baerüe (Martin Heinrich Rath- 
ke, Adolf Grube, Alexander von 
Schrenck).

Baerü on olnud ka oluline roll 
Tartu teadlaste valimisel Peter

buri TA akadeemikuteks (Ale
xander Theodor von Midden- 
dorff, Gregor von Helmersen). 
Lisaks TÜ õppejõudude ja siinse 
teadustöö toetamisele on Baeril 
ka suuri teeneid ülikooli usu
teaduskonna kaitsmisel seoses 
Ulmanni afääriga 1842. aastal 
Tartu Ülikoolis ning laiemalt 
võttes Vene Läänemereprovint- 
side kaitsmisel venestamise 
eest 19. sajandi keskel.

Baer ja Tartu maine
Juba oma elu eelõhtul, mü Baer 
elas Tartus, tõusis tänu temale 
Tartu Ülikooli maine teaduskes
kusena. Elavnes oluliselt aima 
m aten  õppejõudude omavahe
line läbikäimine ja nendevaheli
ne aktiivne mõttevahetus Baeri 
üürikorteris korraldatud iga- 
kolmapäevastel ettekandeõh- 
tutel. Baeri vaimsus nakatas 
mitte ainult kõiki Tarm sakslasi, 
vaid laiemalt kõiki Vene Lääne- 
mereprovintse.

Baltisakslastele sümboliseeris 
Baer kui “Põhjamaa Humboldt” 
baltisaksa kultuuri kuulumist 
maailmakultuuri eliidi huikaja 
võimaldas ennast identifitseeri
da erüise rahvusgrupina.

See oli ka põhjus, miks balti
sakslased nii kõrgelt hindasid 
Baeri teadlase ja  inimesena 
ning rajasid tema mälestuse 
jäädvustamiseks esimese au
samba Toomemäel (1886). 
Baeri vaimne pärand ühendas 
väikest baltisaksa kogukonda 
keerulistes poliitilistes pööris
tes 19. sajandi lõpust 20. sajan
di keskpaigani.

Siiski ei kuulu Baer pelgalt 
baltisaksa, vaid kogu Eesti kul
tuurile, sümboliseerides eest
laste tolerantsi Eesti aladel ela
nud erinevate kulmuride vas
tu, kes kõik on kaasa aidanud 
Eesti kultuuriruumi tekkele ja  
arengule. Selle üheks väljendu
seks on Baer Eesti riigi rahatä
hel.

U U D I S E D

Baeri näitus TÜ 
Raamatukogus
Kolmapäeval avati TÜ Raama
tukogu kataloogisaalis К. E. von 
Baeri 210. sünniaastapäevale 
pühendatud näitus, mis tutvus
tab raamatukogu fondides lei
duvaid Baeri teoseid.

Ekspositsioonile paneb vääri
lise punkti äsja Saksamaal ilmu
nud Baeri “Siberi igikeltsa uuri
mise mateijaüd” Baeri Muuseu
mi direktori Erki Tammiksaare 
kommentaaridega.

Oluline osa Baeri isiklikust 
raamatukogust ning ta käsikir- 
japärandist kuulub Tarm Üli
koolile. Ülikooli raamatukogu 
ostis Baerüt aastaü 1869-1872 
peamiselt Rossicat ja loodustea
duslikke raamatuid. 1870- 
1877 ostis ülikool Baerüt ja 
tema pärijatelt embrüoloogüise 
kiijanduse kogu, mida säilitati 
histoloogia õppetoolis. 1962 
anti ülikooli raamatukogule üle 
Baeri käsikirjad ning 1999 säüi- 
nud osa Baeri embrüoloogüise 
kirjanduse kogust. Kogu säüita- 
takse raamatukogus К. E. v 
Baeri memoriaalkoguna ning 
see on kirjeldatud elektronka
taloogis.

Skytte medal 
Andrus Ansipile
TÜ nõukogu otsustas anda 
Skytte medali Tarm linnapeale 
Andrus Ansipile.

Ansip on oluliselt kaasa aida
nud linnavalitsuse ja  ülikooü 
hea koostöö kujunemisele ning 
tema juhtimisel on linnavalitsus 
toetanud mitmeid vajalikke üli
kooli projekte. Skytte medal on 
autasu riigi- või ühiskonnatege
lasele, kes on autasustamisele 
eelnenud aastal kõige enam 
kaasa aidanud Tarm Ülikooli ja 
Eesti kõrghariduse arengule. 
Medali on pälvinud Mart Laar, 
Marju Lauristin, Mihkel Pärn
oja, Lennart Meri ning suursaa
dikud Katarina Brodin (Rootsi), 
Jacques Faure (Prantsusmaa), 
Kai Lie (Norra) ja  Sven Roed 
Nielsen (Taani).

Skytte medal antakse üle 
Skytte päeval märtsi lõpus.

Egiptuse näitus 
kolis Narva
Narva kolledžis on avamd Soo
me teaduskeskuse Heureka 
näitus “Iidse Egiptuse müstee
rium”. Näitust on varem ekspo
neeritud Helsingis, Oulus, 
Manchesteris ja  Tartus ülikooli 
peahoones. “Näituse Narva 
toomiseks andis julgust möödu
nud sügisel kolledžis toimunud 
ülikooli AHHAA keskuse näitu
se edu,” selgitas kolledži direk
tor Katri Raik.

Eelmise aasta oktoobris eks- 
poneerimd näitust “AHHAA, 
Narva kolledž!” käis kuu aja 
jooksul vaatamas üle 9500 hu- 
vüise. Egiptuse näitust Narvas 
toetavad Soome teaduskeskus 
Heureka, ülikooli teaduskeskus 
AHHAA, Narva Elektrijaamad 
ja  Narva linnavalitsus.

EE STI  Ü L I Õ P I 
LASTE M E I S T R I 

V Õ I S T L U S E D  
S U U S A T A M I S E S

1. ja 2. märtsil Käärikul

Täna on kavas individuaaldis- 
tantsid tagaajamisvõistiusena 
(N 3 km kl+5km  vaba; M 5 
km kl+7,5 km vaba viitstar- 
dist) vastavalt kell 11 ja 15. 
Laupäeval kell 11 on teate- 
sprindid ülikoolide 31iikmelis- 
tele koondistele. Osa võtavad 
teiste seas järgmise taliuniver- 
siaadi kandidaadid Tarm Üli
koolist Peeter Kümmel, Kaspar 
Kokk ja  Jana Rehemaa.

Uus näitus Toomel

Vanagraafika näitus

r
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Õ N N I T L E M E

55
Helbe Paabut,
vaneminsener -  1. märts

65
Heino Kallavus,

elektri-gaasikeevitaja -  3. 
märts

70
Nikolai Kristoffel,
emeriitprofessor -  5. märts
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Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) kuulutab välja kahe 
stipendiumiprogrammi konkursi:

• ÜEKNi stipendium $1000 aastas õppimiseks Eestis asuva
tes kõrgkoolides, maailma kõigile tudengitele;

• ÜEKNi Margot M. ja  Herbert R. Linna stipendiumid on 
avatud eesti päritolu tudengitele üle maailma, toetamaks 
õppetööd kõrgkoolides kõikjal maailmas.

Stipendiumi suurus oleneb majanduslikust vajadusest, taotle
tavast akadeemilisest kraadist või kutsest, samuti õppekohast. 
Minimaalne suurus $1000 ja maksimaalne $5000.

Stipendiumid on ühekordsed ja makstakse välja semestri 
kaupa, kui õppetulemused seda õigustavad ja  stipendiaat 
jätkab õpinguid.

Konkurss ei ole avatud neile, kes on varem saanud ÜEKNi või 
ÜEKNi Lane-Lehesalu stipendiumil.

ÜEKNi stipendiumi eesmärk on toetada eesti noori hariduse 
omandamisel. Kuna ÜEKN soovib aidata EV ülesehitustööd 
haritud noorte kaudu, siis on stipendiumisaajate moraalseks 
kohuseks saadud teadmiste rakendamine EV huvides.

ÜEKNi stipendiumi taotlusvormid on saadaval Põhja-Amee- 
rika ülikoolide teabekeskuses paberkandjal.

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, TÜ Raamatukogu, W. 
Struve 1-325, Tartu, tel/faks: 427 243, e-post: merlit@ ut.ee. 
Teabekeskus on avatud E-N 13-16.

Sooviavalduse blankette saab tellida 1. maini ka aadressil: 
Estonian World Councü, Inc., RO. Box 2205, Gaithersburg MD 
20886-2205, USA. Faks: 301-869-0519 või meiliga 
mkari@erols.com. E-postiga või faksiga sooviavaldusi välja ei 
saadeta.

Täidetud sooviavaldused tuleb tagastada ainult õhupostiga, 
mis kannavad 15. mai või varasemat postitempli.Hilisemaid ei 
hinnata.

P R O J E K T I K O N K U R S S  Ü L I Õ P I L A S T E L E

Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus kuulutab välja projektikonkursi
üliõpilastele suunatud ettevõtmiste toetamiseks.

Konkursi tingimused:
• üritus või ettevõtmine peab olema suunatud TÜ üliõpilaste

le mistahes valdkonnas (kultuur, sotsiaal, haridus);
• projektitaotluste lõpptähtaeg on 18. märts;
• üliõpilasesindus toetab projekti kuni 50% ulatuses, kuni 

10 000 krooniga;
• planeeritav üritus/ürituste seeria peab olema toimunud 1. 

juuniks;
• lõpparuanne tuleb esitada 5. juuniks või hiljemalt 3 nädalat 

pärast ürituse lõppemist.

Projektitaotluses peab olema:
• projekti nimi; toimumise aeg, koht; korraldaja(d); eelarve; 

summa, mida taotletakse; omapoolne finantseering ja/või 
teiste toetajate panus; üldeesmärk (valdkond ja  selle aren
damine; konkreetne eesmärk; sihtgrupid,

• kellele projekt on suunatud; võimalikud ohud ja  takistused 
ning nende ületamine; eelarve lahtikirjutus; korraldaja(te) 
kontaktandmed.

Taotlus tuua üliõpilasesindusse: Ülikooli 18b või saata:
ye.juhatus@lists.ut.ee. Info: tel 07 375 400.

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Andrew Pollard, Pat Triggs 
REFLEKTIIVPE KESKKOOLIS
557 lk., 175 x 240 
Hind 190.-

Ш õppekava ja  tunni planeerimine 
Я  klassi juhatamine 
Ш õpistrateegiad

õpetamine ja  kommunikatiivsed oskused 
Л  hindamine
Ш kooli struktuur ja  selle arendamine 

Raamat on suurepärane abivahend õpilastele, 
õpetajatele, õppejõududele.

V A H E T U S  Ü L I Õ P I L A S E K S
Põhja-Carolina Ülikooli Greensboros (USA). Tähtaeg 18. märts

Ülikoolide vahel sõlmitud lepingu kohaselt on TÜ põhiõppe 
üliõpilastel võimalik õppima minna USAsse University of 
North Carolina at Greensboro (www.uncg.edu) üheks semest
riks 2002/2003. õppeaastal.

Nõutavad dokumendid (inglise keeles):
• CV;
• põhjendatud avaldus;
• ärakiri õpinguraamatust;
• keeletõend (TOEFL 550 või TÜ keelekeskuse tõend);
• soovituskiri eriala õppejõult.

Stipendiumiga on tagatud m ajutus-ja toitlustuskulud (toidu
talongid). Stipendiumisaaja peab muretsema rahvusvahelise 
tervisekindlustuse, tasuma viisa eest ning katma reisikulud 
Ameerikasse ja tagasi.
Dokumendid esitada 18. märtsiks Põhja-Ameerika ülikooli
de teabekeskusesse aadressiga TÜ Raamatukogu, W. Struve 
1-325. Avatud E-N 13 -16.
Info ja kontakt: Merli Tamtik, tel 427 243: merlit@ ut.ee.

H E I ,  T U D E N G !

Kas sulle meeldib organiseerimine?!
Kas tahaksid kaastudengite heaks midagi ära teha?!
Kas tahaksid olla uue ja põneva festivali sünni juures?!

Kui JAH!, siis ootame Sind esimeste Eesti üliõpüaste suvepäe
vade TUDENGISUVI 2002 korraldajate sekka!

Otsime oma meeskonda:
programmijuhti, pressiesindajat, teadustajaid, piletööre ja 
teisi entusiaste, kes suvepäevade kordaminekule kaasa aidata 
soovivad!

Kasuks tuleb varasem kogemus sarnaste ürituste korraldami
sel, kuid peamine on siiski julge pealehakkamine ja  soov 
midagi ära teha!

Kandideerimiseks palume saata vabas vormis avaldus koos 
elulookirjelduse või CVga: alariv@ut.ee või postiga aadressil 
Ülikooli 18b, Tartu, märgusõna “Tudengisuvi 2002”.

Info: peakorraldaja Alari Vainomees, alariv@ut.ee või tel 052 
21 040, Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus.

T u d e n g , le ia  tu le v ik !
Mihkel Nurm
Messi “Võti Tulevikku” 
avalike suhete koordinaator

Kerge öelda, aga raske 
teostada? Kas ikka on? Ilm
selt mitte, kui käia silmad 
lahti ning pidevalt otsida. 
Üks võimalusi ideede teos
tamisel on külastada 5. 
märtsil Eesti Näituste mes
sikeskuses toimuvat perso- 
nalimessi “Võti Tulevikku”.

Rahvusvaheline üliõpilasor
ganisatsioon BEST-Estonia on 
tudengitele suunatud kontakt- 
projekti elluviimise ja arenda
misega tegelnud juba 12 aastat.

Projekt “Võti Tulevikku” 
koosneb lisaks personalimessile 
veel infokataloogist ning neid 
toetavast koduleheküljest. 
Kolm valdkonda, millel kõigil 
ühine eesmärk -  aidata tuden- 
gü leida oma tulevik!

Tüdeng, kes siseneb 5. m ärt
sil Eesti Näituste messikesku
sesse, ei saa üksnes teada, milli
seid töö- ja praktikakohti ette
võtted pakuvad, vaid laiendada 
ka oma silmaringi tööjõuturuga 
seonduvates küsimustes.

Selle teostumiseks on käes
oleval aastal laiendatud semi
naride- ja  loenguteprogrammi. 
CV-Online’i loeng “Prakti- 
kant= tapeet tööandja seinal?” 
või Tallinna Ülikoolide Väitlus- 
klubi väitlus “Valitsus usub tu
dengi kõikvõimsusesse!”, on 
ainult kaks näidet selle kohta, 
mis messil tegelikult toimuma 
hakkab.

Ka Eesti Kaubandus-Tööstus- 
koja läbiviidav talkshow  “El

Programa de Trabajo”, milles 
Eesti tänased tipud osalevad 
tööintervjuul, ei ole veel kõik.

Lisaks Eesti ettevõtetele on 
messil esindatud ka kaks rah
vusvahelist suurfirmat: Proc- 
ter&Gamble ning Unilever Bal
tic. Mõlema töötajaskond ulatub 
ülemaailmsetes struktuurides 
saja tuhandeni ning miks mitte 
alustada oma rahvusvahelist 
karjääri läbi firmade balti esin
duste. Hea on tõdeda, et oma 
soovist tudengeid tööle võtta on 
teatanud ka riiklikud asutused, 
kellest messil osalevad Politsei
amet ja  Rahandusministee
rium.

Tööandjate kohta, kes on 
nõus tudengitesse investeeri
ma, neid tööle võttes ja koolita
des, leiab informatsiooni ka 19. 
veebruaril ilmunud infokata
loogist, milles esindatud ligi 30 
ettevõtet.

Kataloogi 2500 eksemplarist 
suurem osa saadetakse postiga 
lõpetavatele tudengitele. Teis
tel on võimalik kataloogi sirvida 
kooliraamatukogus või osta 10 
krooni eest messilt.

Kuna messil müüki tulevate 
kataloogide arv on piiratud, siis 
on soovitav see eelnevalt bro
neerida veebileheküljel www. 
vt2002.ee

Niisiis, kohtu oma tulevase 
tööandjaga messü 5. märtsü kell 
10-17.

Sissepääs on tudengitele ta
suta ning ettevõtete tutvustusi, 
lisainformatsiooni toimuvate 
presentatsioonide ja  seminari
de kohta leiad koduleheküljelt 
www.vt2002.ee.

ACTA DIURNA
Tartu Ülikooli Raamatukogu 200. 
aastapäeva avalöök -  näitus 16.- 
18. sajandi Lääne-Euroopa 
graafikast -  avatakse raamatu
kogu raamatumuuseumis 1. 
märtsil kell 16. Olete kõik lahkes
ti oodatud.

KAITSMISED
11. märtsil toimub Ülikooli 16-102 
koolikorralduse kutsemagistri- 
tööde kaitsmine pedagoogika 
osakonnas:
kell 14 -  Viljar Aro "Enesehinda
mine arenguliste muutuste kata
lüsaatorina Saaremaa Ühisgüm
naasiumis” . Juhendaja dots 
Kulno Türk. Oponent Hasso 
Kukemelk;
kell 14.40 -  Indrek Peil “ Mehaa- 
nikaõpik 10. klassile: saamislugu 
ja põhjendus". Juhendaja prof 
Jaan Mikk. Oponent dots Henn 
Voolaid;
kell 15.20 -  Sirje Sisask “ Peda
googilise koolipraktika täiustami
ne õpetamisoskuse hindamise
ga." Juhendaja dots Edgar 
Krull. Oponent assistent Rain 
Mikser.

11. märtsil kell 16.30 toimub Üli
kooli 16-102 magistritöö kaitsmi
ne pedagoogika alal: Viire Sepp 
“Aineolümpiaad andeka õpilase 
motiveerijana." Juhendaja prof 
Jaan Mikk. Oponendid dots Eve 
Kikas, emeriitprof Inge Unt.

KURSUSED
18.-22. märtsini toimub Sankt 
Peterburgi Riikliku Ülikooli küla- 
lislektor prof Vladimir Kolessovi 
loengusari "Vene mentaalsus 
keeles ja tekstis” (FLVE.02.149, 
1 AP, arvestus). Info: vene keele 
õppetool, vanemmetoodik Ljud
mila Melnikova, tel 375 352.

Majandusteoori õppetooli vaba
ained kevadsemestril.
* Eesti majanduse arengukont- 
septsioone (MJRI.07.002, 1 AP, 
A) prof O. Raju. Ülevaade Eesti 
majanduse olukorrast ning eda
sise arengu võimalikest mudeli
test. 16 tundi, neljapäeviti 16-18 
Economicum В 101. Esimene 
loeng 28. veebruaril.
* Euroopa Liidu rahandus 
(MJRI.07.097, 1 AP, A), prof O. 
Raju. Ülevaade EL rahandusest 
tervikuna ja euro juurutamisega 
seotud probleemidest. EL ja 
Eesti vabariigi rahanduse võrd
lus. Eesti integreerumisel EL-ga 
tekkivate rahandusalaste prob
leemide tutvustus. 16 tundi, ree
deti 14-16 Economicum В 101. 
Esimene loeng 1. märtsil. Info: 
375 842, majandusteooria õppe
tool.

Semiootika osakond kutsub 5.- 
13. märtsini kõiki huvilisi kuulama 
Purdue Ülikooli (Indiana, USA) 
prof Myrdene Andersoni kursust 
"Toitumise semiootika"
(SOSE.01.175, 1AP, eksam). 
Myrdene Anderson on kitsamalt 
erialalt antropoloog, üks ökoant- 
ropoloogia rajajaid, uurinud saa
mi kultuuri, ent ühtlasi on ta 
ameerika juhtivamaid semiooti
kuid, Ameerika Semiootikaseltsi 
ekspresident. Kursuse läbimi
seks ja seminaridel osalemiseks 
vajalik kirjandus saadaval (ko
peerimiseks) semiootika osakon
na sekretäri juures (Tiigi 78- 
307), või semiootika osakonna 
raamatukogus (Tiigi 78-313). 
Kursus on mõeldud nii semiooti
ka kui teiste erialade kraadiõp- 
pureile, ent sobiv ka põhiõppe 
tudengeile ja selle kuulajaks 
saab registreeruda õppeinfosüs- 
teemis ja semiootika osakonna 
sekretäri juures.

Ajakava: 5.03. 18.15-20 loeng;
6.03. 16.15-18 loeng; 8.03. 
12.15-14 loeng ja 14.15-16 semi
nar; 12.03. 18.15-20 seminar;
13.03. 16.15-18 seminar. Õppe
töö toimub Tiigi 78-311.

LOENGUD
4. märtsil kell 12.15 ph aud 232 
esineb Kanada kuulsamaid in
diaani näitekirjanikke Tomson 
Highway, kes kõneleb oma loo
mingust inglise ja klaverimuusika 
keeles. Tema näidendites avane
vad maailmad, milles elavad tä
napäeva indiaanlased, kus põi
muvad reservaat, (suur)linn, in
diaani mütoloogia, tänapäeva 
reaalsus ja klassikaline mütoloo
gia. Korraldab Põhja-Ameerika 
Uuringute Balti Keskus.

5. märtsil kell 18 peab ph aud 
226 Saksamaa suursaatkonna 
kultuuriatasee Carsten Wilms et
tekande Eesti-Saksa kultuurisu- 
hetest. NB! Loeng toimub inglise 
keeles! Info: korp! Arminia 
Dorpatensis, tel 420 940.

7. märtsil kell 19.15 räägib Kalev 
Sepp botaanikaaias Vaga audi
tooriumis Tartu üliõpilaste loo
duskaitseringi seminaril maasti- 
kuökoloogiast Eesti keskkonna
korralduses.

TÜ soome keele lektoraat ja Soo
me Instituut kutsuvad aktiivseid 
noori 7. märtsil kell 14-17 Soome 
Instituuti (Vanemuise 19), kus 
saab infot õppe- teadus- ja 
praktikastipendiumidest Soomes 
ning Soome keele õpetusest 
Tartu Ülikoolis.
* Soome keele õpetus TÜs -  Tii
na Söderman, TÜ soome keele 
lektor
* Soome Instituudi Tartu osakon
na tutvustus -  Juha-Matti 
Aronen, Järvi Ljpasti

* Soome keele kursused TÜ 
keelekeskuses -  Kristina Anttila, 
Soome Instituudi praktikant
* Soome õppe-, teadus- ja prak- 
tikastipendiumid eestlastele -  
Kirsti Merikanto, CIMO (Centre 
of Intenational Mobility)
* Õppimisvõimalused Soome üli
koolides -  Silvi Lannes, TÜ välisü- 
liõpilastalitus
* EL üliõpilasvahetusprogramm 
Erasmus -  Riin Kikkas, TÜ välisü- 
liõpilastalitus
* Põhjamaade Ministrite Nõuko
gu stipendiumiprogrammid -  
Madis Kanarbik, Põhjamaade 
MN Infobüroo Tartu osakond
* Soome elamis- ja tööload -  
Minna Halonen, Soome Suur
saatkonna Tartu büroo.
Soome kohv ja soome suupis
ted. Info: Järvi Lipasti, tel 427 
319, Jarvi.Lipasti@finst.ee

TEATED
Välismaalasele anda rendile 
2korruseline keskküttega 
möbleeritud maja Tammelin
nas. Info: tel/faks +372-44- 
41-147, Vanatoa2@hot.ee.

2. märtsil kell 11 algab Tartu Lin
namuuseumis konverents 
“Skulptuur kui vormilise ja suuli
se sõnumi kandja linnaruumis, 
harmooniliste seoste looja roll".

KONTSERT
Reedel, 1. märtsil kell 19 Vane
muise Kontserdimaja džässisaa- 
lis Stephan Oliva Quartet (Prant
susmaa): Stephan Oliva (klaver), 
Mathieu Donnarier (saksofonid), 
Guillaume Seguron (kontra
bass), Jean-Pierre Jullian (trum
mid). Pilet 100 kr.

KINOS ILLUSIOON
Oed. Kl 14, 19.30, 21. 
Kuulsus. Kl 15.30, 17.30.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Оптимистичный взгляд в будущее Нарвского колледжа ТУ Научная
конференция

Приходите учиться к нам в 
колледж, так как у нас, во- 
первых, интересно, а во-вторых, 
у нас вы получите приличное 
образование.

В Нарвском колледже готовят 
преподавателей. Эго вовсе не зна
чит, что для выпускников единст
венная возможная профессия в бу
дущем — учитель. Половина за
кончивших колледж работает в 
школах, пятая часть — уехала за 
рубеж Хорошее знание несколь
ких языков дало возможность най
ти себе применение в частных 
фирмах и ка предприятиях.

Колледж хочет обучить своих 
студентов языкам, в том числе и 
эстонскому, хорошим навыкам 
пользования компьютером, допол- 
нтеш&тсжциатюстшгютю- 
риякужпурьсисофшьнь/етщ/ки. 
Из иностранных языков обучаем 
английскому, немецкому, шведс
кому, финскому, а также фран
цузскому языкам. Наша цель — 
подготовить человека так, чтобы 
он смог найти свое место в об
ществе, свое место в Эстонии Че
ловек, который является хорошим 
членом общества, сможет стать и 
хорошим учителем

Страхи и ожидания в отноше
нии колледжа связывают, прежде 
всего, с языком С одной стороны, 
страшатся того, что Нарва слиш
ком русский город, с другой — 
боятся, что учебная работа веде
тся на эстонском языке Колледж— 
хорошая возможность получения 
образования, независимо от нацио
нальности и места жительства. 
Обратите внимание и те, для кого 
родном языком является эстонский

Вячеслав Коновалов 
заведующий лекторатом 
иностранных языков

Нарвский колледж Тартуского 
университета, созданный на базе 
Нарвской Высшей Школы, завер
шает нынешней весной свой тре
тий год работы И хотя своих вы
пускников Колледж пока не имеет, 
уже двум выпускам студентов бы
ли вручены дипломы Тартуского 
университета о высшем образова
нии

Мне представляется, что одним 
из самых показательных фактов 
совместной успешной работы пре
подавательского состава и студен
тов является весьма оптимистич
ная статистика нахождения вы
пускниками колледжа места рабо
ты по профессии. Для примера, 
около 70 % выпускников 2000 года, 
получивших квалификацию учи
теля английского языка в основной 
школе, работают по специаль
ности. Среди выпускников прош
лого года этот процент несколько 
ниже — 52% — тем не менее, это 
гораздо выше, чем среди выпуск
ников друтх педагогических вузов 
Эстонии. Переход на систему 3+2, 
при которой значимой степенью 
становится степень магистра, по

лучаемая по окончании пятого го
да обучения, заставил пересмот
реть программы подготовки учи
телей. Руководство колледжа, по
нимая, что для выпускников пред
почтительнее было бы иметь ква
лификации, позволяющие им рабо
тать и в гимназических классах, 
доработало учебные программы, 
которые уже получили одобрение 
как в Министерстве образования, 
так и в самом университете, и уже 
через 5 лет мы ожидаем первый 
выпуск учителей основных школ, 
имеющих степень магистра. В до
полнение к основной специальнос
ти новоиспеченные учительские 
кадры будут также иметь допол
нительную специальность.

Такого рода изменения, несом
ненно, выдвигают определенные 
требования не только к студентам, 
но и к преподавателям колледжа. 
Через пять лет процент препода
вателей с докторской степенью 
должен увеличиться до 40, а это 
значит, что процесс профессио
нального роста будет идти непре
рывно, положительно сказываясь 
на качестве обучения

Отношения внутри Колледжа 
заслуживают особого внимания. 
На мой взгляд, именно тот факт, 
что количество студентов в Кол-

Вячеслав Коновалов 
являет ся одним из 
любимых лекторов среди 
студенток колледжа.
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ледже относительно невелико, 
(стационарно здесь обучаются 
чуть более 500 студентов), и боль
шая их часть поделена на неболь
шие группы, играет ключевую 
роль в создании продуктивных ра
бочих отношений между препода
вателями и студентами. Традиции,

поддерживаемые на протяжении 
вот уже 10 лет истории вуза в 
Нарве, также способствуют созда
нию некоторой «камерной атмос
феры».

По моему мнению, преподава
тельский коллектив колледжа яв
ляется замечательным примером 
интеграции без лишней шумихи и 
особых дополнительных затрат. 
На протяжении двух лет колледж 
помогал преподавателям в овладе
нии государственным языком, и 
эти вложения в целом оправда
лись И хотя НКТУ по-прежнему 
остается нысшим учебным заведе
нием, где целый ряд предметов чи
тается на русском языке, есть яв
ные тенденции к увеличению доли 
дисциплин, преподаваемых на эс
тонском К тому же у нас никогда 
не возникает принципиальных 
споров, на каком языке проводить 
мероприятия внутри колледжа, по
скольку аудитория одинаково вос
принимает как русский, так и эс
тонский (в крайнем случае всегда 
можно прибегнуть к двуязычию). 
Снятие языкового барьера во имя 
достижения гораздо больших и 
значимых целей не может не спо
собствовать развитию здоровых 
коллегиальных отношений.

Напоследок хотелось бы поде

литься планами на будущее. Их у 
колледжа много, и все они касают
ся укрепления роли колледжа в 
регионе, как образовательного и 
просветительского центра. Помимо 
планов выработки программы 
прикладного образования на базе 
кафедры иностранных языков и 
набора на специальность перевод
чика, начиная с осени 2003 года, 
имеются задумки расширения 
связей как с западными, так и с 
восточными вузами В программе 
завязываемых отношений — обмен 
преподавателями и студентами, 
совместные проекты. Имеются 
планы по созданию летних лагерей 
русского языка для эстонцев, 
желающих лучше говорить по- 
русски, а в перспективе — органи
зация таких лагерей и для инос
транцев Колледж также намере
вается продолжить цикл публич
ных лекций, организацию выставок 
и ярмарке с целью приобщения на
селения региона к образованию и 
культуре.

25 апреля состоится в колледже 
вторая научная конференция 
студентов

CD “История на 
экране компьютера”

В марте, по заказу колледжа, 
вышел компьютерный CD-диск 
“История на экране компьютера”. 
Диск изготовила картографическая 
фирма REGIO, тексты составил 
доцент Хиллар Паламетс.

КВН -  
студенческая игра
Студенты колледжа с удо
вольствием играют в КВН и уже 
одержали ряд побед — вышли в 
полуфинал Первой Балтийской 
Лиги КВН

Кто преподает 
в колледже?
Сегодня в колледже преподает 25 
преподавателей. Большинство из 
них молодые специалисты (около 
60% преподавателей не достигли 
еще 35-летнего возраста). 2/3 
преподавателей продолжает обу
чение, чтобы получить ученую 
степень доктора.

T A R T U  Ü LIK O O L I A J A L E H T

UNIVERSITAS
TARTU ÜLIKOOL

Уважаемые
абитуриенты,
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КО РО ТКО Й СТРОКОЙ

Продажа книг
Каждый второй и третий поне
дельник месяца с 10.00 до 16.30 в 
колледже проводится продажа
книг на эстонском языке 

В гардеробе колледжа продол
жается иродажа списаной лигете- 
ратуры. Цена 1 крона за книгу.

Мистерия 
древнего Египта 
продолжается
За три недели работы выставки 
«Мистерия древнего Египта» ее 
посетило более 2 500 человек. 
Выставка остается открытым до 
до 5.апрелья

Художественная 
выставка
На первом этаже Нарвского 
колледжа вы можете посмотреть 
галерею репродукций известного 
финского художника Кая 
Стенваля. Причем, совершенно 
бесплатно

Конкурс при 
поступлении 
в 2001 году
Конкурс при поступлении в 2001 
году на специальность эстонский 
язык как второй составил 3,87 че
ловек на место, на специальность 
учитель английского языка — 4,4 
человека на место, на специаль
ность педагог начального и до
школьного обучения — 2,84 чело
века на место.

Инфо-день 
Франции
4 апреля состоится в колледже 
инфо-день Франции и Информаци
онного центра Европейского союза

язык! Нарва — недорогой город, а 
жизнь в нем увлекательна Да и 
русский язык выучится сам собой, 
что тоже в жизни пригодится

Обучение в колледже ведется 
на нескольких языках Будущие 
учителя эстонского языка учатся 
на эстонском языке, учителя ан
глийского — на английском Общие 
предметы можно слушать на сво
ем родном языке. Не секрет, что 
для 90% студентов колледжа род
ным является русский язык. Так 
что говорящие на русском языке 
попадут в свою родную среду. Те 
же, кто говорит на эстонском — 
желаемые собеседники.

Я спросила председателя сту
денческого совета Николая Горба
чева, какие имеются причины для 
поступления в наш колледж? Он 
ответил, что прежде всего — 
можно получить хорошее высшее 
образование; во-вторых, жить 
веселой студенческой жизнью; а 
в-третьих, наш колледж просто 
лучший. Со своей стороны доба
вила бы, что поскольку колледж 
не очень большой, все студенты 
являются как бы членами одной 
семьи. В колледже есть хороший 
компьютерный класс, постоянно 
пополняющаяся библиотека, в про
цессе создания находится спортив- 
ный клуб. К тому же, Нарва это 
красивый и интересный город

Удачного выбора летом и, 
прежде всего ни пуха, ни пера на 
государственных экзаменах!

Но мы приглашаем в колледж 
не только выпускников средних 
школ. При колледже работает 
открытый университет— платная 
заочная форма обучения. Здесь

Здание Нарвского Колледжа Тартуского Университета.
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могут как продолжать образо
вание работающие уже учителя, 
так и получить образование люди, 
которые интересуются социальной 
работой и руководством бизнеса. 
Обучение как на эстонском, так и 
на русском языках 

В колледж приглашают не 
только тех, кто хочет учиться. 
Перечислим, для примера, события 
этой недели. Всю неделю открыта 
выставка «Мистерия древнего 
Египта», которая интересна как

взрослым, так и детям. Первую 
неделю работает инфопункт 
эстонского языка и культуры Eesti 
Koda Три дня на этой неделе его 
двери открыты для учащихся 
школ — для них проводятся меро
приятия на эстонском языке. Во 
вторник колледж посетил посол 
США, вереду—директор Финско
го института В среду в колледже 
был день Финляндии, открылась 
выставка известного финского 
художника Кая Стенваля Также в

среду в колледже был показан 
фильм Арво Ихо “Дети империи”. 
Сегодня -  день открытых дверей 
Постоянно проводятся курсы по
вышения квалификации для учи
телей и курсы гидов по Нарве Дом 
полон народу, как большого, так и 
маленького!

Ваша Катри Рай к 
директор колледжа
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ЧТО НЕО БХО ДИМ О  
ЗНАТЬ

О ПО С ТУПЛЕН ИИ 
НА ДН ЕВНУЮ  

Ф О РМ У О БУЧЕНИЯ?

Заявления принимаются с 26.06 по
05.07 2002 г. с 10.00 до 16.00 в 
Нарвском колледже (Нарва, 
Кереса 14) и в главном здании 
Тартуского университета (Tartu, 
Ülikooli 18).

Необходимые
документы

Приемной комиссии необходимо 
предоставить следующие доку
менты:

• заявление (заполняется на 
месте подачи документов);

• документ о среднем образо
вании (оригинал и копия) или 
его заверенная копия;

■ свидетельство о сдаче госу
дарственных экзаменов (ори
гинал и копия) или его заве- 
реншя копия;

■ три фотографии 2x4 см;
• копия с паспорта, либо другого 
подтверждающего личность 
документа, со страницы с лич
ным кодом и, в случае пере
мены фамилии, копия подт
верждающего это документа.

Вступительные
экзамены

Вступительные экзамены для 
поступающих на специальность 
“педагог дошкольного и началь
ного обучения” проводятся 8-17. 
июля 2002 г., зачисление на спе
циальность “преподаватель гума
нитарных предметов” проходит на 
основании результатов государст
венных экзаменов

Если вы по какой-то причине не 
сдавали государственный экзамен 
по эстонскому языку, то вам не
обходимо предоставить свиде
тельство о сдаче экзамена на 
средний уровень владения эстонс
ким языком, либо справку, под
тверждающую сдачу этого экза
мена

Педагог дошкольного и началь
ного обучения

• Собеседование на профпри
годность.

• Русский язык (тест)
• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен

Преподаватель гуманитарных 
предметов в основной школе с 
русским языком обучения Первая 
специальность — эстонский язык 
как второй явык,

Выпускникам школ с русским 
языком обучении

• Эстонский язык как не родной
— государственный экзамен.

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен

Выпускникам шкал с эстонским 
языкам обучении

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамет.

■ Иностранный язык — госу
дарственный экзамен.

Преподаватель гуманитарных 
предметов в основной школе с 
русским языком обучения Первая 
специальность — английский
5ИЫ К

• Английский язык — госу
дарственный экзамен.

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен.

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен.

Что колледж может предложить тебе ...
Елена Богданова 
студентка 3-го курса

Нарвский колледж -  самый 
молодой колледж старейшего 
и крупнейшего университета в 
Эстонии. С 1999 года студен
ты получают здесь высшее 
образование на университетс
ком уровне.

Колледж играет роль регио
нального центра повышения ква
лификации учителей Кроме того, 
выполняет роль культурного 
центра в регионе, проводя откры
тые лекции, семинары и выставки 
Стоит отметить, что это единст
венное к востоку от Таллинна 
учебное заведение, дающее госу
дарственное социально-гуманитар- 
ное образование на эстонском язы
ке. Однако русский язык также 
является языком обучения в кол
ледже. Эго вполне понятно, если 
учесть, что около 90% студентов 
окончили школы с русским языком 
обучения. С каждым годом коли
чество студентов увеличивается В 
1999 году в колледже училось 293 
студента, в 2000 уже 530, а в 2001 
году за знаниями и дипломом Тар
туского университета пришло 658 
студентов.

Что преподают в 
колледже?

В колледже можно получить 
три основные специальности: пре
подаватель эстонского языка как 
второго языка, педагог начального 
и дошкольного обучения и препо
даватель английского языка в ос
новной школе. А в добавок к ос
новной специальности студент мо
жет выбрать одну из дополни
тельных специальностей, а тако
вых имеется пять: социальная пе
дагогика, преподаватель эсгонско-

Н а лекциях всегда аншлаг.

го языка как второго, преподава
тель английского языка как второ
го, преподаватель русского языка 
как иностранного, преподаватель 
краеведения 

Студенты, учащиеся по специ
альности педагог начального и 
дошкольного образования, в тече
ние первого года изучают общеоб
разовательные предметы Изучают 
один иностранный язык и эстонский 
язык В течение последующих трех 
лет студенты получают знания об 
особенностях преподавания в 
начальных классах, изучают мето
дику преподавания родного языка, 
математики, природоведения и тд 
Большое внимание уделяется 
изучению эстонского языка

Помимо этого студенты прохо
дят педагогическую практику в 
школах и детских садах Выпуск

ники колледжа могут продолжить 
обучение для получения степени 
магистра и специальности класс
ного учителя (1-6 класс).

Обучение студентов, чья спе
циальность преподаватель эстонс
кого языка как второго либо 
преподаватель аш/шжкого языка, 
состоит из двух этапов: обучение 
на степень бакалавра -  3 года, а 
затем обучение на степень магис
тра -  2 года. В течение первого 
года студенты изучают обще
образовательные и базовые пред
меты по основной специальности 
(английский или эстонский язьж), а 
также предметы дополнительной 
специальности. В течение второго 
года внимание концентрируется, в 
зависимости от выбранной специ
альности, на изучении эстонского 
либо английского языка и лите-
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ратуры. Изучается практическая 
грамматика, лексикология, фоне
тика, стилистика, морфология, 
синтаксис и теория перевода. При 
подготовке на степень магистра 
студенты получают необходимые 
знания психологии и педагогики.

Студенты, которые получили 
степень магистра, могут работать 
в основной школе или гимназии

Выпускник колледжа имеет 
право работать как в русской, так 
и в эстонской школах, но это 
зависит от уровня владения язы
ком

Что делать после 
окончания колледжа?
Такое стремительное увеличе

ние количества студентов вполне 
объяснимо. Ведь основанное на 
мощной научной базе академичес

кое образование и багаж широких 
междисциплинарных знаний обес
печивают студентам высокую 
конкурентоспособность на рынке 
труда. К тому же при колледже 
совсем недавно была создана 
служба по трудоустройству, кото
рая дает возможность найти или 
предложить работу. Создание та
кой службы свидетельствует о 
том, что колледж заботится о сво
их студентах не только во время 
их учебы здесь, но и после окон
чания ее, что особенно приятно. И 
опять немного статистики -  в 2000 
и 2001 году колледж окончило 90 
студентов, из них: 48 работает 
учителями; 17 находятся за грани
цей; 6 работают в социальной сфе
ре; 5 в отпуске по уходу за ребен
ком; 4 продолжает образование; 10 
занимается прочей деятельностью 
или ищет работу.

Как видите, более половины 
выпускников работают по специ
альности и это при том, что 
служба по трудоустройству в 
колледже еще не была создана. 
Однако, имея высшее педаго
гическое образование и свиде
тельство преподавателя, выпуск
ники работают и в сферах, не 
связанных со специальностью. 
Итак, где же работают выпуск
ники, которые не захотели пос
вятить себя работе в школах и 
детских садах региона? Это 
городской отдел социального обес
печения и его подразделения, 
крупные и малые предприятия и 
фирмы региона, департамент 
гражданства и миграции, различ
ные проекты, средства массовой 
информации, Нарвский колледж и 
тд

В новом году все будет по-новому
Марви М икк 
Помощник проректора ТУ 
по учебе

Студенты, начинающие свое 
обучение этой осенью, прой
дут свой путь к диплому не
сколько иначе, чем их стар
шие коллеги.

В действующей до недавнего 
времени системе обучения завер
шивший 4-летнее обучение на 
степень бакалавра становился спе
циалистом по определенной спе
циальности; обучение на степень 
магистра было более ориентиро
вано на занятие научной работой

Преимущества новой 
системы

По новой системе образования 
ступень обучения на степень бака
лавра поразумевает получение 
студентом базовых знаний по 
специальности, притом он еще не 
является законченным специалис
том. Тот, кто хочет стать 
специалистом по определенной 
специальности, продолжает обуче
ние в течение четвертого и пятого 
годов на магистерской ступени. 
Прогнозируется, что обучение на 
степень магистра продолжат 75% 
студентов, получивших степень 
бакалавра. Преимущества новой 
системы обучения студенты 
почветвуют и тогда, когда они 
поедут обучаться за границу, т.к 
зачастую в странах Европы 
обучение на степень бакалавра и 
магистра длится в общей слож
ности пять лет.

Новое содержание
Есть мнение, что учебная система 
3+2 — это девальвация ученых 
степеней бакалавра и магистра. В 
действительности это не так, т.к. 
новая система образования несет в 
себе новое содержание, основные 
понятия и цели обучения

В течение первых трех лет 
студент получает некоторую 
подготовку для начала своей 
карьеры, имея в наличии 
подтверждающий высшее 
образование диплом. Но 
ожидается, что большинство вы
пускников все-таки продолжит 
образование на магистеской 
сьупени, где обучение узко 
специализирована

Обширное обучение
Образование, получаемое по но
вым учебным программам ТУ на 
степень бакалавра, более 
обширно. Учебные программы 
выстроены по модульному 
принципу, что дает студенту 
больше возможностей
комбинировать и самому опреде
лять содержание своего обучения 
Все учебные программы 
разделены на 6 блоков: точные 
науки, естественные науки, затем 
гуманитарные, медицинские, 
спортивные, социальные и 
педагогические науки.

Многие учебные программы 
предоставляют несколько 
возможностей для выбора узкой 
специализации Так, например, у 
учащегося по учебной программе 
государственных наук есть

Новые программы — новые

возможность выбрать среди 
следующих узких специализаций: 
общественные связи, сравни
тельная политика и междуна
родные отношения В то же время 
студент, при желании, может вы
брать вторую специализацию из 
учебных программ другого блока 

Дать обширное базовое образо
вание, расширить кругозор, нау
чить учиться и осознать необхо
димость обучения на протяжении 
всей жизни и есть основная задача 
бакалаврской ступени 

Также сменилась и цель обуче
ния на степень магистра Наиболее

методы обучения.

важным стало получение спе
циальности, подготовка специалис
та, а также подготовка к обу
чению на степень доктора наук В 
прежней учебной системе 
обучение на степень магистра 
имело не прикладной, а научный 
характер. В новой же системе 
образования цель обучения на 
степень магистра - получение 
специальности, вследствие чего в 
учебной программе значительно 
увеличен объем предметов, 
связанных с будущей 
специальностью

ИзмэЕниесюаиыобраэсЕания—

ФОТО: ИРИНА КИВИМЯЭ

постоянный процесс Кончилось то 
время, когда, увенчанный неважно 
сколь высокого достоинства дип
ломом, выпускник мог, захлопнув 
последний учебник, решить для 
себя, что теперь он знаток своего 
дела на многие десятилетия, а, мо
жет быть, и на всю жизнь Так и с 
обучением в университете, 
значение которого в 
формировании личности нельзя 
недооценивать Тароуский Универ
ситет предлагает вам свои лучшие 
условия и возможности, а сумеете 
ли вы применить в жизни, зависит 
от вас.
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А в Нарве оказалось интересно
Павел Куракин

На вопросы редакций отвеча
ет Диана Ланно, студентка 3 
курса НКТУ.

Диана, ведь ты ке из Нарвы?
Нет. Я из Кохтла-Ярве, там 

окончила Ярвескую русскую гим
назию

Ты хотела поступить именно в 
Нарву?

Нет. Совсем не хотела посту
пать. Я хотела уехать в США -  
документы уже были почти го
товы. Родители хотели, чтобы я 
поступала в ТУ на общественные 
связи. Сама же я хотела изучать 
дизайн Получилось, что поехала в 
Нарву сдавать экзамены, хотя и 
старалась не поступить. Оказа
лось, что на экзаменах все прошло 
удачно. И в один из летних дней 
дома раздается звонок: «Хотите 
учиться в Нарвском колледже?». 
Трубку подняла мама: “Конечно” 
ответила. Так и попала я в Нарву.

Как тебя Нарва встретила? Изме
нилось ли что-то со временем?

Я была в шоке от Нарвы. Все 
было по-другому. Нарва была для 
меня как отдельное государство. 
Со временем отношение измени
лось. И быть может не столько 
отношение, сколько сама Нарва 
изменилась. Сама Нарва разви
вается, И все же многого еще не 
достает. Мало развлечений для 
молодежи. Не хватает приличных 
и недорогих кафе. За покупками 
тоже приходится ездить в Тал
линн, потому что в Нарве редко 
можно купить стильную вещь. Во 
многих магазинах товар в 
основном характерный для рынка

На какую специальность ты пос
тупила?

Да было в общем-то все равно, 
на какую специальность посту
пать. Учиться же не хотела. При 
подаче документов в качестве 
приоритетной выбрала специаль
ность английский язык, в качестве 
запасного варианта -  педагога на
чального и дошкольного образо
вания. Поступила на последнюю. 
Потом была возможность перейти 
на английский язык, но я отка
залась

А появилось ли со временем же
лание получить образование?

На втором курсе еще хотела 
уехать, но потом поняла, что обра
зование важно. Это необходимо 
для будущего. Появилась даже не
которая необходимость учиться. 
Скорее всего, я не остановлюсь на 
достигнутом и после окончания 
колледжа продолжу образование. 
Если удастся, хочу поучиться за 
рубежом

Какие ассоциации возникают при 
слове «колледж»?

Ассоциации? Атмосфера замеча
тельная, теплое отношение со сто
роны учебного отдела, преподава
телей У нас все друг друга знают. 
Преподаватели всех помнят в ли
цо. Студенты все разные: кто-то 
интернетом увлекается, кто-то 
книгами, кто-то семейный уже 
человек, но чувство общности не 
пропадает. Возникает ощущение, 
что ты член большой семьи

По твоему мнению сам колледж 
меняется?

Да. Колледж становится более 
демократичным Студенты стано
вятся более свободными.

Студенты Нарвского колледжа пишут письмо турецкому султану.

А не возникает чувства рутины сгг 
обучения?

Нет. Я живу в общежитии, а 
студенту, который живет в обще
житии, не бывает скучна В колле
дже проводятся различные меро
приятия. Бывает даже возмож
ность подработать. Например, во 
время проведения выставок По
том, я часто езжу автостопом -  
мне это очень нравится Объезди
ла так очень много мест в Эсто
нии. Потому, наверное, реже 
участвую в учебных поездках- са
ма уже много где побывала.

А бывают ли скучные лекции?
Д а, время от времаж. Инода пре

подаватели употребляют некоторые 
термины, которых мы не понимаем, 
или считают, что все должны сидеть

дни и ночи напролет в библиотеке. 
Мне лично не снень нравятся лекции, 
на которых приходится много 
записывать. Больше нравится 
участие в семинарах, практических 
занятиях Предметы, связанные с 
психатпией, интересные

Так ты довольна, что учишься в 
Нарвском колледже?

Да Многие, кто уехал в Таллинн 
и Тарту, испортились - уехали от 
папысмамой

Но ты же тоже уехала от папы с 
мамой.

Да, но я уехала в Нарву. Кстати, 
когда я сюда ехала, то думала, что 
туг стреляют на улицах и на каж
дом углу продают наркотики. А 
приехала - увидела, что это не

ФОТО: ИРИНА КИВИМЯЭ

так В Таллинне с подобным встре
чаешься даже чаще

Можно ли сказать, что колледж про
будил в тебе интерес к образованию?

Да, можно и так сказать. Важ
ным результатом явилось не толь
ко образование, но и то, что я 
здесь повзрослела

Связала бы жизнь с Нарвой?
Да, здесь есть много возможнос

тей Первые псшщца я ездила домой 
каждую неделю, а во втором 
сшестре-1-2 раза в месяц А теперь 
хоту, чтобы п а  переехала в Нарву.

Посоветовала бы ты выпускникам 
школ поступать в Нарвский кол
ледж?

Безусловна

Фотография “Елена на приеме у  президента” получила I -ю премию па фотокон
курсе “Улыбки” Целевого Учреждения Интеграци. ф о т о : м а р к о  м у м м

“Родители моих учеников довольны 
моим дипломом”
Елена Ш естак 
Выпускница колледжа

Я выросла в Раквере, там окончи
ла шкалу — Ракверскую русскую 
гимназию Училась хорошо. Часто 
принимала участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, в том чис
ле и по эстонскому языку. Занима
ла призовые места, за что по
лучала дипломы и благодарности.

После окончания шкалы, в 1997 
году, поступила в Нарвскую 
высшую школу на специальность 
классного учителя Потом на базе 
Нарвской высшей школы был 
создан Нарвский колледж Тартус
кого университета. Так после вто
рого курса мы стали студентами 
Нарвского колледжа

В качестве одной из лучших 
выпускниц колледжа 2001 года я 
была приглашена на прием к 
президенту.

А сразу после окончания кол
леджа меня пригласили на работу 
в Нарвскую гуманитарную гимна
зию учителем эстонского языка (в 
колледже я получила право препо
давания эстонского языка). Сейчас 
преподаю в школе эстонский язык 
в 1-5-х классах. Не знаю, что мне 
больше помогло устроиться на ра
боту в такую престижную шкалу: 
рекомендации моих преподавате
лей из колледжа или диплом Тар
туского университета. Думаю, что 
и то и другое. Но, во всяком слу
чае, когда родители первоклассни
ков решали, какому учителю дове

рить обучение своих чад эстонс
кому языку, то они были очень до
вольны тем, что я закончила 
Нарвский колледж и имею диплом 
Тартуского университета

Коллектив в шкале меня принял 
хорошо: они замечательные люди— 
всегда помогают мне советом.

Хочу и дальше жить и работать 
здесь, потому как чувствую, что во 
мне здесь нуждаются

А если говорить о планах на бу
дущее, то я хочу продолжить обра
зование. Наверное, буду учиться 
дальше опять таки в Нарвском кол
ледже, только на сей раз в откры
том университете и по специаль
ности “преподаватель эстонского 
как второго языка”.

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВЫ СКАЗЫ ВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Составил Виталий Самойлкк

Этот шедевр мне придется стереть

В этом месте у читателя должна либо улыбка появиться, либо руки 
опусшгься

Задача всех трех курсов -  восхищаться последним.

Он не видел свою невесту, а может она крокодильчик горбатый

Вы так рассказываете свой билет, как будто что-то знаете... (долгая 
пауза)... Как будто что-то знаете и не хотите мне это говорить.

Рано утром в двенадцать часов.

Теперь вы понимаете в чем вы оказались

Чтобы ноги не висели на полу.

Вы слишком быстро читаете мои мысли

Случай был одноразовый

Люди разбегались как можно ближе

Бесплатный сыр только в моей мышеловке. Там же и сладкий уксус.

Мама выполняет супрежеские обязанности папы

Что вы там нагло перешептываетесь? Мне тоже интересна

Я помогу вам разобраться в ваших конспектах. Где конкретно вы в них 
заблудились?

Будем промывать вашу засоренность речи 

У вас голос очень красивый, но я вам не завидую 

В суббсоу мы с вами приятно имеем поездку.

Постарайтесь попроще использовать наш могучий язык 

Сегодня начинается вставная часть моих интерсных лекций 

Я могу вас свесш с умными мыслями

Постарайтесь как можно ярче блеснуть перед нами вашими скромными 
знаниями

Посмотрите ш  диагоналям круга.

Дама южно-африканского вида.

Не будем тормозить развитие фантазии этого автора

Общаговская мудрость: «Кто раньше встает, тот лучше одевается»

ЧТО Н Е О Б Х О Д И М О  
З Н А Т Ь  О П О С Т У П Л Е 

НИИ В О Т К Р Ы Т Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т ?

Специальности
открытого

университета
• Педагог дошкольного и на
чального обучения

• Учитель гуманитарных пред
метов в основной школе с 
русским языком обучения. 
Первая специальность - эс
тонский язык как второй язык

• Организация социальной ра
боты

■ Экономика

Прием заявлений

Заявления принимаются с 26.06 по
17.07 и с 05.08 по 30.08 2002 г. с

10.00 до 16.00 в Нарвском
колледже и в главном здании 

Тартуского университета

Необходимые
документы

Все специальности
• заявление (заполняется на 
месте);

• три фотографии 3x4 см;
• копия с паспорта, либо другого 
подтверждающего личность 
документа, со страницы с лич
ным кодом и, в случае пере
мены фамилии, копия подт
верждающего это документа

Все специальности, за исклю
чением экономики

• Документ о высшем или спе
циальном образовании (ориги
нал и копия) либо заверенная 
копия

Педагог начального и до
школьного обучения

• cumculumvitae
• если заявление подается име
ющим среднее образование 
работающим в школе препо
давателем на учебное место, 
финансируемое из государст
венного бюджета — рекомен
дательное письмо от шкалы;

• документ о высшем или спе
циальном образовании (ориш- 
нал и копия) либо заверенная 
кспия;

• если государственные экза
мены не сдавались в Эстонии 
и среднее образование полу
чено за рубежом, то справку 
Государственного экзамена
ционного и квалификацион
ного центра с результатами 
обучения, приведенными в 
соответствие с системой оце
нивания, принятой в Эстонии.

Вступительные
экзам ены

проводятся 7 сентября 2002 г.
Педагог дошкольного и на

чального обучения
• Собеседование на профпри
годность

■ Тест на профпригодность 
(письменно)

Учитель гуманитарных пред
метов в основной школе с рус
ским языком обучения Первая 
специальность — эстонский язык 
как второй язык.

Выпускникам школ с русским 
языком обучения

• Письменный тест по эстонс- 
кдау языку

• Собеседование
Выпускникам школ с эстонс

ким языком обучения
■ Письменный тест по эстонс
кому языку

Экономика
• Академический тест
Организация социальной ра

боты
• Академический тест
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Учиться никогда не поздно
Яана Тонди 
Руководитель проекта 
открытый университет

Открытый университет Нарвского 
колледжа Тартуского универси
тета существует уже третий год 
Образование в открытом универ
ситете на данный момент полу
чают 212 студентов по чеьтырем 
специальностям: 49 студентов 
изучают эстонский язык как 
иностранный, 17 получают спе
циальность руководство социаль
ной работой, 89 желают стать 
педагогом начального и дошколь
ного обучения, 57 изучает руко
водство бизнесом. В основном в 
открытом университете продол
жают свое обучение те учителя 
школ и детских садов, которые 
уже работают, но не имеют 
высшего образования по спе
циальности. Новые специальности 
— руководство бизнесом и руко
водство социальной работой — 
появились благодаря сотрудни
честву Нарвского колледжа с фа
культетом экономики и Пярнуским 
колледжем Тартуского универ
ситета.

Работа, семья и другие обязан
ности легко совместить с обуче
нием в открытом университете, 
так как место и время обучения 
студент может выбирать сам, 
скорость обучения не очень строго

регламентирована. При поступ
лении в открытый университет 
нет ограничений го возрасту.

Обучение в открытом универси
тете предполагает скорее само
стоятельную работу с учебными 
материалами. Учебные сессии про
водятся в основном в конце недели 
(по четвергам и пятницам вечером, 
а в субботу в первой половине 
дня), на специальности руководс
тво бизнесом — два раза в месяц 
(вечер пяттощы, суббота и воскре
сенье). Учебные сессии включают 
в себя слушание лекций, участие в 
практических занятиях и семина
рах, работу в библиотеке и ком
пьютерном классе. Получить обра
зование в открытом университете 
приглашаются все, кто хочет:

■ голучшь высшее образование;
• продолжить ранее прерванное 
образование;

• получить новую специаль
ность;

• пополнить свои знания и раз- 
вшъ ншзыки̂

• получить дополнительные 
знания в какой-либо интере
сующей области.

Обучение в открытом универси- 
тетет платное, в зависимости от 
набранных предметных пунктов 
(АР) до 16 ООО крон в год Оплата 
обучения производится в основном 
по семестрам. Обучение в откры
том университете Нарвского кол

леджа одно из самых дешевых в 
Тартуском университете. Завер
шившие программу обучения в 
открытом университете ТУ полу
чают соответствующий диплом 
Тартуского университета. Так что

если у вас возникло желание поу
читься, получить или продолжить 
образование -  свяжитесь с откры
тым университетом и воплотите 
свои мечты в реальность.

“Почему бы не изучать 
эстонский язык в Нарве?”
Юлле Мурманн 
Студентка 1-го курса 
открытого университета

Я получила образование русского 
филолога в Таллиннском педагоги
ческом университете После окон
чания в 1992 году поступила на 
работу, но в качестве преподава
теля эстонского языка. Это мне 
было ближе по духу. Годы шли, я 
преподавала эстонский язык, но 
однажды передо мною встала про
блема Для преподавания эстонс
кого языка необходамы соответст
вующие бумаги. Выяснилось, что 
возможностей обучения не так уж 
и много.

В августе 2001 года до меня до
шли слухи, что в Нарве есть фи
лиал Тартуского университета и 
там есть интересующая меня спе
циальность. Почему бы не изучать 
эстонский язык в Нарве? В сен
тябре сдала вступительный тест и

снова стала студенткой. Сердце 
щемило немного, т.к живу и рабо
таю в Таллинне. С трудом верится, 
но скоро уже заканчивается пер
вый год обучения. Что сказать, 
своим выбором я довольна. На 
самом деле почувствовала это уже 
в сентябре, когда отвозила доку
менты

Бумажка, диплом то есть, ко
нечно, важная вещь, но знания 
еще дороже. В течение первого 
года заметно пополнила багаж 
своих знаний

Очень благодарна за помощь 
руководителю проекта открытого 
университета. Нельзя не упомя
нуть и то, что жители Нарвы -  
приятные и замечательные люди. 
Они открыты и дружелюбны

Желаю успехов всем, кто не 
останавливается на достигнутом и 
находит в себе силы учиться и 
развиваться!

Курсы повышения квалификации
Татяна Бабанская 
Главный специалист 
повышения квалификации 
учителей

Курсы повышения квалификации 
дяя работников учреждений обра
зования — одно из серьезных на
правлений работы Нарвского кол
леджа Тартуского университета. 
Только в период осенней сессии 
2001/2002 уч. года при колледже 
закончили такие курсы более 300 
человек. Преподавателями курсов 
являются лучшие специалисты 
Тартуского университета и Нарвс
кого колледжа. Проблемы русско
го языка и русской литературы, 
методики их преподавания осве
щают коллега из Псковского госу
дарственного педагогического инс
титута, с которым подписан Дого
вор о сотрудничестве 

Программы курсов составлены в 
соответствии с требованиями Ми
нистерства образования Эстонии и 
учебными стандартами ЕС; т.е. 
предусматриваются не только 
лекционные занятия, но и само

стоятельная работа по осмысле
нию проблемы, описанию и изло
жению ее По окончании курсов их 
участники получают очень солид
ный документ — свидетельство 
Тартуского университета.

В планах колледжа много кур
сов, которые проводятся и предла
гаются в ближайшее время Назо
вем некоторые из них:

• 160-часовой психолого-педаго- 
шческий цикл лекций для работни- 
кш дошмальных учреждений.

• 160-часовой курс повышения 
квалификации для спецпедагогов 
дошкольных учреждений, логопе
дов, коррекционных педагогов

• 160-часовые занятия го психо
логии и педагогике для тех, у кого 
нет педагогического образования, 
но есть специальность, по которой 
хотели бы работать в школе. Эти 
курсы дают право преподавания в 
школе

• 240-часовые курсы для 
руководителей школ предлагают 4 
крупных тематических блока: 
руководство, политика образо
вания и документация, правовые

акты и экономика, организация 
работы школы 

Большое внимание уделяется 
курсам по совершенствованию 
методики преподавания предмета 
для учителей, работающих в 
школе. Удачными и полезными 
были курсы методики препода
вания эстонского языка, методики 
начального обучения эстонскому 
языку как второму, методики 
преподавания русского языка и 
литературы в начальных кассах, 
методики подготовки учащихся к 
экзамену по русскому языку в 9 
классе и другие 

В дни весенних каникул учите
лей русской литературы ждет ин
тересный курс - «Концепция 
преподавания литературы как 
предмета искусства». Осенью, в 
октябре, приглашаем всех учи
телей естественного цикла пред
метов на 160-часовой курс «Стра
тегия активизации мыслительной 
деятельности учащихся», в про
грамме которого новые методы 
работы на уроке: мозговая атака, 
insert чтение, использование куби

ков, карточка идей, работа по 
группам, репетиторство, проект- 
учеба, рабочий кабинет, дискуссия, 
диспут.

Все более ощутима необходи
мость использования инфотехно- 
логий. Курс «Владение компью
тером», который мы предлагаем, 
пользуется большим спросом Одна 
группа успешно закончила его 
осенью. Две группы прослушают 
этот курс в марте и апреле

Очень большой объем занимают 
курсы, связанные с проблемами 
психологии. Только в течение 
этого учебного года работники 
учреждений образования города и 
Ида-Вирумаа приняли участие в 
курсах «Практическая психология 
общения Психотренинг», «Помощь 
детям с проблемным поведением», 
«Психофизиологические основы 
обучения чтению и письму», 
«Предупреждение использования 
наркотике®». В ближайших планах 
курсы: «Психологическое и пси
хическое развитие ребенка от 6 до 
18 лет», «Межкультурная ком
муникация».

Eesti Kodu Narvas
Eesti Kodu Narvas, Эстонский 

Дом в Нарве -  что это такое? 
Может бьггь некое скучное место, 
где от тебя требуют, чтобы ты 
говорил по-эстонски? Или место, 
где справляют Мартов и 
Екатеринин день? Надо ли туда 
идти? Найдется ли и для меня там 
что-нибудь интересного?

Эстонский Дом в Нарве 
порождает много вопросов. Как 
же выглядит Эстонский Дом? Дом 
-  это одно помещение в колледже, 
где можно получить информацию 
об эстонском языке и эстонской 
культуре, где студенты проходят 
часть своей педагогической 
практики. Каждый
интересующийся должен тлучигь 
в этом информационном пункте 
помощь. Вместе с тем это и 
возможность поговорить на 
эстонском языке

Эстонский Дом -  это не просто

одна большая комната или инфо 
пункт. Эстонский Дом проводит 
различные мероприятия: 
презентацию и продажу книг, 
лекции, встречи, выставки и тл. 
Цель этих мероприятий -  
познакомить с Эстонией; показать, 
что есть интересного в Эстонии; 
показать, чем эстонцы похожи на 
другие народа, а чем отличаются 

Чем для именно Вас Эстонский 
Дом в ближайшее время может 
быть интересен и полезен? Если 
Вы заканчиваете среднюю школу, 
то именно здесь можете 
расспросить о возможностях 
обучения в Эстонии. Если Вам в 
школе задали написать реферат 
об Эстонии на сложную тему, 
Эстонский дом постарается 
помочь Если Вы учитель в школе, 
то именно здесь сможете 
расспросить об различных 
возможных курсах, темой которых

S U B S C R I B E @ N A R V A . U T . E E  

Что это такое?
Послав письмо по этому адресу вы сможете подписаться на 
рассылку новостей от Нарвского колледжа Тартуского универ
ситета.

А каких новостей?
Самых ражых: информация о вступительных экзаменах, выставках, 
книжных ярмарках, концертах, новых специальностях, результатах 
вступительных экзаменов, анонсы фильмов киноклуба и тл.

А для чего это мне?
Теперь вы сможете узать о происходящем в колледже из первых 
рук Информация будет приходить к вам лично по электронной 
почте. Если у вас есть желание буть в курсе событий в Нарвском 
колледже Тартуского университета -  подключайтесь к нашей 
рассылке

Для кого предназначен?
Прежде всего, для учащихся старших классов, тех кто интересуется 
колледжем и проводимыми в нем мероприятиями; затем для 
учителей, классных руководителей, руководителей по интересам, 
студентов колледжа. Ну и конечно всем, кто интересуется жизнью 
коллвдка и проведимьии в нем мероприяшями

Как подписаться?
Сделать это просто: пришлите пустое письмо на адресе 
subscribe@narva.utee, в качестве темы письма укажите “subseribe”.

Как часто будет выходить?
Сразу же, как только у нас будет возможность сообщить вам что- 
нибудь интересное

О Т З Ы В Ы  П О С Е Т И Т Е Л Е Й  О ВЫСТАВКАХ 
НАУЧНОГО ЦЕ НТ Р А  ТУ АХХАА

Выставка «Эстония в Нарве»
А мы из Таллинна -  Ира и Руслан. Выставка хорошая. Мы 
специально сюда приехали из Таллинна, чтобы посмотреть. Вот! 
(22.04.00)

Выставка изумительна! Много интересного и познавательного. Мне 
просто было не увести детей. Особенно детей заинтересовал 
ткацкий станок, жернова и компьютеры. Благодарим за 
приглашение! (7.05.00, Детский дом)

Ослепительно интересно!!! Один из моих незабываемых дней. 
(Narva Paju Kool 10а)

AHHAA, Нарвский колледж
Огромное спасибо за такую чудесную выставку. Вы показали нам 
как удивителен и огромен мир, который нас окружает! Еще раз 
большое спасибо! (Юлия Аут, 13.101)1)

Это здорово! Вся семья довольна: и время провели, и удовольствие 
получили. Спасибо организаторам (1310.01)

И взрослым есть чему удивиться, ну а уж детям. . . Спасибо и до 
новых встреч. (15.10.01)

Выставка «Мистерия Древнего Египта»
Спасибо всем организаторам за такую великолепную возможность 
прикоснуться к истории древнего Египта. Нам очень понравилось, 
было очень много интересных экспонатов И мы ощутили себя (на 
какой-то момент) жителями древней цивилизации на берегу Нила 
(Мария Нестеренко и Светлана Николаева, НПГ, 21,02.02)

Дорогие организаторы, мне очень понравилась ваша выставка, 
посвященная Древнему Египту, Больше всего та комната, где 
показан быт древних египтян Спасибо еще раз.
РЯ скучно мне здесь не было точно. Побольше таких выставок 
(Юлия, 23X12.02)

Большое спасибо организаторам выставки. Это прекрасно, что в 
Нарве у детей появилась возможность соприкасаться с историей и 
прекрасным. Здорово, что дети могут все потрогать, попробовать. 
Спасибо! (Ученики 46 класса Пяхклимяэской гимназии)

Потрясающе!!! Главное, что все можно потрогать, поиграть, 
понюхать. И это правильно! (Фольклорный ансамбль «Супрядки», 
Нарва)

является «Эстония».
Двери Эстонского Дома в Нарве 

открыты каждому, наши 
мероприятия, как правило, 
бесплатные Добро пожаловать!
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Hea ülikooli 
astuj а!
Olles Eesti vanim ülikool, on Tar
tu Ülikoolil kohustus anda püsiva 
väärtusega tugevat haridust. Uni- 
versitasena peame andma mit
mekesist haridust, niisugust, mil
lega saab hakkama praegu ja tu
levikus. Teame, et tudengid ta
havad parimat ja seepärast töö
tab ülikool iga päev selle nimel, 
et suudaksime teha seda väga 
hästi. Püüame luua mitmekesi
seid ja soodsaid tingimus, kasu
tada kõiki tänapäeva võimalusi. 
Meile annab jõudu koostöö teiste 
Eesti ja paljude välismaa ülikooli
dega. Selles akadeemilises maail
mas on Tartu Ülikool koduks oma 
liikmetele, uutest tudengitest 
ootame tublit täiendust.

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor 
professor Jaak Aaviksoo

Avatud ülikool aitab
Jana Tondi
avatud ülikooli projektijuht A V A T U D  Ü L I K O O L I  

T A S E M E K O O L I T U S E S  
Õ P P I J A T E  ARVAvatud ülikool tegutseb kolled

žis juba kolmandat aastat, kus- eesti keel teise keelena 49 
juures õppijate arv on aasta- sotsiaaltöö korraldus 17 
aastalt suurenenud. Miks? alushariduse pedagoog 89

Seepärast, et avatud ülikooli ärijuhtimine 57
õpe on paindlik: õppida saab töö, Kokku 212
pere ja muude kohustuste kõr- ----------------------------------------------
vait, õppimise koha ja aja võib nustasu maksmine toimub üldju-
õppija valida ise, õppimise kiirus hui semestrite kaupa. Avatud üli-
ei ole rangelt reglementeeritud, kooli raames TÜ Õppekava täit-
Ka ei ole avatud ülikoolis õppijale nud saavad TÜ diplomi,
kehtestatud vanusepiirangut. See- Enamasti jätkavad avatud üli-
juures pole mingit vahet päevases koolis oma õpinguid need õpeta-
õppes ja avatud ülikoolis saadud jad ja lasteaiakasvatajad, kes juba
haridustunnistuse vahel, sest ava- töötavad, kuid kel puudub kõrg-
tud ülikooli õpe vastab tasemelt haridus. Lisaks õpetajakoolitusele
ja nõudmistelt traditsioonilisele on koostöös majandusteaduskon-
iilikooli õppele. na ja Pärnu kolledžiga käivitunud

Avatud ülikoolis õppimine eel- uued erialad: ärijuhtimine ja  sot- 
dab iseseisvat tööd õppematerja- siaaltöö korraldus. Ootame kol
lidega, õppesessioonid toimuvad ledži avatud ülikooli kõiki, kes 
enamasti nädalalõppudel (ärijuh- soovivad omandada kõrghari- 
timise erialal kaks korda kuus) dust, jätkata katkenud õpinguid, 
ning sisaldavad loengute kuula- õppida uut eriala, täiendada oma 
mist, praktikumides ja seminari- teadmisi ja  oskusi või saada lisa
des osalemist, tööd raamatuko- teadmisi mingis huvipakkuvas 
gus. Õppetöö on avatud ülikoolis valdkonnas. Kui Teil on juba ole- 
tasuline, vastavalt kogutud aine- mas konkreetne koolitussoov või 
punktide hulgale kuni 16 ООО Te soovite oma soove veel täpsus- 
krooni aastas (Narva Kolledži tada, võtke julgesti ühendust ava- 
avatud ülikooli õpe on üks odava- tud ülikooliga, et oma idee täide 
maid Tartu Ülikoolis). Õppetee- viia.

Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoone.
FOTO: IRINA KIVIMÄE

Meie anname Tartu •  •

Ülikooli haridust
Head abituriendid, tulge Narva 
õppima, sest meil on huvitav ja 
haridus korralik!

Narva kolledžis õpivad tuleva
sed õpetajad, mis ei tähenda, et 
see on ainus hilisem töövõimalus. 
Pooled meie lõpetanutest tööta
vad koolis. Hea mitme keele os
kus on andnud võimaluse leida 
rakendust eraettevõtluses või lei
da töökoht välismaal.

Kolledž püüab oma üliõpilaste
le õpetada keeli, sealhulgas eesti 
keelt, head arvutitundmist, valik
ainetena kultuurilugu ja sotsiaal
teadusi. Võõrkeeltest õpetame 
inglise, saksa, rootsi, soome ja 
prantsuse keelt. Meie eesmärk on 
koolitada Eesti ühiskonnas hästi 
hakkama saavat inimest. Kes on 
hea ühiskonna liige, sellest võib 
saada ka hea õpetaja.

Kartused ja  ka ootused kolledži 
suhtes seostuvad eelkõige keele
ga: ühest küljest peljatakse, et 
Narva on liialt venekeelne, ja tei
salt jälle, et õppetöö toimub eesti 
keeles. Kolledž on hea õppimis- 
koht kõigile, rahvusest ja koduko
hast sõltumata. Pange ka teie tä
hele, kes te kodus eesti keelt rää
gite! Narva pole kallis linn, elu on 
põnev. Vene keele saab selgeks 
päris kindlasti. See ei jookse 
mööda külgi maha.

Õppetöö käib kolledžis mitmes 
keeles. Tiilevased eesti keele õpe
tajad õpivad muidugi eesti keeles 
ja inglise keele õpetajad inglise 
keeles; üldaineid on võimalik oma 
emakeele järgi valida. See on tõsi,

FAKTE K O L L E D Z I S T

• 650 üliõpilast, neist 450 põhiõppes
• 6 eriala, neist kaks põhiõppes ja 4 avatud ülikoolis
• 5 lektoraati, 25 õppejõudu
• 37.000-köiteline õpperaamatukogu
• 34 töökohaga internetiühendusega arvutiklass
• võõrkeeltekeskus ja spordiklubi

et kolledži üliõpilastest 90% rää
givad emakeelena vene keelt. Nii 
et vene keele kõnelejad satuvad 
kodusesse keskkonda. Eesti keele 
kõnelejad on oodatud vesduspart- 
neriks.

Küsisin üliõpilasnõukogu esi
mehe Nikolai Gorbatšovi käest, 
miks tasub tulla kolledžisse õppi
ma. Ta vastas, et esiteks on kõige 
tähtsam saada hea kõrgharidus, 
teiseks: elada lõbusat üliõpilas
elu, kolmandaks: meie kolledž on 
lihtsalt parim. Mina omalt poolt 
lisaksin, et kolledž pole eriti suur, 
siin tunnevad kõik end ühise pe
rena. Kolledži] on oma korralik 
arvutiklass, üha täienev raam atu
kogu ja  loomisjärgus spordiklubi. 
Ja Narva on ilus ning põnev linn.

Eraldi tahan rõhutada, et me ei 
oota kolledžisse õppima ainult 
keskkoolilõpetajad. Kolledži juu
res töötab avatud ülikool, tasuli
ne kaugõpe. Siin saavad õppida 
nii töötavad õpetajad kui ka sot
siaaltöö ja ärijuhtimise huvilised. 
Õpperühmad töötavad nii eesti 
kui ka vene keeles. Lähemat infot 
avatud ülikoolis pakutavate õppi
misvõimaluste kohta leiate selle
sama ajalehe külgedelt.

Hariduse andmine ei ole vaid 
auditooriumides üliõpilastele pee
tavad loengud, vaid kõik see, mis 
aitab laiendada silmaringi ja  mõis
ta paremini maailma. Oleme see
pärast alati püüdnud pakkuda 
midagi ka Narva linna elanikele. 
Nimetame ainult selle nädala 
sündmusi. Kogu nädala on ava
tud näitus “Iidse Egiptuse müs
teerium”, mis on huvitav nii väi
kestele kui ka suurtele. Esimest 
täisnädalat töötab eesti keele ja 
kultuuri keskus Eesti Kodu, kol
mel päeval oodatakse kooliõpila
si eestikeelsetele ettevõtmistele. 
Teisipäeval külastas kolledžit 
Ameerika Ühendriikide suursaa
dik, kolmapäeval aga Soome Ins
tituudi direktor. Kolmapäeval oli 
kolledžis Soome päev, avati tun
tud soome kunstniku Kaj Stend- 
valli näitus. Samal päeval näidati 
kolledžis Arvo Iho filmi “Impee
riumi lapsed”. Täna on avatud 
uste päev. Toimuvad õpetajate 
täienduskoolituskursused ja  Nar
va giidikoolitus. Maja on täis rah
vast, nii suuri kui ka väikeseid!

Teie Katri Raik, 
kolledži direktor

L Ü H I D A L T

Iidse Egiptuse 
Müsteerium jätkub
Näituse esimese kolme nädala 
jooksul on seda külastanud um
bes 2500 inimest, näitus jääb 
avatuks kuni 5. aprillini.

Kunstinäitus
Narva kolledži esimese korruse 
koridoris on soome nüüdiskunst- 
niku Kaj Stenvalli pardimaalide 
näitus. Näitus on tasuta.

2001. aasta 
sisseastumis
konkurss
Eelmisel aastal oli sisseastumisel 
konkurss:

• eesti keel teise keelena -  3,87 
inimest kohale;

• inglise keele õpetaja -  4,4 ini
mest kohale;

•alghariduse pedagoog -  2,84 
inimest kohale.

Prantsusmaa
infopäev
4. aprillil toimub kolledžis Prant
susmaa ja Euroopa Liidu Infobü- 
roo infopäev.

Teaduslikud
konverentsid
25. aprillil toimub kolledžis teine 
üliõpilaste teaduslik konverents. 
Selle käigus esitavad tudengid et
tekandeid oma uurimisaladelt.

Valmis ajaloo CD
Märtsikuus valmis kolledži tel

limusel kakskeelne CD eesti aja
loost. CD valmistas kaardifirma 
Regio, tekstid koostas dotsent 
Hillar Palamets.

Raamatumüük
Iga kuu teisel ja kolmandal es
maspäeval 10.00-16.30 toimub 
kolledžis eestikeelsete raamatute 
müük.
Kolledži garderoobis jätkub iga 
päev nõukogudeaegsete raam a
tute müük, hind 1,- kroon tükist.

KVN -  tudengimäng
Kolledži üliõpilased võtavad 
meelsasti osa KVN-i turniiridest 
ja on saavutanud ka mitmeid või
te. Viimati jõuti KVN-i Balti Esilii
gasse.

Kes on kolledži 
õppejõud?
Hetkel on kolledžis 25 õppejõu
du. Enamus neist on noored spet
sialistid (ligi 60% neist ei ole veel 
35 aasta piiri ületanud). 2 /3  õp
pejõududest jätkavad ka ise õpin
guid doktorikraadi saamiseks. Li
saks peavad loenguid ka Tartu 
Ülikooli professorid.

Stipendiumi*
konkurssid
Kõikide stipendiumikonkursside 
kohta saab infot TÜ Sihtasutusest. 
Aadressil
http://w w w .ut.ee/sihtasutus 
on saadaval taotlusvormid ja  sta
tuudid.
E-post: im@ut.ee

U N IVERSITASH ITA
TARTU ÜLIKOOL TASUTA

http://www.ut.ee/sihtasutus
mailto:im@ut.ee
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SISSEA STU M ISEK SA M ID

Põhiõpe
Sisseastumiseksamid toimuvad
8.-17. juulini 2002 alushariduse 
pedagoogi erialale kandideerimi
sel, hum anitaarainete õpetaja eri
alale kandideerimisel arvestatak
se vaid riigieksamite tulemusi.

Alushariduse pedagoog
• Kutsesobivuskatse 
•Vene keel (test)
•Emakeele kirjand -  riigiek

sam
•Võõrkeel -  riigieksam

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena

Vene õppekeelega koolide lõ
petanutele

•Eesti keel kui teine keel - 
riigieksam

• Emakeele kiijand - riigieksam 
•Võõrkeel -  riigieksam

Eesti õppekeelega koolide lõ
petanutele

•Emakeele kiijand -  riigiek
sam

•Võõrkeel -  riigieksam

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala inglise keel

• Inglise keel -  riigieksam 
•Emakeele kiijand -  riigiek

sam
•Võõrkeel -  riigieksam (ingli

se, saksa või prantsuse keel)

Avatud ülikool
Sisseastumiseksamid toimuvad 7. 
eptembril 2002 a.

Alushariduse pedagoog
• Kutsesobivuskatse
• Erialatest

Humanitaarainete õpetaja 
vene Õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena

Vene õppekeelega koolide lõ
petanutele

• Eesti keele kirjalik test 
•Vesüus

Eesti õppekeelega koolide lõ
petanutele

• Emakeele kirjalik test

Majandusteadus
•Akadeemiline test

Sotsiaaltöö korraldus
•Akadeemiline test

Uus aasta, uus õppesüsteem ja uus sisu

Õppejõu pilguga
Vjatšeslav  Konovalov
võõrkeelte lektoraadi juhataja

Tartu Ülikooli Narva Kolledž lõ
petab sellel kevadel oma kol
manda tööaasta. Ja kuigi seni 
kolledžil «päris omad» vilistla
sed puuduvad, on juba kahe 
lennu lõpetajatele antud Tartu 
Ülikooli diplomid.

Kolledži töö edukust näitab 
minu arvates kasvõi see, et oma 
erialal tööle hakkavate lõpetajate 
protsent on väga kõrge, oluliselt 
kõrgem, kui teistes pedagoogilist 
kõrgharidust andvates Eesti koo
lides. Näiteks 2000. aastal inglise 
keele õpetaja eriala lõpetanutest 
töötab umbes 70 protsenti oma 
erialal. Kolledži selline tulemus 
annab lootust, et Eesti õpetajate 
vananemine on ajutine tendents.

Üleminek 3 + 2  õppele sundis 
uue pilguga üle vaatam a ka õpe
tajakoolituse õppekavad. Kolledži 
juhtkond, nähes, et tulevased lõ
petajad vajavad kvalifikatsiooni, 
mis võimaldab neil õpetada ka 
gümnaasiumiklassides, töötas väl
ja  uued õppekavad, mis on täna
seks saanud heakskiidu nii hari
dusministeeriumis kui ka ülikoo
lis eneses. Juba 5 aasta pärast 
ootame esimesi põhikooli õpetaja 
eriala lõpetajaid, kellel on m a
gistrikraad. Loomulikult ei püsti- 
ta sellised m uudatused uusi nõu
deid ainult üliõpilastele, vaid ka 
kolledži õppejõududele, eeldades 
neilt professionaalsuse kasvu. Just 
seepärast peab viie aastaga kasva
ma doktorite hulk õppejõudude 
seas vähemalt 40 protsendile.

Erilist tähelepanu väärivad kol
ledži sisesuhted. Kolledži põhiõp

pes õpib veidi üle 500 üliõpilase. 
Õppetöös on nad jagunenud pa
raja suurusega rühmadeks, mis 
minu arust mängibki võtmerolli 
üliõpilaste ja  õppejõudu vahelise 
tulemusliku suhte kujunemises. 
Kindlasti mängivad siin rolli ka 
ligi 10 aasta vanused traditsioo
nid, osalt pärit juba Naiva Kõrg
kooli aegadest, aidates luua meel
divat “kammerlikku atmosfääri”.

Minu arvates on kolledži õppe
jõud parimaks näiteks integratsioo
nist. Kahe aasta jooksul on kolledž 
aidanud õppejõududel omandada 
riigikeelt ja need jõupingutused on 
kandnud vilja. Ja ehldd TÜ Narva 
Kolledž on kõrgkool, kus paljusid 
aineid loetakse vene keeles, kasvab 
pidevalt nende ainete hulk, mida 
saab kuulata vaid eesti keeles. Kol
ledžis ei tule kunagi ette vaidlust, 
mis keeles üht või teist üritust kor
raldada, sest kõik osalised saavad 
aru nii eesti kui vene keelest. Kee- 
letõkete kõrvaldamine selleks, et 
saavutada tähtsamaid eesmärke, 
aitab kollegiaalsete suhete arengu
le ainult kaasa.

Lõpuks tahaks rääkida ka tulevi
kuplaanidest. Neid on kolledžil pal
ju ja nad kõik puudutavad kolledži 
kui haridus- ja kultuurikeskuse rolli 
kinnistamist Ida-Virumaal. Tihenda- 
me kontakte nii lääne- kui ka ida
poolsete kõrgkoolidega, et elavdada 
õppejõudude ja üliõpilasvahetust 
ning korraldada ühisprojekte, näi
teks luua tõlgieriala lisaõppevõima- 
lus. Tillemas on vene keele suvekool 
eesüastele, kaugemas perspektiivis 
ka välismaalastele. Kõiki plaane siin 
üles lugeda pole kahjuks võimalik, 
seepärast: tulge külla, sest oma silm 
on kuningas!

Marvi M ikk
TÜ õppeprorektori abi

Sügisest ülikoolis õpinguid 
alustavad tudengid jõuavad 
diplomini teisiti kui nende va
nemad kolleegid.

Senikehtivas õppesüsteemis oli 
nelja-aastaste bakalaureuseõpin
gute lõpetanu erialaspetsialist, 
magistriõpe oli aga valdavalt suu
natud teadustöö tegemisele.

Uue süsteemi eelised
Uues õppesüsteemis omandab 

üliõpilane bakalaureuseastmes 
erialased baasteadmised, kuid ta 
ei ole veel väljakoolitatud spet
sialist. Kes soovib saada eriala
spetsialistiks, jätkab õpinguid 
neljandal ja  viiendal aastal m a
gistriõppes. Pärast viit õppeaastat 
om andab ta magistrikraadi. Prae
guste prognooside kohaselt ooda
takse, et magistriõppes jätkaks 
oma õpinguid 75% bakalaureuse
astme lõpetanutest.

Üha tihenevad sidemed eri 
m aade ülikoolidega on suuren
danud meie üliõpilaste võimalusi 
Õppida semestri või rohkemgi 
teistes ülikoolides. Uuest õppe
süsteemist on üliõpilasel kasu ka 
siis, kui ta läheb õppima välis
maale, sest nii bakalaureuse- kui 
ka magistriõpe kestavad enami
kus Euroopa riikides kokku viis 
aastat.

Uus sisu
Mõnikord on arvatud, et 3 + 2  

õppesüsteemi puhul on tegemist 
bakalaureuse- ja  magistrikraadi 
devalveerimisega. See pole nii, 
sest uus õppesüsteem toob enda
ga nii uue sisu, põhimõtted kui ka 
koolitamise eesmärgid.

Senikehtinud süsteemi puudu-

Uued õppekavad eeldavad senisest parem at kvaliteeti nii üliõpilastelt kui õppejõududelt.
FOTO: tRINA KIVIMÄE

seks on peetud liiga pikka õppe
kava täitmiseks kulunud aega, sa
m uti suurt ülikooliõpinguid üldse 
mittelÕpetavate üliõpilaste hulka. 
Õppeaja pikaks venimine oligi 
üks põhjusi, miks Bologna dekla
ratsiooni koostades võeti aluseks 
just 3 + 2  õppesüsteemi rakenda
mine. Esimese kolme aasta järel 
on üliõpilane saavutanud m õnin
gase valmisoleku tööturu jaoks 
ning omades kõrgharidust tõen
davat diplomit, on tal soovi kor
ral võimalik alustada iseseisvat 
kaijääri. Enamikku lõpetajaid 
oodatakse aga magistriõppesse, 
kus õpe on suunatud kitsamale 
erialale.

Laiapõhjaline koolitus
Tartu Ülikooli uute bakalaureu- 

seõppekavade järgi antav kooli
tus on laiapõhjalisem. Õppeka
vad on üles ehitatud moodulõp- 
pekavana, mis annab üliõpilasele 
laiema võimaluse kombineerida 
ja  ise otsustada om a õpingute 
sisu üle. Kõik õppekavad on jao 
tatud kuude valdkonda: täppis-, 
loodus-, humanitaar-, meditsiini- 
ja  sporditeadused, sotsiaal- ning 
haridusteadused.

Ühte valdkonda kuuluvatel õp
pekavadel on vähem alt 16 aine
punkti mahus ühisosa. Paljud õp
pekavad sisaldavad enam  kui 
ühte suunda ning üliõpilasel on 
võimalik valida, millises kitsamas 
valdkonnas ta  soovib teadmisi 
om andada. Nii on näiteks riigi
teaduste õppekava järgi õppijal 
võimalik valida avaliku halduse, 
võrdleva poliitika ja  rahvusvahe
liste suhete suuna vahel. Samal 
ajal võib üliõpilane soovi korral 
valida teise suuna mõnest oma 
või hoopis teise valdkonna õppe
kavast. Näiteks üliõpilane, kes

õpib majandust, võib valida tei
seks suuna- ja  erialamooduliks 
õigusteaduse, läbides eelnevalt 
õigusteaduse suunamooduli eel
dusained. Bakalaureuseõppekava 
täitmisel tuleb valida ka kolm va- 
likmoodulit (kokku 12 AP). Valik- 
moodulid võimaldavad üliõpilasel 
sooritada teise õppekava suuna- 
või erialamooduli eeldusaineid või 
omandada laiemaid teadmisi pea
aines. Üliõpilasel on õigus valida, 
kumba varianti ta kasutab. Valik- 
moodulite ning suuna- ja  eriala
mooduli valimine väljastpoolt 
oma õppekava annab üldjuhul li
savõimaluse teise eriala magistri
õppesse kandideerimiseks.

Bakalaureuseastme põhiees
märkideks ongi anda laiapõhjali
ne baasharidus, avardada silma

ringi, Õpetada õppima ning tead
vustada elukestva õppe vajadusi.

Samuti on m uutunud magistri
õppe eesmärk, kus olulisimaks on 
saamas erialaõpe ja  spetsialisti- 
koolitus ning ettevalmistus dok
toriõppesse astumiseks. Kui seni
kehtivas õppesüsteemis oli m a
gistriõpe teadusõppe esimene 
aste ning õppekava sisust poole 
täitis magistritöö koostamine, siis 
uues Õppesüsteemis on magistri
õppe eesmärk eeskätt erialase et
tevalmistatuse andm ine ning see
tõttu on õppekavas tunduvalt 
suurendatud erialaõppe mahtu. 
Magistritöö on aga veerand kogu 
magistriõppe mahust.

Uus Õppesüsteem ei too endaga 
esialgu kaasa olulisi muudatusi 
doktoriõppes, kuid lähiaastatel

on kavas läbi vaadata ka kõik 
doktoriõppekavad. Uues õppe
süsteemis on teaduskraadiks üli- 
kooliõppe kõrgeim kraad -  dok
torikraad.

Haridussüsteemi m uutum ine 
on pidev protsess. Lõppenud on 
aeg, kus ükskõik kui kõrge diplo
miga päijatud Õppija võis viimast 
õpikut kinni lüües endale kinnita
da, et nüüd on ta valmis asja
tundja mitmekümneks aastaks 
või kogu eluks. Nii on ka ülikooli- 
õpingutega, mille olulisust inime
se kujundajana on kindlasti raske 
üle hinnata. Tartu Ülikool pakub 
teile universitasena oma pari
maid tingimusi ja  võimalusi, siit 
saadu rakendamine on aga teie 
endi kätes.

Kuidas elab eesti tudeng Narvas?
Kristi ja B irgit
Narva kolledži tudengid

Eestlased on Narvas alati olnud 
vähemusrahvus, kuid kuidas 
nad siis elavad?

Tihtipeale tundub eestlaste elu 
Narvas teistele eesdastele küll 
väljastpoolt hirmutav, kuid seda 
vaid esmapilgul. Kui eestlane m u
ja lt Eestist on end Narvas sisse 
seadnud, siis pole asi enam  sugu
gi nii hull. Esialgsest puuvene- 
keelest saab poole aastaga juba 
arusaadav suhtlustööriist, ehkki 
mõningate, venelaste poolt küll 
täiesti aktsepteeritavate tõrgete
ga.

Narvas saab eesti keeles pea 
probleemideta hakkama. On 
muidugi ka apse ja  möödapane- 
kuid, kuid samas võetakse paran
dusettepanekuid väga altilt kuul
da ja  vigu püütakse parandada. 
Keele õppimine on saanud popu
laarseks, nii noorte seas kui vane
mate inimeste hulgas.

Meie kolledžis on palju vene 
rahvusest töötajaid ja  keeleÕppi- 
mine edeneb nende hulgas väga 
jõudsalt. Meie püüam e õppida 
vene keelt ja  venelased jälle eesti 
keelt. On väga kena, et venelased 
suhtuvad Naiva vähestesse eest
lastesse väga sõbralikult. Niimoo
di me siis üksteist aitamegi ja  nii 
see elu käibki meie linnas. Meil, 
eestlastel, on tihti isegi veidi 
priviligeeritud tunne -  meid on ju  
nii vähe.

Meie kolledž meie toreda di
rektori Katriga eesotsas on m uu
tunud üheks eesduse edasiviijaks. 
Meil toimub palju konverentse, 
loenguid ja  muud sarnast. Üheks

E ksam il on kõik tudengid võrdsed. f o t o : ir in a  k iv im ä g i

teemaks on kindlasti eestlus Nar
vas. Sageli võtame vastu külalisi 
välismaalt. Ütleksime paljudele 
“komadele”, et tulge Narva! Tulge 
ja  vaadake meid ja  meie ilusat 
linna ja  kolledžit. Oleks tore, kui 
ka eesdased mujalt Eestist näek

sid Narvat ja  selle elu oma silma
ga. Arvame, et paljud imestaksid 
ja  leiaksid endale palju uut ja 
huvitavat.
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Narva pakub palju valikuvõimalusi

Tatjanapäev on ju ba  terve kümnendi N arva tudengitraditsioonide kulminatsiooniks.
FOTO; IRINA KIVIMÄE

Küsis Pavel Kurakin

Austraaliasse või Ameerikasse. 
Selline on paljude noorte eesti
venelaste unistus ja sihtpunkt. 
Paljutki kõigil ei õnnestu seda 
unistust teostada. Aga mõni ük
sik lööb läbi ja annab sellega 
innustust teistelegi. Meie omalt 
poolt avaldame allpool täieliku 
tõe selle kohta, miks üks (Koht- 
la-Järve) Ameerikasse ihanud 
tüdruk jäi õppima Narva kolled
žisse.

Diana, Sa ei ole ju  Narvast pä
rit. Miks Sa siis Narva kolled
žisse tahtsid tulla?

Nojah, m a ei ole tõesti Narvast 
pärit. Aga see ei tähenda midagi, 
sest ega ma Narvast väga kaugel 
ka ei ela, umbes 60 kilomeetrit, 
nimelt Kohtla-Järvel. Ja  kolled
žisse ei tahtnud ma üldse tulla, 
tahtsin hoopis Ameerika Ühend
riikidesse sõita, dokumendid olid 
praktiliselt valmis. Tegin igaks ju 
huks Naivas eksamid, need läksid 
edukalt ja  ühel suvisel päeval he
lises minu vanematekodu lauate
lefon: “Kas soovite õppida Narva 
kolledžis?”. Toru võttis ema: 
“Loomulikult!”. Nii sattusingi 
Narva kolledžisse õppima. Kui 
oleks vaba valik antud, siis olek
sin hoopis soovinud õppida disai
ni.

Kuidas Narva sind vastu võttis?
Esmalt olin šokis, Narva oli 

justkui eraldi riik. Aja jooksul see 
mulje muutus, võimalik, et mitte 
ainult mulje, vaid ka Narva ise. Ja 
ikkagi on veel Narvas palju asju 
puudu: noortele pole piisavalt 
m eelelahutut, puudus on headest 
ja  odavatest kohvikutest.

Millise eriala sa valisid?
Dokumente esitades märkisin 

esimese valikuna inglise keele, 
varuvariandina aga eel- ja  alg
klasside õpetaja eriala. Sellele vii
masele erialale sain ka sisse. Ühel

hetkel avastasin, et kunagisest 
teisest valikust oli saanud esime
ne. Et. mulle meeldib õppida just 
algklasside pedagoogikat, lisaks 
meeldimisele sain ka aru, et see 
annab laiema hariduse. Ja lisaks 
kõigele -  pedagoogika- ja arengu- 
psühholoogia-alased teadmised 
kuluvad ka tulevases pereelus 
ära. Kuid ega huvi inglise keele 
vastu seepärast veel ei vähene
nud.

Mis veenis Sind oma Ameerika 
sõidust loobuma?

Millal ma üm ber mõdesin, seda 
ma enam  ei mäleta. Teisel kursu
sel tahtsin ikka veel ära sõita, 
kuid ühel hetkel mõistsin, et hari
dus on tähtsam. Ja nüüd olen ma 
otsustanud, et ei kavatse leppida 
seni saavutatuga, vaid tahan pä
rast kolledži lõpetamist edasi õp

pida. Olen mõelnud võimalusele 
jä tkata oma haridust välismaal.

Nüüd õpid Sa Narva kolledžis. 
Mida see Sinu jaoks tähendab?

See tähendab suurepärast õhk
konda, õppeosakonna sooja suh
tumist, õppejõudude mõistvat 
käitumist. Minu arvates on (just 
suurte koolidega võrreldes) kol
ledži plussiks see, et meil tunne
vad kõik kõiki. Õppejõud m äleta
vad üliõpilasi nägupidi ja  tuden
gid tervitavad õppejõude 
tänavaljuba kaugelt. Seda tunnet 
võiks nim etada sõnaga, millega 
tähistatakse Tartus mingi sõprus
konna, kursuse või üliõpilasorga
nisatsiooni ühtekuuluvust: üli- 
koolisõprus.

Võrreldes Tartu ülikooliga on 
Narva kolledž veel väga noor.

Kas “ülikoolisõprust” on ka 
Narvas tunda?

Küllap ikka. Vähemalt nende 
jaoks, kes elavad ühiselamus. Elu 
seal on täpselt samasugune nagu 
Tartus, igav ei hakka kunagi. Kes 
on elanud, see teab, teistele pole 
m õtet seletada, vaid ainult soovi
tada: Elage ühiselamus ja  saate 
teada, et ülikool on hoopis roh
kem kui ainult loengute kuulami
ne ja eksamiteks õppimine.

Tegelikult ei olegi ühikas nii 
täthis, vaid ikkagi see keskkond, 
kus Sa õpid. Kolledžis toimuvad 
ju  pidevalt erinevad üritused. See 
annab võimaluse nii ennast kui 
ka oma sõpru harida. See viima
ne on eriti tähtis.

Kas on ka igavaid loenguid?
Aeg-ajalt m õned ikka on. Mõni

kord kasutavad õppejõud term i

neid, millest me aru ei saa, või 
siis leiavad, et peaksime ööpäev 
läbi istuma raamatukogus. Minu
le isiklikult ei meeldi loengud, 
kus peab palju konspekteerima, 
rohkem meeldivad seminarid ja  
praktikad. Kindlasti pole see üldi
ne arusaam, vaid pigem minu 
isiklik eelistus.

Mida Sa oma haridusega peale 
hakkad?

Tahan head töökohta. Tahan 
endale maja Narva-Jõesuus. Ta
han maailma näha ja  reisida.

Hea küll, ei ole m õtet ärrituda, 
liialdasin nimelt. Ka mulle meel
dib kindlustunne (muuhulgas ka 
materiaalne), kuid minu arvates 
on ikkagi oluline enda arendam i
ne, soov edasi liikuda ja  püüd 
ennast harida. Piirduda kogu elu 
ainult sellega, et teenida raha 
maja või auto ostmiseks, on minu 
arvates lühinägelik käitumine.

Mida Sa teed pärast kolledži 
lõpetamist. Ehk seod oma elu 
Narvaga?

See pole sugugi võimatu, sest 
Narva pakub väga palju võimalu
si. Tean, et tartlased ja  tallinn- 
lased ja  tegelikult eesdased kogu 
ülejäänud Eestist peavad Narvat 
mahajäänuks. Küllap see ongi nii, 
kuid samas annab see m ahajää
mus erakordse võimaluse alusta
da Narvas paljut, mille alustam i
ne on mujal Eesti linnades võima
tu.

M ärkamatult hakkan ka ise 
m uutum a üha rohkem narvala
seks. Kui esimesed pool aastat 
sõitsin koju iga nädal, siis teisel 
semestril juba vaid paar korda 
kuus. Nüüd aga arvan, et minu 
lähedased võiksid ise Narva tulla. 
Kasvõi seepärast, et mõista: Nar
va on turvaline linn, siin on või
malik tööd teha ja  ka meelt lahu
tada.

mad hakkasid otsutama, millise 
õpetaja hoole all annavad nad 
oma järeltulijad, siis olid nad 
väga rahul faktiga, et olin lõpeta
nud Narva kolledži ja  et mul oli 
Tartu Ülikooli diplom. Kooli kol
lektiiv võttis mind väga hästi vas
tu  -  emotsionaalselt (aga samas 
ausalt) öeldes -  nad on fantastili
sed inimesed, kes aitavad oma 
nõuannetega alati, kui mul min
geid probleeme tekib. Ja mõni
kord neid probleeme ikka tekib -  
teadagi, uue ja  noore ja  värske 
õpetaja asi.

Veidike tulevikuplaanidest kah. 
Tahan oma Õpinguid jätkata ja 
ilmselt teen seda Narva kolledži 
avatud ülikoolis. Miks? Aga see
pärast, et tahan saada kvalifikat
siooni erialal, mida eesdased ise 
nimetavad üsna kohmaka nime
ga: “eesti keele teise keelena õpe
taja”.

Võib ju  uuesti küsida: miks? 
Miks eesti keel? Aga kui teeks 
täna nii, et jätaks sellele küsimu
sele vastamise esitaja enda hoo
leks! Eesti keeles levinud väljen
dit kasutades: olgu see tänase 
päeva suure ringi küsimus. Teisi
sõnu: las igaüks vastab ise, miks 
on tal vaja eesti keelt. Kui vastata 
ei oska, siis mina olen valmis 
aitama!

Minu õpilaste vanemad on rahul minu diplomiga
Jelena Šestak
TÜ Narva kolledži
2001. aasta lõpetaja

Kolledžit tutvustavates materja
lides rõhutatakse, et siin antav 
diplom ei erine milleski Tartu 
Ülikoolis antavast diplomist -  
vastupidi, tegemist ongi Tartu 
Ülikooli diplomiga. Võin oma 
kogemustele toetudes kinnita
da, et see tõesti nii on.

Kasvasin üles Rakveres ja lõpe
tasin seal ka kooli, Rakvere vene 
gümnaasiumi. Tublile tüdrukule 
tüüpiliselt (andku m arakrattidest 
tublid ja  halvasti õppivad poisid 
mulle andeks!) õppisin hästi. Võt
sin tihti osa erinevatest konkurs
sidest ja olümpiaadidest (sealhul
gas ka eesti keele omast), saavu
tasin auhinnalisi kohti, sain dip
lomeid ja  tänukirju.

Pärast kooli lõpetamist astusin 
Narva Kõrgkooli klassiõpetaja 
erialale. Ühel hetkel sai Narva 
Kõrgkoolist ülikool -  Tartu Üli
kooli Narva Kolledž ja  meist see
ga (pärast teise kursuse lõpeta
mist) Narva kolledži tudengid. 
Olin tubli edasi (seda küll öelda 
ei saa, et see lihtsalt tuli) ja  ühe 
parim a kolledži lõpetajana kutsu
ti mind 2001. aastal presidendi 
vastuvõtule. Lihtsalt kui hea lõpe
taja. See, et hiljem sai presidendi 
vastuvõtul juhuslikust üles võe
tud pildist (vaata sedasama minu 
loo illustratsiooni) integreerumi-

Jelena Šestak presidendi vastuvõtul. See foto võitis Integratsiooni Sihtasutuse fotokonkurssil
“N aeratused” I  preemia.

se fotokonkurssi “Naeratused” 
parim pilt, on fotograafi, aga mit
te minu kiituseks. Mina olin ülla
tunud ja  natuke kohmetu ning 
seda püti vaadates tunnen end 
seniajani samamoodi.

Veel enne presidendi vastuvõt
tu ja  kohe pärast kolledži lõpeta
mist kutsuti mind tööle eesti kee
le õpetajaks Narva Hum anitaar
gümnaasiumisse. Olen seal 1-5 
klassi eesti keele õpetaja. Ei teagi,

FOTO: MARKO MUMM

mis mind rohkem aitas seda suu
repärast tööd saada -  kas minu 
kolledži õppejõudude soovitused 
või Tarut Ülikooli diplom. Küllap 
mõlemad. Ei taha küll kiidelda, 
aga kui esimese klassi lapsevane-

A V A L D U S T E
V A S T U V Õ T T

Põhiõpe
Alushariduse pedagoog

26. juuni -  5. juuli 2002 kell
10.00-16.00 Narva kolled *is ja ^  
Tartu Ülikooli peahoones (Tartu, 
Ülikooli 18).

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena või inglise keel
26. juuni -  17. juuli 2002 keD
10.00- 16.00 Narva kolled *is js 
Tartu Ülikooli peahoones (Tartu 
Ülikooli 18).

Avatud ülikool
26. juuni -  17. juuli ja  5. august -  
30. august 2002 kell 10.00-16.00* 
auditooriumis 101 Narva kolled
žis ja  Tartu Ülikooli peahoones 
(Tartu, Ülikooli 18).

V A J A L I K U D
D O K U M E N D I D

Põhiõpe
Vastuvõtukomisjonile tuleb esita
da järgmised dokumendid:

•vorm ikohane avaldus (koha
peal);

•keskharidust tõendav doku-* 
m ent (originaal ja koopia) või 
tõestatud ärakiri;

• riigieksamitunnistus (origi
naal ja  koopia) või tõestatud 
ärakiri;

•kolm fotot 3 x 4  cm;
• passi või m uu isikut tõendava 

dokumendi isikukoodiga le
hekülje ja  nime muutmisel 
nime m uutm ist tõendava do
kumendi koopia.

Vene õppekeelega kooli lõpeta
nul, kes ei ole sooritanud eesti 
keele kui teise keele riigieksamit, 
tuleb esitada eesti keele kesktase- 
meeksami tunnistus või tõend ek
sami sooritamise kohta.

Avatud ülikool
Kõik erialad
•vorm ikohane avaldus (koha

peal);
•kolm  fotot 3 x 4  cm;
• passi või m uu isikut tõendava 

dokumendi isikukoodiga le
hekülje ja  nime muutmisel 
nime muutm ist tõendava d o 
kumendi koopia.

Kõik erialad, välja arvatud 
majandusteadus

•kõrg- või kutseharidust tõen
dav dokum ent (originaal ja 
koopia) või tõestatud ärakiri.

Alushariduse pedagoog
• curriculum vitae;
•kooli soovituskiri koolis töö

taval keskharidusega Õpetajal 
riigieelarvelisele õppekohale 
kandideerimisel; w

•kõrg- või kutseharidust tõen
dav dokum ent (originaal ja 
koopia) või tõestatud ärakiri;

•Riikliku Eksami- ja  Kvalifikat
sioonikeskuse tõend õppetu
lemuste Eestis kasutatava 
hindamissüsteemiga vasta
vusse viimise kohta välismaal 
keskhariduse omandanul, kui 
riigieksamid ei ole sooritatud 
Eestis.
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Eesti Kodu Narvas Täienduskoolituskursused M I D A  A R V A T A K S E  
N A R V A S T ?

Jrmo Reitav
uhataja

lesti Kodu Narvas -  mis see on? 
/lingi igav koht, kus nõutakse, et 
a eesti keelt räägiks? Kas see 
oht, kus mardi- ja  kadripäeva 
>eetakse? Kas sinna peab mine- 
ia? Kas seal on ka mulle midagi 
uvitavat?
Uus Eesti Kodu tekitab palju 

iisimusi. Kodu ise on üks aium  
olledeis, kust saab informatsioo- 
i eesti keele ja  kultuuri kohta, 
us üliõpilased teevad osa oma 
edagoogilisest praktikast. Iga 
uvüine peab sellest infopunktist 
bi saama. Ühtlasi on see ka või- 
lalus eesti keeles suhtlemiseks.
Eesti Kodu ei ole ainult ruum  

ga infopunkt. Eesti Kodu korral- 
ab erinevaid üritusi: raam atu- 
sitlusi ja  -m üüke, loenguid, koh- 
umisi, näituseid jne. Nende ette- 
õtmiste eesmärk on tutvustada 
'.estimaad, näidata, mis Eesti- 
naal huvitavat, mille poolest 
estlased teiste rahvustega sama- 
levad ja  mille poolest erinevad.

Mille poolest Teile isiklikult 
õiks Eesti Kodu lähim atel kuu- 
lel olla huvitav? Kui olete kesk- 
cooli lõpetamas, siis saate siit jä- 
'ele küsida õppimisvõimaluste 
cohta Eesti erinevates kõrgkooli- 
les. Kui Teil on koolis sattunud 
ceerulisevõitu referaadi teema 
iesti kohta, siis püüab Eesti Kodu 
lidata. Kui olete kooliõpetaja, siis 
lurige just Eesti Kodust erinevate 
iesti-teemaliste koolituste kohta.

Eesti Kodu Narvas uks on ava- 
ud kõigile, meie ettevõtmised on 
lldreeglina tasuta. Tere tulemast! Hetk enne Eesti Kodu N arvas avam ist. FOTO: IRINA KIVIMÄGI

N A R V A  K O L L E D Ž  S O O V I T A B :

№RVA LEGENDID 
ekstid valinud Mall Hiiemäe, 
(ommentaarid ja eesõna Tanel 
tfazur ja Katri Raik
>larva: TÜ Narva Kolledž, 2002.
36 lk. Hind 30 kr.

/ähem kui nädal tagasi Umus kol- 
edži toimetamisel ja kiijastamisel 
aamat“Narva legendid". See fakt 
m seda oluüselm, et viimane eesti
keelne legendikogumik Narva jut- 
udega ilmus 1924. aastal August 
rõnuristi sulest, pärast seda on 
legendideturul“ valitsenud vaikus, 
laamat on mõeldud kõigile, ise- 
iranis aga ajaloohuvilistele, 

Värsklet trükist ilmunud raa- 
natus on kokku 18 legendi, kõik 
arustatud sõnaseletuste ja  aja- 
ooliste kommentaaridega. Nii 
aab üheaegselt nii mõnusa luge- 
niselamuse kui ka teadmisi Nar- 
a ajaloost. Legendid on tänapäe- 
a lugejale normaliseerutud Mall

NARVA

LEGENDID

Hiiemäe, kommentaaride ja  ees
sõna autoriteks on Tanel Mazur ja  
Katri Raik.

Siinkohal ka üks lühem legend, 
saamaks ettekujutust, m ida raa
m atust leida võib:

“Keiser Peeter I olnud 
Narvas. Käinud siin 
mõnes kohas, läinud ka 
Narooua jõe suhu. Aeg 
jõudnud lõunasse. Keiser 
tundnud sõömaisu. Mis 
külakohas võtta?
Keiser käskinud vasikat 
otsida ja  praeks 
valmistada. Otsitud kõik 
küla läbi, aga vasikat ei 
ole saadud. Keiser 
pidanud tühja kõhtu 
kannatama. Sellepärast 
pannud ta sellele kohale 
nimeks Hungerburg, see 
tähendab, näljalinn, 
mida see koht ka 
tänapäevani kannab.

Hea kooliõpilane, 
5petaja ja huviline

Eesti idapiiril on riigi suuruselt 
oimas linn -  Narva. See on ilus 
\ roheline koht, millel on aukar- 
istäratav ajalugu ning huvitav 
llevikuperspektiiv. Tõsi, see linn 
n veidi teistmoodi kui enamus 
esti teisi paiku. Siin räägitakse 
aldavas enamuses vene keelt, 
ahjuks on ka tööpuudus Narvas 
lärkimisväärselt suurem  kui üle- 
änud Eestis. Samas hakatakse 
ist Narvas üm ber ehitam a elekt- 
jaamu, kust tuleb meie kõikide 
ibade valgus, siin toodetakse ka 
?sti voodiriide kangas ja tehakse 
isaid käterätikuid.
Kahjuks arvatakse Narvast pi
rni halba kui head. Räägitakse,

et siin on palju narkom aane ja 
kuritegevust, ega osata eesti 
keelt. See on ilmne liialdus. Tul
ge, veenduge ise!

Me kutsume Teid Narva, tulge 
vaadake ise, külastage Hermanni 
kindlust ja  heitke pilk üle piiri

^ ■ Uarvas

Venemaale. Te näete oma silmi
ga, kust on pärit Eesti 5-kroonise 
vaade. Peatuge Rootsi Lõvi juures 
ja  kuulake kahest kangest valitse
jast Karl XII ja  Peeter I. Me korral
dam e Teile linnaekskursiooni, 
-n itam e kindlust, pakume lõuna- 

ögi. Teid saadavad Tartu Üli- 
ioli Narva Kolled • i üliõpilased. 
Tulge Narva, tulge Eesti ja  Vene 
irile. Me ootame Teid. Narva ei 
г “Eesti Siber”, see on Tartust 
ma kaugel kui viimane Tallin- 
ist või Tallinnast sama kaugel 
ii pealinnast Võru.

Tere tulemast Narva!
Eesti Kodu Narvas

Tatjana Babanskaja
täienduskoolituse peaspetsialist

Haridusasutuste töötajate täien- 
duskoolituskursuste korraldam i
ne on Tartu Ülikooli Narva Kol
ledži üks oluline töösuund. Ainu
üksi 2001/2002.Õ.a. sügissemest
ril võttis kursustest osa enam  kui 
300 inimest.

Kursuste programmid on koos
tatud vastavalt Haridusministee
riumi nõuetele ja  Euroopa Liidu 
õppestandarditele. Õppejõudu
deks on Tartu Ülikooli ja  Narva 
Kolledži oma eriala parimad, sa
m uti õppejõud Pihkva Riiklikust 
Pedagoogilisest Instituudist, kel
lega on kolledžil koostööleping.

Kursuste lõpetanutele antakse 
Tartu Ülikooli tunnistus.

Kolledžil on rida kursuseid, 
mis toimuvad praegu ja  planeeri
takse ka järgmise aasta sügisel 
neile, kel seni pole olnud võima
lik osa võtta.

Nimetagem siinkohal mõned 
neist:

• 160-tunnine psühholoogia- 
pedagoogika alane loengute 
tsükkel koolieelsete lasteasu
tuste töötajaile. Märtsis lõpe
tab kursuse 26 inimest. Sügi
sel korratakse sama kursust.

• 160-tunnine kursus laste
aedade ja  koolide eripeda
googidele, logopeedidele ja  
korrektsioonipedagoogidele. 
Märtsis lõpetab edukalt kur
suse 23 inimest. Sügisel pla
neerime sama kursuse organi
seerida Herzeni-nimelise Ve
nem aa Riikliku Pedagoogilise 
Ülikooli lektorite osavõtul.

• 160-tunnine kursus psühho
loogiast ja  pedagoogikast nei
le, kes omavad eriala, kuid 
puudub pedagoogiline hari

dus, millel sooviksid töötada 
koolis.

• 240-tunnine koolijuhtide 
kursus, mis sisaldab 4 m ahu
kat temaatilist blokki: juhti
mine, hariduspoliitika ja  do
kumentatsioon, õigusaktid ja 
majandus, töö organiseerimi
ne koolis. Sel kursusel õpib 
33 inimest.

Palju tähelepanu on pööratud 
koolis töötavate Õpetajate m etoo
dika kursustele. Edukad ja  kasuli
kud olid eesti keele õpetamise 
metoodika, vene keele ja  kirjan
duse õpetamise metoodika kursu
sed algklasside õpetajatele, 
9.klassi õpilaste vene keele eksa
miks ettevalmistamise metoodi- 
kakursus.

Kevadisel koolivaheajal toimub 
vene keele õpetajatele kursus 
“Kirjanduse kui kunsti õpetamise 
kontseptsioon”.

Uue õppeaasta oktoobris kutsu
me kõiki õpetajaid täppisteaduste 
ainete (loodusõpetus, füüsika, geo
graafia, bioloogia, keemia) konst- 
ruktiivõppe kursustele.

Suur vajadus on arvutiõpetuse 
kursuste järele. Edukalt lõpetas 
kursuse üks grupp sügisel, praegu 
toimub kursus kahele grupile.

Ida-Virumaa ja  Narva linna ha
ridustöötajad on sel õppeaastal 
osa võtnud erinevatest psühho- 
loogiakursustest, näiteks “Prakti
line suhtlemispsühholoogia. Psüh- 
hotreening”, “Abi probleemse käi
tumisega lastele”, “Uimastikasu- 
tuse ennetam ine”, “Kirjutamise ja 
lugemise õpetamise psühho-füsio- 
loogilised alused”. Tulevikus on 
võimalik kuulata kursusi “Kultuu
ridevaheline kommunikatsioon”, 
“6-18-aastase lapse psühholoogi
line ja  psüühiline areng”.

kolledži
d irektor
Katri
Raik

S U B S C R I B E @ N A R V A . l i T . EE

Mis see on?
Saates sellele aadressile kirja, saate kolledži elektrooniliste uudis
te tellijaks.

Milleks mulle need uudised?
Et teada, mis kolledžis toimub ja  milliseid võimalusi Teile ülikoo
lis pakutakse. Listi liikmena saate kolledži tegemistest teada 
esmasest allikast.

Kellele see mõeldud on?
Kõigile, kes huvituvad kolledžis toimuvast. Seega mitte ainult 
kolledži üliõpilastele, vaid ka vanem ate klasside õpilastele, õpeta
jatele, klassijuhatajatele ja  huvijuhtidele.

Kuidas liituda?
See on lihtne. Saatke aadressil subscribe@ narva.ut.ee tühi kiri, 
kiija teemaks (inglise keeles on selle rea ette kirjutatud “subject”) 
märkige “subscribe”.

Ega see info mu postkasti lõhki ei aja?
Kindlasti mitte. Kolledži meililistis on ainult oluline info.

Õ P P E J Õ U D U D E  U T L U S E D ,  K O G U T U D  
V I T A L I  S A M O I L  J U K I  POOLT

Järgmise loengu nimi on iseseisev töö
Te esitate oma piletit justkui te teaksite sellest midagi ... (pikk paus) 
... justkui teaksite, aga ei taha seda mulle rääkida.
Kell kaksteist varahommikul.
Te loete minu mõtteid liialt kiirest.
Ema täidab isa abielulisi kohustusi.
Proovige meie kõikvõimsat keelt kasutada pisut lihtsamalt.
Täna algab minu huvitavate loengute sissejuhatav osa.
Vaadake selle ringi diagonaale.
Lõuna-Aafrika välimusega daam.
Ärgem pidurdagem selle autori fantaasia arengut.
Ühika vanasõna: Kes varem tõuseb, see paremini riides käib

v  щл
ELU NARVAS on sama turvaline 
nagu Taitus või Tallinnas -  kui 
ikka hilisõhtul seal, kus pole vaja, 
ringi ei longi, end väljakutsuvalt 
ja  provotseerivalt ülal ei pea, ei 
juh tu  sinuga midagi. Ja mis kau
gusesse puutub, siis Tartu on Nar
vast ja Tallinnast täpselt ühe kau
gusel.

Õpetajate Leht 
18. mai 2001

eesti keele
lektoraadi
õpetaja
M a a r ja
Hein

MA ARMUSIN sellesse linna. [...] 
Olin aasta kolledžis ametis, siis 
läksin Tallinnasse tagasi. Ja, kuju
tage ette, m a ei saanud seal enam  
rahu. Oma unenägudes käisin 
lakkamatult mööda Narva vaik
seid tänavaid, jõe ääres, kindluse 
juures... Tallinn ei olnud enam  
mu kodu. Kas ta oli seda kunagi 
olnudki?

Kodukolle, 
veebruar, 2002

K O L L E D Ž I  A V A L IK  
I N T E R N E T I P U N K T

Kerese 14, Narva

Ruum 205 (6 arvutit)

Esmaspäev 8.00-17.00

Teisipäev 8.00-21.00

Kolmapäev 8.00-17.00

Neljapäev 8.00-21.00

Reede 8.00-17.00

Laupäev suletud

Ruum 205 (10 arvutit)

Esmaspäev 8.00-17.00

Teisipäev 8.00-21.00

Kolmapäev 8.00-17.00

Neljapäev 8.00-21.00

Reede 8.00-17.00

Laupäev 10.00-14.00

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

TOIMETUS
Tegevtoimetaja: Pavel Kurakin 
Toimetus: Jelena Bogdanova, Tanel 
Mazur, Katri Raik, Andres Toode 
Tõlked: Pavel Kurakin, Riina Laidvee, 
Tanel Mazur

Korrektuur: Maarja Hein ja Jelena 
Nõmm
Küljendaja: Tanel Mazur 
http://www.ut.ee/ajaleht
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mailto:subscribe@narva.ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Kaks dekaani 
kandidaati
Füiisika-keem iateaduskonna 
dekaanikandidaadid professo
rid Jaak Järv ja  Peeter Saari 
(pildil) andsid nõusoleku kan
dideerimiseks.

Laineoptika professori Peeter 
Saari esitas kandidaadiks füü
sika osakond ja  praeguse de
kaani, orgaanilise keemia pro
fessori Jaak Järve keemia osa
kond.

Prof Saari ütles UTle, et tema 
kandideerimine on paljudele 
üllatus, sest ta on tuntud juhtiv- 
ametitest järjekindla keelduja
na. “Viimaseil aastail aga olen 
hulga energiat investeerinud 
noorematele kursustele põhi
ainete õpetamisse ning jõud
nud äratundmisele, et ettenäh
tava tuleviku ja 3+2-süsteemi 
väljakutsetega edukas toimetu
lek eeldab uute paradigmade 
juurdum ist õppe- ja teadus
töös.” Saari sõnul on see võima
lik vaid inimeste ja eri struktuu
riüksuste erihuve ja  -arusaamu 
sünteesivas heas koostöös. 
“Minu varasemad kogemused 
ja  väärtushinnangud lubavad 
loota, et minu ümber tekib tea
duskonnas selleks kõigeks vaja
lik ühe-vankri-vedamise-mn- 
ne.”

Valimised toimuvad 6, m ärt
sil.

Mälestusseminar
5. märtsil kell 14 toimub TÜ 
Füüsika Instituudi (Riia 142) 
saalis mälestusseminar “Harry 
Õiglane 75”. Kuuleme tema 
elust, teadus-ja pedagoogitege
vusest, aime- ja õpperaamatu
test, tööst Eesti Entsüklopeedia 
toimetuses ning päevikupude- 
meid.

R a a m a t u k o g u
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Pressiatašee Thomas Hodges, Sirje Üprus ja  suursaadik  
Joseph M. De Thomas abikaasa Lesliega. VARJE SOOTAK

USA suursaadik pidas 
ülikoolis loengu
Eile pidas Ameerika Ühendrii
kide suursaadik Eestis Joseph 
M. De Thomas Põhja-Ameerika 
Uuringute Balti Keskuse kutsel 
ülikooli peahoones avaliku 
loengu “Ameerika ja maailm”.

TÜ rahvusvahelise suhete

juhi Sirje Üpruse sõnul kohtus 
suursaadik rektor prof Jaak 
Aaviksoo ja prof Andres Mets
paluga. Ta külastas koos abikaa
sa ja saatkonna pressiatašee 
Thomas Hodgesiga ka ülikooli 
ajaloo muuseumi Toomel.

Anita Kärner
TÜ magistri- ja doktoriõppe 
peaspetsialist

Eelmisel reedel kinnitas TÜ 
nõukogu viimased uued õp
pekavad.

Kogu käesoleva õppeaasta 
sügissemestri ning kevadse
mestri algul on teaduskonda
des tegeldud uute bakalaureu
se- ja  magistriõppekavade 
koostamise, arutamise, paran
damise, korrastamise ja lõpuks 
ülikooli nõukogus kinnitamise
s t  ..

TÜ nõukogu septembrikuu 
istungil kinnitati esimesed 
uued nn 3 + 2  süsteemis õppe
kavad majandusteaduses, 
veebruarikuu istungil lõpetati 
õpetajakoolituse uute õppeka
vade kinnitamisega.

Märtsi algul esitab ülikool kin
nitatud õppekavad haridusmi
nisteeriumile registreerimi
seks.

Õppekavad koostati vastavalt 
möödunud õppeaasta lõpul TÜ 
nõukogus vastuvõetud õppeka
va statuudile, millega lepiti kok
ku õppekavade moodulitel ba
seeruv struktuur. Viimane või
maldab üliõpilastel oma pea
aine kõrvale valida mooduleid 
või terve kõrvaleriala teisest õp
pekavast Nii tekib Üsaks suure
male ainete valikule võimalus 
senisest vabamalt vahetada õp
pekava bakalaureuseõppe jä 
rel.

Bakalaureuseõppekavad
Uute bakalaureuseõppekavade 
järgi antav koolitus on laiapõh
jalisem. Kõik õppekavad on jao
tatud kuude valdkonda: täp
pis-, loodus-, humanitaar-, me- 
ditsiini- ja  sporditeadused, sot- 
siaal- ning haridusteadused.

Ühte valdkonda kuuluvad 
õppekavad sisaldavad vähe
malt üht 16 ainepunkti mahus 
ühisosa, valdkonna alusmoodu- 
lit. Loodusteadustes hõlmab 
ühisosa koguni kaks alusmoo-

• •

Ülikooli asutamise üriku uus koopia
Varje Sootak

õigus-, filosoofia-, majandus-, 
matemaatika-informaatika- ja 
sotsiaalteaduskond ka mitmele 
uuele magistriõppekavale vas
tuvõttu riigieelarvevälistel õp
pekohtadel.

Järgneb 
õppekorraldust töö

Viienda kursuse farmaatsiatudengid Ave Arjukese ja  Tiiu Jüriado on rahul mõni 
aasta tagasi Euroopa nõuete järgi reformitud õppekavaga. v a r je  s o o t a k

dulit 32 ainepunktiga. Sellega 
antakse üliõpilastele sissejuha
tav ülevaade ning vajalikud eel
dusained nende valitud vald
konnast.

Õppekavade ühisosa suuren
damisega on praegu kehtivate 
57 bakalaureuse-ja diplomiõp- 
pekava asemel koostatud ja  
kinnitatud 42 bakalaureuseõp- 
pekava, millest 7 õppekava on 
suunatud õpetajate koolitami
sele. Nelja diplomiõppekava 
alusel jätkub õpetamine Türi ja  
Pärnu kolledžis.

Kõige rohkem on koondatud 
bakalaureuseõppekavad sot
siaalteaduskonnas, kus riigitea- 
dustes, ajakirjanduses ning sot
siaaltöö, sotsioloogia ja sotsiaal
poliitika alal toimub kitsam 
spetsialiseerumine magistriast
mes.

Uute bakalaureuseõppeka
vade järgi hakkavad õppima sel 
suvel ülikooli astujad.

Maglstriõppekavad
Ülikoolis praegu kehtiva 47 ma- 
gistriõppekava asemel on koos
tatud 66 uut magistriõppekava, 
millest 19 alusel koolitatakse 
õpetajaid. Vastavalt õpetajakoo
lituse uutele nõuetele peab põ
hikooli ja gümnaasiumi õpetajal 
olema magistritasemel haridus. 
Seetõttu on õpetajakoolituse 
aasta senised 23 õppekava vii
dud ühtsesse bakalaureuse- 
magistriõppe süsteemi uute 
2aastaste õpetajakoolituse m a
gistriõppekavade abil.

Uute magistriõppekavade 
puhul võib välja tuua kolm pea
mist eesmärki: erialaõpe ja 
spetsialisti koolitus, ettevalmis
tus doktoriõppeks, kõrgharidu
sega täiskasvanute jätkõpe. Eri
ti viimase eesmärgi täitmiseks 
annavad uued magistriõppeka- 
vad senisega võrreldes suure
maid võimalusi.

Magistriõppesse jätkub sel

aastal vastuvõtt eelkõige vana
de õppekavade alusel, võimal
damaks bakalaureuseõppe lõ
petajatel jätkata õpinguid keh
tivas süsteemis.

Samal ajal planeerivad usu-,

Madis Tõns
TÜ Üliõpilasesinduse ase
esimees, TÜ nõukogu 
õppekomisjoni liige

Reformi käiku võib praegu 
rahuldavaks hinnata.

Üle on vaadatud paljude 
ainete sisu ja  mahud ja  sellega 
on vähenenud ka ühe ja  kahe 
ainepunktiliste õppeainete 
hulk. Samas aga tuleb kindlasti 
juurde suure kuulajaskonnaga 
õppeaineid ning ülikoolil võib 
tekkida suurte auditooriumite 
puudus.

Uued põhimõtted annavad

Kuigi uute õppekavade koosta
mine on edukalt lõpule jõud
mas, ei ole õppekavade refor
miga seotud probleemid veel 
lahendatud. Õppekavade ra
kendamisega kerkivad esile 
korralduslikud küsimused, 
nagu tunniplaanide koordinee
rimine, sobiva suurusega Õppe
ruumide kasutamine jmt. Nen
de küsimuste lahendamisel loo
dame abi arenevast õppeinfo- 
süsteemist ja teaduskondade 
õppetöö koordinaatoritest.

Väga oluline on tutvustada 
avalikkusele vana ja  uue õppe
süsteemi erinevusi, sh erinevas 
süsteemis saadud kraadide ja  
kvalifikatsioonide vastavust. 
Vastavate dokumentide koosta
misega tegeldakse õppe- ja  üli
õpilasosakonnas ning kaugkoo
lituskeskuses. Oleks vaja ka üle
riigilist ühtset korda, mis neid

küll tudengile rohkem vaba
dust, kuid toovad kaasa ka riski- 
momente (kas läbitakse ikkagi 
soovitud eriala magistrantuuri 
astumiseks õigeid aineid õiges 
mahus jne). Minu arvates võiks 
bakalaureuseõppekavu magist
ri omadega võrreldes tunduvalt 
vähem olla: paljud on suhteli
selt sarnased ja  ühildatavad.

Praegune õppekavade palju
sus bakalaureuse astmes tule
neb vist suuresti sellest, et pole 
tahetud loobuda väljakujune
nud arusaamadest ning on 
püütud praegust süsteemi viie 
aasta peale suruda.

küsimusi reguleeriks.

Tudengi pilgu läbi

TÜ Ajaloo Muuseumi jõudis 
Rootsi Riigiarhiivist tellitud 
ülikooli asutamise üriku uus 
koopia.

Muuseumi direktori Ela 
Martise sõnul on see üriku koo
pia igati kvaliteetne. ”Seni oli 
muuseumi Rootsi toas näha 
ürikust üsna kehv fotokoopia.”

Martis ütles, et kui 1982. aas
tal valmistuti ülikooli 350. juu
belit tähistama, nõuti Moskvas 
asutamise kohta dokumenti. 
Prof Helmut Piirimäel õnnestus 
käia Rootsi Riigiarhiivis asuta- 
mismaterjalidega tutvumas 
ning tuua sealt ka fotokoopia.

“Ka seekord oli üriku Tartus
se toimetajaks prof Piirimäe, 
kes viibis Rootsis EV aastapäeva 
pidustustel.”

Käesoleval aastal ülikooli 
370. asutamise ja  200. taasava
mise aastapäeva tähistamise 
eel uuendab muuseum ka 
Rootsi tuba, kus leiab koha uus 
koopia. Selles ruumis on ekspo
neeritud 17. sajandist pärine
vad ülikooliga seotud originaal- 
esemete koopiad.

17. sajandi üliõpilase ette on jõudnud Tartu Ülikooli 
asutamise üriku uus koopia. v a r j e  s o o t a k
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Venetsueela suur
saadik kinkis üli
koolile raamatuid
25. märtsil külastas ülikooli 
Venetsueela suursaadik Soo
mes ja  Baltimaades Jose Euge- 
nio Lopez Contreras.

TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul kohtus 
suursaadik rektor Jaak 
Aaviksoo ja  hispaania filoloogia 
eriala õppejõududega ning kü
lastas ülikooli ajaloo muuseumi.

Suursaadikul oli ka kohtumi
ne Tartu linnapea Andrus An- 
sipi ja  Peruu aukonsuliga Eestis 
Ricardo Mateo Durandiga.

“Räägiti võimalikust koos
tööst Tartu Ülikooli ja  Venet
sueela ülikoolide vahel, sh ka 
üliõpilasvahetusest. Samuti 
nähti tulevikus võimalust aren
dada suhteid ülikooli botaani
kaaiaga,” ütles Sirje Üprus.

Väärtuslikuks kingituseks 
suursaadikult hispaania filoloo
gia eriala raamatukogule olid 
Ladina-Ameerikas väljaantud 
raamatud.

Jose Eugenio Löpez Contre
ras on lõpetanud Catholic 
University Andres Bello psüh
holoogina, magistrikraadi sai ta 
Marylandi Ülikoolis. Contreras 
on olnud Venetsueela diplo
m aat Belgias, USAs, Rootsis jm. 
Venetsueela suursaadik Soo
mes ja  Baltimaades on ta alates 
2000. aasta oktoobrist.

Arutelu 
professorite listis
Ülikooli professorite listis käib 
juba pikemat aega arutelu 65 
aasta vanusepiiri üle. Kommen
taarides tuuakse välja nü vanu
sepiiri positiivsed kui negatiiv
sed pooled ning tehakse mit
meid ettepanekuid.

Emeriitprofessor Atko Viru 
kirjutab samal teemal UT toime
tusele saadetud artiklis, mis il
mub järgmise nädala lehes. Ta 
leiab, et täiustamist vajaks pro
fessoriks valimise süsteem ning 
kõigil noortel teadusse pürgija
tel peab olema perspektiiv võtta 
ranitsast välja marssalikepp.

TÜ uus professor 
on Luule Epner
TÜ nõukogu valis teatriteaduse 
ja  kirjandusteooria professoriks 
Luule Epneri (pildü).

Epner lõpetas TÜ 1977 eesti 
keele ja  kirjanduse erialal cum 
laude, 1987 kaitses füoloogia- 
kandidaadi kraadi. 1977. aas
tast on ta töötanud TÜ eesti 
kirjanduse ja rahvaluule osa
konnas, 1990. aastast dotsen
dina, 2001. aasta sügisest on ka 
teatriteaduse ja  kirjandusteoo
ria õppetooli hoidja.

Põhilised uurimisvaldkon
nad on draamatekstide teat
raalsus, eesti nüüdisdramatur- 
gia ning eesti teater 1960.- 
1990. aastaü. Olulisemate pub
likatsioonide hulka kuuluvad 
nü uurimused draamateooriast 
kui eesti kirjandusloost.

Epner on Eesti Teatriuurijate 
Ühenduse aseesinaine ning 
Eesti Kirjanduse Seltsi liige.

Tenure* ja õppejõudude valimine
Ivar-lgor Saarniit
TÜ akadeemiline sekretär

Õppejõudude ametisse võt
mine ülikoolis on sätestatud 
ülikooliseaduse, ülikooli põ
hikirja ning ülikooli nõukogu 
kehtestatud valimiseeskir- 
jade ja ametinõuetega.

Kui jä tta  mõned detaÜid ära, 
siis praegune kord näeb välja 
järgmiselt.

Korraliste õppejõudude am e
tikohad nähakse ette ülikooli 
koosseisus, kus muu hulgas 
määratakse, mülise õppetooli 
juurde üks või teine ametikoht 
kuulub. Õppetoolid, s.o korra
liste professorite ametikohad 
on seejuures ette antud ülikooli 
nõukogu poolt.

Koosseisulised ametikohad 
täidetakse avaliku ja  kõikidele 
osalejatele võrdsete tingimus
tega konkursi korras kuni vüeks 
aastaks. Kui ametikoht jääb 
konkursi korras täitmata, võib 
sinna kuni kolmeks aastaks töö
le võtta erakorralise õppejõu.

Saksa sahtlimudel
Sellist õppejõudude valimise 
süsteemi on prof Rein Taagepe
ra nimetanud saksa sahtlimu- 
deliks. Soovitan siinkohal kõigil 
asjast huvitatutel lugeda tema 
artiklit “Saksa sahtlid ja ameeri
ka redelid” ajakirja Akadeemia 
2000. aasta juulikuu numbris.

Ideaalis peaks see süsteem 
olema äärmiselt efektiivne. Kõi
gepealt kinnitatakse õppejõu
dude koosseis, mis antud tingi
mustes vastab võimalikult hästi 
teaduskonna, osakonna, insti
tuudi, õppetooli tegevusele ja 
eesmärkidele. Seejärel täide
takse koosseisulised ametiko
had regulaarselt iga kolme, nel
ja, viie aasta järel parimate kan
didaatidega.

Tegelikkus
Tegelikkuses ei ole asi aga sugu
gi probleemitu. Mõned näited.

Tihti on mõistlik võtta assis
tendi või teaduri kohale dokto
rant. Et ülikooliseadus nõuab 
alati avaliku konkursi väljakuu

* tenure -  kaitstud staatus

Siin peahoone teise korruse kolme akna taga asuvas nõukogu saalis otsustab 62liikme- 
line TU nõukogu, kes saab professoriks ja  kes mitte.
lutamist, tuleb kogu protseduur 
vähemalt formaalselt läbi teha. 
Konkurss tuleb korraldada ka 
süs, kui õppejõul on pensionüe 
siirdumiseni jäänud üks semes
ter.

Kuidas saab korraldada kõiki
dele osalejatele võrdsete tingi
mustega konkurssi, kui kandi
daate on mitu ja üks nendest 
töötab vakantseks kuulutatud 
ametikohal?

Tegelikult ei ole konkursil 
osalejad ju võrdsetes tingimus
tes. Võrdsete tingimuste nõue 
aga mõjutab kandidaatide hin
damist selles suunas, et hinna
takse vaid kvalifikatsiooni (pub
likatsioone). Senine töö ameti
kohal (professori puhul näiteks 
õppetooli juhtimine) kipub jää
ma hindamata, sest ülejäänud 
kandidaadid ei ole ju  seda tööd 
teinud.

Kogu protseduuri (sh profes- 
sorikandidaatide hindamise vä
lisekspertide poolt) peab täies 
mahus läbi viima ka siis, kui on 
üks kandidaat ja  tegemist on 
samale kohale uuesti valimise
ga. Samal ajal aga ei jätku va

kantse ametikoha täitmisel kan
didaatide korralikuks hindami
seks tavaliselt piisavalt aega.

Ülikoolis on 250-300 valimist 
aastas. See on üsna kulukas ja 
nõuab küllaltki palju (ka tehni
list) tööd.

Tenure
Viimasel ajal on ülikoolis üles 
tõstetud tenure’ puudumise 
probleem.

Töölepingud sõlmitakse kol
meks, neljaks või viieks aastaks. 
See teeb õppejõu positsiooni 
ebakindlaks, mis vähendab aka
deemilise karjääri atraktiivsust 
ja  ka akadeemilist vabadust. 
Näiteks sunnivad kandideeri
misel esitatavad nõuded pro
dutseerima CC-artikleid, sest 
monograafia või kaalukama õp
pevahendi üritamisel võivad 
olla kurvad tagajärjed.

Tenure’ puudumisel on ka 
positiivsed küljed. Kahtlemata 
on see väga tõhus (kuigi üpris 
julm) kvaliteedi tagamise süs
teem. Lisaks aga sunnib see loo
buma ülemäära jäigast sahtli- 
mudelist.

1. märtsist lihtsustub arvutite ja 
tarkvara muretsemise kord
Tiia Lillemaa
IT-osakonna projektijuht

Tartu Ülikool sõlmis raam
hanke lepingud nelja info
tehnoloogia firmaga.

Vastavalt riigihankeseaduse
le vüs IT-osakond koostöös üli
kooli rügihanketeenistusega 
jaanuaris ja  veebruaris läbi 
raamhanke infotehnoloogiava
hendite muretsemiseks ülikoo
lile. Raamhanke võitjateks tun
nistas komisjon 4 infotehnoloo
gia firmat, kellega on tänaseks 
sõlmitud ka vastavad raam han
ke lepingud.

Võitjateks osutusid järgmised 
firmad: Helmes, Microlink Ast- 
rodata, Cell Networks, BCS 
(Baltic Computer Systems).

Seoses eeltooduga lihtsustub
1. märtsist arvutite ja  muude 
infotehnoloogiavahendite, sa
muti tarkvara muretsemise 
kord ülikoolis.

Kõigis nimetatud firmades 
tegelevad TÜ tellimustega 
konkreetsed isikud, kelle kon
taktandmed leiate ГГ-osakonna 
kodulehelt (www.ut.ee/it). 
Kauba tellijal tuleb välja valida 
soovitud kaup ja  firma, kes seda 
müüb (ülaltoodud firmade 
seast), ning pöörduda ostusoo
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Kolmapäeval, 6. märtsil kell 11 rektoraadi nõupidamisruumis.
Küsimustele vastavad IT-osakonna juhataja Andres Salu, 

riigihanketeenistuse juhataja Urmas Aunin ja IT-osakonna 
peaspetsialist Jüri Tapfer.

Küsimused raamhanke iepingu kohta esitada 5. märtsini: 
tapfer@ut.ee

viga vastava firma tellimuste 
vastuvõtja poole. Loomulikult 
on soovitav eelnevalt konsul
teerida oma teaduskonna või 
osakonna ГГ-spetsialistiga ja  
saada nõusolek ostu finantsee
rimiseks oma struktuuriüksuse 
juhÜt või fmantsallika käsuta
jalt. Valiku tegemise lihtsusta
miseks leiate aga lingid vastava
te firmade tootekataloogidele 
samuti ГГ- osakonna kodulehelt.

Kui kaup on välja valitud, tu
leb esitada firmale tellimus ning 
leppida tellimuse vastuvõqaga 
kokku kauba kohale toimetami
se aeg, koht ning soovi korral ka 
seadme paigaldus/installeeri
mine ja  kasutaja instruktaaž.

Kaup peaks jõudm a tellijani 
kokkulepitud ajajooksul pärast 
tellimuse esitamist.

See tuuakse kohale koos ar
vega ja  seda saab kohe kasuta
ma hakata. Arve maksetähtaeg 
on 30 päeva.

Tellija huvides on kauba saa
misel vaja üle kontrollida, et fir
m a esindaja annaks üle toote 
garantiid ja  kvaliteeti tõenda
vad dokumendid, kasutajajuhi- 
sed ja kasutuslitsentsid, kauba 
dokumentatsiooni ja lisatarvi- 
kud.

Kauba üleandmise ja  vastu
võtmise kohta koostatakse vas
tav akt või allkiijastatakse arve/ 
arve-saateleht.

Kui aga kauba kohale toime
tamisel ilmnevad puudused, 
tuleb need ka üleandmis-vastu- 
võtuaktis üles loetleda. Sel ju 
hul on firma kohustatud need 
tasuta kõrvaldama 5 päeva 
jooksul.

Uus kord võib esialgu tekita
da ehk mõningast segadust. 
Seetõttu kutsume kõiki ülikooli- 
pere liikmeid, keda antud m uu
datus puudutab, lisainfot han
kima ülikooli teabetundi.

VARJE SOOTAK

Järgnev näide ei ole välja 
mõeldud, selliseid asju juhtub 
ülikoolis mõnel korral aastas.

Dotsendi ametikohale on 
kaks kandidaati: sellel kohal 
paarkümmend aastat rahulda
valt töötanud dotsent ja temast 
paarkümmend aastat noorem 
lektor.

Mõlemad vastavad dotsendi
le esitatavatele nõuetele, kuid 
noorem kolleeg on viimaste 
aastate teadustöös olnud sel
gelt edukam ja juba oma nooru
se tõttu on ta suurema perspek
tiiviga. Teaduskonna nõukogu 
valib aga vanema kolleegi.

Valimisprobleemid
Esiteks võib-olla seetõttu, et 
status quo säüitamine on kõige 
lihtsam.

Teiseks aga kindlasti seetõttu, 
et vanem kolleeg ei töötanud ju 
halvasti ning tema üleviimine 
madalamale ametikohale (val
landamisest rääkimata) oleks 
olnud ebaõiglane. Kaitstud 
staatust seega formaalselt küll 
ei ole, kuid sisuliselt on tenure 
siiski olemas.

Variant A. Asi jäetakse nii, 
nagu on, mis tähendab omakor
da kolme võimalust. Kas noo
rem kolleeg jätkab lektori kohal 
ja  üritab esimesel võimalusel 
uuesti? Või ta loobub ja  jääb 
ootama kõige vanema dotsendi 
pensionileminekut? Või leiab 
dotsendi või koguni professori 
koha mõnes teises kõrgkoolis?

Variant B. Võetakse teadmi
seks, et noor kolleeg on endast 
märku andnud, ja  talle tekita
takse esimesel võimalusel dot
sendi koht.

Enamasti otsustatakse va
riandi В kasuks. Aga veelgi sa
gedamini püütakse konfliktsi
tuatsiooni ennetada juba eos. 
Noorema kolleegi jaoks luuakse 
õigeaegselt astme võrra kõrgem 
ametikoht, vajadusel ja heal 
tahtmisel professori ametiko
hani välja.

Vaadakem kasvõi meie perso- 
nalikorraldusi. Igale konkursi 
väljakuulutamise korraldusele 
eelneb korraldus koosseisude 
muutmise kohta. Seega meie 
endi loodud sahtlimudel töötab 
küll, kuid eelkõige seetõttu, et 
see ei ole enam sajaprotsendine 
sahtlimudel.

Mida annab tenure?
Mida oleks selles situatsioonis 
andnud tenure? Eakale dotsen- 
düe muidugi kindluse. Noorelt 
kolleegilt aga oleks see võtnud 
ühe võimaluse endast märku 
anda. Oleks jäänud vaid võima
lus kas oodata või otsida oma 
kvalifikatsioonile vastavat koh
ta mujal.

Kas tenure’ sisseviimine teeb 
akadeemilise karjääri noore ini
mese jaoks atraktiivsemaks? 
Julgen selles kahelda. Noortele 
tulijatele ei ole abi teadmisest, 
et kunagi vanemas keskeas on 
neile koht ülikoolis tagatud. 
Noortele on vaja nn tenure 
tracld, s.o võimalust liikuda 
oma saavutustele toetudes või
malikult väikeste takistustega 
mööda akadeemilist redelit 
ülespoole.

Tenure’-probleemi ei saa hoi
da lahus noortele teadlastele 
paremate karjäärivõimaluste 
loomise küsimusest.

UT K U S IB

Miks oli dekaan kaks 
päeva Intellektikal?
Vastab füüsika-keemiatea- 
duskonna dekaan, prof Jaak 
Järv (pildil vasakul).

Olin seal pikemalt, kuna taht
sin teada, kas ja kuidas see 
mess toimib. Tahtsin ka teada, 
kas messi korralduses ja  selles 
idees üldiselt on suured m uu
tused. Olin ju  mitu aastat tagasi 
selle ürituse sünni juures ja 
seega ka natuke vastutav.

Enda jaoks sain teha päris 
huvitavaid ja konkreetseid jä 
reldusi, mida on vahest võima

lik edaspidi ka ellu viia. Ega 
neid kokkupuutepunkte õpilas
te (tulevaste tudengite) ja õpe
tajatega ja muu publikuga nii 
väga palju ole. Ja kuigi armasta
me rääkida maksumaksja ra 
hast, siis sellesama maksu
maksja arvamust kõrghariduse 
ja teaduse kohta ei olegi nii liht
ne ära arvata, kui maksumaks
jatega jutule ei saa.

Mulle pakkus huvi ka naaber- 
kõrgkoolide tegevus. Oli kaks 
rasket ja huvitavat tööpäeva.
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Tudeng, kuhu lähed?
•  •

Uhe eestimaalase 
210. juubeliks
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Karl Ernst von Baer 1864. aastal. REPRO

KARL E R N S T  VON BAER ( 1 7 9 2 - 1 8 7 6 )

• Mitmekülgne baltisaksa loodusteadlane kaasaegse 
embrüoloogia ja geokrüoloogia rajaja

• 1810-1814 õppis TÜs arstiteadusi
" 1817-1834 töötas Königsbergi Ülikoolis
• 1834-1862 Peterburi TA akadeemik
• 1867. aastast elas Tartus

Kristi Vene
Aktiivse haridusnädala 
peakorraldaja, AEGEE-Tartu

Aktiivne haridusnädai õpe
tas, et peame ise aktiivse
mad, osavõtlikumad ning 
võimalustele avatumad ole
ma.

Eelmisel nädalal seisis raa
matukogus värviline stend, mis 
rääkis meile võimalustest oma 
tudengipÕli kirjumaks ning si
sukamaks muuta. Neli päeva 
arutasime ja  kaalusime oma al
ternatiive. Toimus aktiivne ha
ridusnädai!

Nüüd teame, et tudengiorga- 
nisatsioonis osalemine valmis
tab meid suurepäraselt ette tu 
levaseks tööks ja elamiseks, 
õpetab oskusi ja  teadmisi erine
vate inimestega arvestamiseks, 
suhtlemiseks ning koostööks ja 
muidugi suurendab vastutus
tunnet nii enda kui teiste ees. 
Meie esineja Eesti Mittetulun
dusühingute Sihtasutuse Lii
dust Kristina Mänd kinnitas se
dagi, et tudengiorganisatsioo- 
nis saame end erinevates vald
kondades proovile panna ja 
oma võimeid testida. Kusjuures 
eksimine on lubatud ning an
destatav. Ja me leiame m õtte
kaaslasi, sõpru, tuttavaid, kes 
meie elu palju mitmekülgse
maks muudavad.

Tehkem end vajalikuks
Kogenud tööinimesed, meie tu 
levased kolleegid, aitasid nõu ja 
jõuga. “Praktikale, tudengid! 
Näidake üles aktiivsust ning si
hikindlust,“ julgustasid Margus 
Ärm CV-oniine’ist ja Triin Kaasik 
firmast Sangar. “Oma avatuse 
ja motivatsiooniga tehke end 
firmadele vajalikuks,” üsas 
Kadrin Kergand TÜ karjääritee- 
nistusest.

Meie omalt poolt võtsime ka 
teistelt lubadusi (muidugi pä
rast seda, kui olime lubanud ise

6. märtsil kell 15 avatakse 
ülikooli ajaloo muuseumis 
näitus “Ettevaatust, mürk!”

Näitus tutvustab erinevaid 
mürke, nagu olmekemikaale, 
ravimeid, narkootikume, hap- 
peid, mürgiseid seeni jmt.

Projektijuhi Renata Sõukan- 
di sõnul ei ole näituse eesmär
giks mitte hirmutada, vaid hoia
tada. “Soodustada hoidumist ja

Madis Orav
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Raamatukogu raamatu
muuseumis avatakse täna 
graafikakogu tutvustav näi
tus 16.-18. saj Lääne-Euroo- 
pa graafikast, mis juhatab 
sisse TÜ Raamatukogu 200. 
aastapäeva ürituste sarja.

Näitus kajastab vanagraafi- 
kas olulist osa etendanud kuns
timaade -  saksa, itaalia, madal
maade, flaami, hollandi, prant
suse ja inglise rahvuslikke kool
kondi ja  nende kuulsate meist
rite loomingut erinevates graa- 
fikatehnikates (puulõikes, va
segravüüris, ofordis, metsotin
tos ja litograafias).

hakkajamaks muutuda). CV- 
online lubas kõikide tudengite 
jaoks luua virtuaalse praktika- 
keskkonna, kust saab leida 
praktikakohti ning otsida fir
masid, kes meist huvitatud 
võiksid olla ja  saada näpunäi
teid kogenumatelt sobivaima 
praktikakoha leidmiseks.

Sangari esindaja ütles, et nad 
on ka tulevikus valmis võtma 
praktikale ettevõtlikke, sihi
kindlaid ning motiveeritud tu 
dengeid.

в
Avatud uutele võimalustele

Öeldakse, et reisimine avab me 
silmad! Mis võiks olla meile pa
rem viis maailma avastamiseks, 
enese proovilepanekuks ja  
arendamiseks kui võõras kul
tuuris õppimine? Meie lemmik- 
keele omandamine õnnestub 
ikka kõige paremini keelekesk
konnas. Kes oskaks meile roh
kem tolerantsust ja  avatust 
õpetada, kui teised rahvad ja  
meile tundmatud kultuurid? 
Riin Kikkas TÜ välisüliõpilastali
tusest soovitas kindlasti välisrii
kidesse oma maailma avarda
ma minna!

Eesti Üliõpilaskondade endi
ne president Birgit Lao ja  Siht
asutuse Archimedes juhataja 
Rait Toompere soovitasid tu 
dengitele olla avatud võimalus
tele, mis meile hariduses paku
takse, sellest maksimum võtta 
ning oma eesmärgi nimel lõpu
ni minna. Uut haridusreformi ei 
tasu karta -  see annab laia sil
maringi, õpetab eelkõige ana
lüüsi- ning kohanemisvõimet ja  
oskust orienteeruda ka võõras
tes teemades. “Selline haridus 
annab meile võimaluse end eri
nevates valdkondades tõesta
da,” ütles Birgit Lao.

Mis siis jääbki muud üle, kui 
kutsuda tudengeid üles end 
avama. Olge aktiivsed ning ku
jundage endale oma unistuste 
tulevik!

ettevaatlikkust, sest hoolimatu
se tagajärjed võivad olla väga 
valusad.”

Sihtgruppiks on 5.-9. klass.
Muuseumitunnis saavad lap

sed joonistada ja  kirjutada, 
mida nad mürkidest teavad 
enne näituse nägemist. Parima
test töödest koostatakse projek
ti lõpus näitus, mis avatakse 21. 
juunil.

Külastajail on esmakordselt 
võimalik vaadata nii ulatuslik
ku, ligi 150 lehest ja  albumist 
koosnevat väljapanekut graafi
kakogu haruldustest.

Vanemad eksponeeritud 
puulõikes lehed pärinevad 15. 
saj lõpuaastaist.

Esindatud on suurte renes
sansimeistrite Raimondi, Alb- 
recht Düreri ja  Lucas van 
Leydeni originaalgraafika ning 
kuulsate itaalia renessansi 
maalikunstnike vaselõikes rep
rodutseeritud teosed.

Väljapanekus on Rubensi va- 
selõikekojas valminud suure
joonelisi maalide reprodukt
sioone, Rembrandti juba tema 
eluajal haruldaseks peetud 
oforte.

Erki Tammiksaar
Baeri Muuseumi direktor

Suurem osa Eesti teadlas
konnast on arvamusel, et 
Baer on Eestis hästi tuntud, 
tema tegevus aga nii hästi 
uuritud, et enam pole temast 
midagi kirjutada.

Reaalsus on palju kurvem. 
Erinevatelt tDekkidelt, mida 
olen lasknud Baeri Muuseumi 
nimele kirjutada, võib lugeda 
Baeri nimekujusid, nagu Bear, 
Bäär, Päär, Paer jne.

Sageli ei teata sedagi, et tema 
nimi on selgelt lugeda meie oma 
rahal. Tõenäoselt on kupüür 
vääringult liiga väike, et vaevu
da seda lähemalt uurima.

Seni on paljud Baeri elukäiku 
pealiskaudselt tundvad inime
sed nii Eestist kui mujalt maail
mast arvanud, et Baer oli pikka 
aega Tartu Ülikooli professor. 
Teiselt poolt väidavad Baeri 
elust rohkem teadvad kodani
kud, et Baeri side oma 
kodu(Eesti)maaga oli kaunis 
põgus, v.a tema sirgumine täis
kasvanuks (1792-1814) ja  rau
gaiga (1867-1876).

Milline oli suhe Eestiga?
Eriuurimus selle kohta, milline 
oli Baeri suhe tänases mõistes 
Eestiga, seni Eesti teadusloos 
puudub. Samas aga leidub eri
nevates kirjandus-ja arhiivialli- 
kates hulgaliselt pudemeid, mis 
võimaldavad seda seost hinna
ta.

1792. aasta veebruari lõpul 
nägi Piibe mõisas Järvamaal Ü- 
mavalgust poisslaps, kellele 
pandi ristimisel nimeks Karl 
Ernst.

Kuigi ametlikes dokumenti
des on märgitud tema sünni
kuupäevaks 28. veebruar, tä
histas ta ise oma Königsbergi 
eluperioodil sünnipäevi 29. 
veebruaril.

Tõenäoselt sündiski kõige 
mitmekülgsem ja  kuulsam Ees
timaalt pärit teadusmees nen
de kuupäevade vahetumisel, 
mis põhjustas erinevuse, mille 
järgi ta tavatses oma sünnipäe
vi tähistada.

Baer oskas maakeelt
Baeri lapsepõlv Lasila ja Piibe 
mõisates sidus teda tihedalt 
Eestimaa looduse ja inimestega. 
Sageli on korratud väidet, et 
Baer suhtus üleolevalt eestlas
tesse ja  nende keelesse.

See ei ole nii. Baeri eesti ja  
vene keele oskus oli samaväär
ne, tõenäoselt oskas ta m aa
keelt isegi paremini. On tõen
deid, et Baer oskas ja  kasutas 
eesti keelt ning hindas eestlasi. 
Nii n t oma korduvatel ekspedit
sioonidel jääaja jälgede kind
lakstegemisel Põhja-Eesti ran
nikul ja Soome lahe saartel kü
sides ta kohalikke kalamehi ees
ti keeles. Tõenäoselt kasutas ta 
maakeelt ka oma mõisa teenija
tega suheldes.

Lisaks suhtus Baer suure 
sümpaatiaga esimesesse eesti 
soost rännumehesse Mihkel 
Fuhrmanni, kes reisis Siberis 
koos Alexander Theodor von 
Middendorffiga.

Mitmel korral kohtus teadla
ne ka Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldiga ning viimane 
annetas raha Baeri 50. doktori- 
juubeli korraldamiseks ja Baeri- 
nimelise teaduspreemia asuta
miseks 1864. aastal.

Baeri tähelepanu all olid ka 
pärisorjusega seotud problee
mid ning ta esindas Eestimaa 
rüütelkonna maapäevadel talu

poegadesse suhtumise liberaal
set suunda.

Kui keeltesse suhtus Baer kui 
suhtlusvahendisse, siis kodu
maa loodust armastas ta juba 
lapsepõlvest. Eestimaa heina- 
ja metsamaadelt pärineb tema 
suur botaanikahuvi, mis viis ta 
mõttele kirjutada oma ülikooli 
lõputöö hunditubakate süste
maatikast ning koostada 
Lüvimaa taimede nimestik.

Mõlemad tööd jäid küll erine
vatel põhjustel lõpuni ellu vii
mata, kuid Baeri huvi kodumaa 
looma- ja taimeriigi uurimise 
vastu säilis ka võõrsil töötades, 
millest annab tunnistust tema 
side Tartu Looduseuurijate 
Seltsiga.

Väljaspool kodumaad
Kuigi enamiku oma pikast elust 
(kokku 53 aastat) elas Baer väl
jaspool kodumaad, tundis ta 
end vastutavana siin toimuva 
eest. Nii püüdis ta korduvalt 
naasta oma ülikoolilinna, et 
asuda õppetööd läbi viima. 
Seda eriti oma elu Königsbergi 
perioodil (1817-1834). Vaata
mata korduvatele katsetele ei 
teostunud see kunagi.

1834. aastast, mil Baer võttis 
üle oma sünnipaiga Piibe mõisa, 
tema sidemed kodumaaga tihe
nesid. Nüüd veetis ta oma su
ved Piibel ja  oli sage külaline 
Tartus. Tihenes ka side koduüli- 
kooliga, mis ennegi ei olnud 
nõrk. Ta oli kirjavahetuses 55 
Tartu Ülikooli professori ja õp
pejõuga.

Paljudega sidus teda tihe 
sõprus ning Baeri suur korter 
Königsbergis, hiljem Peterburis,
oli alatasa täis külalisi Tartust. 
Mitmed neist valiti meie aima 
mateii õppejõuks just tänu 
Baerüe (Martin Heinrich Rath- 
ke, Adolf Grube, Alexander von 
Schrenck).

Baeril on olnud ka oluline roll 
Tartu teadlaste valimisel Peter

buri TA akadeemikuteks (Ale
xander Theodor von Midden- 
dorff, Gregor von Helmersen). 
Lisaks TÜ õppejõudude ja siinse 
teadustöö toetamisele on Baeril 
ka suuri teeneid ülikooli usu
teaduskonna kaitsmisel seoses 
Ulmanni afääriga 1842. aastal 
Tartu Ülikoolis ning laiemalt 
võttes Vene Läänemereprovint- 
side kaitsmisel venestamise 
eest 19. sajandi keskel.

Baer ja Tartu maine
Juba oma elu eelõhtul, mil Baer 
elas Tartus, tõusis tänu temale 
Tartu Ülikooli maine teaduskes
kusena. Elavnes oluliselt aima 
mateii õppejõudude omavahe
line läbikäimine ja  nendevaheli
ne aktiivne mõttevahetus Baeri 
üürikorteris korraldatud iga- 
kolmapäevastel ettekandeõh- 
tutel. Baeri vaimsus nakatas 
mitte ainult kõiki Tartu sakslasi, 
vaid laiemalt kõiki Vene Lääne- 
mereprovintse.

Baltisakslastele sümboliseeris 
Baer kui “Põhjamaa Humboldt” 
baltisaksa kultuuri kuulumist 
maailmakultuuri eliidi huikaja 
võimaldas ennast identifitseeri
da erilise rahvusgrupina.

See oli ka põhjus, miks balti
sakslased nii kõrgelt hindasid 
Baeri teadlase ja  inimesena 
ning rajasid tema mälestuse 
jäädvustamiseks esimese au
samba Toomemäel (1886). 
Baeri vaimne pärand ühendas 
väikest baltisaksa kogukonda 
keerulistes polütilistes pööris
tes 19. sajandi lõpust 20. sajan
di keskpaigani.

Siiski ei kuulu Baer pelgalt 
baltisaksa, vaid kogu Eesti kul
tuurile, sümboliseerides eest
laste tolerantsi Eesti aladel ela
nud erinevate kultuuride vas
tu, kes kõik on kaasa aidanud 
Eesti kultuuriruumi tekkele ja 
arengule. Selle üheks väljendu
seks on Baer Eesti riigi rahatä
hel.

U U D I S E D

Baeri näitus TÜ 
Raamatukogus
Kolmapäeval avati TÜ Raama
tukogu kataloogisaalis К. E. von 
Baeri 210. sünniaastapäevale 
pühendatud näitus, mis tutvus
tab raamatukogu fondides lei
duvaid Baeri teoseid.

Ekspositsioonile paneb vääri
lise punkti äsja Saksamaal ilmu
nud Baeri “Siberi igikeltsa uuri
mise mateijalid” Baeri Muuseu
mi direktori Erki Tammiksaare 
kommentaaridega.

Oluline osa Baeri isiklikust 
raamatukogust ning ta käsikir- 
japärandist kuulub Tartu Üli
koolile. Ülikooli raamatukogu 
ostis Baerilt aastail 1869-1872 
peamiselt Rossicat ja loodustea
duslikke raamatuid. 1870- 
1877 ostis ülikool Baerilt ja 
tema pärijatelt embrüoloogüise 
kiijanduse kogu, mida säilitati 
histoloogia õppetoolis. 1962 
anti ülikooli raamatukogule üle 
Baeri käsikirjad ning 1999 säili
nud osa Baeri embrüoloogüise 
kirjanduse kogust. Kogu säüita- 
takse raamatukogus К. E. v 
Baeri memoriaalkoguna ning 
see on kirjeldatud elektronka
taloogis.

Skytte medal 
Andrus Ansipile
TÜ nõukogu otsustas anda 
Skytte medali Tartu linnapeale 
Andrus Ansipüe.

Ansip on oluliselt kaasa aida
nud linnavalitsuse ja  ülikooli 
hea koostöö kujunemisele ning 
tema juhtimisel on linnavalitsus 
toetanud mitmeid vajalikke üli
kooli projekte. Skytte medal on 
autasu riigi- või ühiskonnatege
lasele, kes on autasustamisele 
eelnenud aastal kõige enam 
kaasa aidanud Tartu Ülikooli ja 
Eesti kõrghariduse arengule. 
Medali on pälvinud Mart Laar, 
Marju Lauristin, Mihkel Pärn
oja, Lennart Meri ning suursaa
dikud Katarina Brodin (Rootsi), 
Jacques Faure (Prantsusmaa), 
Kai Lie (Norra) ja  Sven Roed 
Nielsen (Taani).

Skytte medal antakse üle 
Skytte päeval märtsi lõpus.

Egiptuse näitus 
kolis Narva
Narva kolledžis on avatud Soo
me teaduskeskuse Heureka 
näitus “Iidse Egiptuse müstee
rium”. Näitust on varem ekspo
neeritud Helsingis, Oulus, 
Manchesteris ja Tartus ülikooli 
peahoones. “Näituse Narva 
toomiseks andis julgust möödu
nud sügisel kolledžis toimunud 
ülikooli AHHAA keskuse näitu
se edu,” selgitas kolledži direk
tor Katri Raik.

Eelmise aasta oktoobris eks
poneeritud näitust “AHHAA, 
Narva kolledž!” käis kuu aja 
jooksul vaatamas üle 9500 hu- 
vüise. Egiptuse näitust Narvas 
toetavad Soome teaduskeskus 
Heureka, ülikooli teaduskeskus 
AHHAA, Narva Elektrijaamad 
ja  Narva linnavalitsus.

E ES TI  Ü L I Õ P I 
LASTE M E I S T R I 

V Õ I S T L U S E D  
S U U S A T A M I S E S

1. ja 2. märtsil Käärikul

Täna on kavas individuaaldis- 
tantsid tagaajamisvõisdusena 
(N 3 km kl+5km vaba; M 5 
km kl+7,5 km vaba viitstar- 
dist) vastavalt kell 11 ja  15. 
Laupäeval kell 11 on teate- 
sprindid ülikoolide 31iikmelis- 
tele koondistele. Osa võtavad 
teiste seas järgmise taliuniver- 
siaadi kandidaadid Tartu Üli
koolist Peeter Kümmel, Kaspar 
Kokk ja Jana Rehemaa.

Ettevaatust^ mürk!

Uus näitus Toomel

Vanagraafika näitus



4 UN IVER SITAS TARTUENSIS 1. märts 2002

Õ N N I T L E M E

55
Helbe Paabut,
vaneminsener -  1. märts

65
Heino Kallavus,

elektri-gaasikeevitaja -  3. 
märts

70
Nikolai Kristoffei,
emeriitprofessor -  5. märts

U E K N i  2 0 0 2 / 2 0 0 3 .  A. S T I P E N D I U M I D

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) kuulutab välja kahe 
stipendiumiprogrammi konkursi:

• ÜEKNi stipendium $1000 aastas õppimiseks Eestis asuva
tes kõrgkoolides, maailma kõigile tudengitele;

• ÜEKNi Margot M. ja Herbert R. Linna stipendiumid on 
avatud eesti päritolu tudengitele üle maailma, toetamaks 
õppetööd kõrgkoolides kõikjal maailmas.

Stipendiumi suurus oleneb majanduslikust vajadusest, taotle
tavast akadeemilisest kraadist või kutsest, samuti õppekohast. 
Minimaalne suurus $1000 ja  maksimaalne $5000.

Stipendiumid on ühekordsed ja makstakse välja semestri 
kaupa, kui õppetulemused seda õigustavad ja  stipendiaat 
jätkab õpinguid.

Konkurss ei ole avatud neile, kes on varem saanud ÜEKNi või 
ÜEKNi Lane-Lehesalu stipendiumil.

ÜEKNi stipendiumi eesmärk on toetada eesti noori hariduse 
omandamisel. Kuna ÜEKN soovib aidata EV ülesehitustööd 
haritud noorte kaudu, siis on stipendiumisaajate moraalseks 
kohuseks saadud teadmiste rakendamine EV huvides.

ÜEKNi stipendiumi taotlusvormid on saadaval Põhja-Amee- 
rika ülikoolide teabekeskuses paberkandjal.

Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, TÜ Raamatukogu, W. 
Struve 1-325, Tartu, tel/faks: 427 243, e-post: merlit@ ut.ee. 
Teabekeskus on avatud E-N 13-16.

Sooviavalduse blankette saab tellida 1. maini ka aadressü: 
Estonian World Councü, Inc., EO. Box 2205, Gaithersburg MD 
20886-2205, USA. Faks: 301-869-0519 või meiliga 
mkari@erols.com. E-postiga või faksiga sooviavaldusi välja ei 
saadeta.

Täidetud sooviavaldused tuleb tagastada ainult õhupostiga, 
mis kannavad 15. mai või varasemat postitempli.Hüisemaid ei 
hinnata.

P R O J E K T I K O N K U R S S  Ü L I Õ P I L A S T E L E

Tartu ÜUkooli ÜliÕpilasesindus kuulutab välja projektikonkursi
üliõpüastele suunatud ettevõtmiste toetamiseks.

Konkursi tingimused:
• üritus või ettevõtmine peab olema suunatud TÜ üliõpüaste

le mistahes valdkonnas (kultuur, sotsiaal, haridus);
• projekti taotluste lõpptähtaeg on 18. märts;
• üliõpüasesindus toetab projekti kuni 50% ulatuses, kuni 

10 000 krooniga;
• planeeritav üritus/ürituste seeria peab olema toimunud 1. 

juuniks;
• lõpparuanne tuleb esitada 5. juuniks või hiljemalt 3 nädalat 

pärast ürituse lõppemist.

Projekti taotluses peab olema:
• projekti nimi; toimumise aeg, koht; korraldaja(d); eelarve; 

summa, mida taotietakse; omapoolne finantseering ja/või 
teiste toetajate panus; üldeesmärk (valdkond ja  selle aren
damine; konkreetne eesmärk; sihtgrupid,

• kellele projekt on suunatud; võimalikud ohud ja  takistused 
ning nende ületamine; eelarve lahtikirjutus; korraldaja(te) 
kontaktandmed.

Taotlus tuua üliõpüasesindusse: Ülikooli 18b või saata:
ye.juhatus@lists.ut.ee. Info: tel 07 375 400.

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

R E F L E K T IIV D P E
K E S K K O O L IS

Andrew Pollard, Pat Triggs 
REFLEKTIIVPE KESKKOOLIS
557 lk ., 175 x240 
Hind 19 0 .-

Я  Õppekava ja  tunni planeerimine 
Я  klassi juhatamine 
Я  õpistrateegiad
■  õpetamine ja  kommunikatiivsed oskused 
Я  hindamine
■  kooli struktuur ja  selle arendamine 

Raamat on suurepärane abivahend õpilastele, 
õpetajatele, õppejõududele.

V A H E T U S Ü L I Õ  P IL A S  EKS
Põhja-Carolina Ülikooli Greensboros (USA). Tähtaeg 18. märts

Ülikoolide vahel sõlmitud lepingu kohaselt on TÜ põhiõppe 
üliõpüastel võimalik õppima minna USAsse University of 
North Carolina a t Greensboro (www.uncg.edu) üheks semest
riks 2002/2003. õppeaastal.

Nõutavad dokumendid (inglise keeles):
•  CV;
• põhjendatud avaldus;
• ärakiri õpinguraamatust;
• keeletõend (TOEFL 550 või TÜ keelekeskuse tõend);
• soovituskiri eriala õppejõult.

Stipendiumiga on tagatud majutus-ja toitlustuskulud (toidu
talongid). Stipendiumisaaja peab muretsema rahvusvahelise 
tervisekindlustuse, tasuma viisa eest ning katma reisikulud 
Ameerikasse ja tagasi.
Dokumendid esitada 18. märtsiks Põhja-Ameerika ülikooli
de teabekeskusesse aadressiga TÜ Raamatukogu, W. Struve 
1-325. Avatud E-N 13 -16.
Info ja kontakt: Merli Tamtik, tel 427 243: merlit@ ut.ee.

H E I ,  T U D E N G !

Kas sulle meeldib organiseerimine?!
Kas tahaksid kaastudengite heaks midagi ära teha?!
Kas tahaksid olla uue ja põneva festivali sünni juures?!

Kui JAH!, siis ootame Sind esimeste Eesti üliõpüaste suvepäe
vade TUDENGISUVI2002 korraldajate sekka!

Otsime oma meeskonda:
programmijuhti, pressiesindajat, teadustajaid, pÜetööre ja  
teisi entusiaste, kes suvepäevade kordaminekule kaasa aidata 
soovivad!

Kasuks tuleb varasem kogemus sarnaste ürituste korraldami
sel, kuid peamine on siiski julge pealehakkamine ja  soov 
midagi ära teha!

Kandideerimiseks palume saata vabas vormis avaldus koos 
elulookirjelduse või CVga: alariv@ut.ee või postiga aadressü 
Ülikooli 18b, Tartu, märgusõna ‘Tudengisuvi 2002”.

Info: peakorraldaja Alari Vainomees, alariv@ut.ee või tel 052 
21 040, Tartu Ülikooli Üliõpüasesindus.

T u d e n g , le ia  tu le v ik !
Mihkel Nurm
Messi “Võti Tulevikku” 
avalike suhete koordinaator

Kerge öelda, aga raske 
teostada? Kas ikka on? Ilm
selt mitte, kui käia silmad 
lahti ning pidevalt otsida. 
Üks võimalusi ideede teos
tamisel on külastada 5. 
märtsil Eesti Näituste mes
sikeskuses toimuvat perso- 
nalimessi “Võti Tulevikku”.

Rahvusvaheline üliõpüasor- 
ganisatsioon BEST-Estonia on 
tudengitele suunatud kontakt- 
projekti elluviimise ja  arenda
misega tegelnud juba 12 aastat.

Projekt “Võti Tulevikku” 
koosneb lisaks personalimessile 
veel infokataloogist ning neid 
toetavast koduleheküljest. 
Kolm valdkonda, millel kõigü 
ühine eesmärk -  aidata tuden- 
gü leida oma tulevik!

Tüdeng, kes siseneb 5. m ärt
sil Eesti Näituste messikesku
sesse, ei saa üksnes teada, milli
seid töö- ja praktikakohti e tte
võtted pakuvad, vaid laiendada 
ka oma silmaringi tööjõuturuga 
seonduvates küsimustes.

Selle teostumiseks on käes
oleval aastal laiendatud semi- 
naride- ja  loenguteprogrammi. 
CV-Online’i loeng “Prakti
k an t^  tapeet tööandja seinal?” 
või Tallinna Ülikoolide Väitlus- 
klubi väitlus “Valitsus usub tu
dengi kõikvõimsusesse!”, on 
ainult kaks näidet selle kohta, 
mis messü tegelikult toimuma 
hakkab.

Ka Eesti Kaubandus-Tööstus- 
koja läbiviidav talkshow  “El

Programa de Trabajo”, müles 
Eesti tänased tipud osalevad 
tööintervjuul, ei ole veel kõik.

Lisaks Eesti ettevõtetele on 
messü esindatud ka kaks rah
vusvahelist suurfirmat: Proc- 
ter&Gamble ning Unilever Bal
tic. Mõlema töötajaskond ulatub 
ülemaaümsetes struktuurides 
saja tuhandeni ning miks mitte 
alustada oma rahvusvahelist 
karjääri läbi firmade balti esin
duste. Hea on tõdeda, et oma 
soovist tudengeid tööle võtta on 
teatanud ka riiklikud asutused, 
kellest messü osalevad Politsei
amet ja  Rahandusministee
rium.

Tööandjate kohta, kes on 
nõus tudengitesse investeeri
ma, neid tööle võttes ja koolita
des, leiab informatsiooni ka 19. 
veebruaril ilmunud infokata
loogist, müles esindatud ligi 30 
ettevõtet.

Kataloogi 2500 eksemplarist 
suurem osa saadetakse postiga 
lõpetavatele tudengitele. Teis
tel on võimalik kataloogi sirvida 
kooliraamatukogus või osta 10 
krooni eest messüt.

Kuna messü müüki tulevate 
kataloogide arv on piiratud, siis 
on soovitav see eelnevalt bro
neerida veebileheküljel www. 
vt2002.ee

Niisiis, kohtu oma tulevase 
tööandjaga messü 5. märtsü kell 
10-17.

Sissepääs on tudengitele ta
suta ning ettevõtete tutvustusi, 
lisainformatsiooni toimuvate 
presentatsioonide ja seminari
de kohta leiad koduleheküljelt 
www.vt2002.ee.

ACTA DIURNA
Tartu Ülikooli Raamatukogu 200. 
aastapäeva avalöök -  näitus 16.- 
18. sajandi Lääne-Euroopa 
graafikast -  avatakse raamatu
kogu raamatumuuseumis 1. 
märtsil kell 16. Olete kõik lahkes
ti oodatud.

KAITSMISED
11. märtsil toimub Ülikooli 16-102 
koolikorralduse kutsemagistri- 
tööde kaitsmine pedagoogika 
osakonnas:
kell 14 -  Viljar Aro “Enesehinda
mine arenguliste muutuste kata
lüsaatorina Saaremaa Ühisgüm
naasiumis” . Juhendaja dots 
Kulno Türk. Oponent Hasso 
Kukemelk;
kell 14.40 -  Indrek Peil “ Mehaa- 
nikaõpik 10. klassile: saamislugu 
ja põhjendus". Juhendaja prof 
Jaan Mikk. Oponent dots Henn 
Voolaid;
kell 15.20 -  Sirje Sisask “ Peda
googilise koolipraktika täiustami
ne õpetamisoskuse hindamise
ga." Juhendaja dots Edgar 
Krull. Oponent assistent Rain 
Mikser.

11. märtsil kell 16.30 toimub Üli
kooli 16-102 magistritöö kaitsmi
ne pedagoogika alal: Viire Sepp 
“Aineolümpiaad andeka õpilase 
motiveerijana." Juhendaja prof 
Jaan Mikk. Oponendid dots Eve 
Kikas, emeriitprof Inge Unt.

KURSUSED
18.-22. märtsini toimub Sankt 
Peterburgi Riikliku Ülikooli küla- 
lislektor prof Vladimir Kolessovi 
loengusari “Vene mentaalsus 
keeles ja tekstis” (FLVE.02.149, 
1 AP, arvestus). Info: vene keele 
õppetool, vanemmetoodik Ljud
mila Melnikova, tel 375 352.

Majandusteoori õppetooli vaba
ained kevadsemestril.
* Eesti majanduse arengukont- 
septsioone {MJRI.07.002, 1 AP, 
A) prof O. Raju. Ülevaade Eesti 
majanduse olukorrast ning eda
sise arengu võimalikest mudeli
test. 16 tundi, neljapäeviti 16-18 
Economicum В 101. Esimene 
loeng 28. veebruaril.
* Euroopa Liidu rahandus 
(MJRl.07.097, 1 AP, A), prof O. 
Raju. Ülevaade EL rahandusest 
tervikuna ja euro juurutamisega 
seotud probleemidest. EL ja 
Eesti vabariigi rahanduse võrd
lus. Eesti integreerumisel EL-ga 
tekkivate rahandusalaste prob
leemide tutvustus. 16 tundi, ree
deti 14-16 Economicum В 101. 
Esimene loeng 1. märtsil. Info: 
375 842, majandusteooria õppe
tool.

Semiootika osakond kutsub 5.- 
13. märtsini kõiki huvilisi kuulama 
Purdue Ülikooli (Indiana, USA) 
prof Myrdene Andersoni kursust 
"Toitumise semiootika”
(SOSE.01.175, 1AP, eksam). 
Myrdene Anderson on kitsamalt 
erialalt antropoloog, üks ökoant- 
ropoloogia rajajaid, uurinud saa
mi kultuuri, ent ühtlasi on ta 
ameerika juhtivamaid semiooti
kuid, Ameerika Semiootikaseltsi 
ekspresident. Kursuse läbimi
seks ja seminaridel osalemiseks 
vajalik kirjandus saadaval (ko
peerimiseks) semiootika osakon
na sekretäri juures (Tiigi 78- 
307), või semiootika osakonna 
raamatukogus (Tiigi 78-313). 
Kursus on mõeldud nii semiooti
ka kui teiste erialade kraadiõp- 
pureile, ent sobiv ka põhiõppe 
tudengeile ja selle kuulajaks 
saab registreeruda õppeinfosüs- 
teemis ja semiootika osakonna 
sekretäri juures.

Ajakava: 5.03. 18.15-20 loeng;
6.03. 16.15-18 loeng; 8.03. 
12.15-14 loeng ja 14.15-16 semi
nar; 12.03. 18.15-20 seminar;
13.03. 16.15-18 seminar. Õppe
töö toimub Tiigi 78-311.

LOENGUD
4. märtsil kell 12.15 ph aud 232 
esineb Kanada kuulsamaid in
diaani näitekirjanikke Tomson 
Highway, kes kõneleb oma loo
mingust inglise ja klaverimuusika 
keeles. Tema näidendites avane
vad maailmad, milles elavad tä
napäeva indiaanlased, kus põi
muvad reservaat, (suur)linn, in
diaani mütoloogia, tänapäeva 
reaalsus ja klassikaline mütoloo
gia. Korraldab Põhja-Ameerika 
Uuringute Balti Keskus.

5. märtsil kell 18 peab ph aud 
226 Saksamaa suursaatkonna 
kultuuriatašee Carsten Wilms et
tekande Eesti-Saksa kultuurisu- 
hetest. NB! Loeng toimub inglise 
keeles! Info: korp! Arminia 
Dorpatensis, tel 420 940.

7. märtsil kell 19.15 räägib Kalev 
Sepp botaanikaaias Vaga audi
tooriumis Tartu üliõpilaste loo
duskaitseringi seminaril maasti- 
kuökoloogiast Eesti keskkonna
korralduses.

TÜ soome keele lektoraat ja Soo
me Instituut kutsuvad aktiivseid 
noori 7. märtsil kell 14-17 Soome 
Instituuti (Vanemuise 19), kus 
saab infot õppe- teadus- ja 
praktikastipendiumidest Soomes 
ning Soome keele õpetusest 
Tartu Ülikoolis.
* Soome keele õpetus TÜs -  Tii
na Söderman, TÜ soome keele 
lektor
* Soome Instituudi Tartu osakon
na tutvustus -  Juha-Matti 
Aronen, Järvi Lipasti

* Soome keele kursused TÜ 
keelekeskuses -  Kristina Anttila, 
Soome Instituudi praktikant
* Soome õppe-, teadus- ja prak- 
tikastipendiumid eestlastele -  
Kirsti Merikanto, CIMO (Centre 
of Intenational Mobility)
* Õppimisvõimalused Soome üli
koolides -  Silvi Lannes, TÜ välisü- 
liõpilastalitus
* EL üliõpilasvahetusprogramm 
Erasmus -  Riin Kikkas, TÜ välisü- 
liõpilastalitus
* Põhjamaade Ministrite Nõuko
gu stipendiumiprogrammid -  
Madis Kanarbik, Põhjamaade 
MN Infobüroo Tartu osakond
* Soome elamis- ja tööload -  
Minna Halonen, Soome Suur
saatkonna Tartu büroo.
Soome kohv ja soome suupis
ted. Info: Järvi Lipasti, tel 427 
319, Jarvi.Lipasti@finst.ee

TEATED
Välismaalasele anda rendile 
2korruseline keskküttega 
möbleeritud maja Tammelin
nas. Info: teltfaks +372-44- 
41-147, Vanatoa2@hot.ee.

2, märtsil kell 11 algab Tartu Lin
namuuseumis konverents 
"Skulptuur kui vormilise ja suuli
se sõnumi kandja linnaruumis, 
harmooniliste seoste looja roll”.

KONTSERT
Reedel, 1. märtsil kell 19 Vane
muise Kontserdimaja džässisaa- 
lis Stephan Oliva Quartet (Prant
susmaa): Stephan Oliva (klaver), 
Mathieu Donnarier (saksofonid), 
Guillaume Seguron (kontra
bass), Jean-Pierre Jullian (trum
mid). Pilet 100 kr.

KINOS ILLUSIOON
Oed. Kl 14, 19.30, 21. 
Kuulsus. Kl 15.30, 17.30.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Üliõpilasi võlub kollegiaalsus
Varje Sootak

Prof Juri Lotmani uurimis
stipendiumi pälvinud Kaie 
Kotov ja Maria Artemtšuk 
peavad väga oluliseks õppe
jõudude ja üliõpilaste vahe
list kollegiaalsusprintsiipi.

Juri Lotmani 80. sünniaasta
päeval anti välja kaks esimest 
uurimisstipendiumi.

Semiootika alal sai stipendiu
mi semiootika ja  kulturoloogia
2. aasta m agistrant Kaie Kotov 
ning vene kirjanduse uurimise 
stipendiumi vene ja slaavi filo
loogia 1. aasta magistrant Maria 
Artemtšuk.

Raske valik
Vene ja slaavi filoloogia osakon
na juhataja prof Ljubov 
Kisseljova sõnul hindas nende 
osakonna konkursitöid rahvus
vaheline komisjon, mille koos
seisus olid tuntud professorid 
Stockholmi ja California ülikoo
list, Venemaa TA Slavistika ja 
Balkanistika Instituudist ja 
TÜst. “Konkursile esitati 5 tööd
-  4 oli vene kirjanduse magist
rantidelt ja 1 doktorandilt”

Prof Kisseljova väitis, et ko
misjonil oli suuri raskusi tööde 
pingeritta seadmisega, sest kõik 
uurimused olid stipendiumi 
väärilised. “Näiteks filoloogia- 
doktor Tatjana Tsivjan Mosk
vast kirjutas kokkuvõttes, et 
kõik osalejad -  Timur Guzainov, 
Jelena Nõmm, Maria Artemt
šuk, Igor Karlovski ja  Maria 
Smorževskihh olid väga tublid. 
Tema jaoks tõestas see, et prof 
Lotmani elutöö Tartu Ülikoolis 
jätkub,” ütles Kisseljova. Hääle
tamise tulemusena sai stipen
diumi Maria Artemtšuk.

Kisseljova rõhutas, et stipen
dium kogunes Lotmani kolleegi
de ja õpilaste annetustest: “Siin 
ei ole taga suuri sponsoreid ega 
firmasid. Kuigi üks stipendium 
on vaid 4000 kr, on see neile 
kahele magistrandile siiski min
giks stiimuliks ja ka m ateriaal
seks abiks.” Et stipendiumid 
anti kätte Lotmani sünnipäeval, 
28. veebruaril Tartus toimunud 
rahvusvahelisel konverentsil, 
on Kisseljova arvates sellelgi 
noortele mingi tähendus.

Maria Artemtšuk ütles, et

Vene kirjanduse konkursil edukalt osalenud Jelena Nõmm, Timur Guzainov, M aria 
Smorževskihh ja  M aria Artemtšuk, viimasele määrati stipendium. arh

tem a konkursitöö oli Fjodor 
Tjuttševi luuletuste interteks- 
tuaalsest tõlgendusest, mis val
mis lektor filoloogiadoktor Ro
m an Leibovi juhendamisel. Prof 
Ljubov Kisseljova lisas, et 
Tjuttšev oli ka Lotmani üks hu
viobjekte ning et ta pani kokku 
esimese Tjuttševi kogumiku, 
mis ihnus Tallinnas 1990.

Juhendaja Roman Leibov on 
ise prof Lotmani õpilane ning 
temagi tegeleb Tjuttševi uuri
misega.

“Maria Artemtšuk jätkab see
ga prof Lotmani ühe teadustee
ma edasiarendam ist,” märkis 
Kisseljova.

Semiootika 
uurimisstipendium

Semiootika stipendiumi pälvi
nud Kaie Kotovi teemaks on vi
suaalne kommunikatsioon, 
multimediaalsed ehk interse- 
miootilised protsessid kultuu
ris, mis tähendab püüet mõtes
tada infoühiskonda, erinevaid 
k o m m u n ik a ts io o n ik an a le id  
ning nende omavahelisi seo
seid.

Kaie arvas, et stipendiumi 
määramisel võis temale valik 
langeda ka seetõttu, et ta on

Semiootika uurimisstipendiumi pälvis Kaie Kotov.
KRISTJAN KALJUND

avaldanud ühe artikli rahvus
vahelises ajakirjas. “Olen orga
niseerinud ka semiootika osa
konna sügiskooli, mis on tagasi
hoidlik püüe järgida seda, mida 
meie õpetajad räägivad kuul
sast Kääriku suvekoolist. Üritus 
on suunatud noortelt tegijatelt 
noortele endile, et ärgitada 
neid kaasa mõtlema, kompama 
semiootika piire ka Eestis, otsi
ma uusi lähenemisi semiooti
kas,” rääkis Kaie.

Kaie pidas konverentsil ette

kande visuaalsest kommunikat
sioonist, lähtudes Lotmani 
seiniosfääri mõistest. “Tudengi 
seisukohast vaadates on väga 
oluline, et sellised suurüritused 
ka Tartus toimuvad. Sel viiel 
päeval oli Eestis väga suur intel
lektuaalne ja emotsionaalne 
ideede kontsentratsioon.”

Ta pidas väga oluliseks uute 
kontaktide tekkimist. “Sain in
formatsiooni konverentside 
kohta, kuhu mind sama teem a
ga esinema kutsuti.”

Maria tuli Lotmani konve
rentsile Tallinnas toimunud 
noortekonverentsilt. “Olin seal 
koos mitme Venemaa filoloogi
ga, kes koos minuga edasi Tar
tusse konverentsile tulid. Nen
de jaoks oli siin toimuval väga 
suur tähendus”.

Kaie märkis, et kuna tema 
eakaaslastest kolleegidel puu
dub isiklik suhe Lotmaniga, siis 
võiks arvata, et see justkui vä
hendab võimalusi suhestuda 
Lotmani ja  tem a ideedega. 
“Kuid Lotmani kultuurisemioo- 
tika mudelid töötavad väga 
hästi keeruliste kultuurisüstee
mide mõtestamisel, muu hulgas 
ka näiteks praeguses multimee
dia- või ‘Võrgustuvas” ühiskon
nas, kus läbivaks märksõnaks 
on kommunikatsioon, kanalite, 
tekstide ja ideoloogiate palju
sus, kindlasti endiselt kirjandu
ses, teatris jm .” Lotmani mõtete 
jätkuvat aktuaalsust tunnista
sid Kaie sõnul konverentsil ka 
need, kes ei ole Lotmaniga ku
nagi kokku puutunud.

Kollegiaalsusest
Kaie sõnul õpetas prof Lotman 
õpetajaid. ‘Tema jaoks oli oluli
ne traditsiooni jätkamine, kolle
giaalsus. See tähendab, et tema 
õpilastel on missioon õpetada. 
Semiootika osakonnas, viib sel
list õppejõudude ja  üliõpilaste 
vahelist kollegiaalsuse printsii
pi edasi meie õpetaja näiteks 
prof Peeter Torop.”

Ka Maria rõhutas, et kuigi 
praegused üliõpilased pole prof 
Lotmaniga kokku puutunud, 
tunnetavad nad läbi oma õppe
jõudude, st Lotmani õpilaste, 
end ikkagi Lotmani õpilastena. 
“Ja kui veel õppejõud rõhuta
vad, et meie, üliõpilased, nende 
kolleegid oleme, siis see on meie 
jaoks väga oluline.”

Kaie arvates eristab see kolle
giaalsusele tuginev üliõpilastest 
lugupidav suhtlemismall neid 
kindlasti teistest osakondadest. 
”Kuigi oleme kõik mingist kül
jest suured individualistid, on 
meil väga tugev ühine vaim ja  
ühtsustunne.”

Ka Maria arvates tõmbab pal
jusid noori Venemaalt jm  Tar
tusse näiteks üliõpilaskonve- 
rentsile just siin valitsev vaim.

T A N A  LEH ES

Kuidas õpetada 
(maali)kunsti, 
küsib professor 
Jaan Elken
LK 3

Emeriitprofessor 
AtkoViru kutsub 
mitmekülgsele 
arutelule
LK 2

Õppeinfosüsteem 
ja isikuandmed
LK 2

Edmund Russow 
161
LK 3

U U D I S E D

Nõupidamine
tehnoloogia
instituudi
arendamiseks
Täna toimub ülikoolis koostöö
nõupidamine TÜ Tehnoloogia
instituudi arengusuundade 
üle.

TÜ arendusprorektori abi 
Reet Adamsoo sõnul osalevad 
nõupidamisel Zernike Group 
BV president Lex de Lange ja 
International University of 
Entrepreneurship dekaan prof 
Piero Formica, rektor Jaak 
Aaviksoo, linnapea Andrus 
Ansip, abilinnapea Margus 
Hanson ja  majandusministri 
nõunik Heido Vitsur.

Sissejuhatavate sõnavõttude 
järel toimub TÜ ja Zernike 
Groupi B.V ning International 
University of Entrepreneur- 
shipi koostöökava arutelu. 
“Arutluse all on ülikooli tehno
loogiainstituudi arengusuunad 
ja funktsionaalne struktuur 
ning ka Tartu tehnoloogilise 
arengu kava võimalused,” ütles 
Adamsoo.

TÜ Tehnoloogiainstituut asu
tati eelmise aasta juunis, selle 
asutajadirektor on TÜ külalis
professor Tõive Kivikas. Paar 
nädalat tagasi moodustati ka 
instituudi nõukogu, mille esi
mees on Riigikogu liige Mihkel 
Pärnoja.

• 9

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni Professor Jaak Järv valiti tagasi

saamu. “On tekkinud uusi ar
vestatavaid võimalusi efektiiv
semaks tegutsemiseks, mis on 
teaduskonna jätkusuutliku 
arengu aluseks.”

Need võimalused on seotud 
uue õppekavaga ja olenevad

selle käivitamise edukusest. Sa
muti on m äärav kraadiõppe 
areng ja selle eelduseks oleva 
teadustöö seis.”

Prof Järv lisab siia veel sihtfi
nantseeritavate teadustööde, 
lepinguliste uurimuste ja väüs- 
grantide ulatuslikuma täitmise.

Teaduskonnapoolsed püüd
lused kaimavad Järve sõnul vil
ja, kui EVs peetakse vajalikuks 
täppisteaduste ja nendest läh
tuvate tehnoloogiate arenda
mist. “Samuti on teaduskonna 
areng tundlikult seotud Eesti 
üldise teaduspoliitikaga. Ja 
täna julgen väita ka seda, et 
meie arengu oluliseks eeldu
seks on Eestis kõrgtehnoloogili
se tööstuse areng,” ütles pro
fessor Jaak Järv.

Professor Järv on lõpetanud 
TÜ cum laude  1972, keemia- 
doktori kraadi kaitses 1990.

esindajad külastasid ülikooli Varje Sootak

Füüsika-keemiateaduskon- 
na vatijakogu valis dekaa
niks tagasi prof Jaak Järve 
(pildil).

88st valijakogu istungil viibi
nud liikmest hääletas Järve 
poolt 49. Teise kandidaadi prof 
Peeter Saari poolt hääletas 39 
liiget

3 aastat tagasi dekaaniks va
limise aegu pidas Järv väga olu
liseks nii teaduskonda seest- 
kui väljastpoolt puudutavaid 
muudatusi, muidu läheb tema 
sõnul täppisteaduste Õpetami
ne, mis on samal ajal ka eksperi- 
mentaalteadused ja  kallid tea
dused, väga probleemseks.

Järve sõnul on praegu küll 
kontekst teine, sest eelnevad 3 
aastat on muutnud nii tegelikku 
olukorda kui ka inimeste aru-

Madis Saluveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

4.-6. märtsini viibis ülikoolis 
Euroopa Ülikoolide Assot
siatsiooni 4liikmeline esin
dus, kuhu kuulusid profes
sorid Üstün Ergüder Türgist, 
John Davies Inglismaalt, 
John Kelly Iirimaalt ja Bengt 
Stenlund Soomest.

Visüdi eesmärgiks oli tutvuda 
ülikoolis tehtud tööga institut
sionaalse evalvatsiooni vald
konnas ning ette valmistada 
sama delegatsiooni põhivisiiti, 
mis toimub septembri lõpul või 
oktoobri algul.

Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni delegatsiooni liikmed 
kohtusid rektoraadiga ning ars-

Assotsiatsiooni esindajad Bengt Stenlund, Üstün 
Ergüder, John Davies ja  John Kelly . a n d r e s  t e n n u s

ti- ja  majandusteaduskonna 
juhtkonna ja  üliõpilastega.

Euroopa Ülikoolide Assotsiat
sioonil on ligi 600 individuaal- 
ja kollektiivliiget 43 Euroopa rii
gis.

Assotsiatsiooni üks ülesan
deid on analüüsida ülikoolide 
tugevaid ja nõrku külgi ning 
kaasa aidata ülikoolide tegevu
se arengusuundade täpsusta
misele.
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Arutagem vanusepiiri üle mitmekülgselt
Atko Viru
TÜ emeriitprofessor

TÜ professorite klubi liik
med on tänuväärse aktiivsu
sega lülitunud arutlusse te
geva professori vanusepiiri 
üle.

On esitatud arvamusi selgelt 
tunnetava isikliku murega, on 
arutatud ka laiemalt. Astudes 
viimaste ritta, lisan varem öel
dule mõned märkused.

Enesevaatluslikult
Valulikult võtsin 65 aasta vanu
selt vastu “musta märgi”. Tund
sin end täis elujõudu, teadus- 
produktsioon oli kõrge, enese
hinnangu kohaselt olin hea lek
tor ja  veel selline, kes pidevalt 
uuendas teaduslikku infot, 
mida edastasin. Kuid sundisin 
ennast leppima kehtestatud 
korraga. Olin ja  olen nõus, et 
ülikoolil on õigus kehtestada 
endale kord, mis tagab edasise 
arengu ja hoiab ära vananem i
se. Siiski tegi mulle haiget eks- 
rektori Peeter Tulviste avaldus 
möödunud aastal, et 65aastase 
piirmäära kehtestamisega ta 
likvideeris sovieti ülikooli.

Aeg läks edasi. Jätkasin tea- 
dusaktiivselt, kasutades ETFi 
grante ja samuti õppetooli lah
kust rakendada osaliselt oma 
endist teadusmeeskonda. Ka 
ruumiprobleem lahenes, kuigi 
mitte omaette kabinetina, vaid

Professorite klubis ei kuulata mitte ainult anekdoote, vaid arutatakse ka akadeemilisi probleeme. AINPROTSIN/PM

ühendades minu vajaduse Ees
ti Olümpiaakadeemia vajadu
sega. Ka loenguid pidasin.

Kuid aastat kolm-neli hiljem 
hakkasin tunnetam a, et ma 
pole enam see, kes ma olin.

Muidugi võinuks ma edukalt 
petta ennast ja teisi, kuid olles 
aus enda vastu, tunnetasin, et 
töövõime pole enam endine. 
Loengukursuse äravõtmine pi
gem rõõmustas, kui oleks teki-

Emeriitprofessorite vajadustest
Ene-Margit Tiit
TÜ em eriitprofessor

Esiteks, üldine vanusepiir 
on üldjuhul positiivne.

Mitte sellepärast, et 65 aasta
sed professorid oleksid vaimult 
nõdrad ja ei suudaks tööd teha, 
vaid mõeldes meie õpilastele, 
“noortele vihastele meestele”, 
kellel tihti on esimene juubel 
juba seljataga. Et professuure 
kuigivõrd juurde ei teki, jääks 
neil muidu üle vaid oodata eel
käijate surma või kokkuvarise
mist.

Soovitus -  konkurss paneb 
asja paika -  on hea küll teoorias, 
kuid teadustegevus pole kõr
gushüpe, kus tulemus on ühe
selt mõõdetav. Eetiliselt on va
nuse tõttu professuurist loobu
mine ja selle oma õpilasele üle
andmine igati vastuvõetav la
hendus.

Teine asi on see, mis saab

pärast professuurist loobumist. 
Kahjuks või õnneks ei vähene 
inimese tööjõud ja tööhuvi va
nusepiiri ületamisel kohe 
22,5%ni senisest (võrdlen 
eineriitprofessori tasu profes
sori palgaga) ja siit tekivad 
probleemid seoses emeriit
professorite staatuse ja olukor
raga. Mitte asjata ei räägi 
emeriidid eneseirooniliselt endi 
“rebastele söödaks saatmisest”, 
kogedes (vanuselist või staatu
sest mlenevat) diskrimineeri
mist, mis on aastatega pigem 
süvenenud.

Neid probleeme arutas möö
dunud sügisel emeriitprofesso
rite komisjon, kes pöördus rek
tori poole taotlusega, mis sisal
das nelja punkti:

emeriitprofessoritel olgu 
õigus juhendada kraadiõppu
reid (magistrante ja  doktoran
te);

emeriitprofessoritel olgu või

malik käia ametilälietustel ja 
saada kompensatsiooni sam a
del alustel teiste ülikooli tööta
jatega;

emeriitprofessorid tohtigu 
kuuluda kraade andvatesse 
nõukogudesse, kus neil on hää
leõigus samadel alustel teiste 
liikmetega;

emeriitprofessoritel olgu 
õigus teha ülikoolis õppetööd 
ning saada selle eest tasu (nt 
õppeülesande või tööettevõtu- 
lepingu alusel).

Selgus, et kõigi nende punkti
de osas ei käitu teaduskonnad 
ühtemoodi, kuid rangelt võttes 
ei ole emeriitprofessoritel üli
koolis praegu neid õigusi. Ko
misjoni kohtumisel rektoraadi 
esindajatega (novembris 2001) 
tõdes prof Aaviksoo, et esitatud 
nõuded on mõistlikud ja et loet
letud Õigusi kasutades võiksid 
emeriitprofessorid teha ülikoo
lile kasulikku tööd.

tanud solvumist. Mõistsin, et pi
devas koondamisohus olevatel 
õppejõududel oli tarvis küllal
dast reaalset koormust.

Kui aga kõrvalt vaatasin, kui 
palju lisa kirjatööd pidi õppe
jõud tegema, mõistsin, et see 
oleks nööpnõelaks, mis mur
raks kaameli selgroo. Muidugi 
poleks sellest olnud häda minu 
lülisambale, vaid miski oleks 
minu tegemistes hakanud alla
mäge minema. Olen heas töö- 
suutlikkuses, kui võin kehtesta
da endale reziimi ning kui täht
ajad või tunniplaan ei vaeva. 
Paremal juhul oleks minust ku
junenud professori nime kand
ja, kes tegelikult pole enam 
nime väärt.

Võinuks vaielda, kas 65aasta- 
ne vanus oli õige või olnuks 
õigem 68 või 70 aastat. Põhimõ
tet see vaidlus ei muuda. Kuni 
külmkäpa koputuseni pole või
malik olla professor, võttes ar
vesse selle mõiste tegelikku 
sisu, mitte aga seda, et profes
soriks saamiseks tuleb näidata 
parimat, hiljem on nimetusest 
küllalt.

Ülikooli vaatevinklist
Professori ametis peab olema 
parim asjatundja sellel erialal. 
Kui ülikool ise pole sellist meest

või naist kasvatanud, tuleb 
mõelda impordile. Seepärast ei 
saa olla professori kohale elu
aegset kinnitamist.

Täiustada tuleks ka professo
riks valimist. Moodustatavad 
komisjonid ei pruugi olla era
pooletud, nende liikmetel on 
paratam atult subjektiivsed 
hoiakud. Pealegi on hõlbus pei
ta isiklikku komisjoni kollektiiv
se otsuse varju.

Olukorra parandamiseks tu 
leks nõuda komisjoniliikmete 
kirjalikke retsensioone (arva
musi), mis tehtaks avalikuks 
mingis ülikooli väljaandes. Olen 
leidnud selliseid retsensioone 
kolmekümnendatel aastatel

välja antud Tartu Ülikooli Toi- 
metistest. Pole sugugi meeldiv, 
kui näpuga näidatakse subjek
tiivsuse ja puuduliku hinnangu 
pärast. Ka siis, kui hinnangu 
väärtus selgub alles aastate pä
rast. Oluline on ka see, et hin
nangu andjat hinnatakse järg
mistel valimistel tem a retsen
sioone arvestades.

Kõigil noortel teadusse pürgi
jatel peab olema perspektiiv 
võtta ranitsast välja marssali
kepp. Kui see saabub tegelikult 
alles 30-40 aasta pärast, m uu
tub perspektiiv kesiseks. Sel ju 
hul on küllaltki reaalne, et üks 
põlvkond jääb vahepeal eluaeg
seteks dotsentideks.

Kas teha erandeid edukam a
te professorite emeriteerumise 
aja suhtes? MÕnel maal on kol
m eaastane lisa võimalik. Me 
oleme liiga subjektiivsed ja  mi
nakesksed, et aru saada enda 
õigusest erandile ja  hoidumaks 
negatiivsete emotsioonide ge
nereerimisest. Vähemalt prae
gu ei sobi see meile.

Emeriituse vaatenurgast
Emeriitusel peavad olema need 
õigused, mida tõi listis esile prof 
erner Ene-Margit Tiit.

Korrates nii tema kui prof 
Agu Laisa ettepanekuid, kriip
sutan alla, et emeriitprofessori
tel peab olema:
• õigus ETFi grantidele ja  ka 

baasfinantseeritavate tööde 
juhendamisele,

• Õigus juhendada magistreid 
ja doktorante,

• Õigus kuuluda kraadikaitsmi
se nõukogudesse,

• õigus nõutada ruumid ja 
m oodustada meeskond oma 
teadusprojektide täitmiseks. 
Lisan veel emeriitprofesso

rite informeerituse teaduskon
na nõukogu tegevusest, k.a kut
sed nõukogu koosolekutele 
nõuandva hääle õigusega.

Arutelu on teretulnud
Jaak Aaviksoo
TÜ rektor, professor

On hea, et ülikoolis on tekki
nud sisuline arutelu kahe 
olulise akadeemilise regu
latsiooni ümber -  tenure (või 
õigemini selle puudumine) ja 
sundemeriteerumine.

Olen omal ajal toetanud nen
de otsuste tegemist ja ka tagasi
vaatavalt pean neid otsuseid 
ülikooli arengule kasulikeks.

Ometi on medalil ka teine 
külg -  mõlemad otsused on en
daga kaasa toonud nii ebaõig
lust kui akadeemilise potent
siaali raiskamist. Meil on koge
mus, millest õppida ja on prof 
Ene-Margit Tiidu igati toetust 
väärivad ettepanekud. Ooda
tud on teisedki ettepanekud. 
Usun, et rektoraat, valitsus ja 
lõpuks nõukogu jõuavad veel 
enne jaani meie akadeemilist 
elu edasivüva lahenduseni.

UT K Ü S IB

Mis juhtus ÕISis 28. veebruaril?
UT K Ü S IB

Milliseid isikuandmeid sisaldavaid
Vastab õppeinfosüsteemi 
(ÕIS) projektijuht Peep Uba.

28. veebruari õhtupoolikul 
halvas ülikooli keskserveri pos- 
tivahenduse funktsiooni suur 
koormus kasutajatuvastuse 
teenuse. Et ÕIS on selle teenu
se kasutaja, tekkis tõrke taga
järjel võimalus kontrollimatult 
ÕISi siseneda.

Turvaaugust teada saades 
peatasime kohe ÕISi kasutam i
se. Veerand tunniga saime jälile 
vea põhjusele, kõrvaldasime 
selle ning pärast täiendavat 
kontrolli lülitasime süsteemi 
uuesti käima.

Kindlakstehtud kriitilisel aja
vahemikul käis tavapärane töö 
ja süsteemi sisselogijaid oli üle 
paarisaja. Analüüsisime läbi lo
gifailid ja ÕISis toimunu. Infor
meerisime kasutajaid, kelle 
osas võis tekkida kahtlus eba
korrektses sisselogimises või 
ainetele registreeringute

dokumente võ ib avalikustada?
koolile teatavaks saanud isiku
andmeid, kui selleks ei ole põh
jendatud avalikku huvi.

Inspektsiooni esindajad olid 
seisukohal, et ülikoolil on õigus 
avalikustada üliõpilaste õppe
töö tulemusi ning edasijõud
mist kirjeldavaid andmeid, sest 
nende näol ei ole tegu isiksuse
omadusi, võimeid või muid isi
ku iseloomuomadusi kirjelda
vate andmetega.

Ülikooli ja  andmekaitse ins
pektsiooni esindajad jõudsid 
ühistele seisukohtadele, et üli
kool jätkab oma tegevuse või
malikult laiaulatuslikku avali
kustamist, kuna ülikool tegut
seb avalikes huvides ja tema 
tegevus peaks olema läbipais
tev. Samal ajal tagatakse mõis
tagi isikuandmete kaitse seadu
sega sätestatud ulatuses ja kor
ras.

avalik huvi isikut üheselt tuvas
tada kaalub üles isiku huvi oma 
andm eid mitte avalikustada. 
Näiteks korraldustes, millega 
antakse volitused ülikooli esin
damiseks, on isikukoodi avali
kustamine isiku ühese tuvasta
mise eesmärgil põhjendatud ja  
lubatud.

Avalikud on ka avaliku kon
kursi korras m ääratud stipen
diumide (nt teadustöö stipen
diumid ja rahvusvaheliste 
programmide rahadest maks
tavad stipendiumid) m ääram i
se korraldused, et võimaldada 
avalikkuse kontrolli stipendiu
mide määramise protsessi ja  tu
lemuste üle.

Isiku koduaadressi ning pan
gakonto numbrit sisaldavaid 
dokumente ei ole ülikoolil 
Õigust ilma isiku nõusolekuta 
avalikustada, samuti muid üli

Oppeinfosüsteemil on praegu juurutus- ja  testperiood.
VARJE SOOTAK

muutmistes. Hetkel pole kuri
tarvitusi tuvastatud.

Saime kasuliku õppetunni ja 
praegu töötame välja käitumis- 
juhiseid analoogsete juhtude 
jaoks. Nii meie kui ka kõik tark- 
varategijad on alati lootnud, et

nende süsteemid on töökind
lad. Maailmapraktika tõendab 
vastupidist, seega olgem realis
tid ja valmis ootamatusteks.

Loomulikult on ÕIS nüüd 
turvalisem ja tema kasutamine 
meie suurema tähelepanu all.

Vastab TÜ jurist Aliis Liin.
5. märtsil arutasid TÜ admi- 

nistratsioonidirektor ning üld
osakonna ja  infotehnoloogia 
osakonna spetsialistid andm e
kaitse inspektsiooni esindajate
ga isikuandmete kaitse küsimu
si ülikoolis.

Inspektsiooni esindajate ar
vates ei sisalda delikaatseid isi
kuandmeid näiteks korraldu- 

j sed akadeemilisele puhkusele 
j mineku kohta tervislikel põh

justel ega lapsehoolduspuhku
sele minemise ja nimemuutuse 
kohta. Seega ei ole alust nime
tatud korralduste asutusesise
seks kasutamiseks tunnistami
seks ning korralduste tekstid 
võivad olla arvutivõrgu vahen
dusel avalikult kättesaadavad.

Isikukoodi sisaldavate doku
mentide avalikustamine on 
põhjendatud ja lubatud, kui

i 4 < i
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Kuidas õpetada (maali)kunsti?

Anne Parmasto näitus
2 0 0  A A S T A T  TÜ T A A S A V A M I S E S T

Botaanik Edmund Russow 161
Virge Lell
TÜ Ajaloo Muuseumi 
varahoidja

Täna 161 aastat tagasi sün
dis Tartus baltisaksa botaa
nik, taimeanatoom ja brüo- 
loog Edmund August Fried
rich Russow.

Suur huvi kodukoha lindude 
ja taimede vastu tekkis Russo- 
wil juba gümnaasiumiõpilase
na, mil ta korjas Tallinna üm b
ruses taimi herbaariumi jaoks. 
Neil väljasõitudel uuritu tule
musena avaldas ta tudengipõl
ves oma esimese töö “Flora der 
Umgebung Revals”.

Edukad õpingud Tartu Üli
koolis lõpetas Russow 1864

kandidaadikraadiga. 1871 kait
ses ta juba doktoritöö botaani
kast, 1874-1895 oli ta botaani
kaprofessor ning botaanikaaia 
direktor, 1895-1897 ka Loodu

seuurijate Seltsi president. 
1872 ilmus Russowilt üks esi
mesi rakkude jagunemise kir
jeldusi, mille eest sai ta Vene
maa TA Baeri-nim preemia. 
1885 valiti ta Peterburi TA kor
respondentliikmeks.

Russow uuris põhjalikult tur- 
basamblaid, avastades meie 
soodest mitu uut liiki, millest 
üks kannab ka tema nime -  
Sphagnum Russowii Warnst 
ehk Russowi turbasammal. Va
nemas eas tundis Russow huvi 
ka muusika ja  maalimise vastu, 
kuid eriti tuntud ja kultuuriloo
liselt hinnatud on tema viimane 
hobi -  stereofotograafia. Raa
matukogus on säilinud üle 
1000 stereofoto.

Reet Pulk-Piatkowska
Tartu Kunstimuuseumi 
teadussekretär, näituse 
kuraator

Eile avati Tartu Kunstimuu
seumis TÜ kunstide osa
konna juhataja dots Anne 
Parmasto maalide näitus.

See on maalikunstniku ja 
kunstipedagoogi esimene isik
näitus oma sünnilinnas.

Näitusel eksponeeritud teos- 
teist vanim kannab aastaarvu 
1980, mille loomise vaevad jää
vad õpinguteperioodi. Paar
kümmend aastat järjekindlalt 
abstraktsionismi viljelnud 
kunstniku eelistused kumavad 
juba selles varases natüürm or
dis -  lihtsustatud vorm ja deko
ratiivsed värvipinnad. Lähimi

nevikus valminud kirkad 
lõuendid suhtlevad vaatajaga 
värvi ja  kompositsiooni kaudu, 
emotsioone kütavad üles spon
taansed punased pildid ja 
ovaali suletud vorm. Neis on 
eestimaised päikeseloojangud 
ja kivine rand.

Parmasto kunstiõpingud al
gasid Tartu Lastekunstikoolis 
ning jätkusid Eesti Kunstiinsti
tuudis 1975-1981, kus ta sai 
teatridekoraatori diplomi. Lõ- 
petamisaastast peale on ta te
gev olnud pedagoogina, 1981- 
1994 TPÜs ning 1998. aastast 
TÜ kunstide osakonnajuhataja 
ja maaliõppetooli dotsendina.

Näitustel esineb kunstnik
1984. aastast ja  1993. aastast 
on Anne Parmasto Kunstnike 
Liidu liige.

Jaan Elken
TÜ maali õppetooli prof, 
maalikunsti õppekava juht

Küsimus on aktuaalne nii 
haridusreformiga kaasneva 
3+2 õppesüsteemile ülemi
nekul kui ka kehtivat kunsti
situatsiooni silmas pidades.

1990ndate radikaalse uuen
dusprotsessi järgne eesti kunst 
on jõudnud skisofreenilisse sei
sundisse: uuel kunstil napib 
publikut, kunstielu toimub ot
sekui isolatsioonis -  toetuspind 
on väike ka haritlaskonna hul
gas, kes peaks m oodustama 
kultuuritarbijast eliidi.

Meediakanalid on kaasaja 
kunsti kajastamise m aha kand
nud kui “mittemüüva” tooteliigi 
ja kunst on kaotanud olulise 
kanali publiku võitmiseks. Kes 
ei usu, võrrelgu praegust aja
kirjandust 90ndate keskpaigas 
ning lapaku kasvõi tollast Posti
meest oma kultuurilisaga, Kul
tuurimaad, Areeni, praeguseks 
kolletunud Õhtulehte, Sõnumi
lehte jt, mis pühendasid märki
misväärselt lehepinda kunstile.

Omadele võõras,
võõrastele oma

Kunstiharidus ei saa eksisteeri
da lahus kunstis toimuvast. 
Kunstihariduse kehtiv mudel, 
mis Eestis nüüdseks de facto 
välja kujunenud, ei ole “valmis”
-  selles mõttes on kunstis meil 
nagu Tallinna linnaga -  kui “val
mis oldaks”, tuleks ju vesi peale 
tõmmata. Ka de ju re  pole kuul
nud, et sellealane arengukava 
ministeeriumis valmis oleks 
küpsenud/küpsetatud.

Nii ongi jõuvektorid kujune
nud (vist on nii olukord ka 
muudel erialadel?) vastavalt 
sellele, kuidas rektorid või 
struktuuriüksuste, õppetoolide 
juhid ministeeriumiga privaat- 
läbirääkimistes ennast teosta
nud? Kas kunstikõrgharidusel 
oleks õigem olla kultuuri- või 
haridusministeeriumi haldus
alas? Omadele võõras/võõras
tele oma mentaliteet on võimal
danud 90ndate kõrghariduse 
buumiga kaasa minna: laste- 
kunstikoolid on nim etatud 
kunstikoolideks, Tartu Kunsti
kool (Eesti kunstialase keskha
riduse kants) on end kõrgkoo
liks upitanud ja mitte halvasti 
sellega hakkama saanud.

Kõmulisim protsess, mis 
praegu pooleli, on Eesti Kunsti
akadeemia plaanitav assotsiee
rumisleping Pedagoogikaüli
kooli ja Hum anitaarinstituudi
ga Tallinna Ülikooli moodusta
miseks. Kunstiakadeemia on 
läinud ka erialade liitmiste 
teed, kus seniste “puhaste”, 
kuni magistrikraadini läbiva

Rahvusvahelist kunstimaail
ma 90ndatel läbinud “teoreeti
line” mantra -  m aal on surnud
-  mõjub uue aastatuhande ha
kul otsekui eilne uudis. Praktika 
teha värvidega märke pindade
le jätkub eskaleeruvas tempos, 
jälgigem kasvõi Briti noorte ra
dikaalsete kunstnike maalilem- 
bust tehnikana. Julian Bell mär
gib oma raam atus “W liat is 
Painting?”, et “modernsus”, 
“kunst” ja “isiklik ekspres
sioon”, mida on viimase kahe 
sajandi vältel üleekspluateeri- 
tud, võib käibest kõrvaldada, 
kuid uued tähendused värvist 
on tõusmas. Maalid on asjad, 
füüsilised struktuurid, mis pa
kuvad informatsiooni interpre
teerimiseks.

Usaldada 
oma kultuuriruumi

Õpetlik oli üliõpilastega vaat
lus- ja muuseuinipraktika eel
misel aastal Moskva Surikovi 
nim õppeasutuses näha repro
dutseerivate käsitööoskuste 
eelisarengut kõigi muude kuns- 
tidefmitsioonide ees. öaastane 
õppekava, 6 päeva nädalas
6 tunnised maalitundide blokid. 
Ei mingit rahvusvahelist akre
diteerimist ega tõmblemist kel
legi näpunäidete järgi. Ja äsja 
TÜ maalieriala üliõpilastega 
sooritatud Õppereis Londoni 
Ülikooli juures tegutsevasse 
Goldsmith College 'isse: Inglise 
ühes mainekamas interdistsip
linaarses kunstikoolis on põhili
seks õppevormiks vestlused, 
seminarid, workshopid ning 
juba viis aastat ei toimu natuu
rist joonistamise ega maalimise 
tunde. Goldsmithist on pärit 
YBA (inglise noore kunsti kau
bamärk) skandaalsed staarid.

Toimiv kunstimaailm on vä
gagi isekorrastuv, kunstihari
duses kajastub see paraku küll 
teatud faasinihkena -  kontsep- 
tu alismitaustaga professorid ei 
pea lihtsalt manuaalsete käsi
tööoskuste “treeninguid” ega 
täpsem alt m ääratletud tehni
kat ülikoolitasandil õppes 
enam/veel vajalikuks. Loomuli
kult ei ole Goldsmith kogu ingli
se kunstiharidus, kuid üks 
efektiivsemaid kanaleid par
nassile. Surikovi ja Goldsmithi 
kogemus näitab, milliseid vali
kuid võib kunstiharidus sisalda
da ning mõlemad on oma kul
tuurisituatsioonides vägagi 
efektiivsed.

Me ei saa kopeerida Londonis 
ja Moskvas toimivaid kultuuri
mudeleid, me ei saa istutada 
meie huumusesse võõrast 
transplantaati. Tuleb usaldada 
rohkem oma kultuuriruumis 
sündinud otsustusi.

25. 02. 2002

Töid TÜ maalikunsti üliõpilaste õppe- ja  bakalaureusetööde hindamiselt. j a a n  e lk e n

erialaõppe asemel tulevad liit- 
erialad. Kunstiakadeemia on lõ
petamas ka oma laialt reklaami
tud integratsiooniprojekti ning 
sulgeb venekeelse üliõpilaskon
naga rakenduskunsti kolledži 
Lasnamäel. Selle asemel on ta 
endaga liitnud Academia Non 
Grata Pärnust, kes m uutub ba- 
kalaureusetasandil õpet and
vaks “segakavaga” vabade 
kunstide kolledžiks. Akadeemi
line struktuur on verevärsken- 
dust ja dopingut saamas ener
giast ja alternatiivsusest pulbit
sevast koolist? Ants Juske juhi
tav Tartu Kõrgem Kunstikool 
plaanib arhitektuurikoolituse 
sissetoomist, mis seni edukai
male mööblidisaini osakonnale 
professionaalsema fooni ja kon
teksti looks.

Selge on see, et nendes süga
vates muudatustes ja koolide 
ümberprofileerimises, fooniks 
pidevalt vahelduvate haridus
ministrite ning kahe linna vahel 
jaguneva muutuva ametkonna
ga ministeerium, on rektoritel 
eksperimenteerimiseks suhteli
selt vabad käed olnud. Omaette 
peatükk on erakõrgkoolides pa
kutav kunstiharidus, siin on 
kvaliteet ehk kõige kõikuvam.

Uus õppekava
Selles virvarris pakub TÜ maali- 
õpe stabiilsust ning kindlat iiišši 
kunsti kõrgkoolituses. Tartu Üli
kool pakub kindlasti kvaliteet
seimat humanitaarblokki kul- 
tuuri- ja kunstiajaloo ning sot
siaalteaduste suunalt. Uus 
maalikunsti õppekava on aga 
sümbioos meie traditsioonili
sest kunstiharidusest ja kunsti 
uuendustaotlustest, mis kõige 
enam vastab eesti kunsti prae
gusele hetkeseisule. Traditsioo

Prof Jaan Elken juhib õppetooli 1997. aastast. ARHIIV
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1988 võeti Eesti Riikliku Kunstiinstituudi Tartu filiaali 5 üliõpilast
1989 nimetati filiaal Tallinna Kunstiülikooli Tartu 

maaliosakonnaks
1992 liideti osakond maalikunsti õppetoolina 

filosoofiateaduskonda
Maalieriala on TÜs lõpetanud 51 üliõpilast, kunstiõpetuse 

õpetaja kutseaasta 7
Praegu õpib osakonnas 39, õpetajakoolituses 19 üliõpilast

nilisus väljendub eelkõige ühe 
meedia (antud juhul maali
kunsti) tehnikavõtete koolituse 
kõrgtasemes, mis saavutatakse 
mõtestatud treeningu läbi ning 
mis avardab erinevate vaate
nurkade väljendamise võimalu
si ja ideede realiseerimist m aa
likunsti vahenditega. Aktuaal
seks teeb maalialase tegevuse 
eelkõige pildis väljendatav 
ideestik iüng suhestumine Eesti 
ühiskonna ja kunsti arenguga.

Uue õppekava strateegiliseks 
põhijooneks ongi kaasaegse 
kunstikeele tundmaõppimine, 
kaasaegse kunstimõtlemise 
omandamine. Tahaksin siinko
hal tsiteerida Prantsuse kunsti
professorit Pierre Baquet’d

(Areen 26. apr 2001) 
“...Om andada tuleks analüüsi
võime, mis juba õppeajal aitab 
leida oma suhet üldistesse 
kunstiteemadesse. Kooli lõpeta
des peaks üliõpilasel pea olema 
tulvil uutest küsimustest, mitte 
vastustest”.

Postmodernistlik kunstisi- 
tuatsioon sallib kõiki meediaid, 
sallima peaks ka erinevaid lä
henemisi kunstiharidusele. Kri
teeriumiks tuleks seada koolitu
se produkt -  kuivõrd õppekava 
läbinu suudab kaasaegses 
kunstis oma loominguga kaasa 
rääkida. Möödas on see faas 
eesti kunstis, kus aktuaalsuse 
astme ja atraktiivsuse määrasid 
eelkõige uued tehnoloogiad.

U U D I S E D

Magistrikraad 
Narva Kolledžist
TÜ nõukogu kinnitas Narva kol
ledži magistritasemel õppeka
vad.

Selle aasta sügisel õppima 
asuvad üliõpilased lõpetavad 5 
aasta pärast oma õpingud ma
gistrikraadiga.

Uued õppekavad on: põhi
kooli hum anitaarainete mitme 
aine õpetaja ja alushariduse pe
dagoog. Kolledž valmistab seni
se eesti keele kui teise keele ja 
inglise keele õpetaja kõrval ette 
ka ajaloo ja  kodanikuõpetuse, 
koduloo ning inimeseõpetuse 
õpetajaid. Samuti antakse ette
valmistus tööks sotsiaalpeda
googina vene keele kui võõrkee
le õpetajana. Üliõpilane saab 
viie aastaga ettevalmistuse 
tööks kolmel erialal.

Teise uue õppekava -  alusha
riduse pedagoogid õpivad 4 
aastat ja saavad bakalaureuse
kraadi.

N-aine (sinine) 
TÜ Raamatukogus
Teisipäeval avas kunstnik Ilmar 
Kruusamäe raamatukogu kata
loogisaalis aktimaalide isiknäi
tuse “N-aine (sinine)”. 18 na- 
tuuritruud naisakti on valmi
nud paari vümase aasta jooksul.

Näitus jääb avatuks 4. aprilli
ni, olles sissejuhatuseks aprillis 
algavatele Kursi Koolkonna 
päevadele Tartus.

Arstitudengid ja 
infotehnoloogia
Esmaspäeval kell 18 algab 
Biomeedikumis seminar “Kui
das rakendada info- ja  kommu
nikatsioonitehnoloogiat arsti
teaduse õppimisel?”.

Arstiteaduskonna tugiisik in
formatsiooni- ja kommunikat
sioonitehnoloogia alal TÜ e-iili- 
koolis Aavo Lang kõneleb sel
lest, kuidas kasutada arvutit 
arstiteaduse õppimisel. SA TÜ 
Kliinikumi Närvikliiniku arst- 
õppejõud Ülla Linnamägi tut
vustab telemeditsiini.

Kliinikumi Medinfo Keskuse 
juhataja Keiu Saarniit kõneleb 
teemal “Mida on TÜ Kliinikumi 
Medinfo Keskusel pakkuda ars
titeaduse üliõpilasele meditsiini 
informatsiooni valdkonnas”.

Seminari korraldab Eesti 
ArstiteadusüliÕpilaste Seltsi 
haridusgrupp.

Uued õppekavad 
ministeeriumis
Tartu Ülikool andis TÜ nõuko
gus kinnitatud reformitud õp
pekavad registreerimiseks ha
ridusministeeriumile.

Õppekavad koostati vastavalt 
ülikooli nõukogus vastuvõetud 
statuudile, mille põhimõtteks 
on moodulitel baseeruv struk
tuur. See võimaldab üliõpilasel 
valida oma peaaine kõrvale 
mooduleid või terve kõrvaleri
ala teisest õppekavast. Nii tekib 
lisaks suuremale ainevalikule 
võimalus senisest vabamalt va
hetada õppekava bakalaureu
seõppe järel.

Uute bakalaureuseÕppeka- 
vade järgi hakkavad õppima sel 
suvel ülikooli astujad.

Ülikooli lahtiste 
uste päevad
19.-21. märtsini toimuvad 
Tartu Ülikooli lahtiste uste 
päevad.

Tuleval reedel, s.o 15. 
märtsil ilmub ka UT sisseas
tujate erinumber.

Info: 375 625, www.ut. 
ee/Sisseastumine.php.
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Õ N N I T L E M E

50
Reti Sahk,
projektijuht - 1 4 .  märts 

55
M äido Soosalu, 
valvur -  8. märts 
Andres Konts, 
valvur - 1 0 .  märts

60
G alina Kutsherova, 
valvur -  10. märts

65
Olvi Mägi, 
valvur - 14. märts

70
Zoja Lebedeva, 
koristaja -1 0 .  märts 
Aino Tigane, 
koristaja - 11. märts

Tänan kogu ülikooli peret mulle osutatud au ja  tähelepanu 
eest minu 100. juubelil.

Aleksander Elango

E L E K T R O O N I L I N E  E U R O IN F O  
T E E N I S T U S

ELis publitseeritakse järjest enam materjale elektrooniliselt, 
võimaldades üha laialdasemat juurdepääsu ELi ametlikele 
dokumentidele.

Eli seadusandluse portaal EUR-LEX h ttp ://eu ropa .eu .in t/ 
eur-lex/en/index.htm l võimaldab jälgida ELi seadusandluse 
käiku, tutvuda seaduseelnõude tekstide ning seadusandlikke 
algatusi selgitavate, tihti mahukate probleemikäsitlustega; ELi 
eri valdkondade Roheliste ja Valgete raam atutega, kus esita
takse ideid arutluseks edasises otsustusprotsessis ja tehakse 
ettepanekuid meetmete võtmiseks antud valdkonnas; samuti 
Euroopa Liidu direktiivide ja m ääruste tekstidega.
Et aidata kasutajaü orienteeruda ELi infotulvas, on TÜ Raama
tukogu Eurodokumentatsiooni Keskus välja töötanud Elekt
roonilise Euroinfo Teenistuse. Küsimustele vastavad Eurodo
kumentatsiooni Keskuse töötajad, nõu annavad TÜ spetsialis
tid ning EV ministeeriumide ja riigiametite töötajad.
Euroinfo Teenistus asub aadressil h ttp://w w w .euroinfo.ee/ 
discus/

T A R T U  L I O N S  K L U B I  S T I P E N D I U M I D

Tartu Lions Klubi (LC Tartu) koostöös sõsarklubiga Rootsist 
(LC Uppsala-Sävje) ootab üüõpilaste taotlusi kahele stipen
diumile, tutvumaks kõrgkoolide ja  tudengieluga Uppsalas
7.-20. aprillini k.a.
Vabas vormis avaldus koos CV ja taotluse motiive selgitavate 
lisadega saata 15. märtsiks aadressil: aivar@ rtk.tartu.ee, 
täiendav teave tel 051 64818 (Aivar Paidla).

T O R O N T O  Ü L I K O O L I  S T I P E N D I U M  
K R A A D I Õ P P U R I L E

Tähtaeg 15. märts

Ülikoolidevahelise lepingu kohaselt on ühel Tartu Ülikooli 
kraadiõppe üliõpilasel (v.a meditsiin, informaatika ja majan
dus) võimalik õppima minna Toronto Ülikooli Kanadas 
(www.utoronto.ca) üheks õppeaastaks.
Nõutavad dokumendid (inglise keeles):
• foto,
• CV
• põhjendatud avaldus,
• ametlik ärakiri Õpinguraamatust ja diplomi koopia,
• TOEFL skoor 600,
• soovituskiri eriala õppejõult.
Stipendium katab Õppemaksu ja  majutuse. Stipendiumisaaja 
peab tasum a viisa eest, m uretsem a rahvusvahelise tervise
kindlustuse ($702.78 CAN) ja  katm a reisikulud. Toitlustami
ne täpsustamisel.
Dokumendid esitada 15. märtsiks Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskusesse: TÜ Raamatukogu, W. Struve 1-325. Avatud 
E-N 13-16.
Info ja kontakt: Merli Tamtik, tel 427 243, merlit@ ut.ee.
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TARTU ÜLIKOOLI
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Neeme Roose
R E K LA A M  T U R U N D U S E S
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D E V E L O P I N G  U N I V E R S I T Y  
C O N T I N U I N G  E D U C A T J O N IN E S T O N I A  

E U R O P E A N  D E V E L O P M E N T S  
N A T I O N A L  N E T W O R K S  AND E V A L U A T I O N

seminar 15. märtsil Tartu Ülikooli nõukogu saalis

Seminari eesmärk on Euroopas ülikoolide (akadeemilise) 
täienduskoolituse vallas toimuvate arengute tutvustamine ja 
Eesti akadeemilise täienduskoolituse arengute analüüs selles 
valguses. Täpsemalt räägitakse täienduskoolituse rahvuslike 
koostöövõrkude tegevusest ja täienduskoolituse hindamisest. 
Seminari viivad läbi ülikooli täienduskoolituse parimad eks
perdid Inglismaalt: BristoÜ Ülikooli professor Edward Thomas 
ning Valerie Mitchell Coventry Ülikoolist.
Seminar toimub inglise keeles, rühmatööd, väiksemad arute
lud vajadusel eesti keeles.
P äev ak av a :
10.30-11 Opening and Introduction -  Aune Valk
11-13 European developments in UCE -  Edward Thom as/
Valerie Mitchell
14-15.30 National UCE Networks -  Edward Thomas/Valerie 
Mitchell
15.45-17.45 Evaluation of Continuing Education in 
Universities -  Valerie Mitchell/Edward Thomas
17.45-18 Conclusions
Info: Aune Valk (aunevalk@ ut.ee), registreerimine (kuni 
12.03.02): Eve Lember (Eve.Lember@ut.ee, 375620).

E E S T I  T E A D U S T E  A K A D E E M IA  
S T I P E N D I U M I D

Eesti Teaduste Akadeemia annab
2002. aastal võistluse korras välja 
kuni kuus ühekordset stipendiumi 
(D 10 000 -  20 000 krooni) mono
graafiliste teadustööde ja populaar
teaduslike raam atute käsikirja lõ
petamiseks ja  vormistamiseks.
Stipendiumi taotlejal peab olema 
teaduskraad.
Taotlusi (koos isikuandmete, põhjenduse, käsikirja kava ja  
retsensiooniga) võetakse vastu 30. aprillini aadressil Kohtu
6, 10130 Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia juhatus.
Info: tel 6450 712, http://w ww.akadeem ia.ee.

Võidukad, üliõpilassportlased K aspar Kokk, Indrek 
Tobreluts ja  Timo Jaaska. TIINA B EU AE V A

Tobreluts ja Rehemaa 
on üliõpilaste meistrid
Eelmisel nädalavahetusel 
Käärikul toimunud Eesti üli
õpilaste meistrivõistlustel 
olid tublid TÜ tudengid.

Eesti Akadeemilise Spordilii
du arendusjuhi Tiina Beljaeva 
sõnul olid need läbi aastate tu 
gevaima konkurentsiga võistlu
sed. Tagaajamisvõistluse star
dis oli 22 meest ja  8 naist.

Meeste võistluse 5 km klassi- 
kasõidu tulemuste põhjal läks 
7,5 km vabatehnikasõidu rajale 
esimesena Indrek Tobreluts 
(EPMÜ), kelle kannul startis 
vaid 6sekundilise kaotusega 
Kaspar Kokk (TÜ). Tudengite 
meistritiitel kuulus Indrek 
Tobrelutsule EPMÜst, teiseks 
jäänud Kaspar Kokk TÜst kao-

1 tas 24 sekundiga. Kolmas oli 
Timo Jaaska samuti TÜst 
(+3.23). Neljandast kuuenda

kohani muutus konkurents 
väga pingeliseks lsekundiliste 
vahedega jõudsid üle finiši- 
joone Peeter Kümmel, TÜ 
(+3 ,36), Mihhail Lukertsenko, 
TPÜ (+3.37) ja Roland Lessing, 
EPMÜ (+3.39).

Naiste parim oli teist aastat 
järjest Jana Rehemaa (TÜ), tei
seks jäi Britt Jaaska (TTÜ), kol
m andaks Elina Pähn (TÜ). Va
batehnika 5 km sõidule startis 
esimesena Britt Jaaska, edesta
des järgnevat 15 sekundiga.

Teatesprintides oli parim 
meeskond TÜ koosseisus Priit 
Viks, Timo Jaaska ja Kaspar 
Kokk, kes kõik kuulutati 2002. 
aasta üliõpilaste meistriks.

Parimatel talvespordialade 
üliõpilastel on võimalus osaleda
2003. aasta jaanuaris Itaalias 
Tarvisios taliuniversiaadil.

ACTA DIURNA
11. märtsil kell 16 toimub ph aud 
102 vabade kunstide kutsutud 
prof Ain Kaalepi “ Akadeemia se
minari” järgmine loeng "Alek
sander Kesküla elu ja seiklu
sed” . Teretulnud kõik huvilised! 
Info: Triin Lett, tel 375 669.

KAITSMISED
13. märtsil kell 16.15 kaitseb 
Lossi 3-426 ajaloo osakonnas 
Kalmer Mäeorg magistritööd 
“ Tulumaks Tallinnas. Tuluteada- 
annete töötluse võimalusi Tallinna
VI maksujaoskonna 1937. aasta 
tuluteadaannete näite!” kaitsmi
ne magister artium (arhiivindus) 
kraadi taotlemiseks. Töö juhen
daja prof Aadu Must. Oponent: 
lektor Jaak Valge.

21. märtsil kell 14 toimub kee- 
miaosakonna nõukogus Jakobi 
2-430 Boris V. Rogovoy doktori
töö “ Synthesis of (benzo-triazo- 
lyl)carboximidamides and their 
application in reaetions with Isl
and S-nucleophiies" kaitsmine. 
Juhendajad: prof A. R. Katritzky 
(USA) ja prof J. Järv (TÜ). Opo-

kuse jututarõ külaliseks keelepo
liitika nõunik Jüri Valge, kes rää
gib võru keele olevikust ja tulevi
kust. Kõik huvilised on oodatud 
kuulama. Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum). Lisainfo: 
Triin Iva, tel 375 422.

14. märtsil kell 12 Saaremaa 
Ühisgümnaasiumis TÜ semiooti- 
kamagistrandi Kadri Tüüri avalik 
loeng “ Looduskirjandusest laiu- 
kirjanduse näitel” . Järgneb koh
tumine humanitaariast huvitatud 
gümnaasiumiõpilastega. Info: 
Riia Nelis, TÜ esindaja Saare 
maakonnas, tel 045 39 839.

TEATED
14. märtsil kell 12 toimub ülikooli 
ajaloo muuseumi valges saalis 
emakeele päeva aktus, kus au
tasustatakse ka emakeele olüm
piaadi võitjaid. Kõnega esineb 
prof Aadu Must: Info: eesti keele 
õppetool, tel 375 224.

Ka eelolevaks suveks organisee
rib TÜ Ametiühing puhkamisvõi
malust Saaremaa Ühisgümnaa
siumis. Täpsem info TÜAÜ komi
teest. Tel. 434 875, maila@ut.ee.

SPORT
LOENGUD

23. märtsil kell 11 TÜ spordihoo
nes (Ujula 4) Eesti üliõpilaste 
harrastajate korvpalliturniiri finaal 
8 parima meeskonna ja 6 nais
konna vahel. Turniir algas 2001. 
aasta septembris 33 võistkonna 
vahel.

13. märtsil kell 16-18 peab mag 
Alar Schönberg, Rannarootsi 
Muuseumi direktor, Paabeü ruu
mis 323 ettekande teemal “ Ees
tirootslaste identiteedist 1930- 
ndate lõpul” . Info: dr Jürgen 
Beyer, tel 482 009.

24. märtsil Tallinnas Paul Kerese 
malekeskuses Eesti üliõpilaste 
male meistrivõistlused. 9 vooru 
Šveitsi süsteemis ajakontrolliga 
15 min mängijale. Võistkondlikus 
arvestuses 3 meest ja 1 naine 
samast kõrgkoolist. Mängus on 
väärt auhinnad. Registreerumine 
18. märtsini www.ut.ee/easl, 07 
333 233.

13. märtsil kell 16.15 toimub Los
si 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1198. avalik ettekandekoosolek. 
Tanel Lepsoo: Intellektuaal ja 
muutuv maailm: Sartre'i ja 
Semperi peale mõeldes. Info: 
Katrin Keilo, tel 055 610 546.

13. märtsil kel! 18 on Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes-

26. märtsil Tallinnas Kristriine 
spordihoones Eesti üliõpilaste 
saalijalgpalli meistrivõistlused. 
Registreerumine 12. märtsini 
www.ut.ee/easl 07 333 233. 
Igast kõrgkoolist 2 meeskonda.

25. märtsil saalijalgpalli seminar 
Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pär
nu mnt 62) Portugali jalgpalli- 
spetsialisti Pedro Diose eestve
damisel. Osavõtt tasuta, eelre
gistreerimine vajalik. Info: 07 333 
233, easl@ut.ee. Tiina Beljaeva, 
EASLi arendusjuht 07 333 233, 
052 57 624.

KONTSERT
Vanemuise kontserdimajas

Laupäeval, 9. märtsil kell 19 
VKMi kammerlaval Põhjamaade 
ja Balti parimaid noori interpree
te tutvustavas sarjas Upbeat -  
Mindaugas Backus (tšello, Lee
du), Daumantas Kirilauskas (kla
ver, Leedu), Daniel Berg (ma- 
rimba, Rootsi), Fredrik Anders- 
son (löökriistad. Rootsi). Piletid 
80 kr.

Reedel, 15. märtsil kell 19 Hari
dusministeeriumi saalis “ Emade 
keeles, isade meeles". Hando 
Runnel, Eesti Rahvusmeeskoorilt 
emakeele päevaks. Dirigent 
Ants Soots, kavas eesti koori
muusikat.

KINOS ILLUSIOON
Õed, (Venemaa 2001). Kl 14, 
15.30, 21.30.

Pühapäeval, 10. märtsil kl 14 eel
linastus: Walt Disney “ Kollide 
kompanii".

PRANTSUSE FILMID:

7. märts
* Kangelane nimega Toto, rež 
Jaco van Dorimael, kl 17

* Rosetta, rež Luc & Jean-Pierre 
Dardenne, kl 18.30
* Liblikajaht, rež Otar losseliani, 
kl 20

8. märts
* Konvoi ootab, rež Benoit 
Mariage, kl 17
* Rosetta, kl 18.30
* Liblikajaht, kl 20

9. märts
* Libateener, rež Benoit 
Jacquot, kl 17
* Diskreetne, kl 18.30, 20

10. märts
* L'Atalante, rež Jean Vigo, kl
17, 18.30
* Päevane kaunitar, rež Luis 
Bunuel, kl 20

AAFRIKA FILMID:

11. märts
* Laps ja kaiman, rež Mustapha 
Dao, kl 17
* l'Oeuf, rež Mustapha Dao, kl 
17
* Segu Janjo, rež Mambaye 
Coulibaly, kl 17
* Printsess Yennega, rež Claude 
Le Gallou, kl 17
* Väike päikesemüüja, rež 
Djibril Diop Mambletty, kl 17
* Uus algus, rež Bertrand 
Tavernier, kl 18.30
* Jeesuse elu, rež Bruno 
Dumont, kl 20

12. märts
* Jeesuse elu, kl 17
* Teekond, rež Emmanuel 
Finkel, kl 18.30

13. märts
* Külmlaud, rež Bertrand Blier, 
kl 17
* Jumal üksi näeb mind, rež 
Brune Podalydes, kl 18.30

14. märts
* Jumal üksi näeb mind, kl 17
* Liblikajaht, kl 19

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://europa.eu.int/
http://www.euroinfo.ee/
mailto:aivar@rtk.tartu.ee
http://www.utoronto.ca
mailto:merlit@ut.ee
mailto:aunevalk@ut.ee
mailto:Eve.Lember@ut.ee
http://www.akadeemia.ee
mailto:maila@ut.ee
http://www.ut.ee/easl
http://www.ut.ee/easl
mailto:easl@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Hea ülikooli astuja!
Olles Eesti vanim ülikool, on Tartu Ülikoolil kohustus 
anda püsiva väärtusega tugevat haridust. Universitas ena 
peame andma mitmekesist haridust, niisugust, millega 
saab hakkama praegu ja tulevikus. Teame, et tudengid 
tahavad parimat ja seepärast töötab ülikool iga päev selle 
nimel, et suudaksime teha seda väga hästi. Püüame luua 
mitmekesiseid ja soodsaid tingimusi, kasutada kõiki täna
päeva võimalusi. Meile annab jõudu koostöö teiste Eesti 
ja paljude välismaa ülikoolidega. Selles akadeemilises 
maailmas on Tartu Ülikool koduks oma liikmetele, uutest 
tudengitest ootame tublit täiendust.

Tere tulemast!
Tartu Ülikooli rektor 

professor Jaak Aaviksoo

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

UNIVERSITAS
15. märts 2002

TART



2 UN IVER SITAS TARTUEN SIS 15. märts 2002

Hüvasti, nelja-aastane bakalaureuseõpe! Sügisel ülikooli astujad saavad õppida kolm 
aastat bakalaureuseõppes ja  kaks aastat magistrantuuris. m a r t in  k l e s m e n t

Uus õppeaasta toob 
uued õppekavad
Marvi Mikk
TÜ õppeprorektori abi

Sügisest ülikoolis õpinguid 
alustavad tudengid jõuavad 
diplomini teisiti kui nende 
vanemad kolleegid.

Senikehtivas õppesüsteemis 
oli nelja-aastaste bakalaureuse
õpingute lõpetanu erialaspet
sialist, magistriõpe oli aga val
davalt suunatud teadustöö te
gemisele.

Uues õppesüsteemis om an
dab üliõpüane bakalaureuse
astmes erialased baasteadmi
sed, kuid ta ei ole veel väljakoo- 
litatud spetsialist. Kes soovib 
saada erialaspetsialistiks, jä t
kab õpinguid neljandal ja  viien
dal aastal magistriõppes. Pärast 
viit õppeaastat omandab ta ma
gistrikraadi. Prognooside koha
selt oodatakse, et magistriõp
pes jätkaks õpinguid 75% baka
laureuseastme lõpetanutest.

Üha tihenevad sidemed eri 
maade ülikoolidega on suuren
danud meie üliõpilaste võima
lusi Õppida semestri või roh
kemgi teistes ülikoolides. Uuest 
õppesüsteemist on üliõpüasel 
kasu ka süs, kui ta läheb õppima 
välismaale, sest nii bakalaureu
se- kui ka magistriõpe kestab 
enamikus Euroopa riikides kok
ku viis aastat.

Uus sisu
Mõnikord on arvatud, e t 3+ 2  
õppesüsteemi puhul on tege
mist bakalaureuse-ja magistri
kraadi devalveerimisega. See 
pole nii, sest uus õppesüsteem 
toob nii uue sisu, põhimõtted 
kui ka koolitamise eesmärgid.

Senikehtinud süsteemi puu
duseks on peetud liiga pikka 
õppekava täitmiseks kulunud 
aega, samuti suurt ülikooliõpin
guid mittelõpetavate üliõpilaste 
hulka. Õppeaja pikaks venimi

ne oligi üks põhjusi, miks 
Bologna deklaratsiooni koosta
des võeti aluseks just 3+ 2  õp
pesüsteemi rakendamine. Esi
mese kolme aasta järel on üli
õpilane saavutanud mõningase 
valmisoleku tööturu jaoks ning 
omades kõrgharidust tõenda
vat diplomit, on tal soovi korral 
võimalik alustada iseseisvat 
karjääri. Enamikku oodatakse 
aga magistriõppesse, kus õpe 
on suunatud kitsamale erialale.

TÜ uute bakalaureuseõppe- 
kavade järgi antav koolitus on 
laiapõhjalisem. Õppekavad on 
üles ehitatud moodulõppeka- 
vadena, mis annab laiema või
maluse kombineerida ja  ise ot
sustada oma õpingute sisu üle. 
Kõik õppekavad on jaotatud 
kuude valdkonda: täppis-, loo
dus-, humanitaar-, meditsiini- 
ja  sporditeadused, sotsiaal- 
ning haridusteadused.

Laiapõhjaline koolitus
Ühte valdkonda kuuluvatel õp
pekavadel on vähemalt 16 
ainepunkti mahus ühisosa. Pal
jud õppekavad sisaldavad 
enam kui ühte suunda ning üli
õpilasel on võimalik valida, mil
lises kitsamas valdkonnas ta 
soovib teadmisi omandada. Nii 
on näiteks riigiteaduste õppe
kava järgi õppijal võimalik vali
da avaliku halduse, võrdleva 
poliitika ja  rahvusvaheliste su
hete suuna vahel. Samal ajal 
võib soovi korral valida teise 
suuna mõnest oma või hoopis 
teise valdkonna õppekavast. 
Näiteks üliõpilane, kes õpib ma
jandust, võib valida teiseks suu
na-ja erialamooduliks õigustea
duse, läbides eelnevalt õigus
teaduse suunamooduli eeldus
ained. Bakalaureuseõppekava 
täitmisel tuleb valida ka kolm 
valikmoodulit (kokku 12 AP). 
Valikmoodulid võimaldavad üli

õpüasel sooritada teise õppeka
va suuna- või erialamooduli eel
dusaineid või omandada laie
maid teadmisi peaaines. Üliõpi
lasel on õigus valida, kumba va
rianti ta kasutab. Valikmooduli- 
te ning suuna-ja erialamooduli 
valimine väljastpoolt oma õppe
kava annab lisavõimaluse teise 
eriala magistriõppesse kandi
deerimiseks.

Bakalaureuseastme põhiees
märkideks ongi anda laiapõhja
line baasharidus, avardada sil
maringi, õpetada õppima ning 
teadvustada elukestva õppe 
vajadusi.

Magistriõpe
Samuti on m uutunud magistri
õppe eesmärk, kus olulisimaks 
on saamas erialaõpe ja  spetsia- 
listikoolitus ning ettevalmistus 
doktoriõppesse astumiseks. Kui 
senikehtivas õppesüsteemis oli 
magistriõpe teadusõppe esime
ne aste ning õppekava sisust 
poole täitis magistritöö koosta
mine, siis uues õppesüsteemis 
on magistriõppe eesmärk ees
kätt erialase ettevalmistatuse 
andmine ning seetõttu on õp
pekavas tunduvalt suurenda
tud erialaõppe mahtu. Magist
ritöö on aga veerand kogu ma
gistriõppe mahust.

Haridussüsteemi m uutum i
ne on pidev protsess. Lõppe
nud on aeg, kus ükskõik kui 
kõrge diplomiga pärjatud õppi
ja  võis viimast õpikut kinni 
lüües endale kinnitada, et nüüd 
on ta valmis asjatundja mitme
kümneks aastaks või kogu 
eluks. Nii on ka ülikooliõpingu- 
tega, mille olulisust inimese ku
jundajana on raske üle hinnata.

Tartu Ülikool pakub teüe 
universitasena oma parimaid 
tingimusi ja  võimalusi, siit saa
du rakendamine on aga teie 
endi kätes.

Mida on vaja teada sisseastumisest?
S I S S E A S T U M I S E K S  N Õ U T A V A D  
D O K U M E N D I D

* vormikohane avaldus (vorm avaldatakse internetis http:// 
www.ut.ee)

* keskharidust tõendav dokument (originaal ja koopia)
* riigieksamitunnistus (originaal ja koopia)
* kolm fotot 3x4 cm
* passi isikukoodiga lehekülje koopia
* eritingimustel TÜ astujail tuleb esitada täiendavaid 

dokumente

• •

TU avatud ülikooli vastuvõtt

Avatud ülikoolis õppimist hõlbustab hiljuti tööd alusta
nud TÜ e-ülikool (www.ut.ee/e-ylikool). a n d r e s  t e n n u s

Aime Randveer
TÜ vastuvõtutalituse 
peaspetsialist

Keskharidusega noored 
saavad astuda Tartu Ülikooli 
bakalaureuseõppesse ka
hele riigieelarvelisele ja ka
hele riigieelarvevälisele õp
pekohale.

Vene õppekeelega kooli lõpe
tanutel peab olema sooritatud 
eesti keele kui teise keele riigi
eksam või eesti keele kesktase- 
meeksam. Üliõpilaskandidaa
did, kes said nimetatud eksami
tel vähem kui 60% maksimaal
sest punktide arvust, võivad 
asuda õppima eesti keelt sü
vendatult ühe õppeaasta vältel.

Üliõpilaskandidaatide pare
musjärjestus moodustatakse 
riigieksamite ja  sisseastumisek
samite hinnete põhjal. Võõrkee
le riigieksam peab olema soori
tatud inglise, saksa või prantsu
se keelest.

Sisseastumiseksamite sisuli
sed nõuded (programmid) on 
avaldatud aadressü www.ut.ee.

Dokumentide esitamise 
tähtajad

1. Riigieelarvelistele õppekoh
tadele kandideerimiseks tuleb 
esitada dokumendid:
• erialadele, kus kandideerimi

sel on nõutav sisseastumisek
samite sooritamine, 26. ju u 
nist 5. juulini;

• erialadele, kus kandideeri
takse riigieksamite tulemuste

alusel, 26. juunist 17. juulini.
2. Riigieelarvevälisele õppe

kohale kandideerimiseks tuleb 
esitada avaldus hiljemalt 16. 
augustil, kusjuures sisseastu
miseksamitele pääsemiseks tu 
leb dokumendid esitada hilje
malt 5. juulü.

Sisseastumiseksamid toim u
vad 8.-17. juulini.

Rügieelarvelistele õppekoh
tadele vastuvõetute nimekirjad 
selguvad 24. juuliks ja avalda
takse ajalehes Postimees või 
Eesti Päevaleht hÜjemalt 29. 
juulil.

TÜ finantseeritavatele õppe
kohtadele võetakse vastu ülerii
giliste lõpuklasside aineolüm
piaadide kolm parim at ja rah
vusvahelistest lõpuklasside 
olümpiaadidest osavõtnud. Sa
muti võetakse vastu viis silma
paistvaid sporditulemusi saa
vutanud üliõpilaskandidaati, 
kes peavad olema vähemalt 
Eesti noorte meistrid.

Riigieelarvelisele õppekohale 
vastu võetu on kohustatud kin
nitama oma õppima asumist 
ülikoolis, andes allkirja teadus
konna dekanaadis või saates 
postiga teate teaduskonna de
kanaati 5. augustiks. Kui vastu- 
võetu ei ole kinnitanud oma õp
pima asumist, täidetakse va
baks jäänud õppekoht pare
musjärjestuses järgmise üliõpi* 
laskandidaadiga.

Riigieelarvevälistele õppe
kohtadele vastuvõetud üliõpi
laskandidaatide nimekirjad sel
guvad hiljemalt 19. augustiks.

Füüsika-keemia- ja matemaa- 
tika-informaatikateaduskonda 
ning Türi kolledžisse riigieelar
velistele õppekohtadele kandi
deerimisel liidetakse vastava 
eriala aineolümpiaadide pare
matele konkursipunktide sum
male 10 lisapunkti.

Eritingimustel on üliõpUas- 
kandidaadü õigus ülikooli kan
dideerida ainult ühel korral.

Tiia Ristolainen
Kaugkoolituskeskuse
juhataja

TÜ avatud ülikooli kauba
märgi all pakutakse paind
likke õppimisvõimalusi ta- 
semekoolituse kõikides õp- 
peastmetes: bakalaureu
se-, kutsekõrghariduse ma
gistri- ja doktoriõppes ning 
õpetajakoolituses.

Õppetöö toimub kaugõppe 
vormis kinnitatud õppekavade 
alusel teaduskondades ja  kol- 
ledžites -  seega vastab avatud 
ülikooli õpe tasemelt ja nõud- 
mistelt traditsioonüisele ülikoo
lile.

Kaugõppe vorm
TÜ avatud ülikoolis õpivad tub
lid inimesed oma põhitöö ja pe
rekonna kõrvalt. Nende sooviks 
on om andada kõrgharidus või 
teaduskraad, jätkata poolelijää
nud õpinguid või om andada 
uus eriala, et saada kõrgemat 
palka, tulemuslikumat töökohta 
või väärilisemat positsiooni 
ühiskonnas. See ei ole kerge 
majanduslikus mõttes, sest 
avatud ülikoolis õppimine on 
tasuline. Ainepunkti hind on 
ülikoolis keskmiselt 600 kr, eri
nedes erialati. Kaugõppe üliõpi
lasel lasub suur õppimiskoor- 
mus. Õppesessioonid toimuvad 
tavaliselt kord kuus nädalava
hetustel või paar korda semest
ris nädalase tsüklina. Iseseisva 
töö osakaal on suur -  70-75 %.

Seda toetavad spetsiaalsed õp
pevahendid, internetipõhised 
kursused, veebis olevad m ater
jalid, õppegruppide listid. Kui 
statsionaarses õppevormis läbi
takse keskmiselt 30-40 AP aas
tas, siis avatud ülikoolis on opti
maalseks tempoks 20-30 AP 
aastas. Avatud ülikooli taseme- 
koolituses õppijad immatriku
leeritakse TÜ üliõpüasteks. 
Need, kes läbivad alla 20 AP 
aastas, võivad õpinguid jätkata 
õppija staatuses.

Avatud ülikooli eelised
Avatud ülikooli populaarsei
mad riigieelarvevälised erialad 
on paaril vümasel aastal olnud 
ärijuhtimine, õigusteadus ja 
psühholoogia, kuhu kõik soovi

jad ei ole pääsenud. Avatud üli
kooli astumisel üldiselt sisseas
tumiseksameid sooritada ei 
tule. Avatud ülikooli astumiseks 
ei ole vajalikud ka riigieksamite 
tulemused.

Mõtle enda jaoks selgeks ava
tud ülikooli eelised, kui Sul on 
juba olemas või silmapiiril hea 
töökoht, mida Sa kaotada ei 
taha, või perekond, keda pead 
toetama. Või on mõni muu põh
jus, miks Sulle statsionaarne 
õppevorm ei sobi -  ja  lahendus 
ongi käes -  Sind ootab avatud 
ülikool.

Info: Lossi 24, Tartu 
tel 375200, 375201 
e-post: utop@ut.ee 

www.ut.ee/AvatudYlikool/

Kandideerimine eritingimustel
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Nõustamine ja tuutorid
Sigrid Saar
TÜ tuutorite koordinaator

Valdavalt ainesüsteemis toi
muv õppetöö annab üliõpila
sele võimaluse oma õpin
guid suures osas ise pla
neerida, kuid võib tekitada 
ka mitmeid küsimusi: milli
sed ainete valikud on võima
likud, kasulikud ja ka tegeli
kult teostatavad?

Otsuste langetamiseks vaja
likku informatsiooni pakuvad 
mitmesugused teatmikud (ka
taloog ‘Tartu Ülikooli loengud ja 
praktilised tööd”, teaduskonda
de ning spordikeskuse teatm i
kud jm), õpingute planeerimise 
põhireegleid selgitavad osakon
na, instituudi või õppetooli vas
tavad töötajad -  metoodikud, 
laborandid, vastutavad sekre
tärid. Palju kasulikku infot leiab 
ka ülikooli koduleheküljelt 
www.ut.ee/.

Ometi võivad probleemide 
lahendamisel raskused tekkida, 
eriti äsja õpinguid alustanul, kel 
pole kogemusi olemasolevate 
võimaluste kasutamiseks ning 
kelle üldine informeeritus üli
koolielust on veel vähene.

Üliõpilaskeskse informatsioo
ni kogumiseks ja levitamiseks 
ning probleemide lahendami
seks on õppe- ja  üliõpilasosa
konna algatusel loodud üliõpi
laste nõustamissüsteem.

Igal tööpäeval kl 9-12 ja  13- 
16 võtab peahoone ruumis nr 
120 üliõpilasi vastu üliõpüas- 
nõustaja.

Temalt saab nõu ja  informat
siooni eelkõige õppekorraldu
sega seonduvates küsimustes, 
aga ka üldisemat laadi valdkon
dades, nagu sotsiaaltoetused, 
sõidusoodustused, õppelaenu
ga seonduv jm.

Õppeaasta esimesel poolel, 
esmakursuslaste kohanemis
perioodil, haaratakse nõusta- 
mistegevusse vabatahtlikena 
vanemate kursuste üliõpilas
test tuutoreid.

Tuutorite tegevust ja välja
õpet korraldab tuutorite koor
dinaator (peahoone, ruum 
117, tel 375 627).

Tliutor annab nõu ja  abi eel
kõige oma eriala esimese aasta 
üliõpilastele, korraldades uute 
tudengitega arutelusid õpingu
te alustamise ning üliõpilaseks 
olemisega kaasnevate kohus
tuste, õiguste ja  probleemide 
vallas. Vajadusel tutvustab ta 
ülikooli õppehooneid, raam atu
kogusid ning ka Tartu linna, mis 
on eriti oluline mujalt Eestist 
siia õppima tulijatele. Soovijaid 
abistatakse ka individuaalsel 
nõustamisel.

Tartu Ülikoolis tegutsevate 
tuutorite kohta saab täpsemat 
informatsiooni koduleheküljelt 
w w w.ut.ee/tuutorid/.

Kui ei oska tunniplaani koostada või on mõni muu 
mure, võid ikka tuutori poole pöörduda. k e a k i id j ä r v

а о

Kuidas Tartu Ülikooli ühiselamusse saada?
Janika Hango
MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
majutusjuht

Üliõpilaste majutamisega 
tegeleb MTÜ Tartu Üliõpilas
küla, mis haldab TÜle kuulu
vat 8 üliõpilaselamut.

Sügiseks peaks valmis saama 
uus Raatuse tn üliõpilaselamu, 
lõppema Tugi 14 ning algama 
Narva m nt 25 üliõpilaselamu 
remont.

S is s e a s tu m is e k s a m ite  
ajal (juulis) on tudengikandi- 
daatidel võimalik üliõpilasela- 
mutes ööbida.

Üks öö maksab 75 kr, reno
veeritud üliõpilaselamus 175 
kr (hinna sees on voodivarus
tus -  tekk, padi, linad, käterätt). 
Teenuse kasutajal tuleb tasuda 
ka ühekordne tagatisraha 
50 kr, mis makstakse tagasi, kui 
tood ära voodivarustuse ning 
võtme.

Eksamiperioodiks majutuse 
saamiseks tuleb pöörduda kl 9-
12 ja  13-16 üliõpilasküla maju- 
tusosakonda Vallikraavi 25. Nä
dalavahetusse jäävad majutu
sed tuleb eelnevalt (soovitavalt 
reedel) kokku leppida kas tel
07 420 337 või Vallikraavi 25.

Kui eksamid on edukalt soori
tatud ja teil on soov elada üli
õpilaselamus, siis koha taotle
miseks tuleb täita üliõpilasküla 
majutusosakonnas kohataot- 
luse ankeet 

Ankeete hakkame esmakur- 
suslastelt vastu võtma pärast 
sissesaanute nimekirjade aval
damist, s.o alates 29. juulist 
Ankeedid registreeritakse ning 
võetakse järjekorda. Kohtade 
jagamine toimub üldise järje
korra alusel. Jäijekorras ol
les peab avaldust kind
laksmääratud ajal piken
dama.

Üliõpilaskülas pakutavad 
toad on erinevates majades, 
seega on ka hinnad erinevad. 
Toa üür koosneb toa kindlaks
määratud hinnast, millele lisan
duvad kommunaalmaksed 
(küte, vesi, elekter).

Aasta keskmine ühe koha 
hind koos kommunaalmaksete- 
ga on vastavalt tingimustele 
300 kuni 400 krooni. Renovee
ritud üliõpilaselamus Pepleri 
14 on ühe koha aasta keskmine 
üürihind 950 krooni.

Täpsem info majutusvõima- 
luste kohta meie koduleheküljel 
www.ut.ee/tyk/.

Maali õppetooli üliõpilastööd Haapsalus
Jaan Elken
TÜ maalikunsti prof

6. märtsil avati Haapsalu 
Linnagaleriis maali õppetoo
li korraldatud näitus läbilõi
kena viimase aasta õppe- ja 
bakalaureusetöödest.

Eksponeeritud on 16 autori 
loomingut, lõputöödest on ter
viklikumad komplektid Jukka 
Aaltol ja Piret Paasil (kummaltki 
3 suureformaadilist maali).

Viimaste aastate praktika on 
olnud läbi näitusetegevuse po
pulariseerida õppetooli ja maa- 
liõppevõimalusi Tartu Ülikoolis 
just väljaspool Tartut ja  tuua 
seeläbi andekaid noori üle Eesti 
sisseastumiseksamitele.

Suuremad näitused on toi
munud Kuressaare Lossi torni- 
galeriis, Narva Linnamuuseumi 
galeriis, Vaal galeriis Tallinnas, 
TÜ Pärnu Kolledžis, Põlva Kul
tuurikeskuse Maarja galerus ja 
paljudes koolides.

Tartus on suvepraktikal teh
tust valik kahel korral olnud 
Uppsala majas ja suurem üle
vaatlik ekspositsioon Kõrgemas 
Kaitsekolledžis. Näha oma töid 
kvaliteetselt kujundatud näitu- 
sekeskkonnas, kõrge künnisega 
kunstieksponeerimispaikades, 
nagu Haapsalu linnagalerii ja  
Vaal galerii, on üliõpilastele sti-

M aalikunsti eriala üliõpilased Haapsalus oma näitust üles seadmas. a r h iiv

muleeriv. Pelgalt konteksti 
muutumine võimaldab, eriti va
nemate kursuste õppetöödes, 
kus didaktika niigi taandunud 
ja  loovus domineerib, testida 
raskesti defineeritavat, aga siis
ki kindlalt eksisteerivat mõõdet, 
nagu kunstiküpsus.

Lõviosa näitusel eksponeeri
tud töödest ongi maalitud 
komplitseeritud pildikeelt ja  
iseseisvat plastilist mõtlemist 
arendava maalikursuse “Stra
teegiline maal” raames.

Eda Lõhmuse sugestiivne 
laad on just läbi akrüülvärvide

ja  täitepastade pastoossuse 
jõudnud subjektiivsesse värvi- 
ekspressiooni, näitusel on eks
poneeritud kaks tema läbimur- 
detööd.

Figuratsioonis tunneb ennast 
vabalt ka mõnevõrra plakadiku- 
ma aga köitvate kompositsioo
niliste lahendustega silma pais
tev Kadi Kängsepp. Kängsepp 
oskab läbi otsekohese ja  pop- 
kunstiliku üldistuse toota ikoo- 
nilaadset, monumentaalset 
märgilisust. Sami Makkoneni ja 
Piret Mikkelsoni aktistuudiod 
õigustasid tänu oma nauditava

le maalimateeria valdamisele ja 
nõudlikule kadreeringule eks
poneerimist rohkem iseseisvale 
loomingulisele algele rajatud 
näitusekoosluses.

Kõigist avamistest pidulikeim 
ja rahvarohkeim oli mullu- 
kevadine Narva Linnamuuseu
mis toimunud kohtumine Nar
va kunstipublikuga, kuid ka 
Haapsalu linnaleht Lääne Elu 
avaldas 6. märtsi Linnagalerii 
avamisest reportaaži ja  interv
juud osalenud üliõpilastega.

Haapsalu näitus on avatud
24. märtsini.

S T I P E N D I U M  I T A O T L U S E D
15. aprilliks

T a r t u  Ü l i k o o l i  S i h t a s u t u s

TARTU UNIVERSITY FOUNDATION

Tiina Tammani nimeline stipendium
Tiina Tammani nim stipendium toetab analüüsivõimeüse aja
kirjanduse teket ja poliitilist süvaanalüüsi Eesti ajakirjandu
ses. Kandideerida võivad kõikide teaduskondade üliõpilased.
5 OOOkroonine stipendium määratakse üks kord aastas ühele 
TÜ üliõpilasele, kes esitab konkursile parima ajakirjandusliku, 
analüüsiva essee (kuni 6 000 tähemärki). Essee tuleb esitada 
eesti keeles ükskõik millisel Eesti riigivõimuga seotud teemal. 
Stipendiaadi valib välja komisjon ja  stipendium antakse üle 
mais. Lisaks tuleb esitada elulookirjeldus, ülevaade erialasest 
ja  ühiskondlikust tegevusest, juhendava õppejõu soovitus, 
dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust (märkida 
keskmine hinne) ja essee.

Gerda Spohri nimeline stipendium
Gerda Spohri nim stipendiumi eesmärk on TÜs keskkonna
kaitsega seonduvat füüsikat õppivate magistrantide ja  dokto
rantide toetamine. Stipendiumisaaja peab olema EV kodanik. 
Käesoleval aastal maksab sihtasutus välja ühe 10 OOOkroonise 
stipendiumi.
Kandideerijal esitada taotlus, curriculum vitae, juhendava 
õppejõu soovitus ning väljavõte õpinguraamatust. Määrami
sel võetakse aluseks magistrandi/doktorandi õppeedukus, 
erialane ja  ühiskondlik tegevus. Stipendium antakse üle sü
gissemestri algul.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides 
stipendium
Välja antakse üks stipendium (10 000 kr). See määratakse TÜ 
põhiõppe üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti 
rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe- ja tea
dustöö ning ühiskondliku tegevuse eest.
Kandideerijatel esitada TÜ kantseleisse (ph, ruum 207): 
stipendiumitaotlus (vorm ülikooli kantseleis ja  sihtasutuse 
koduleheküljel), ülevaade õppe-, teadus- ning ühiskondlikust 
tegevusest eespool nimetatud valdkondades, soovitus insti
tuudilt/osakonnalt, dekanaadis kinnitatud väljavõte Õpingu
raamatust. Stipendium antakse üle sügissemestri algul.

Johannes Voldemar Veski stipendium
Johannes Voldemar Veski stipendium TÜs moodustub tema 
tütre, Asta Veski ülikoolile annetatud rahadest. Stipendium 
määratakse üks kord aastas ühele peaainena eesti keelt 
õppivale 3. või 4. aasta üliõpilasele või magistrandile.
Välja antakse üks 5 OOOkroonine stipendium. See määratakse 
TÜs peaainena eesti keelt õppivale 3. või. 4. aasta üliõpilasele 
või magistrandile. Määramisel võetakse aluseks üliõpilase 
õppeedukus ning eeldused ja  tulemuslikkus keeleteaduslikus 
uurimistöös. Kandideerijatel esitada TÜ kantseleisse (ph, 
ruum 207): stipendiumitaotlus, ülevaade erialasest tegevu
sest, dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust (nelja 
viimase semestri õppetulemused). Stipendiumisaaja selgub J.
V Veski päeval 27. juunil.

Heinz Martin Ederma stipendium
Stipendiumifondi asutas Heinz-Martin Ederma lesk Ülle 
Ederma. H.-M. Ederma lahkus 1944. aastal Saksamaale, 
Hamburgis sai ta keemiahariduse. Saksamaalt siirdus ta 
USAsse, oli 1957-1994 teadur farmaatsiakompaniis Meyers- 
Squibb ja  Kuningliku Keemiaseltsi liige. Ederma stipendiumi 
makstakse TÜs orgaanilist peensünteesi õppivale üliõpilasele, 
magistrandile või doktorandile iga aasta sügissemestril.
10 OOOkroonise stipendiumi määramisel võetakse aluseks 
üliõpilase (magistrandi, doktorandi) edukus stuudiumil, ise
äranis orgaanilises keemias ning kalduvus rakendada oma 
teadmisi teaduslikus uurimistöös.
Kandideerijatel esitada TÜ kantseleisse (ph ruum 207): sti
pendiumitaotlus koos ülevaatega erialasest tegevusest ja 
uurimistööst, juhendava õppejõu soovitus, dekanaadis kinni
tatud väljavõte õpinguraamatust. Stipendiumisaaja selgub 
sügissemestri alguseks.

Liisa Kolumbuse Mälestusfondi 
stipendium
Liisa Kolumbuse Mälestusfond toetab eesti päritolu teadlaste 
ja  üliõpilaste arstiteaduslikke uurimisi ja  õpinguid. Välja an
takse 4 1 0  OOOkroonist stipendiumi. Kandideerida võivad TÜ 
arstiteaduskonna doktorandid. Määramisel võetakse aluseks 
üliõpilase õppeedukus, erialane ja teadustegevus ning selle 
tähtsus rahva tervishoiule. Kandideerijatel esitada TÜ kantse
leisse (ph, ruum 207): stipendiumitaotlus koos ülevaatega 
erialasest ja teaduslikust tegevusest, juhendava õppejõu soo
vitus, dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust. 
Stipendiumisaaja selgub kevadsemestri lõpus.

Info:
Kõikide stipendiumikonkursside kohta saab infot TÜ Sihtasu
tusest. Aadressil www.ut.ee/sihtasutus on üleval taotlusvor- 
mi ja  statuudid. Tel: 375 852 ,050  63 076, e-post: im@ ut.ee.
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http://www.ut.ee/
http://www.ut.ee/tuutorid/
http://www.ut.ee/tyk/
http://www.ut.ee/sihtasutus
mailto:im@ut.ee
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Õ N N I T L E M E !

Akivo Lenzner 75
16. märtsil tähistab oma 75. 
juubelit kauaaegne mikrobio
loogia instituudi juhataja prof 
Akivo Lenzner.

Juubilari elu ja  tegevus on 
tihedalt seotud arstiteaduskon
na mikrobioloogia instituudiga 
alates 1960. aastast. Enne seda 
olid Treffneri gümnaasium, 
UTÜ mikrobioloogia ring, arsti
teaduskonna lõpetamine cum 
laude 1951 ning olude sunnil 9 
aastat teenistust armees.

Elu viraažid ei ole siiski kuna
gi suutnud juubilari valitud 
teelt kõrvale kallutada. Ilme
kaks näiteks selle kohta on sõja
väeteenistuse ajal 1953 TRÜs 
kaitstud kandidaadiväitekiri. 
Pärast naasmist Tartu Ülikooli 
järgnes 1963. aastal dotsendi 
kutse, 1964. aastast kateedriju
hataja ülesanded, teaduspro- 
dekaani ametikoht, 1974. aas
tast professori kutse.

Eelnevalt oli 1973. aastal val
minud doktoritöö, mis käsitles 
inimese iaktofloorat. Inimese 
mikrofloorasse kuuluvate piim
happebakterite uurimine nor
mi ja  patoloogia, sh kosmose
lendude tingimustes, ongi ol
nud aastakümnete vältel juubi
lari peamiseks uurimisobjek
tiks. Ta on olnud inimese mik- 
roobiökoloogia suuna rajaja nii 
Eestis kui ka endise NSVL terri

tooriumil, leides ka rahvusva
helise tunnustuse.

Juubilari alustatud töid jätka
vad tema kaastöötajad Eestis ja  
väljaspool Eestit. Mikrobioloo
gia kateedris töötatud 30 aasta 
vältel valmis juubilari juhenda
misel 14 väitekirja. Tehtud töö 
kvaliteedi sertifikaadina võib 
käsitleda tema valimist Vene
maa Meditsiinilis-Tehniliste TA 
akadeemikuks 1996. Suur osa 
Eesti arstkonnast mäletab prof 
Akivo Lenznerit eeskätt kui sä
ravat, energilist ja  üliõpilaste 
poolt alati oodatud lektorit.

Soovime juubilarile jätkuvat 
visadust, elurõõmu ja  energiat!

Kolleegid TÜ mikrobioloogia 
instituudist

50
Anne Jänese,
õpetaja -  20. märts 
Kalju Paju, 
d o ts e n t- 21. märts

60
Aime Lust,
teadur -1 5 .  märts

Henn Kukk,
vanemteadur -  18. märts 
Ja a n  Torokoff, 
majahoidja -  19. märts

70
Aldo Valgmäe,
majahoidja -  16. märts

I N T E L L E K T I K A  K O R R A L D A J A D  
T Ä N A V A D

Aitäh kõigüe, kes tegid ülikooli esinemise messil Intellektika 
2002 ligitõmbavaks ja  nauditavaks ning sisustasid meie eks
positsiooni ja  kava informatiivselt ning huvitavalt.
Suur tänu ligi 40 struktuuriüksusele, kes tutvustasid messil 
ennast ja  selle kaudu ülikooli kogu tema mitmekülgsuses. 
Messi heale kordaminekule aitasid kaasa väga paljud, siin 
nimetada jõuan vaid mõned. Karjääriteenistus valmistas ette 
karjäärilaada ja  -seminari. Raamatukogu korraldas Informiini. 
Infotehnoloogia osakond ehitas messile võrguühendused. 
Multimeediakeskus valmistas kaunid postrid ja  kandis hoolt 
esitlustehnika eest. Personaliosakond tegi messikoolituse. Bo
taanikaaed hoolitses rohelise kujunduse eest. Üldosakond oli 
abiks ekspositsiooni ülespanekul ja messipäevadel.
Aitäh kõigüe ligi 200 ülikooli töötajale ja  üliopüasele, kes 
valmistasid ette väljapanekud ja  teabematerjalid, pidasid e t
tekandeid ja esitlusi, töötasid messü, tutvustades, selgitades ja 
küsimustele vastates. Teie töö, teadmised ja meeldiv suhdemi- 
ne tõid ülikooli kindlasti paljudele messikülastajatele lähemale 
ning näitasid teda ihaldusväärse õppimis-ja töökohana.

Leeni Uba
Intellektika ülikoolipoolne korraldaja

NONhURI \ ! 11ПКА
I ЦкОШ'Л I.IIIHIS 

ТЛ I I VI IS

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Jüri Sepp
K O N K U R E N T S IP O LIIT IK A  
EUROOPA L IID U S  JA EESTIS

" ■  Konkurentsipoliitika teoreetilised alused 
=»■ Konkurentsikaitse õiguslikud alused 

Euroopa Liidus 
e  Konkurentsikaitse õiguspraktika Euroopa 

Liidus (kaasused)
Konkurentsi- ja  tööstuspoliitika vahekord 

“ • Konkurentsipoliitika Eestis

150 lk., 1 4 3x20 5  
Hind 65 .-

P RO J EKTI  K O N K U R S S

Tartu Ülikooli Üliõpüasesindus kuulutab välja projektikonkursi
üliõpilastele suunatud ettevõtmiste toetamiseks. Taotluste
lõpptähtaeg on 18. märts.

Tingimused:
• üritus või ettevõtmine peab olema suunatud TÜ üliõpüaste- 

le mistahes valdkonnas (kultuur, sotsiaal, haridus);
• üliõpilasesindus toetab projekti kuni 50% ulatuses, kuni 

10 000 krooniga;
• planeeritav üritus/ürituste seeria peab olema toimunud 1. 

juuniks;
• lõpparuanne tuleb esitada 5. juuniks või hüjemalt 3 nädalat 

pärast ürituse lõppemist.

Projektitaotluses peab olema:
• projekti nimi; toimumise aeg, koht; korraldaja(d); eelarve; 

summa, mida taotletakse; omapoolne finantseering ja/või 
teiste toetajate panus; üldeesmärk (valdkond ja  selle aren
damine; konkreetne eesmärk; sihtgrupid,

• kellele projekt on suunatud; võimalikud ohud ja takistused 
ning nende ületamine; eelarve lahtikirjutus; korraldaja(te) 
kontaktandmed.

Taotlus tuua üliõpilasesindusse: Ülikooli 18b või saata:
ye.juhatus@lists.ut.ee. Info: tel 375 400.

E S S E E K O N K U R S S  J Ä Ä T M E K Ä I T L U S E  
K O R R A L D A M I S E S T

Viimaste aastate märksõnaks on saanud keskkonnasäästlik- 
kus. Inimesed teadvustavad, e t ei elata vaid täna ning et ka 
järeltulevad põlved elamisväärset keskkonda väärivad. 
Sõnadest tegudeni on aga pikk tee. Elanikkonna tarbimise 
pideva kasvuga suureneb järjekindlalt ka jäätm ete hulk. Palju 
räägitakse prügi sorteerimise ja taaskasutamise vajalikkusest, 
kuid sellest hoolimata seisavad elamurajoonidesse ja bensüni- 
jaamadesse paigutatud sorteerimiskonteinerid tühjana või 
visatakse sinna valimatult igasugust sodi.
Seepärast kutsuvad Tallinna Prügüa AS ja Tallinna linn üliõpi
lasi osalema esseekonkursü

“Kuidas kaasata elanikke 
jäätmekäitluse korraldamisse?”

I koha väärilise töö autorit auhinnatakse 2000, II kohta 1500 
ja III kohta 1000 krooniga.
Essee pikkus on maksimaalselt 3600 tähemärki.
Võisdustöö märgusõnaga “Konkurss” saata hüjemalt 8. april
liks aadressil: Tallinna Prügüa AS, Masina tn 11, 10144 
Tallinn. Ümbrikusse lisada kindlasti autori kontaktandmed. 
Võitjate nimed kuulutatakse välja ajalehes UT aprilli lõpus 
ning kõigi võitjatega võetakse ka ühendust.
Et tutvustada tudengitele jäätmekäitluse praktilist poolt, on 
kõigü essee esitanutel võimalik osaleda ekskursioonil Väätsa 
prügüasse. Ekskursioon toimub 18. aprillil, registreeruda saab 
8.-15. aprillini: inge@proevent.ee.

Lisainfo: Inge Runtal, Tallinna Prügüa AS, inge@proevent.ee, 
www.landfUl.ee.

TÜ L A H T IS T E  U S T E  P A EV A D

19. märtsü Tartus
10-10.45 USUTEADUSKOND

TÜ peahoone, Ülikooli 18-102
11-11.45 HARIDUSTEADUSKOND

TÜ Õpetajate Seminar, Salme la , aula
12-12.45 MAJANDUSTEADUSKOND 

Economicum Narva 4-A314 (aula)
13-13.45 SOTSIAALTEADUSKOND 

uus-anatoomikum, Näituse 2, ringauditoorium
14-14.45 ÕIGUSTEADUSKOND 

Vanemuise 46-225
15-15.45 FILOSOOFIATEADUSKOND 

keemiahoone, Jakobi 2-226

20. märtsü Tartus
11-11.45 KEHAKULTUURITEADUSKOND 

Jakobi 5-302
12-12.45 MATEMAATIKA-INFORMAATIKATEADUSKOND 

Vanemuise 46-225
13-13.45 ARSTITEADUSKOND 

Biomeedikum, Ravüa 19, suur auditoorium
14-14.45 FÜÜSIKA-KEEMIATEADUSKOND 

füüsikahoone, Tähe 4-170
15-15.45 BIOLOOGIA-GEOGRAAFIÄTEADUSKOND 

Vanemuise 46-225
15.50-16.45 TÜRI KOLLEDŽ 

Vanemuise 46-301

20. märtsü Tallinnas
14-17 ÕIGUSINSTITUUT

õppehoone, Kaarli pst 3

20. märtsü Türil
19 TÜRI KOLLEDŽ

õppehoone, Vüjandi 13b

21. märtsil Pärnus
11-14 PÄRNU KOLLEDŽ

õppehoone, Ringi 35

21. märtsil Narvas 14
14 NARVA KOLLEDŽ

õppehoone, Kerese 14

Vastuvõtuinfo: (07) 375 625, www.ut.ee/Sisseastumine.php.

O L Ü M P I A A K A D E E M I A
E S S E E K O N K U R S S

Eesti Olümpiaakadeemia kuulutab välja olümpiateemalise 
esseekonkursi 20-35aastastele olümpiaideest innustunud 
noortele.
Teemad pole piiratud -  käsideda võib olümpiamängude ajalu
gu, Eesti sporti, olümpiaideid üldiselt, kaasaja olümpialiikumi
se probleeme.
Paremate tööde autoritel võimalus osaleda suvel Rahvusvahe
lise Olümpiaakadeemia noortesessioonü Kreekas Olympias. 
Esseed saata hiljemalt 1. aprüliks Eesti Olümpiaakadeemiasse 
aadressü: Jakobi 5 -112 , 51014, Tartu, e-post: reele@ ut.ee.

KAITSMISED
22. märtsil kell 14.15 kaitseb TÜ 
Füüsika Instituudis Kristjan 
Leiger doktoritööd tahkisefüüsi- 
ka erialal "Pressure-induced 
effects in inhomogeneous 
spectra of doped solids” (Rõhu- 
efektid mittehomogeensetes li- 
sandispektrites). Juhendaja prof 
Jaak Kikas (TÜ). Oponendid dr 
Lothar Kodar (Bayreuthi Ülikool, 
Saksamaa) ja dr Raivo Jaaniso 
(TÜ Fl). Info: Hugo Mändar, tel 
375 537.

LOENGUD
19. märtsil kell 10.15 peab Mar
burgi Ülikooli õppejõud dr 
Norbert Nail Paabelis aud 103 
saksakeelse ioengu teemal 
"Kontinuität und Wandel in der 
deutschen Studentensprache 
des 19. und 20. Jahrhunderts". 
Oodatud on kõik huvilised. Info 
tel 375 228.

20. märtsil kell 14.15 peab Mar
burgi Ülikooli õppejõud Jan Sei- 
fert Paabelis aud 103 saksakeel
se loengu teemal "Die deutsche 
Sprache zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts (Sprachwandel 
und Sprachreflexion im 
gegenwärtigen Deutsch)". Info 
tel 375 228.

TEATED
20.-21. märtsil toimub Tartu Üli
kooli Raamatukogus algusega 
kell 11 üle-eestiline konverents 
“Tervise edendamine Eestis VI". 
Registreerimine (ka kohapeal) ja 
info tel (07) 374 200 või e-mail 
ludmilla@ut.ee. Vt: www.ut.ee/ 
yritused/tervisedend.html

21. märtsil kell 16 avatakse üli
kooli kunstimuuseumis näitus 
“ Püha pilt -  vene ikoone muu
seumi kogust". Näitus koosneb 
18.-19. sajandi ikoonidest. Info: 
Külli Valk, tel 375 384.

24. märtsil kell 12 toimub Tartu 
Ülikooli nõukogu saalis Jüri Kuke 
mälestusele pühendatud lange
nud vabadusvõitleja päeva VI 
konverents. Kl 17 vaadatakse 
auditooriumis 102 dokumentaal
filme, mida kommenteerib Mart 
Niklus. Korraldab akadeemiline 
vabadusvõitlejate, inimõiguslaste 
ja repressiooniohvrite mälestus- 
keskus Hereditas Heroum-De- 
fensorum Libertatis et luris Civilis 
Hominum in memoriam Jüri 
Kukk. Info: Rein Vanja, tel 375 
102, reinva@ut.ee

TÜ Psühhiaatriakliinik otsib vaba
tahtlikke osalemiseks teaduslikus 
uuringus. Oodatud on kehaliselt

ja vaimselt terved mehed ja nai
sed vanuses 18-35 aastat, kes ei 
tarvita ravimeid. Uuring sisaldab 
kahte visiiti, ühekordset ravimi 
manustamist ja vereproovi and
mist. Osalejatele kompensat
sioon. Lisateave К ja N kl 11-13, 
tel 448 721, Katri.

Eesti Rahva Muuseumi näitused 
ja üritused märtsis-aprillis:
* Püsinäitus "Eesti. Maa, rahvas, 
kultuur",
* 22. märts - 5. mai Eric Soovere 
fotonäitus “ Põgenemine Lään
de” . Eestlaste elust Saksamaa 
põgenikelaagrites 1944-49. Näi
tusega kaasneb laulu- ja jutupõi- 
mik “ Põgenemine", vajalik ette- 
registreerimine tel 421 311.

MUUSEUM
* UUS: “ Ettevaatust, mürk!" -  
näitust mürkidest ja nende toime 
tagajärgedest. Koostaja Renata 
Sõukand, kujundanud Kärt 
Mikli. www.ut.ee/REAM/myrk.
* UUS: “ Poola raamatukogud 
2000" ning “ Raamatukaante 
restaureerimiskunst” kuni 27. 
märtsini,
* Püsiekspositsioon "Tartu Üli
kool 17. sajandist tänapäevani", 
Avatud K-P, 11-17, gruppidele 
ka E-T. Info: Renata Sõukand, 
375 674, 375 677.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimajas

Reedel, 15. märtsil kell 19 Hari
dusministeeriumi saalis "Emade 
keeles , isade meeles”. Hando 
Runnel, Eesti Rahvusmeeskoorilt 
emakeele päevaks. Dirigent 
Ants Soots, kavas eesti koori
muusikat.

Neljapäeval, 21. märtsil kell 19 
VKMis sarjast “Sümfooniaorkest
reid maailmast” esinevad Jaa
pani Filharmoonikud -  solist 
Francois-Frederic Guy (klaver), 
dirigent Кеп-ichiro Kobayashi. 
Kavas: Akutagawa Triptühhon 
keelpillidele, Griegi Klaverikont
sert a-moll Tsaikovski Sümfoonia 
nr 4. Jaapani Ftlharmooniline Or
kester tegutseb Tokyos ja on 
Jaapani tähtsamaid muusikakol
lektiive. Piletid 50-300 kr.

Neljapäeval, 28. märtsil kell 19 
Bachi “Johannese Passioon” 
BWV 245 -  Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, Tallinna Kammer
orkester, dirigent Paul Hillier 
(Inglismaa). Piletid 100, 150 kr.

KINOS ILLUSIOON
Kollide kompanii (2001). Kl 
12.45, 14.30, 16.15.
Võidusõit (2001). Kl 18, 20, 22.

1 1 ,

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMIHINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 5000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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Kui sel aastal Tartu Ülikooli startida, siis peab bakalaureusefiniWisse jõudm a aastal 2005 ja  magistrantuuri lõpetama aastal 2007. VARJE SOOTAK

Usuteaduskond
Teoloogia õppimine on läbi 
aegade olnud elitaarne.

Varasematel aegadel, kui ini
mesed olid religioossemad, 
kindlustas vaimuliku elukutse 
ühiskonnas auväärse positsioo
ni ja sageli ka materiaalse kind
lustatuse. Nii on see ka nendes 
tänapäeva kultuurriikides, kus 
ajalooline järjepidevus ei ole 
katkenud. Eesti ja  teised endise 
idabloki maad on aga läbi tei
nud sunnitud ateismiperioodi, 
mis on lõhkunud normaalse 
ühiskonna väärtushinnangud 
ja eluhoiakud. KÖige selle 
taasülesehitamine võtab aega 
rohkem kui ühe inimpõlve. Nii
siis ei saa meie vaimulikud lähi
tulevikus ümselt loota eriti kõr
get palka, küll aga ei ole suut
nud aeg väärata inimeste aus
tust kirikuõpetajate ja  üldse 
kõrgesti haritud teoloogide vas
tu. Koos kooliõpetajatega on 
nad endiselt maa sool.

Tartu Ülikooli usuteadus
kond on taasavamisest möödu
nud kümne aasta jooksul saa
nud tagasi oma kunagise vääri
ka koha. Teaduskonna õppe
jõud on kõrge kvalifikatsiooniga 
teadlased ja  jälle seostatakse 
eriti Saksamaal TÜ usuteadus- 
konda Universität Dorpatiga 
nagu minevikus.

Lõpetanud on seitse lendu 
pooleteistsaja haritud teoloogi
ga, kes valdavalt töötavad oma 
erialal. Mitmedki on jõudnud 
magistri-ja doktorikraadini.

Teolooge vajavad endiselt eri
nevad kirikukonfessioonid, teo- 
loogiharidus tuleb kasuks m it
mete valdkondade riigi-ja oma- 
valitsusametnikele, ajakirjani
kele, koguni neile, kes tegutse
vad tulundus- või õigussfääris. 
Ja väga suur puudus on teoloo- 
giharidusega kooliõpetajatest ja 
sotsiaaltöötajatest. Mõned meie 
lõpetajad töötavad koguni dip
lomaatidena. Eesti kaitsevägi 
vajab kaplaneid. Välis-Eesti lu
terlik kirik pöördub üha enam 
kodumaa emakiriku poole pal
vega saata abiõpetajaid. Ja tä
napäeva kiiresti muutuvas 
maailmas kuhjub eetika-, polii
tika- ja keskkonnaprobleeme, 
mille lahendamisele lausa 
oodatakse teoloogidest teadlasi. 
Ka Eesti peab liituma selle dis
kussiooniga, mille otsustustest 
ja  valikutest hakkab sõltuma 
maailma saatus.

Dekaan  
professor 
Tõnu Lehtsaar

Esimesel õppeaastal läbitakse 
koos teiste humanitaaridega 
ühised alusained ja  saadakse 
teadmised sissejuhatavatest 
teoloogiaainetest.

Teisel õppeaastal õpitakse 
teoloogiat edasi ja tehakse esi
mene valik: võib jätkata eriala 
üldsuunal, võib valida süvenda
tult näiteks luterliku usuteadu
se või mõne teise teoloogiavald- 
konna, aga ka koguni Lähis-Ida 
vanadele keeltele rajaneva 
assürioloogia. Kaheaastane ma
gistrantuur võib jätkuda teoloo
gia või religioonipedagoogika 
erialaõppes.

Avatud ülikoolis on võimalik 
õppida tasuliselt magistritase- 
mel religiooniantropoloogiat. 
Viimatinimetatu on laiapõhjali
ne magistriõpe kõigüe bakalau- 
reuseharidusega soovijatele. 
Lõpuks võib parimate lõpetaja
te jaoks järgneda juba nelja
aastane doktoriõpe teoloogias 
või religiooniantropoloogias.

Prof Tarmo Kulmar
usuteaduskonna nõukogu 

aseesimees

Info: Ülikooli 18-313, 
tel 375 300, 

tel/faks: 375 301 
us@ut.ee

Arstiteaduskond
Arstiteadust on Tartu Ülikoolis 
õpetatud kogu tema eksisteeri
mise vältel.

Täna valmistab teaduskond 
ette arste, hambaarste, provii
soreid ja ka kõrgharidusega 
õdesid.

Arsti põhiõpe kestab kõikjal 
maaümas 6 aastat. Sellele järg
neb iseseisvaks arstlikuks tege
vuseks vajalike oskuste ja koge
muste omandamine 3-5 aastat 
kestvas residentuuris.

Mitmeastmeline haridustee 
meditsiini erialadel tagab üht
selt mõistetavad nõuded 
Euroopa Liidus ja ka väljaspool 
seda.

Arstiteaduskonna õppeka
vad läbisid eelmisel õppeaastal 
edukalt akrediteerimise ja  nad 
vastasid igati rahvusvahelistele 
nõuetele.

Eesti ei suuda olla edukas kõi
kides valdkondades ja  lahenda
da kõiki arengu probleeme kor
raga.

Seetõttu on riik määratlenud 
arengu võtmevaldkonnad ja 
näeb ette sinna suunatud riikli
ke nii inim- kui materiaalsete 
ressursside osatähtsuse suu
rendamise.

Võttes arvesse Eesti arengu
eeldusi ja  -võimalusi on üheks 
võtmevaldkonnaks teaduse ja 
arenduse alal biomeditsiin.

Hüjuti valminud kaasaegsete 
tehnoloogüiste lahendustega 
õppehoone Biomeedikum on 
loonud suurepärased võimalu

sed ka teadustööks.
Arstiteaduskonnas tehaksegi 

enamik meditsiini alas test tea
dusuuringutest Eestis. Tänane 
arstiteadus on paljuski kliinüise 
meditsiini ja molekulaarbioloo- 
gia-alaste uuringute ühenda
mise oskus.

Selle koostöö tulemusi kasu
tatakse rahva tervise paranda
miseks, kuid ka järjest kasvava 
biotehnoloogia-alase ettevõtlu
se arendamiseks.

Hiljutine inimgenoomi ko
deerimine on loonud ääretult 
suured võimalused haiguste 
molekulaardiagnostikaks ja 
uute ravimeetodite väljatööta
misel.

Uuringud genoom ikaja pro- 
teoomika valdkonnas loovad 
uusi rakendusvõimalusi ka klii
nüise meditsiini jaoks. Biome
ditsiini rakendused pakuvad 
võimalusi kõrgtehnoloogilise
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tööstuse rajamiseks ja  edasi
arendamiseks Eestis ning kind
lasti ka rahvusvahelises ulatu
ses.

Meditsiini areng on huvitavas 
kiirete muutuste ajajärgus. Me- 
ditsiinüine kõrgtehnoloogüine 
diagnostiline ja  raviaparatuur 
eeldab laialdasi teadmisi ning 
oskusi. Viimaste aastate tehno
loogia kiire areng on jätkuvalt 
parandanud haiguste diagnoo
simise ja  ravi võimalusi. Tartu 
Ülikooli Kliinikum koos teiste 
Eesti haiglate ja tervishoiuasu
tustega võimaldavad arsti põhi
õppe heal kaasaegsel tasemel.

Arsti elukutse eeldab suurt 
vaimset ja  tihti ka füüsilist talu
vust, mida peaks kutse valikul 
arvestama. Arsti hariduse juu r
de kuulub eeldusena hea võõr
keelte oskus ning ka emakeele 
valdamine.

Õppides arstiteaduskonnas, 
saab lisaks haridusele ka kutse.

Teaduskonda ootame õppi
ma suure töövõimega noori kol
leege, sest arstiks olemine 
nõuab tugevat ja  sügavat kut
sumust.

Info: Veski 63, 
tel 375 326, faks 375 320, 

arst@ut.ee, ar@ut.ee, 
www.med.utee

Õigusteaduskond
Juurat on Tartu Ülikoolis õpeta
tud juba aima materi asutam i
sest alates.

Teaduskond on vanade aka- 
deemüiste traditsioonidega, 
aga samal ajal ka noor ja dünaa
miline. Siia on koondunud põ- 
hüine osa Eesti õigusteaduse 
potentsiaalist. TÜ õigusteadus
kond annab välja Eesti ainsat 
eestikeelset õigusteaduslikku 
ajakirja Juridica ning välisluge- 
jale Eesti õiguskorda ja  õigus- 
teadusliku mõtte arengut tu t
vustavat ingliskeelset ajakirja 
Juridica International Law 
Review University of Tartu. 
Õigusteaduskonna õppejõudu
de teadustöö sai eelmisel aastal 
rahvusvaheliselt ekspertkomis
jonilt positiivse hinnangu ning 
on evalveeritud.

TÜ õigusteaduskond pakub 
jätkuvalt teadusel põhinevat 
kõrgetasemelist ja laiapõhjalist 
akadeemilist õigusharidust, mis 
tagab konkurentsivõime täna
päevase ja  rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud õigushariduse 
maaümas. TÜ õigusteaduskond 
on Eestis ainus akadeemiline 
struktuuriüksus, kus õppetöö 
toimub akrediteeritud õppeka
vade alusel kõigis akadeemUise 
õigushariduse astmetes (baka
laureuse-, m agistri-ja doktori
õppes).

Akadeemüise õigushariduse 
esimene aste on bakalaureuse- 
aste.

Õigusteaduse bakalau
reuseastme õppekavas on
õigusainete kõrval väga oluline 
koht majandusteaduse alustel, 
sotsioloogia alustel, sotsiaalkul- 
tuurilisel psühholoogial, filo
soofial ja  erialasel võõrkeelel. 
See võimaldab omandada väga 
hea laiapõhjalise akadeemüise 
hariduse. Nominaalne õppeaeg 
on 3 aastat, antav kraad on 
sotsiaalteaduste bakalaureus 
(õigusteadus).

Õigusteaduse bakalaureuse
õppe läbimine annab kvalifikat
siooni, mis võimaldab töötada 
õigusalaseid alusteadmisi 
nõudvatel ametikohtadel, näi
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teks riigiteenistuses noorem
am etnikuna ja  riigiteenistujate 
abiteenistuskohtadel ning ka 
erasfääris kohtadel, kus ei nõu
ta iseseisvate juriidiliste otsus
tuste tegemist.

AkadeemUise õigushariduse 
teine aste on õigusteaduse 
m agistriaste.

Magistriastme õppekavas on 
lisaks kohustuslikule üldõppele 
väga suur erinevate valikainete 
valikuvabadus, mis tagab või
maluse spetsialiseeruda. Nomi
naalne õppeaeg on 2 aastat. 
Antav kraad on õigusteaduse 
magister.

Magistriastme eesmärk on 
anda terviklik akadeemüine 
õigusharidus, alusteadmised 
õpingute jätkamiseks doktori
õppes ja  kutseoskused töötami
seks juristi kõrgkvalifikatsiooni 
eeldatavatel ametikohtadel 
kohtunikuna, prokurörina, ad
vokaadina, notarina, aga samu
ti muudel juristi kõrgkvalifikat
siooni eeldavatel am etikohta
del, nagu näiteks õiguskantsleri 
kantseleis, Riigikontrollis, mi
nisteeriumides, kohaliku oma
valitsuse asutustes ja politsei

teenistuses ning nõunike- ja 
konsultantidena kohtutes, ju 
ristidena erafirmades, panka
des jm.

Nii bakalaureuse- kui ka m a
gistriastmes pööratakse suurt 
tähelepanu Euroopa Liidu õigu
se probleemidele, mis tagab 
meie lõpetajatele taseme toi
metulekuks ELi õigusruumis.

Õigusteaduskonda astujalt

eeldatakse laia silmaringi, huvi 
ühiskonnaprobleemide vastu, 
loogilist mõtlemist, analüüsivõi
met, võõrkeelte oskust ja  püsi
vust. Vastavalt sellele on tea
duskond teinud valiku ka riigi
eksamitest -  emakeele kirjand, 
ajalugu, võõrkeel.

Lisaks riigieelarvelistele koh
tadele on võimalik õppida ka 
tasulistel õppekohtadel, samuti

töö kõrvalt avatud ülikoolis.
Õigusteaduskond on tihedalt 

seotud ka 1. juulil asutatava TÜ 
Õigusinstituudiga -  akadeemi
lise õigusteaduse õpet pakutak
se ühtsetel alustel edaspidi nii 
Tartus kui ka Tallinnas.

Info: Näituse 20, 213-215 
tel: 375 390, faks 375 399, 

juura@ut.ee, oi@uLee, 
www.iur.ut.ee/

eo

Tartu Ülikooli Õigusinstituut
Peaaegu neli sajandit pärast 
Tartu Ülikooli asutamist hakkab 
Tartu Ülikool akadeemüist hari
dust pakkuma ka Tallinnas. Nii 
nagu ülikooli algpäevü, alusta
takse ka nüüd õigusteaduse 
õpetamisega.

Higinedes Tartu Ülikooli ja 
eraülikooli Õigusinstituut ka
vatsusele ühendada kahe Ees
tis parimat juuraõpet andva õp
peasutuse potentsiaal, võttis 
TÜ nõukogu eelmise aasta 21. 
detsembrü vastu otsuse asuta
da Tallinnas TÜ Õigusinstituut. 
TÜ Õigusinstituut asutatakse 1. 
juulil ning see hakkab tööle ti
hedas koostöös õigusteadus
konnaga, kellega jagatakse üht
set nägemust Eesti õigusteadu
se tulevikust Euroopa haridus- 
ruumis.

Alates 2002/2003. õppeaas
tast toimub õigusteaduse eri
alale ühine vastuvõtt ja  õppe

tööd alustatakse nii Tartus kui 
ka Tallinnas ühiste õppetoolide
ga ja ühtse uue TÜ õppekava 
alusel bakalaureuse-, magistri- 
ja  doktoriastmes. Pakutavad 
loengukursused võivad küll 
mõnedes ainetes erineda. Need 
erinevused on tingitud eelkõige 
õppejõudude eriteadmistest
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tulenevatest võimalustest. Näi
teks on Tallinnas alati suurt 
rõhku pandud rahvusvahelise
le, Euroopa ja  võrdlevale õigu
sele. Ainsa kohana Eestis saab 
õppida kaubandusliku meresõi
du õigust, oluline tähtsus on ka 
praktüiste juurateadm iste eda
siandmisel ning keeleõppel.

Õppetöö TÜ Õigusinstituudis 
hakkab toimuma TÜle kuuluvas 
avaras kaasaegselt sisustatud 
õppehoones Tallinna kesklin
nas.

Info: Tallinn, Kaarli pst 3, 
tel: (0) 6 271 888, 

lawinst@lawinst.ee, 
www.lawinst.ee

mailto:us@ut.ee
mailto:arst@ut.ee
mailto:ar@ut.ee
http://www.med.utee
mailto:juura@ut.ee
http://www.iur.ut.ee/
mailto:lawinst@lawinst.ee
http://www.lawinst.ee
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Filosoofiateaduskond
Tartu Ülikooli teaduskondadest 
on filosoofiateaduskond ajaloo
liselt vanim.

Ülikooli algaastatel, rootsi
aegses ülikoolis (1632-1710), 
omandasid kõik üliõpilased just 
selles teaduskonnas kuueaasta
se stuudiumi jooksul üldise aka
deemilise hariduse ning seejä
rel jätkasid õpinguid valitud 
erialal teistes teaduskondades.

Traditsiooniliselt kannab tea
duskond ka tänasel päeval filo
soofiateaduskonna nime, ent 
aegade jooksul on toimunud 
nihkeid tegevusvaldkondades 
ja  õpetuse sisus.

Algselt ka matem aatikat ja  
loodusteadusi hõlmavast tea
duskonnast on tänaseks välja 
kasvanud sügavalt humani
taarteaduste keskne teadus
kond. Kõrvuti ajaloo, keelte ja  
kirjandusega tegeldakse ka 
kaunite kunstide õpetamise 
ning uurimisega.

Õppima asunutel on võimalik 
teha konkreetsemaid valikuid. 
Eesti ja soome-ugri keele
teaduse eriala sisaldab oma
korda vüt iseseisvat distsipliini: 
eesti keel, soome keel ja  kirjan
dus, ungari keel ja kirjandus, 
soome-ugri keeled, arvutus
lingvistika.

Vene ja slaavi filoloogia 
osakonnas õpetatakse vene 
keelt, vene kirjandust ja  slaavi 
filoloogiat

Germaani-romaani filo
loogia osakond õpetab ingli
se, saksa, prantsuse, hispaania 
ning ka klassikalisi ja  
Skandinaaviamaade keeli.

Spetsialiseerumiseks paku
takse võimalusi ajaloo eri
alal: Eesti ajalugu, üldajalugu, 
lähiajalugu, arheoloogia, arhii
vindus, etnoloogia, kunstiajalu
gu. Kiijanduse ja rahvaluu
le osakond õpetab eesti kir
jandust, eesti ja  võrdlevat rah
valuulet ja teatriteadust.

Pakutavad ained toetavad 
universaalse hum anitaarhari
duse omandamist ega välista 
süvitsi minemist ühel alal. Filo
soofiateaduskonnas on üliõpila
sel küllaltki suur vabadus isikli
ku õppekava koostamisel, seega 
ka nende ainete õppekavva võt
misel, mis pole valitud põhieri-

Dekaan  
professor 
Birute Klaas

alaks. Sidemed, mis toetavad 
universitase ideed, ulatuvad ka 
teaduskonnast väljapoole. Tihe 
üliõpüaste ja  teadlaste vahetus 
erinevate välismaa ülikoolidega 
on akadeemüise vüjakuse pant.

FÜosoofiateaduskond on 
seadnud oma õppekavadega 
eesmärgiks arendada üliõpilase 
analüüsivõimet ning suutlik
kust tunnetada maailma tervi
kuna. Üliõpüane peab olema 
võimeline mõtestama humani
taarseid väärtusi. Iseseisva, 
kriitilise mõtlemisvõime aren
damine on meie teaduskonna 
peamine eesmärk ja  ülesanne.

Põhjalikumate erialaste tead
miste omandamiseks on baka
laureuseõppe järel võimalik 
õpinguid jätkata magistriõppes. 
Uute õppekavade alusel saab 
valida kas rohkem akadeemüise 
kallakuga või õpetajakoolituse 
magistriõppe. Magistrikraad on 
tuleviku Eestis märk kõrghari
duse täielikust omandamisest. 
Euroopa Liiduga ühinemise eel 
ja  järel leiavad endale kindlasti 
m eelepärast tööd erinevate 
keelte spetsialistid, kes on lisaks 
läbi teinud meie teaduskonna 
juures tõlkide ja  tõlkijate kooli
tuse, mille eduka lõpetamise jä 

rel saadakse vastava eriala kut
semagistriks.

Filosoofiateaduskonna lõpe
tanu on laiapõhjalise hariduse
ga spetsialist, keda on tööturul 
ootamas suur valik töökohti. 
Meie vüistlased on leidnud tööd 
õpetajatena, muuseumi- ja  kir- 
jastustöötajatena, kriitikutena, 
teadlastena ja maalikunstnike
na, aga ka ajakirjanikena, polii
tikutena ja kirjanikena.

FÜosoofiateaduskond, üliõpi
laste ja  õpetatavate erialade ar
vult suurim teaduskond Tartu 
Ülikoolis, ootab 2002. aastal 
väärilist täiendust nii riigieelar
vest finantseeritavatele kui ka 
eelarvevälistele õppekohtadele 
kokku 461 uut põhiõppe üliõpi
last. Teaduskond on planeeri
nud vastuvõttu ajaloo (75), kir
janduse ja  rahvaluule (49), 
eesti ja  soome-ugri keeleteadu
se (102), sh eesti keele ja  kul
tuuri muukeelsetele suund 
(37), filosoofia (40), maali
kunsti (10), vene keele ja  kir
janduse (45), inglise keele ja 
kirjanduse (60), romanistika 
(20), saksa keele ja  kirjanduse 
(40) ja skandinaavia keeled ja 
kultuurid (taani keel) (20) eri
aladele.

Info: Lossi 3 - 224-229, 
tel 375 341, faks 375 345, 

filos@utee, fl@utee, 
www.fl.ut.ee/

Igasügisene rebasenädal aitab verivärskel tudengil Tartu 
linna ja  ülikoolieluga kohaneda, a n d r e s  t e n n u s

Bioloogia-geo-
graafiateaduskond
Oleme loodusteaduskond -  
seda nii klassikalises kui kaas
aegses tähenduses ning meü on 
suurim loodusteadsulike eriala
de valik Eestis.

Bioloogia õppekava või
maldab spetsialiseerumist 
seitsmele erialale: biokeemia ja 
biofüüsika, biotehnoloogia ja  
biomeditsün, botaanika ja öko
loogia, hüdrobioloogia, zooloo
gia, mikrobioloogia, moleku
laarbioloogia ning geneetika.

Molekulaar-ja rakubioloogid, 
mikrobioloogid, geneetikud 
ning biokeemikud töötavad nii 
teaduslaborites kui ka mitme
sugustel rakenduslikel eriala
del. Spetsialiste vajavad medit
siini- ja  veterinaarialaborid 
ning tootmisettevõtted, kus on 
kasutusel järjest suurenevat 
osatähtsust omandav biotehno
loogia.

Ökoloogid, botaanikud, mü- 
koloogid, zooloogid ja hüdrobio- 
loogid võivad leida tööd teadus
laborites, looduskaitsealadel, 
ökoloogüistes ekspertgruppi- 
des, keskkonnakaitsega seotud 
asutustes ja  omavalitsustes.

Geenitehnoloogia õppe
kaval õppides saab ettevalmis
tuse töötamiseks Eesti, Euroopa 
Liidu ning teiste maade teadus
asutuste laborites, biotehnoloo
gia firmade uurimistöö labori
tes, meditsiinisüsteemi diag- 
nostikalaborites, veterinaarsüs- 
teemi diagnostikalaborites, toi
duainete kontrolli ja  keskkon
nakaitse laborites.

Spetsialiseeruda saab kolmel 
erialal: molekulaardiagnostika, 
transgeenne tehnoloogia ja  bio- 
informaatika.

Geograafia õppekava või
maldab spetsialiseeruda geo- 
informaatikas ja  kartograafias, 
inimgeograafias või loodusgeo
graafias ja maastikuökoloogias. 
Geograafid leiavad rakenda
mist kartograafia alal riiklikes ja 
erafirmades (kaardikeskus,

Maa-amet, mereamet, AS RE
GIO jt), hüdroloogia, m eteoro
loogia ja klimatoloogia ning 
keskkonnakaitse alal, planeeri
jate ja  geoinfosüsteemide spet
sialistidena kohalikes om a
valitsustes ja maakondades, tu- 
rismiettevõtetes ja mujal.

Geograafia üks olulisemaid 
rakendusdistsipliine on regio
naalplaneerimine.

Regionaalplaneerimise õp
pekava järgi koolitatakse ees
kätt omavalitsuse taseme (val
la, linna, vallaliidu) ja  riiklike 
(eeskätt maakondade) institut
sioonide spetsialiste, kes leia
vad tööd ka sellistes valdkonda
des, nagu kinnisvara, turu hõi
vamise strateegiad, ehitus- ja 
investeerimistegevus.

Geoloogia õppekava või
maldab spetsialiseeruda raken- 
dusgeoloogias, kus uue suuna
na on pandud alus keskkonna- 
geoloogia õpetamisele.

Veel saab valida klassikalise 
geoloogia ja paleontoloogia va
hel.

Geoloogilise haridusega ini
mesi vajatakse teadus- ja  hari
dusasutustes Tartus (TÜ geo
loogia instituut) ja Tallinnas 
(TTU geoloogia instituut), riigi- 
ja omavalitsusasutustes (minis
teeriumides, maakondade 
keskkonnateenistuses) ja geo- 
loogüiste rakendustöödega te
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gelevates ettevõtetes (Eesti 
Geoloogiakeskus j t).

Nii bioloogia kui geograafia 
õppekava alusel koolitame ka 
vastavalt gümnaasiumi bioloo
gia või gümnaasiumi geograafia 
õpetajaid.

Tihedas koostöös füüsika- 
keemiateaduskonnaga koolita
me ka keskkonnatehnolooge. 
Keskkonnatehnoloogiat õp
pides saab ettevalmistuse töö
tamiseks Eesti, Euroopa Lüdu 
ning teiste maade keskkonna
alaste probleemide lahendami
sega tegelevates uurimisasu
tustes, konsultatsiooni- ja  pro- 
jekteerimisfirmades, kohalike 
omavalitsuste ning tööstusette
võtete keskkonnaosakondades. 
Keskkonnatehnoloogia õppeka
va võimaldab spetsialiseeruda 
järgmistele kitsamatele eriala
dele: m aastiku-ja ökosüsteemi
de tehnoloogia, heitmete töötle
mise tehnoloogia, mikroobsete 
protsesside keskkonnatehno
loogia ja  keskkonnaseire tehno
loogia.

Loodusteaduslik haridus on 
traditsioonÜiselt laiahaardeline 
väga hea haridus. See võimal
dab töötada märksa erinevama
tel töökohtadel kui diplomüe 
kirjutatu. Eestis on tipptaseme
ga kohtadel väga palju loodus
teadlasi.

Seega leiab meie teaduskon
nast igaüks midagi ja  ühtlasi 
võimaldame tulevikuühiskon
nas edukalt läbi lüüa.

Reet Marits
õppeprodekaan

Info: Vanemuise 46 - 226, 
tel 375 820, faks 375 822, 
biogeo@ut.ee, bg@ut.ee, 

www.utee/BG/

Haridusteaduskond
Haridusteaduskond on Tartu 
Ülikooli noorim teaduskond, 
asutatud 1. juulil 2001.

Selle koosseisu kuuluvad pe
dagoogika ja  eripedagoogika 
osakond, Tartu Ülikooli Õpeta
jate Seminar ja  õppekava aren
duskeskus. Haridusteaduskon- 
na üks põhieesmärke on ette 
valmistada tulevasi õpetajaid, 
kes on võimelised lastes aren
dam a loovust, otsustusvõimet 
ja suhtlemisoskust, seejuures 
andes õpilasele vajaliku aine
alase ettevalmistuse integrat
sioonis teiste ainetega ja  kujun
dama õpioskused kogu eluks.

Eripedagoogika sobib pe
dagoogi-ja suhdemiskalduvus- 
tega noortele, kes on valmis pü
hendum a tööle erivajadustega 
laste, noorukite ja täiskasvanu
tega. Eriala lõpetajad töötavad 
õpetajate ja logopeedidena ta 
vakoolides ja  erivajadustega 
laste koolides, väikelaste ja  koo
lieelikute asutustes, polikliini
kutes, raviasutustes, rehabili- 
teerimiskeskustes ning krimi
naalhooldussüsteemis. Oman
datud haridus võimaldab edu
kalt töötada ka kooli-ja haridus
juhtidena või pühenduda aka
deemilisele karjäärile.

Haridusteaduse baka- 
laureuseõppekavade ees
märk on ette valmistada põhi
kooli mitme aine õpetaja m a
gistriastme õppekavale pürgi
jaid, andes nii ainealase 
(humanitaar-, reaal- või loo
dusteaduslikes ainetes) kui 
üldkasvatusteadusliku ja  psüh
holoogiaalase ettevalmistuse.

Bakalaureuseastme lõpeta
jad võivad jätkata õpinguid ka 
kasvatusteaduse magistriõp
pes. Põhikooli mitme aine õpe
taja magistriõppekava valmis
tab ette õpetajaid, kes suudak
sid integreeritult õpetada vähe
malt kolme ainet põhikoolis. Se
nisest rohkem toetub õpetajate 
ettevalmistus probleem- või 
avastusõppele, mis annab koge
musi tööks uuenevas koolisüs
teemis. Üliõpilased saavad 
võrdselt põhjaliku ettevalmis
tuse põhikoolis õpetatavas kol

mes humanitaar-, reaal- või loo
dusteaduslikus aines.

Lõpetajad leiavad tööd nii 
suurtes kui ka väikestes, ühe 
klassikomplektiga koolides, kus 
ühele erialale spetsialiseerunul 
ei jätku koormust.

Õpetajate Seminar
Alushariduse pedagoogi 
õppekava eesmärk on ette 
valmistada professionaalsete 
oskuste ja  mitmekülgsete üld
hariduslike teadmistega alus
hariduse pedagooge. Lõpeta
nud leiavad tööd nii lasteaia 
õpetajate kui I kooliastme õpe
tajana.

Klassiõpetaja õppekava
alusel omandatakse teadmised 
ja  oskused tööks 1.-6. klasside, 
sh kergemate õpiraskustega 
õpilastega. Eriala lõpetanud 
leiavad tööd klassiõpetajatena, 
samuti alg- või põhikooli õpeta
jana omandatud lisaerialal.

Klassiõpetaja vene õppe
keelega koolis õppekava 
eesmärk on valmistada kutse
alaste oskuste ja mitmekülgsete 
üldhariduslike teadmistega 
mitte-eesti õppekeelega kooli
dele klassiõpetajaid, kes õpe
taksid eestikeelseid aineid. Lõ
petanud leiavad tööd mitte- 
eesti õppekeelega koolides klas
siõpetajatena põhikooli tase
mel, samuti võivad nad töötada 
alg- ja põhikooli õpetajana 
omandatud lisaerialal.

Muusikaõpetaja õppeka
va eesmärk on kutsealaste os
kuste ja mitmekülgsete üldhari

Haridusteadus konna 
asutajadekaan  
professor 
Toomas Tenno

duslike teadmistega muusika
õpetajate ettevalmistamine. 
Õppekavale kandideerijal on 
nõutav muusikaline ettevalmis
tus, samuti huvi eelkõige muu
sika, aga ka kunsti-ja kultuuri
elu vastu üldse. Lõpetanud 
leiavad tööd muusikaõpetajate
na koolieelsetest lasteasutus
test gümnaasiumini, harrastus- 
kooride ja  orkestrite juhina, sa
muti õpetajana lisaerialal. See
ga saab õpetajaks pürgija valida 
erinevate võimaluste vahel.

Head hindajad on praegused 
üliõpüased, kes tõstavad õpeta
jate seminari puhul esile järg
mist:
• metoodüiselt tugevad ja oma 

ainet hästi valdavad õppe
jõud;

• üus, ruumikas koolimaja üu- 
sas kohas;

• kodune õhkkond; sõbralik 
keskkond;

• väikesed õpperühmad, mis 
võimaldavad palju indivi
duaalset suhtlemist ja anna
vad võimaluse seminarides 
aktiivselt osaleda ning oma 
arvamust avaldada;

• seminarÜ on pikaajaline õpe
tajate ettevalmistamise koge
mus;

• hästi varustatud ja  hubane 
raamatukogu;

• haridusteaduskonna mood
ne arvutiklass;

• praktiline ja teoreetiline ette
valmistus on omavahel hästi 
ühendatud;

• hästi korraldatud praktika, 
palju erinevaid praktikaliike;

• lõpetanud leiavad kergesti 
erialast tööd.
Mul on hea meel tõdeda, et 

siin väljaöeldu kehtib ka kogu 
teaduskonna õpetajakoolituse 
kohta.

Info: Ülikooli 18 -138, 
tel 376 120, faks 376 123, 

haridus@ut.ee

_______

http://www.fl.ut.ee/
mailto:biogeo@ut.ee
mailto:bg@ut.ee
http://www.utee/BG/
mailto:haridus@ut.ee
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Füüsika-keemiateaduskond Majandus
teaduskondTartu Ülikoolis toimunud õppe

kava reform on paigutanud 
füüsika-keem ia teaduskonna 
koos matemaatika-informaati- 
kateaduskonnaga ühtsesse 
täppisteaduste valdkonda.

See tähendab, et kõik, kes on 
valinud nimetatud valdkonda 
kuuluva eriala, asuvad kõige
pealt omandama aineid, mis 
kujundavad reaalteadustele 
omast mõtlemise selgust.

Füüsika-keem iateaduskond 
asub loodus- ja  täppisteaduste 
kokkupuutealal. See kajastub 
otseselt meie bakalaureuseõp
pe erialade üpris pikas loetelus. 
Infotehnoloogiat õpetatakse 
tihedas koostöös matemaatika- 
in form aatikateaduskonnaga. 
Keskkonnatehnoloogia Õp
pekava on rajatud koostööle 
bioloogia-geograafiateaduskon- 
naga.

Ja loomulikult ei saa unusta
da meie teaduskonna põhieri- 
alasid: füüsikat, keemiat ja 
materjaliteadust. Pärast kol
meaastast bakalaureuseõpet 
võivad nende erialade lõpeta
jad astuda magistriõppesse, 
mis kestab 2 aastat. Magistriõp
pes on võimalik valida infoteh
noloogia, keskkonnatehnoloo-

Kehakultuuriteaduskond on 
ühiskonnas ja  ülikoolis toimu
vate m uutustega edukalt sam
mu pidanud ning alustab uut 
õppeaastat uute õppekavade

s t
Üliõpilaskandidaadid, keda 

on loodetavasti niisama arvu
kalt kui varasematel aastatel, 
saavad õpingute alustamiseks 
valida kahe õppekava vahel: 
kehaline kasvatus ja sport 
ning füsioteraapia.

Sport on kaasaegses maail
mas äärmiselt mitmepalgeline, 
selle roll nii inimese kui ühis
konna elus on paljutahuline.

Kehalistel haijutustel, mis on 
spordi lahutamatu osa, on väga 
erinev sisu ja  tähendus näiteks 
kasvatuse, hariduse, sportliku 
treeningu, meelelahutuse või 
hoopis taastusravi kontekstis.

Õppekavade koostamisel on 
sellega arvestatud, nii nagu on 
arvesse võetud ka kutsealaliitu* 
de ja tööandjate arvamust üli
kooliharidusega spetsialistide 
ettevalmistamise vajadusest ja  
nende hariduse sisust.

Teadustegevus ülikoolis on 
seostatud õppetööga ning üli
õpilastele, kellele see sügava
m at huvi pakub, avaneb baka
laureuseõppe lõpetamise järel 
võimalus oma haridusteed jät-

gia, materjalitehnoloogia, fun- 
damentaalfüüsika, rakendus- 
füüsika, füüsikaõpetaja, kee
mia, rakenduskeemia ja  kee
miaõpetaja erialade vahel. See
ga on nii füüsikal kui keemial 
nüüd magistriõppes eraldi sü- 
vateaduslik ning rakenduslik 
õppekava, mis võimaldab tu- 
dengü varasemast rohkem rea
liseerida oma eelistusi.

Magistriõppe parimad lõpe
tajad jätkavad kindlasti doktori
õppes, mis on meil üks eduka
maid Tartu Ülikoolis. Ehkki põ
hikooli loodusteaduste õpeta
jaid asub nüüd koolitama hari- 
dusteaduskond, saadakse ette-

m ®  m

kata magistriõppes.
Nii kehaline kasvatus ja  sport 

kui ka füsioteraapia on iseseis
vate õppekavadega esindatud 
mõlemal -  bakalaureuse-ja ma
gistriastmel.

Bakalaureuseastme läbi
mine annab laiapõhjalised ja 
mitmekülgsed teadmised vas
tavas valdkonnas ning piisavad 
oskused kutsetööle asumiseks. 
Kehalise kasvatuse ja  spordi ba- 
kalaureuseõppekava läbinutel 
on võimalik leida erialast raken
dust eelkõige treeneri või spor- 
dijuhina, füsioteraapia õppeka
va sama astme lõpetanutel aga 
füsioterapeudina.

Magistriõpe tagab võimalu
se spetsialiseerumiseks ja eri-

Dekaan  
professor 
Jaak Järv

valmistus füüsikas ja  keemias 
endiselt meie teaduskonnas.

Uute õppekavade loomisel 
oleme ulatuslikult arvestanud 
kaasaja praktilisi vajadusi ja 
Eesti tööturu olukorda. Kuna 
üks suuremaid tööandjate 
gruppe meie lõpetajatele on 
mitmesugused tugiteenistused 
(kvaliteedikontroll, sertifitsee
rimine, meditsiinitehniline tee
nindus haiglates) ja analüüsila- 
borid (tarbija-, tervise-ja kesk
konnakaitse), siis oleme suu
rendanud rõhuasetust seal va
jalikele praktilise töö kogemu
sele ja kaasaegsete analüüsi
meetodite omandamisele.

Suure osa meie lõpetajatest 
võtavad endiselt tööle arvuti-ja 
telekom munikatsioonifirmad. 
Üha jõudsamalt konkureerivad 
tänapäeval nendega biotehno- 
loogiaettevõtted. Mainimata ei 
saa jätta ka tärkavat eesti elekt
roonika-ja keemiatööstust (AS 
Elcoteq, AS Silmet) ning loomu
likult teadusasutusi eesotsas 
Tartu Ülikooli endaga, mis vaja-

Dekaan  
professor 
Vahur Ööpik

alaste teadmiste süvendami
seks, aga ka teadusliku uurimis
töö alal esmase kogemuse saa
miseks.

Kehalise kasvatuse ja  spordi 
magistriõppekava raames on 
võimalik valida kolme lüteriala 
vahel: põhikooli ja gümnaasiu
mi kehalise kasvatuse õpetaja- 
treener; põhikooli ja  gümnaa
siumi kehalise kasvatuse ja  ter
viseõpetuse õpetaja ning tree- 
ner-spordijuht.

Kahe liiteriala koosseisu kuu
luvas treenerikoolituses saab 
valida koguni 20 spordiala va
hel.

Füsioteraapia magistriõppe
kava võimaldab spetsialiseeru
da laste, täiskasvanute, geriaat- 
rilisele või spordi füsioteraa- 
piale. Magistriõppe lõpetanu
tel, kel on sügavam huvi tea
dustöö vastu, on võimalik oma 
haridusteed jätkata doktoriõp
pes.

K ehakultuuriteaduskonnas 
õpetatavad erialad on interdist
siplinaarsed, õppetöös parima 
võimaliku taseme saavutami
seks tehakse koostööd ülikooli

vad edukaks tegutsemiseks pi
devalt uuenevat ajupotentsiaa
li. Järjest suureneb vajadus 
meie lõpetajate järele koolides, 
kus suur hulk füüsika- ja  kee
miaõpetajate kohti on kas sisuli
selt või lausa tegelikkuses täit
mata. Sagedane on olukord, 
kus meie teaduskonna tuden
gid leiavad töö juba enne üli
kooli lõpetamist ja töötavad sel
les ettevõttes ka õpingute ajal.

Milliseid tudengeid me oota
me?

Täppisteadustele omaselt 
ootame noori, kes suudavad 
loogüiselt mõelda ja  fakte ana
lüüsida. Samas pakume aga 
võimalust neid fakte ise ekspe
rimentaalselt kontrollida.

Võite olla kindlad, et TÜ füü
sika-keemiateaduskond on pa
rim valik neile, kes soovivad 
omada usaldusväärseid tead
misi meie maailma toimemeh
hanismide kohta ning on huvi
tatud nende teadmiste raken
damisest teaduse ja  kaasaegse
te tehnoloogiate arendamisel.

Info: Tähe 4 -101 , 
tel 375 520, faks 375 570, 

fktead@ut.ee, fk@ut.ee, 
www.physic.ut.ee/fk/

mitme allüksusega, kõige laial
dasemalt arstiteaduskonnaga.

Mitme rahvusvahelise eks
pertide grupi hinnangud keha
kultuuriteaduskonna senistele 
õppekavadele ja  siin tehtavale 
teadustööle on olnud positiiv
sed.

See on avaldanud meie tu
dengite enesetäiendamise või
malusi välismaa ülikoolides. Vii
mase aasta vältel on rida üliõpi
lasi vübinud sel eesmärgil lühe
mat või pikemat aega Soomes, 
Rootsis, Saksamaal, Belgias, 
USAs ja  mujalgi.

Õppima ootame võimekaid ja 
teotahtelisi noori inimesi, kes 
tulevikus näevad enesele mee
lepärast rakendust mõnel ülal
loetletud erialadest.

Senine kogemus on näida
nud, et kehakultuuriteadus
konnas omandatud haridus on 
siin õppinutele taganud arves
tatava konkurentsivõime töötu
rul nii kodu- kui välismaal, nii 
õpitud erialal kui ka selle lähi- 
valdkondades või sootuks m uu
delgi elualadel.

Info: Jakobi 5 - 205, 
tel 375 360, 375 362, 

faks: 375 362, 
kkdek@ut.ee, kk@ut.ee, 

www.ut.ee/KK/

Majandusteaduskonna tulevik
ku mõjutavad mitmed kaalu
kad otsused, nagu strateegiline 
arengukava 2005. aastani, uus 
õppekava jm. Alustame ülikoo
lis esimesena kinnitatud uue 
õppekava järgi tööd nii bakalau
reuse- kui ka magistriastmes. 
Senist diplomiõpet asendab ka 
avatud ülikoolis bakalaureuse- 
kava.

Bakalaureseõppesse võtame 
vastu kõik soovijad, kel riigiek
samitelt kogutud vähemalt 10 
punkti 40st võimalikust. Paraku 
ei saa praegu veel öelda, kui 
palju soovijaid saame võtta rii
gieelarvelistele õppekohtadele. 
Tasulises õppes aga kindlasti 
ruumipuudust ei ole. Tõenäoli
selt jätkab riigitellimus endiselt 
langust. Eelmisel aastal sai põ
hiõppes riigi kulul alustada vaid 
50 üliõpilast. Teistsugune on 
õnneks areng kraadiõppes. Kui 
90ndatel aastatel kõikus kraa
di-ja põhiõppe riikliku vastuvõ
tu suhe 10 ja  20% vahel, siis 
2000. oh see 40 ja  2001. aastal 
koguni ligi 100%. Seda nihet 
võib võtta meie positsiooni tun
nustamisena just teadus-ja tea- 
dushariduse keskusena.

Eelmine õppeaasta oli ka kva
liteedikontrolli aasta. Rahvus
vahelise hinnangu said nii 
õppe- kui ka teadustöö. Mõle
mas suunas õnnestus teadus
konnal näidata oma valdkonna 
juhtpositsiooni Eestis, mis lisab 
kindlust tulevikuks.

Sarnane areng ilmneb ka lõ
petajate koosseisus. Veel viis 
aastat tagasi andis kraadiõpe 
vaid üksikuid magistreid. Eel
misel õppeaastal said aga m a
gistridiplomi 43 inimest. Teist 
aastat järjest oli tulemuslik ka 
doktoriõpe. Väitekirja Eesti töö
jõuturu probleemidest kaitse
sid Raul Eamets ja  Kaia Phüips. 
Samal ajal põhiõppe lõpetajate 
arv väheneb. 2001. aastal oli 
bakalaureuseõppes 138 ja  dip
lomiõppes 34 lõpetajat.

Tartu Ülikooli peamiseks eri
päraks on aktiivsel teadusel põ
hinev haridus. See käib ka m a
jandusteaduskonna kohta. Tea
dus on meie arengukava esime
ne prioriteet. Teaduskonna õp
pejõud on publikatsioonide ar
vult viljakaimad ülikoolis. Ühed 
edukaimad ollakse oma erialal 
Eesti Teadusfondi konkursÜ, 
kus kahel viimasel aastal saadi 
üle poole majandusteadusele 
eraldatud rahast. Teaduskon
nas täidetakse kolme rahvusva
helist uurimisprojekti. Neist 
kahte juhendab prof Tiiu Paas. 
Esmakordselt olid majandus-

Dekaan  
professor 
Jüri Sepp

teaduskonna professorid Ur
mas Varblane ja  Janno Reüjan 
Eesti riikliku teaduspreemia 
kandidaadid.

Lõpetuseks veel mõned 
sündmused majandusteadus
konna elust.
• Õnnestus lõpule viia kogu 

teaduskonna koondamine 
ühe katuse alla Emajõe ääres 
(Economicumis).

• Diplomiõppe baasil on võima
lik omandada bakalaureuse
kraad veebipõhiselt.

• Teaduskonna raamatukogu 
on muutunud tõsiseltvõeta
vaks teadusvaraks.

• Saime esimese uue professo
ri (Urmas Varblane) ja kaks 
dotsenti (Maaja Vadi ja  Raul 
Eamets) üle mitme aasta.

• Ülikooli nõukogu valis esime
se audoktori teaduskonna 
ajaloos (HorstTodt).

• Suurenes üliõpilaste osa tea
duskonnas. Neil on kaalukas 
sõna kõigis otsustuskogudes. 
Agaralt tegutseb üliõpilasor
ganisatsioon AIESEC (rah
vusvaheline tudengivahe- 
tus). Üliõpilasi, õppejõude ja 
vüistlasi lähendasid nii tea
duskonna päev, kui ka tegut
semist alustanud teaduskon
na klubi.
Teaduskonna vilistlaste ühin

gu Hermes esimehest ja  meie 
külalisprofessorist Siim Kalla
sest sai Eesti Vabariigi peami
nister. Prof Mart Sõrg juhib en
diselt Eesti Panga nõukogu.

Seda loetelu võiks veelgi jä t
kata, kuid selge on üks -  tea
duskonna elus ei saa akadeemi
lisest rahust veel niipea rääki
da.

Info: Narva mnt 4, 
tel 376 310, faks 376 312, 

mtk@mtk.ut.ee, 
majandus@ut.ee, 

mj@ut.ee, 
www.mtk.utee/

Kehakultuuriteaduskond

Matemaatika-informaatikateaduskond
Matemaatika-informaatikatea- 
duskond on koondanud endas
se kolme lähedase täppistea
dusliku eriala -  matemaatika, 
matemaatiline stsdstika ja 
arvutiteadus õpetamise, 
uurimistöö ja  gümnaasiumi
õpetajate koolitamise.

Tänavu võtame kolmeaasta
sesse bakalaureuseõppesse 
vastu üliõpilasi informaatika, 
infotehnoloogia, matemaatika 
ja matemaatilise statistika eri
alale.

Bakalaureuseõppe lõpetami
se järel on võimalik jätkata 
õpinguid magistritasemel lisaks 
nimetatud neljale erialale veel 
finants-ja kindlustusmatemaa- 
tika magistriõppes ja kahel õpe
tajakoolituse erialal (gümnaa
siumi matemaatikaõpetaja,

gümnaasiumi informaatika
õpetaja).

Nii informaatika kui ka 
infotehnoloogia bakalau
reuseõpe annavad peale üld
teadmiste matem aatikast ja

Dekaan  
professor 
Toivo Leiger

füüsikast baasteadmised arvu
tite riist- ja  tarkvarast ning 
kaasaegsetest infotöötluse 
meetoditest.

Seejuures on infotehno
loogia bakalaureusestuudium 
rakendusliku ma suunitlusega 
ja  selle lõpetaja on ette valmis
tatud ka praktiliseks tööks IKT- 
valdkonnas.

Informaatika bakalaureu
seõpe on teoreetilisema kalla
kuga, võimaldades spetsialisee
rumist kitsamatele erialadele.

Põhjalikumad teadmised 
saadakse magistriõppes. Ma
gistriõppes saadud haridus või

maldab edukalt tegelda nii ar
vutiteaduse teoreetiliste prob
leemide uurimisega kui ka ar
vutite rakendamisega mitme
suguste praktüiste ülesannete 
lahendamisel, näiteks krüpto
loogias, keeletehnoloogias, ar
vutigraafikas jne.

Matemaatika bakalaureu
seõpe on esimene etapp aka
deemüise matemaatilise hari
duse omandamisel, enamasti 
jätkab selle lõpetaja õpinguid 
magistritasemel.

Magistriõppe eesmärk on 
anda tugev teoreetiline baas ja 
praktilised oskused matemaati
liste meetodite rakendamiseks 
erinevates eluvaldkondades. 
Lõpetajad leiavad rakendust 
kõrgkoolides ja  teadusasutus
tes, samuti spetsialistidena

tööstusettevõtetes ja  firmades.
Matemaatilise statistika

erialal kulgeb bakalaureuseõpe 
esimesed kolm semestrit koos 
matemaatika eriala tudengite
ga, seejärel süvenetakse statis
tika ja  tõenäosusteooria aine
tesse.

Stuudiumi loomulik jätk on 
magistriõpe kas samal erialal 
või finants- ja kindlustusmate- 
maatikas, kuid saadud teadmi
sed lubavad ka asuda tööle and
metöötluse alal.

Magistriõppe lõpetanud leia
vad tööd Riigi Statistikaameti 
asutustes, kindlustusseltsides, 
teadus-ja riigiasutustes, aga ka 
erafirmades.

Teaduskonna tugevus on kol
me valdkonna tihedas koostöös 
nii õppe- kui uurimistöös.

Kõigile teaduskonna üliõpi
lastele õpetatakse esimesel õp
peaastal ühiseid baaskursusi, 
mis annavad edaspidi võimalu
se lugeda informaatikutele ja 
infotehnoloogidele matemaati
liselt nõudlikke kursusi.

Teiselt poolt antakse kõigile 
matemaatikuile ja statistikuile 
programmeerimisoskus ning 
õpetatakse kaasaegseid arvuti
teaduse aineid.

M atem aatika-inform aatika- 
teaduskond ootab õppima noo
ri, kes ei karda matemaatikat ja 
kel on huvi arvutite vastu.

Info: Vanemuise 46 - 203, 
tel 375 860, 

faks 375 862 
math@ut.ee, mt@ut.ee 

www.math.ut.ee/

mailto:fktead@ut.ee
mailto:fk@ut.ee
http://www.physic.ut.ee/fk/
mailto:kkdek@ut.ee
mailto:kk@ut.ee
http://www.ut.ee/KK/
mailto:mtk@mtk.ut.ee
mailto:majandus@ut.ee
mailto:mj@ut.ee
http://www.mtk.utee/
mailto:math@ut.ee
mailto:mt@ut.ee
http://www.math.ut.ee/
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Sotsiaalteaduskond
Sotsiaalteaduskond on ülikooli 
nooremaid, ühiskondlikele 
protsessidele orienteeritud, 
kuid väga interdistsiplinaarne 
teaduskond.

Püüame korraldada õpet, 
mis ühtaegu annaks parimad 
ametioskused ja oleks sügavuti 
teaduspõhine. Teaduskonnas 
õpetavad nii mitmed Eesti tun
nustatuimad sotsiaalküsimuste 
eksperdid (Marju Lauristin, 
Dagmar Kutsar, Tiina Randma, 
Rein Ruutsoo) kui parimad 
sotsiaal-, käitumis- ja  kultuuri
teadlased (Jüri Allik, Talis 
Bachmann, Wolfgang Drechs- 
ler, Kalevi Kull, Rein Taagepera, 
Peeter Torop, Peeter Tulviste, 
Airi Värnik).

Sotsiaalteaduskonnas võe
takse tänavu üliõpilasi vastu 5 
õppekavale: ajakirjandus ja 
suhtekorraldus, psühholoogia, 
riigiteadused, semiootika ja 
kulturoloogia, sotsioloogia, sot
siaaltöö ja sotsiaalpoliitika.

Ajakirjandus ja suhte
korraldus. Esimest korda on 
vastuvõtt ajakirjanduse ja  kom
munikatsiooni osakonda ühine, 
mitte erialade kaupa. Ajakirjan
dusele ja suhtekorraldusele 
spetsialiseerutakse erialaõppe 
kaudu.

Erialakatse koosneb kahest 
osast: essee (12. juulil) ja  vest
lus (14.-16. juuli). Avaldatud 
tööde esitamine on soovitav, 
mitte kohustuslik.

Ajakirjanduse ja  suhtekorral

duse eriala bakalaureusetase- 
me lõpetanul on võimalus haka
ta tööle reporterina, pressiesin
dajana või suhtekorraldajana. 
Pärast bakalaureuseastme lõ
petamist on võimalik üle minna 
magistriõppesse kas ajakitjan- 
duse, kommunikatsioonijuhti- 
mise või meedia ja  kommuni
katsiooni erialal.

Psühholoogia õppekava 
võimaldab saada mitmekülgsed 
teadmised kaasaegse psühho- 
loogiateaduse teooriatest ja  
meetoditest, psühholoogia eri
harudest ja  erinevatest prakti
listest kasutusvaldkondadest. 
Psühholoogia eriala lõpetanud 
on leidnud töökohti kõige eri
nevamates valdkondades, kus 
tegemist inimsuhete korralda
misega, inimeste valikuga, 
nõustamisega. Pärast bakalau
reuseastme lõpetamist jä tku
vad õpingud magistriastmes

Dekaan  
professor 
Jaanus Harro

(psühholoogia, kliiniline psüh
holoogia, koolipsühholoogia, 
sotsiaalpsühholoogia).

Sotsiaalteaduste bakalaureu
sekraad riigiteaduste alal an
nab laiapõhjalise sotsiaaltea
dusliku alushariduse koos oluli
semate teadmistega riigi tea
dustest. Õpingute ajal on või
malik spetsialiseeruda avaliku 
halduse, võrdleva poliitika või 
rahvusvaheliste suhete eriala
le, mille edasine põhjalikum õp
pimine jätkub magistrantuuris.

Semiootika ja kulturo
loogia kooslus annab hariduse, 
milie praktiliseks väljundiks on 
kultuurianalüüs selle sõna kõi
ge laiemas tähenduses. Se
miootika osakonnas pakutav 
haridus kasvatab harjumust 
ära tunda ja  analüüsida erine
vaid märgisüsteeme. Semiooti- 
kaharidus lubab jätkata väga 
erinevates valdkondades, mil
les Eestis asjatundjaid napib 
(meedia-, keskkonna-, filmi- 
analüüs, sotsio kriitika jne). Kit
samaks spetsialiseerumiseks 
saab kultuurisemiootika, biose- 
miootika ja sotsiosemiootika va
hel valides jätkata õpinguid ma
gistrantuuris. On võimalik 
valida semiootiku akadeemiline 
karjäär või suhtuda semiooti
kasse kui rikastavasse kõrval

erialasse. Semiootika ja kult
uroloogia on eriala kultuurihuvi 
ja  süvenemissooviga inimesele.

Sotsioloogia, sotsiaaltöö 
ja sotsiaalpoliitika on tradit
sioonilised sotsiaalteaduste 
valdkonnad. Sotsioloogi ja  sot
siaaltöötaja elukutse eeldab ül
disi teadmisi ühiskonnast, ühis
kondlikest protsessidest ja  su
hetest, oskusi koguda ja  ana
lüüsida sotsiaalteaduslikke 
andmeid ning seostada saadud 
tulemusi praktilise eluga. Õp
pekava piirides on võimalik 
teha valikuid rõhuasetusega 
sotsioloogiale või sotsiaaltööle ja 
sotsiaalpoliitikale. Sotsiolooge 
kohtame üsna erinevates am e
tites: riigiametnikust eduka äri
meheni, teadurist meedia- ja 
reklaamispetsialistini. Sotsiaal
töö/sotsiaalpoliitika eriala vali
nust saab asjatundja, kes tun
neb ühiskondlikke protsesse 
ning oskab analüüsida ja sot
siaaltöö vahenditega leevenda
da sotsiaalseid riske. Praktili
sest küljest on ta ette valmista
tud töötama nii üksikisiku, pe
rekonna kui ühiskonna tasan
dil. Magistriõppes on võimalik 
jätkata õpinguid sotsioloogia või 
sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 
erialal.

Info: Tiigi 78 -116,117, 
tel 375 957, tel/faks 375 

900, 
so@ut.ee, 

www.ut.ee/SO/

TÜ Türi Kolledž
Türi kolledžis õpetatakse kesk
konnateaduse eriala värskelt 
rahvusvahelise akrediteeringu 
saanud interdistsiplinaarse õp
pekava järgi.

Valmistame ette keskkon
naspetsialiste, kes saavad 
põhjalikke teadmisi kõigist 
kaasaegsetest keskkonnateh
noloogiatest, keskkonnakait
sest, keskkonnaõigusest ja 
keskkonnanormatiividest, juhi
na või ettevõtjana töötamiseks 
vajalikke teoreetilisi teadmisi ja 
praktilisi oskusi:

Eesti ühiskonnageograafia 
alused; majandustegevuse alu
sed: keskkonnaökonoomika; 
juhtimine ja  avalik haldus; pro
jektide koostamine ja  juhtimi-

,■ - ._У___ _________H__

ne, ettevõtte keskkonnajuhti- 
minejne.

Eeltoodust saab selgeks, nul
list tudengit Türile õppima

Direktor 
Elle Raudsepp

ootame. See on inimene, kes 
soovib oma tuleviku siduda 
ametnikutööga linnas/vallas, 
järjest rohkem võiks tulevikku 
näha aga euroametnikuna kus 
iganes töötades ja  ettevõtte 
keskkonnajuhina. Meüt saadav 
haridus on hea ka igale ettevõt
jale.

On täiesti selge, et parima 
hariduse keskkonnateaduse 
erialal saab Tartu Ülikoolist. 
See, et kolledž asub Türil, tagab 
noorele rahuliku ja  soodsa õpi
keskkonna, võimaluse tulevase 
elukeskkonnaga (väikelinn,

vald) tegelikult harjuda, anda 
oma panus kolledži arengusse 
üliõpilaselus kaasalöömisega ja 
saada õpetust meie riigis tööta
vatelt parimatelt teadlastelt ja  
praktikutelt.

Türil saab iga üliõpüane ühis- 
elamukoha. Tubades on inter- 
netiühendus.

Kolledžil on erialaraamatuko
gu.

Õppetöö toimub värskelt re
noveeritud hubases hoones.

Info: Viljandi 13b, 
Türi 72-213  

tel (038) 49 162, 49 160, 
faks (038) 49 160, 

e-post jarvamaa@ut.ee 
www.ut.ee/TC/

TÜ Narva Kolledž
Head kolledži-huvilised, tulge 
Narva õppima, sest meil on hu
vitav ja  haridus korralik!

Narva kolledžis õpivad tule
vased õpetajad, mis ei tähenda, 
et see on ainus hilisem töövõi- 
malus. Pooled meie lõpetanu
test töötavad koolis, viiendik on 
välismaal. Mitme keele hea os
kus on andnud võimaluse leida 
rakendust eraettevõtluses.

Kolledž püüab oma üliõpüas- 
tele õpetada keeli, sh eesti 
keelt, head arvutitundmist, va
likainetena kultuurilugu ja  sot
siaalteadusi. Õpetame inglise, 
saksa, rootsi, soome ja  prantsu
se keelt. Meie eesmärk on kooli
tada Eesti ühiskonnas hästi 
hakkama saavat inimest.

Kartused ja  ka ootused kol
ledži suhtes seostuvad eelkõige 
keelega: ühest küljest peljatak
se, e t Narva on liialt venekeel
ne, ja  teisalt, et õppetöö toimub 
vene keeles. Kolledž on hea õp- 
pimiskoht kõigile, rahvusest ja  
kodukohast sõltumata. Pange 
ka teie tähele, kes Võru- või 
Hüumaalt, kes kodus eesti keelt 
räägite. Narva pole kallis, elu on

põnev. Vene keele saab selgeks 
päris kindlasti.

Õppetöö kolledžis on mitmes 
keeles. Tülevased eesti keele 
õpetajad õpivad muidugi eesti 
keeles ja inglise keele õpetajad 
inglise keeles; üldaineid on või
malik oma emakeele järgi vali
da. See on tõsi, et kolledži üli
õpilastest 90% räägib emakee- 
lena vene keelt. Nii, et vene 
keele kõnelejad satuvad kodu
sesse keskkonda. Eesti keele kõ
nelejad on oodatud vestlus
partneriks.

Direktor 
Katri Raik

Küsisin 7. märtsil üliõpilas- 
nõukogu esimehe Nikolai Gor
batšovi käest, miks tasub tulla 
kolledžisse õppima. Ta vastas, 
et esiteks on kõige tähtsam saa
da hea kõrgem haridus, teiseks: 
elada lõbusat üliõpüaselu, kol
mandaks: meie kolledž on liht
salt parim. Mina omalt poolt 
lisaksin, et kuigi kolledž pole 
eriti suur, on kõik oma pere 
lükmed. Kolledžil on oma korra
lik arvutiklass, üha täienev raa
matukogu.

Head valikut suvel, aga eel
kõige riigieksamiteks ne puha, 
ni pira nagu meie kandis öel
dakse.

Uued õppekavad on humani
taarained vene õppekeelega 
põhikoolis (bakalaureuseõpe) 
ja humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis 
(magistriõpe).

Vastuvõtt kolledžisse toimub
3 aastasele bakalaureuseastmel 
õppesse, millele järgneb 2aas

tane magistriastmel õpe. Sisse
astumisel tuleb valida esime
seks erialaks kas eesti keel teise 
keelena või inglise keel. Teise 
ainebloki valib üliõpilane järg
miste erialade hulgast: eesti 
keel teise keelena või inglise 
keel, ajalugu ja  kodanikuõpe
tus, vene keel võõrkeelena, loo
dusõpetus ja inimeseõpetus 
eesti keele baasil, inimeseõpe
tus või sotsiaalpedagoog.

Magistriastmel omandatakse 
vajalikud teadmised psühho
loogiast ja pedagoogikast, tead
mised kolmanda eriala õpeta
miseks, läbitakse kolme aine 
õpetaja aine-metoodiline tsük
kel ja sooritatakse praktika.

Alushariduse pedagoogi õp
pekava vene keele baasil baka
laureuseõppes koolitatakse las- 
teaiaõpetajaid ja  õpetajaid ve
nekeelse kooli esimestele klassi
dele.

Info: Kerese 14, Narva 
tel (035) 60 608, 

faks (035) 61 911 
college@narva.ut.ee 

www.narva.utee

TÜ Pärnu 
Kolledž

Rakenduskõrgharidusõpe
Ärijuhtimine
Turismi-ja hotelliettevõtlus
Sotsiaaltöö korraldus
Kalandus ja  veekogude m a

jandamine (kinnitamisel)

Bakalaureuseõpe
Majandusteadus
Sotsiaalteaduste bakalaureus 

äri-, turismi- ja  sotsiaaltöö kor
ralduses (kinnitamisel)

TÜ vanima kolledžina annab 
Pärnu kolledž kõrgharidust ala
tes 1996. aastast.

Kuue õppeaasta jooksul on 
kolledžis hariduse omandanud 
rohkem kui 300 noort. Täna on 
kolledžis koos avatud ülikoolis 
õppijatega 630 üliõpilast. Iga
aastane uute tudengite vastu
võtt näitab ilmekalt, et kolledž 
on populaarne kogu Eestis.

Kuue tegevusaasta jooksul on 
kasvanud õpetatavate erialade 
hulk. Traditsioonüised erialad 
on olnud ärijuhtimine, turismi- 
ja hotelliettevõtlus ning sot
siaaltöö korraldus.

Ärijuhtimise eriala on 
orienteeritud väikeettevõtluse
le. Stuudiumi läbinu saab tead
misi ja oskusi, tegutsemaks äri
juhi või ettevõijana.

Aastaid on olnud väga popu
laarne turismi- ja hoteüiet- 
tevõduse eriala. Sellele eri
alale ootame õppima noori, kel
lel on huvi asuda tööle turismi- 
ja majutusettevõtetesse, alusta
da karjääri ettevõtjana või spet
sialistina riigisektoris.

Sotsiaaltöö korralduse 
eriala koolitab valdade-linnade 
sotsiaalteenuseid pakkuvatele 
asutustele sotsiaaltöötajaid 
ning sotsiaaltöö korraldajaid.

Nendele rakenduslikele eri
aladele lisandub algaval õppe
aastal uus eriala -  kalandus ja 
veekogude majandamine.
See eriala on Eestis veekogude- 
rikkuse ja ulatusliku rannajoo
ne tõttu jätkuvalt olulise tähtsu
sega. Lisaks tõstab nõudlust eri
ala spetsialistide järele ühine
mine Euroopa Liiduga.

Algavast õppeaastast avab 
Pärnu kolledž kaks uut baka- 
laureusetasemel eriala.

Koostöös TÜ majandustea
duskonnaga alustame majan-

Oluliseks osaks Tartu Ülikooli õpi
keskkonnast on raamatukogu. Samuti on 
raamatukogu ülikooli kokkusaamiste 
keskpunkt. Informatsiooni kesk
punktiks on nii W. Struve 1 asuv peakogu 
kui ka erialakogud teaduskondades. 
Ülikooli raamatukogu kasutavad üliõpi
lased õppematerjalide kättesaamiseks, 
interneti otsinguks ja ka sõpradega 
kohtumiseks. Raamatukogu pakub täna
päevaseid teenuseid nii elektrooni
lises keskkonnas kui kohapeal.

Raamatukogu kasutusvõimalusi tutvustatakse 
raamatukogu peamajas W. Struve 1,

19. ja 20. märtsil kell 11. 00; 13.00; 15.00

Kõik, kes soovivad raamatukogus iseseisvalt ringi 
vaadata, saavad seda teha raamatukokku 
sisenedes adm inistraatorile õpilaspileti ette 

näitamisel.

ootame teid ülikooli raamatukogus, 
et kohtuda keskpunktis.

t  f

Direktor 
Garri Raagmaa

dusteaduse eriala õpetamist. 
Eriala annab akadeemüise ma
jandushariduse ja pädevuse 
töötamiseks majandusalastel 
ametikohtadel. Lõpetajad saa
vad jätkata õppimist magist
rantuuris TÜs või teistes kõrg
koolides.

Sotsiaalteaduste baka
laureuse õppekava läbimine 
äri-, turismi- ja sotsiaaltöö 
korralduses annab laiapõhja
lise alushariduse, mis võimal
dab jätkata magistriõpinguid 
äri-, turismi- või sotsiaaltöö alal. 
Eriala lõpetamine annab alg
teadmised ettevõtlus-, turismi- 
või hoolekandeasutuse teenus
te korraldamisel.

Kõikidele erialadele võetakse 
vastu 35 üliõpilast päevases ja 
kuni 45 üliõpüast avatud üli
koolis. Kolledži lõpetamisel saa
vad üliõpilased TÜ diplomi. Õp
peaeg kõikidel erialadel on päe
vases õppes kolm aastat.

Nende kolme aasta jooksul 
ootab teid Pärnus ees palju hu
vitavat. Õppetöö toimub Eesti 
ühes kaasaegseimas õppehoo
nes. Üliõpilaste kasutuses on 
kaasaegne raamatukogu. Vaja
dusel kannab kolledž hoolt 
ühiselamukoha eest. Ka tuden
gielu võtab aasta-aastalt suure
ma hoo ning üliõpilaste tegemi
sed toovad sära suvepealinna 
ka sügistalvisel ajal.

Info: Pärnu, Ringi 35, tel 
(044) 50 520, 

faks (044) 50 530, 
info@pc.ut.ee 
www.pc.ut.ee

mailto:so@ut.ee
http://www.ut.ee/SO/
mailto:jarvamaa@ut.ee
http://www.ut.ee/TC/
mailto:college@narva.ut.ee
http://www.narva.utee
mailto:info@pc.ut.ee
http://www.pc.ut.ee


Оптимистичный взгляд в будущее Нарвского колледжа ТУ Научная
конференция

книг на эстонском языке 
В гардеробе колледжа продол

жается продажа списаной литете- 
ратуры. Цена 1 крона за книгу.

Мистерия 
древнего Египта 
продолжается
За три недели работы выставки 
«Мистерия древнего Египта» ее 
посетило более 2 500 человек. 
Выставка остается открытым до 
до 5.апрелья

Художественная 
выставка
На первом этаже Нарвского 
колледжа вы можете посмотреть 
галерею репродукций известного 
финского художника Кая 
Стенваля. Причем, совершенно 
бесплатно

Конкурс при 
поступлении 
в 2001 году
Конкурс при поступлении в 2001 
году на специальность эстонский 
язык как второй составил 3,87 че
ловек на место, на специальность 
учитель английского языка — 4,4 
человека на место, на специаль
ность педагог начального и до
школьного обучения — 2,84 чело
века наместо.

Инфо-день 
Франции
4 апреля состоится в колледже 
инфо-день Франции и Информаци
онного центра Европейскою союза

—  T A R  Т U Ü L IK O O L I A J A L E H T

UNIVERSITAS
TARTU ÜLIKOOL

Уважаемые
абитуриенты,

21. märts 2002
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КО РО ТКО Й СТРОКОЙ 

Продажа книг
Каждый второй и третий поне
дельник месяца с 10.00 до 16.30 в 
колледже проводится продажа

Приходите учиться к нам в 
колледж, так как у нас, во- 
первых, интересно, а во-вторых, 
у нас вы получите приличное 
образование.

В Нарвском колледже готовят 
преподавателей. Эго вовсе не зна
чит, что для выпускников единст
венная возможная профессия в бу
дущем — учитель Половина за
кончивших колледж работает в 
школах, пятая часть — уехала за 
рубеж Хорошее знание несколь
ких языков дало возможность най
ти себе применение в частных 
фирмах и на предприятиях.

Колледж хочет обучить своих 
студентов языкам, в том числе и 
эстонскому, хорошим навыкам 
пользования компьютером, допол
нительным ащиальностям исто- 
риякультурьшащиальньюпауш  
Из иностранных языков обучаем 
английскому, немецкому, шведс
кому, финскому, а также фран
цузскому языкам. Наша цель — 
подготовить человека так, чтобы 
он смог найти свое место в об
ществе, свое место в Эстонии. Че
ловек, который является хорошим 
членом общества, сможет стать и 
хорошим учителем

Страхи и ожидания в отноше
нии колледжа связывают, прежде 
всего, с языком С одной стороны, 
страшатся того, что Нарва см п - 
ком русский город, с другой — 
боятся, что учебная работа веде- 
тся на эстснскш языке Колледж— 
хорошая возможность получения 
образования, независимо от нацио
нальности и места жительства. 
Обратите внимание и те, для кого 
родном языком является эстонский

язык! Нарва — недорогой город, а 
жизнь в нем увлекательна. Да и 
русский язык выучится сам собой, 
что тоже в жизни пригодится

Обучение в колледже ведется 
на нескольких языках. Будущие 
учителя эстонского языка учатся 
на эстонском языке, учителя ан
глийского — на английском Общие 
предметы можно слушать на сво
ем родном язьже. Не секрет, что 
для 90% студентов колледжа род
ным является русский язык Так 
что говорящие на русском языке 
попадут в свою родную среду. Те 
же, кто говорит на эстонском — 
желаемые собеседники.

Я спросила председателя сту
денческого совета Николая Горба
чева, какие имеются причины для 
поступления в наш колледж? Он 
ответил, что прежде всего — 
можно получить хорошее высшее 
образование; во-вторых, жить 
веселой студенческой жизнью; а 
в-третьих, наш колледж просто 
лучший. Со своей стороны доба
вила бы, что поскольку колледж 
не очень большой, все студенты 
являются как бы членами одной 
семьи. В колледже есть хороший 
компьютерный класс, постоянно 
1ютлняю1щяся библиотека, в про
цессе создания находится спортив
ный клуб. К тому же, Нарва это 
красивый и интересный город

Удачного выбора летом и, 
прежде всего ни пуха, ни пера на 
государственных экзаменах!

Но мы приглашаем в колледж 
не только выпускников средних 
школ. При колледже работает 
открытый университет—платная 
заочная форма обучения. Здесь

Здание Нарвского Колледжа Тартуского Университета.
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могут как продолжать образо
вание работающие уже учителя, 
так и получить образование люди, 
которые интересуются социальной 
работой и руководством бизнеса. 
Обучение как на эстонском, так и 
на русском языках 

В колледж приглашают не 
только тех, кто хочет учиться. 
Перечислим, для примера, события 
этой недели. Всю неделю открыта 
выставка «Мистерия древнего 
Египта», которая интересна как

взрослым, так и детям. Первую 
неделю работает инфопункт 
эстонского языка и культуры Eesti 
Kodu. Три дня на этой неделе его 
двери открыты для учащихся 
школ — для них проводятся меро
приятия на эстонском языке. Во 
вторник колледж посетил посол 
США, в среду—директор Финско
го института В среду в колледже 
был день Финляндии, открылась 
выставка известного финского 
художника Кая Стенваля Также в

среду в колледже был показан 
фильм Арво Ихо “Дети империи”. 
Сегодня -  день открытых дверей. 
Постоянно проводятся курсы по
вышения квалификации для учи
телей и курсы гидов по Нарве Дом 
полон народу, как большого, так и 
маленького!

Ваша Катри Райк 
директор колледжа

Вячеслав Коновалов 
заведующий лекторатом 
иностранных языков

Нарвский колледж Тартуского 
университета, созданный на базе 
Нарвской Высшей Школы, завер
шает нынешней весной свой тре
тий год работы. И хотя своих вы
пускников Колледж пока не имеет, 
уже двум выпускам студентов бы
ли вручены дипломы Тартуского 
университета о высшем образова
нии

Мне представляется, что одним 
из самых показательных фактов 
совместной успешной работы пре
подавательского состава и студен
тов является весьма оптимистич
ная статистика нахождения вы
пускниками колледжа места рабо
ты по профессии. Для примера, 
около 70 % выпускников 2000 года, 
получивших квалификацию учи
теля английского языка в основной 
школе, работают по специаль
ности. Среди выпускников прош
лого года этот процент несколько 
ниже — 52% — тем не менее, это 
гораздо выше, чем среди выпуск
ников других педагогических вузов 
Эстонии. Переход на систему 3+2, 
при которой значимой степенью 
становится степень магистра, по

лучаемая по окончании пятого го
да обучения, заставил пересмот
реть программы подготовки учи
телей Руководство колледжа, по
нимая, что для выпускников пред
почтительнее было бы иметь ква
лификации, позволяющие им рабо
тать и в гимназических классах, 
доработало учебные программы, 
которые уже получили одобрение 
как в Министерстве образования, 
так и в самом университете, и уже 
через 5 лет мы ожидаем первый 
выпуск учителей основных школ, 
имеющих степень магистра. В до
полнение к основной специальнос
ти новоиспеченные учительские 
кадры будут также иметь допол
нительную специальность 

Такого рода изменения, несом
ненно, выдвигают определенные 
требования не только к студентам, 
но и к преподавателям колледжа. 
Через пять лет процент препода
вателей с докторской степенью 
должен увеличиться до 40, а это 
значит, что процесс профессио
нального роста будет идти непре
рывно, положительно сказываясь 
на качестве обучения 

Отношения внутри Колледжа 
заслуживают особого внимания. 
На мой взгляд, именно тот факт, 
что количество студентов в Кол-

Вячеслав Коновалов 
являет ся одним из 
любимых лекторов среди 
студенток колледжа.
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ледже относительно невелико, 
(стационарно здесь обучаются 
чуть более 500 студентов), и боль
шая их часть поделена на неболь
шие группы, играет ключевую 
роль в создании продуктивных ра
бочих отношений между препода
вателями и студентами Традиции,

поддерживаемые на протяжении 
вот уже 10 лет истории вуза в 
Нарве, также способствуют созда
нию некоторой «камерной атмос
феры».

По моему мнению, преподава
тельский коллектив колледжа яв
ляется замечательным примером 
интеграции без лишней шумихи и 
особых дополнительных затрат. 
На протяжении двух лет колледж 
помогал преподавателям в овладе
нии государственным языком, и 
эти вложения в целом оправда
лись И хотя НКТУ по-прежнему 
остается высшим учебным заведе
нием, где целый ряд предметов чи
тается на русском языке, есть яв
ные тенденции к увеличению доли 
дисциплин, преподаваемых на эс
тонском К тому же у нас никогда 
не возникает принципиальных 
споров, на каком языке проводить 
мероприятия внутри колледжа, по
скольку аудитория одинаково вос
принимает как русский, так и эс
тонский (в крайнем случае всегда 
можно прибегнуть к двуязычию). 
Снятие языкового барьера во имя 
достижения гораздо больших и 
значимых целей не может не спо
собствовать развитию здоровых 
коллегиальных отношений

Напоследок хотелось бы поде

литься планами на будущее. Их у 
колледжа много, и все они касают
ся укрепления роли колледжа в 
регионе, как образовательного и 
просветительского цешра Помимо 
планов выработки программы 
прикладного образования на базе 
кафедры иностранных языков и 
набора на специальность перевод
чика, начиная с осени 2003 года, 
имеются задумки расширения 
связей как с западными, так и с 
восточными вузами В программе 
завязываемых отношений—обмен 
преподавателями и студентами, 
совместные проекты. Имеются 
планы по созазнию летних лагерей 
русского языка для эстонцев, 
желающих лучше говорить по- 
русски, а в перспективе — органи
зация таких лагерей и для инос
транцев. Колледж также намере
вается продолжить цикл публич
ных лекций, организацию выставок 
и ярмарок с целью приобщения на 
селения региона к образованию и 
культуре

25 апреля состоится в колледже 
вторая научная конференция 
студентов

CD “История на 
экране компьютера"

В марте, по заказу колледжа, 
вышел компьютерный CD-диск 
“История на экране компьютера”, 
Диск изготовила картографическая 
фирма REGIO, тексты составил 
доцент Хиллар Паламетс.

КВН -  
студенческая игра
Студенты колледжа с удо
вольствием играют в КВН и уже 
одержали ряд побед — вышли в 
полуфинал Первой Балтийской 
Лиги КВН

Кто преподает 
в колледже?
Сегодня в колледже преподает 25 
преподавателей. Большинство из 
них молодые специалисты (около 
60% преподавателей не достигли 
еще 35-летнего возраста). 2/3 
преподавателей продолжает обу
чение, чтобы получить ученую 
степень доктора.
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ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ 

О ПОСТУПЛЕНИИ 
НА ДНЕВНУЮ 

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ?

Заявления принимаются с 26.06 по
05.07 2002 г. с 10.00 до 16.00 в 
Нарвском колледже (Нарва, 
Кереса 14) и в главном здании 
Тартуского университета (Tartu, 
Ülikooli 18).

Необходимые
документы

Приемной комиссии необходимо 
предоставить следующие доку
менты

• заявление (заполняется на 
месте годами документов);

• документ о среднем образо
вании (оригинал и копия) или 
его заверенная копия;

• свидетельство о сдаче госу
дарственных экзаменов (ори
гинал и копия) или его заве
ренная копия;

• три фотографии 3x4 см;
• копия с паспорта, либо другого 
подтверждающего личность 
документа, со страницы с лич
ным кодом и, в случае пере
мены фамилии, копия подт
верждающего эго документа.

Вступительные
экзамены

Вступительные экзамены для 
поступающих на специальность 
“педагог дошкольного и началь
ного обучения” проводятся 8-17. 
июля 2002 г., зачисление на спе
циальность “преподаватель гума
нитарных предметов” проходит на 
основании результатов государст
венных экзаменов

Если вы по какой-то причине не 
сдавали государственный экзамен 
по эстонскому языку, то вам не
обходимо предоставить свиде
тельство о сдаче экзамена на 
средний уровень владения эстонс
ким языком, либо справку, под
тверждающую сдачу этого экза
мена

Педагог дошкольного и началь
ного обучения

• Собеседование на профпри
годность.

• Русский язык (тест)
■ Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен

■ Иностранный язык — госу
дарственный экзамен.

Преподаватель гуманитарных 
предметов в основной школе с 
русским языком обучения. Первая 
специальность — эстонский язык 
как второй язык.

Выпускникам школ с русским 
жыном обучения

• Эстонский язык как не родной
— государственный экзамен.

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен.

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен

Выпускникам школ с эстонским 
«1ЫКОМ обучении

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен.

I I  реподаватель гуманитарных 
предметов в основной школе с 
русским языком обучения Первая 
специальность — английский 
яык

• Английский язык — госу
дарственный экзамен

• Родной язык (сочинение) — 
государственный экзамен

• Иностранный язык — госу
дарственный экзамен

Что колледж может предложить тебе ...
Елена Богданова 
студентка 3-го курса

Нарвский колледж — самый 
молодой колледж старейшего 
и крупнейшего университета в 
Эстонии. С 1999 года студен
ты получают здесь высшее 
образование на университетс
ком уровне.

Колледж играет роль регио
нального центра повышения ква
лификации учителей Кроме того, 
выполняет роль культурного 
центра в регионе, проводя откры
тые лекции, семинары и выставки 
Стоит отметить, что это единст
венное к востоку от Таллинна 
учебное заведение, дающее госу
дарственное социально-гуманитар- 
ное образование на эстонском язы
ке. Однако русский язык также 
является языком обучения в кол
ледже. Это вполне понятно, если 
учесть, что около 90% студентов 
окончили школы с русским языкам 
обучения. С каждым годом коли
чество студентов увеличивается В 
1999 году в колледже училось 293 
студента, в 2000 уже 530, а в 2001 
году за знаниями и дипломом Тар
туского университета пришло 658 
студентов

Что преподают в 
колледже?

В колледже можно получить 
три основные специальности: пре
подаватель эстонского языка как 
второго языка, педагог начального 
и дошкольного обучения и препо
даватель английского языка в ос
новной школе. А в добавок к ос
новной специальности студент мо
жет выбрать одну из дополни
тельных специальностей, а тако
вых имеется пять: социальная пе
дагогика, преподаватель эстонско-

Н а лекциях всегда аншлаг.

го языка как второго, преподава
тель английского языка как второ
го, преподаватель русского языка 
как иностранного, преподаватель 
краеведения 

Студенты, учащиеся по специ
альности педагог начального и 
дошкольного образования, в тече
ние первого года изучают общеоб
разовательные предметы Изучают 
Один иностранный язык и эстонский 
язык В течение последующих трех 
лет студенты получают знания об 
особенностях преподавания в 
начальных классах, изучают мето
дику преподавания родного языка, 
математики, природоведения и тд. 
Большое внимание уделяется 
изучению эстонского языка 

Помимо этого студенты прохо
дят педагогическую практику в 
школах и детских садах Выпуск-

В новом году все будет по-новому

ники колледжа могут продолжить 
обучение для получения степени 
магистра и специальности класс
ного учителя (1-6 класс)

Обучение студентов, чья спе
циальность преподаватель эстонс
кого языка как второго либо 
преподаватель английского языка, 
состоит из двух этапов: обучение 
на степень бакалавра -  3 года, а 
затем обучение на степень магис
тра -  2 года. В течение первого 
года студенты изучают обще
образовательные и базовые пред
меты по основной специальности 
(английский или эстонский язык), а 
также предметы дополнительной 
специальности. В течение второго 
года внимание концентрируется, в 
зависимости от выбранной специ
альности, на изучении эстонского 
либо английского языка и лите-
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ратуры. Изучается практическая 
грамматика, лексикология, фоне
тика, стилистика, морфология, 
синтаксис и теория перевода При 
подготовке на степень магистра 
студенты получают необходимые 
знания психологии и педагогики.

Студенты, которые получили 
степень магистра, могут работать 
в основной школе или гимназии

Выпускник колледжа имеет 
право работать как в русской, так 
и в эстонской школах, но это 
зависит от уровня владения язы
ком

Что делать после 
окончания колледжа?

Такое стремительное увеличе
ние количества студентов вполне 
объяснимо. Ведь основанное на 
мощной научной базе академичес

кое образование и багаж широких 
междисциплинарных знаний обес
печивают студентам высокую 
конкурентоспособность на рынке 
труда. К тому же при колледже 
совсем недавно была создана 
служба по трудоустройству, кото
рая дает возможность найти или 
предложить работу. Создание та
кой службы свидетельствует о 
том, что колледж заботится о сво
их студентах не только во время 
их учебы здесь, но и после окон
чания ее, что особенно приятно. И 
опять немного статистики -  в 2000 
и 2001 году колледж окончило 90 
студентов, из них: 48 работает 
учителями; 17 находятся за грани
цей; 6 работают в социальной сфе
ре; 5 в отпуске по уходу за ребен
ком; 4 продолжает образование; 10 
занимается прочей деятельностью 
или ищет работу.

Как видите, более половины 
выпускников работают по специ
альности и это при том, что 
служба по трудоустройству в 
колледже еще не была создана. 
Однако, имея высшее педаго
гическое образование и свиде
тельство преподавателя, выпуск
ники работают и в сферах, не 
связанных со специальностью. 
Итак, где же работают выпуск
ники, которые не захотели пос
вятить себя работе в школах и 
детских садах региона? Это 
городской отдел социального обес
печения и его подразделения, 
крупные и малые предприятия и 
фирмы региона, департамент 
гражданства и миграции, различ
ные проекты, средства массовой 
информации, Нарвский колледж и 
тд.

Марви М икк 
Помощник проректора ТУ 
по учебе

Студенты, начинающие свое 
обучение этой осенью, прой
дут свой путь к диплому не
сколько иначе, чем их стар
шие коллеги.

В действующей до недавнего 
времени системе обучения завер
шивший 4-летнее обучение на 
степень бакалавра становился спе
циалистом по определенной спе
циальности; обучение на степень 
магистра было более ориентиро
вано на занятие научной работой

Преимущества новой 
системы

По новой системе образования 
ступень обучения на степень бака
лавра поразумевает получение 
студентом базовых знаний по 
специальности, притом он еще не 
является законченным специалис
том. Тот, кто хочет стать 
специалистом по определенной 
специальности, продолжает обуче
ние в течение четвертого и пятого 
годов на магистерской ступени. 
Прогнозируется, что обучение на 
степень магистра продолжат 75% 
студентов, получивших степень 
бакалавра. Преимущества новой 
системы обучения студенты 
почветвуют и тогда, когда они 
поедут обучаться за границу, тле 
зачастую в странах Европы 
обучение на степень бакалавра и 
магистра длится в общей слож
ности пять лет.

Новое содержание
Есть мнение, что учебная система 
3+2 — это девальвация ученых 
степеней бакалавра и магистра В 
действительности это не так, тле 
новая система образования несет в 
себе новое содержание, основные 
понятия и цели обучения 

В течение первых трех лет 
студент получает некоторую 
подготовку для начала своей 
карьеры, имея в наличии 
подтверждающий высшее 
образование диплом. Но 
ожидается, что большинство вы
пускников все-таки продолжит 
образование на магистеской 
сьупени, где обучение узко 
специализировано.

Обширное обучение
Образование, получаемое по но
вым учебным программам ТУ на 
степень бакалавра, более 
обширно. Учебные программы 
выстроены по модульному 
принципу, что дает студенту 
больше возможностей
комбинировать и самому опреде
лять содержание своего обучения 
Все учебные программы 
разделены на 6 блоков: точные 
науки, естественные науки, затем 
гуманитарные, медицинские, 
спортивные, социальные и 
педагогические науки 

Многие учебные программы 
предоставляют несколько 
возможностей для выбора узкой 
специализации Так, например, у 
учащегося по учебной программе 
государственных наук есть

Новые программы — новые

возможность выбрать среди 
следующих узких специализаций: 
общественные связи, сравни
тельная политика и междуна
родные отношения В то же время 
студент, при желании, может вы
брать вторую специализацию из 
учебных программ другого блока 

Дать обширное базовое образо
вание, расширить кругозор, нау
чить учиться и осознать необхо
димость обучения на протяжении 
всей жизни и есть основная задача 
бакалаврской ступени 

Также сменилась и цель обуче
ния на степень магистра Наиболее

методы обучения.

важным стало получение спе
циальности, подготовка специалис
та, а также подготовка к обу
чению на степень доктора наук В 
прежней учебной системе 
обучение на степень магистра 
имело не прикладной, а научный 
характер. В новой же системе 
образования цель обучения на 
степень магистра - получение 
специальности, вследствие чего в 
учебной программе значительно 
увеличен объем предметов, 
связанных с будущей 
специальностью 

И з м е ж в ж с и л ш ы  образования—

ФОТО: ИРИНА КИВИМЯЭ

постоянный процесс. Кончилось то 
время, когда, увенчанный неважно 
сколь высокого достоинства дип
ломом, выпускник мог, захлопнув 
последний учебник, решить для 
себя, что теперь он знаток своего 
дела на многие десятилетия, а, мо
жет бьггь, и на всю жизнь Так и с 
обучением в университете, 
значение которого в 
формировании личности нельзя 
недооценивать. Тартуский Универ
ситет предлагает вам свои лучшие 
условия и возможности, а сумеете 
ли вы применить в жизни, зависит 
от вас.
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А в Нарве оказалось интересно

Студенты Нарвского колледжа пишут письмо турецкому султану.
ФОТО: ИРИНА КИВИМЯЭ

так В Таллинне с подобным встре
чаешься даже чаще

Павел Куракин

На вопросы редакций отвеча
ет Диана Ланно, студентка 3 
курса НКТУ.

Диана, ведь ты не из Нарвы?
Нет. Я из Кохтла-Ярве, там 

окончила Ярвескую русскую гим
назию

Ты хотела поступить именно в 
Нарву?

Нет. Совсем не хотела посту
пать. Я хотела уехать в США -  
документы уже были почти го
товы. Родители хотели, чтобы я 
поступала в ТУ на общественные 
связи. Сама же я хотела изучать 
дизайн Получилось, что поехала в 
Нарву сдавать экзамены, хотя и 
старалась не поступить. Оказа
лось, что на экзаменах все прошло 
удачно. И в один из летних дней 
дома раздается звонок: «Хотите 
учиться в Нарвском колледже?». 
Трубку подняла мама: “Конечно” 
ответила. Так и попала я в Нарву.

Как тебя Нарва встретила? Изме
нилось ли что-то со временем?

Я была в шоке от Нарвы. Все 
было по-другому. Нарва была для 
меня как отдельное государство. 
Со временем отношение измени
лось. И быть может не столько 
отношение, сколько сама Нарва 
изменилась. Сама Нарва разви
вается. И все же многого еще не 
достает. Мало развлечений для 
молодежи. Не хватает приличных 
и недорогих кафе. За покупками 
тоже приходится ездить в Тал
линн, потому что в Нарве редко 
можно купить стильную вещь. Во 
многих магазинах товар- в 
основном характерный для рынка

На какую специальность ты пос
тупала?

Да было в общем-то все равно, 
на какую специальность посту
пать. Учиться же не хотела. При 
подаче документов в качестве 
приоритетной выбрала специаль
ность английский язык, в качестве 
запасного варианта -  педагога на
чального и дошкольного образо
вания. Поступила на последнюю. 
Потом была возможность перейти 
на английский язык, но я отка
залась

А появилось ли со временем же
лание получить образование?

На втором курсе еще хотела 
уехать, но потом поняла, что обра
зование важно. Это необходимо 
для будущего Появилась даже не
которая необходимость учиться. 
Скорее всего, я не остановлюсь на 
достигнутом и после окончания 
колледжа продолжу образование. 
Если удастся, хочу поучиться за 
рубежом

Какие ассоциации возникают при 
слове «колледж»?

Ассоциации? Атмосфера замеча
тельная, теплое отношение со сто
роны учебного отдела, преподава
телей. У нас все друг друга знают. 
Преподаватели всех помнят в ли
цо. Студенты все разные: кто-то 
интернетом увлекается, кто-то 
книгами, кто-то семейный уже 
человек, но чувство общности не 
пропадает. Возникает ощущение, 
что ты член большой семьи.

По твоему мнению сам колледж

Да. Колледж становится более 
демократичным Студенты стано
вятся более свободными.

А не возникает чувства рутины от 
обучения?

Нет. Я живу в общежитии, а 
студенту, который живет в обще
житии, не бывает скучна В колле
дже проводятся различные меро
приятия. Бывает даже возмож
ность подработать. Например, во 
время проведения выставок По
том, я часто езжу автостопом -  
мне это очень нравится Объезди
ла так очень много мест в Эсто
нии. Потому, наверное, реже 
участвую в учебных поездках- са
ма уже много где побывала

А бывают ли скучные лекции?
Д а, время ог времени Инода пре

подаватели употребляют некоторые 
термины, которых мы не понимаем, 
или считают, что вое должны сидеть

дни и ночи напролет в библиотеке. 
Мне личго не очень нравятся лекиии, 
на которых приходится много 
записывать. Больше нравится 
участие в семинарах, практических 
занятиях Предметы, связанные с 
гомюнией, ингересньЕ

Так ты довольна, что учишься в 
Нарвском колледже?

Да Многие, кто уехал в Таллинн 
и Тарту, испортились - уехали от 
папысмамэй

Но ты же тоже уехала от папы с 
мамой

Да, но я уехала в Нарву. Кстати, 
когда я сюда ехала, то думала, что 
тут стреляют на улицах и на каж
дом углу продают наркотики. А 
приехала - увидела, что это не

Можно ли сказать, что колледж про
будил в тебе интерес к образованию?

Да, можно и так сказать Важ
ным результатом явилось не толь
ко образование, но и то, что я 
здесь повзрослела

Связала бы жизнь с Нарвой?
Да, здесь есть много возможнос

тей. Первые полгцца я ездила домой 
каждую неделю, а во втором 
семестре -1-2 раза в месяц А тшерь 
хоту, чтобы мама переехала в Нарву.

Посоветовала бы ты выпускникам 
школ поступать в Нарвский кол
ледж?

Безусловна

меняется?

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ВЫ СКАЗЫВАН ИЯ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Составил Виталий Самсйлюк

Этот шедевр мне придется стереть

В этом месте у читателя должна либо улыбка появиться, либо руки 
опуститься

Задача всех трех курсов-восхищаться последним

Он не видел свою невесту, а может она крокодильчик горбатый

Вы так рассказываете свой билет, как будто что-то знаете... (долгая 
пауза)... Как будто что-то знаете и не хотите мне это говорить

Рано утром в двенадцать часов

Теперь вы понимаете в чем вы оказались

Чтобы ноги не висели на полу.

Вы слишком быстро читаете мои мысли.

Случай был одноразовый

Люди разбегались как можно ближе

Бесплатный сыр только в моей мышеловке Там же и сладкий уксус

Мама выполняет супрежеские обязанности папы

Что вы там нагло перешептываетесь? Мне тоже интересна

Я помогу вам разобраться в ваших конспектах Где конкретно вы в них 
заблудились?
Будем промывать вашу засоренность речи.

У вас голос очень красивый, но я вам не завидую 

В субботу мы с вами прияшо имеем поездку.

Постарайтесь попроще использовать наш могучий язык 

Сегодня начинается вставная часть моих интерсных лекций 

Я могу вас свести с умными мыслями

Постарайтесь как можно ярче блеснуть перед нами вашими скромными 
знаниями

Посмотрите го диагоналям круга

Дама южно-африканского вида

Не будем тормозить развитие фантазии этого автора

Общаговская мудрость: «Кто раньше встает, тот лучше одевается»

Фотография “Елена па приеме у  президента” получила I -ю премию па фотокон
курсе “Улыбки” Целевого Учреждения Интеграци. ф о т о : м а р к о  м у м м

“Родители моих учеников довольны 
моим дипломом”

В качестве одной из лучших 
выпускниц колледжа 2001 года я 
была приглашена на прием к 
президенту.

А сразу после окончания кол
леджа меня пригласили на работу 
в Нарвскую гуманитарную гимна
зию учителем эстонского языка (в 
колледже я получила право препо
давания эстонского языка). Сейчас 
преподаю в шкале эстонский язык 
в 1-5-х классах Не знаю, что мне 
больше помогло устроиться на ра
боту в такую престижную школу: 
рекомендации моих преподавате
лей из колледжа или диплом Тар
туского университета. Думаю, что 
и то и другое. Но, во всяком слу
чае, когда родители первоклассни
ков решали, какому учителю дове

рить обучение своих чад эстонс
кому языку, то они были очень до
вольны тем, что я закончила 
Нарвский колледж и имею диплом 
Тартуского университета

Коллектив в шкале меня принял 
хороню: они замечательные люди— 
всегда помогают мне советом 

Хочу и дальше жить и работать 
здесь, потому как чувствую, что во 
мне здесь нуждаются 

А если говорить о планах на бу
дущее, то я хочу продолжить обра
зование. Наверное, буду учиться 
дальше опять таки в Нарвском кол
ледже, только на сей раз в откры
том университете и по специаль
ности “преподаватель эстонского 
как второго языка”.

Елена Шестак  
Выпускница колледжа

Я выросла в Раквере, там окончи
ла школу — Ракверскую русскую 
гимназию. Училась хорошо. Часто 
принимала участие в различных 
конкурсах, олимпиадах, в том чис
ле и по эстонскому языку. Занима
ла призовые места, за что по
лучала дипломы и благодарности.

После окончания школы, в 1997 
году, поступила в Нарвскую 
высшую шкалу на специальность 
классного учителя. Потом на базе 
Нарвской высшей школы был 
создан Нарвский колледж Тартус
кого университета Так после вто
рого курса мы стали студентами 
Нарвского колледжа

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ О ПОСТУПЛЕ

НИИ В ОТКРЫТЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ?

Специальности
открытого

университета
• Педагог дошкольного и на
чального обучения

• Учитель гуманитарных пред
метов в основной школе с 
русским языком обучения. 
Первая специальность - эс
тонский язык как второй язык

• Организация социальной ра
боты

• Экономика

Прием заявлений

Заявления принимаются с 26.06 по
17.07 и с 05.08 по 30.08 2002 г. с

10.00 до 16.00 в Нарвском 
колледже и в главном здании 

Тартуского университета

Необходимые
документы

Все специальности
• заявление (заполняется на 
месте);

• три фотографии 3x4 см;
• копия с паспорта, либо другого 
подтверждающего личность 
документа, со страницы с лич
ным кодом и, в случае пере
мены фамилии, копия подт
верждающего это документа

Все специальности, за исклю
чением экономики

• Документ о высшем или спе
циальном образовании (ориги
нал и копия) либо заверенная 
копия

Педагог начального и до
школьного обучения

■ curriculurovitae
• если заявление подается име
ющим среднее образование 
работающим в школе препо
давателем на учебное место, 
финансируемое из государст
венного бюджета — рекомен
дательное письмо от шкалы;

• документ о высшем или спе
циальном образовании (ориги
нал и копия) либо заверенная 
нпия;

• если государственные экза
мены не сдавались в Эстонии 
и среднее образование полу
чено за рубежом, то справку 
Государственного экзамена
ционного и квалификацион
ного центра с результатами 
обучения, приведенными в 
соответствие с системой оце
нивания, принятой в Эстонии.

Вступительные
экзамены

проводятся 7 сентября 2002 г.
Педагог дошкольного и на

чального обучения
• Собеседование на профпри
годность

•Тест на профпригодность 
(письменно)

Учитель гуманитарных пред
метов в основной школе с рус
ским языком обучения- Первая 
специальность — эстонский язык 
как второй язык

Выпускникам школ с русским 
языком обучения

• Письменный тест по эстонс
кому языку

• Собеседование
Выпускникам школ с эстонс

ким языком обучения
• Письменный тест по эстонс
кому языку

Экономика
• Академический тест 
Организация социальной ра-

боты
• Академический тест
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Учиться никогда не поздно
Яана Тонди 
Руководитель проекта 
открытый университет

Открытый университет Нарвского 
колледжа Тартуского универси
тета существует уже третий год. 
Образование в открытом универ
ситете на данный момент полу
чают 212 студентов по чеьтырем 
специальностям: 49 студентов 
изучают эстонский язык как 
иностранный, 17 получают спе
циальность руководство социаль
ной работой, 89 желают стать 
педагогом начального и дошколь
ного обучения, 57 изучает руко
водство бизнесом. В основном в 
открытом университете продол
жают свое обучение те учителя 
школ и детских садов, которые 
уже работают, но не имеют 
высшего образования по спе
циальности. Новые специальности 
— руководство бизнесом и руко
водство социальной работой — 
появились благодаря сотрудни
честву Нарвского колледжа с фа
культетом экономики и Пярнуским 
колледжем Тарлуского универ
ситета.

Работа, семья и другие обязан
ности легко совместить с обуче
нием в открытом университете, 
так как место и время обучения 
студент может выбирать сам, 
скорость обучения не очень строго

регламентирована. При поступ
лении в открытый университет 
нет ограничений по возрасту.

Обучение в открытом универси
тете предполагает скорее само
стоятельную работу с учебными 
материалами Учебные сессии про
водятся в основном в конце недели 
(по четвергам и пятницам вечером, 
а в субботу в первой половине 
дня), на специальности руководс
тво бизнесом — два раза в месяц 
(вечер пяшицы, суббота и воскре
сенье). Учебные сессии включают 
в себя слушание лекций, участие в 
практических занятиях и семина
рах, работу в библиотеке и ком
пьютерном классе Получить обра
зование в открытом университете 
приглашаются все, кто хочет:

• получить высшее образование;
• продолжить ранее прерванное 
образование;

• получить новую специаль
ность;

• пополнить свои знания и раз
вить навыки;

• получить дополнительные 
знания в какой-либо интере- 
сующей области.

Обучение в открытом универхи- 
тетет платное, в зависимости от 
набранных предметных пунктов 
(АР) до 16 ООО крон в год, Оплата 
обучения производится в основном 
по семестрам Обучение в откры
том университете Нарвского кол

леджа одно из самых дешевых в 
Тартуском университете. Завер
шившие программу обучения в 
открытом университете ТУ полу
чают соответствующий диплом 
Тартуского университета. Так что

если у вас возникло желание поу
читься, получить или продолжить 
образование -  свяжитесь с откры
тым университетом и воплотите 
свои мечты в реальность.

“Почему бы не изучать 
эстонский язык в Нарве?”
Юлле Мурманн 
Студентка 1-го курса 
открытого университета

Я получила образование русского 
филолога в Таллиннском педагоги
ческом университете После окон
чания в 1992 году поступила на 
работу, но в качестве преподава
теля эстонского языка. Это мне 
было ближе по духу. Годы шли, я 
преподавала эстонский язык, но 
однажды передо мною встала про
блема Для преподавания эстонс
кого языка необходимы соответст
вующие бумаги. Выяснилось, что 
возможностей обучения не так уж 
и много.

В августе 2001 года до меня до
шли слухи, что в Нарве есть фи
лиал Тартуского университета и 
там есть интересующая меня спе
циальность Почему бы не изучать 
эстонский язык в Нарве? В сен
тябре сдала вступительный тест и

снова стала студенткой. Сердце 
щемило немного, тк. живу и рабо
таю в Таллинне С трудом верится, 
но скоро уже заканчивается пер
вый год обучения. Что сказать, 
своим выбором я довольна. На 
самом деле почувствовала это уже 
в сентябре, когда отвозила доку
менты

Бумажка, диплом то есть, ко
нечно, важная вещь, но знания 
еще дороже. В течение первого 
года заметно пополнила багаж 
своих знаний

Очень благодарна за помощь 
руководителю проекта открытого 
университета. Нельзя не упомя
нуть и то, что жители Нарвы -  
приятные и замечательные люди. 
Они открыты и дружелюбны

Желаю успехов всем, кто не 
останавливается на достигнутом и 
находит в себе силы учиться и 
развиваться!

Курсы повышения квалификации
Татяна Бабанская 
Главный специалист 
повышения квалификации 
учителей

Курсы повышения квалификации 
для работников учреждений обра
зования — одно из серьезных на
правлений работы Нарвского кол
леджа Тартуского университета 
Только в период осенней сессии 
2001/2002 уч года при колледже 
закончили такие курсы более 300 
человек Преподавателями курсов 
являются лучшие специалисты 
Тартуского университета и Нарвс
кого колледжа Проблемы русско
го языка и русской литературы, 
методики их преподавания осве
щают коллеги из Псковского госу
дарственного педагогического инс
титута, с которым подписан Дого
вор о сотрудничестве

Программы курсов составлены в 
соответствии с требованиями Ми
нистерства образования Эстонии и 
учебными стандартами ЕС; т.е. 
предусматриваются не только 
лекционные занятия, но и само

стоятельная работа по осмысле
нию проблемы, описанию и изло
жению ее По окончании курсов их 
участники получают очень солид
ный документ — свидетельство 
Тарлуского университета.

В планах колледжа много кур
сов, которые проводятся и предла
гаются в ближайшее время Назо
вем некоторые из них:

• 160-часовой психолото-педаго- 
тческий цикл лекций для работни
ков дошкольных учреждений

• 160-часовой курс повышения 
квалификации для спецпедагогов 
дошкольных учреждений, логопе
дов, коррекционных педагогов

• 160-часовые занятия по психо
логии и педагогике для тех, у кого 
нет педагогического образования, 
но есть специальность, по которой 
хотели бы работать в школе. Эти 
курсы даюг право преподавания в 
школе

• 240-часовые курсы для 
руководителей шкшт предлагают 4 
крупных тематических блока: 
руководство, политика образо
вания и документация, правовые

акты и экономика, организация 
работы школы

Большое внимание уделяется 
курсам по совершенствованию 
методики преподавания предмета 
для учителей, работающих в 
школе. Удачными и полезными 
были курсы методики препода
вания эстонского языка, методики 
начального обучения эстонскому 
языку как второму, методики 
преподавания русского языка и 
литературы в начальных кассах, 
методики подготовки учащихся к 
экзамену по русскому языку в 9 
классе и другие 

В дни весенних каникул учите
лей русской литературы ждет ин
тересный курс - «Концепция 
преподавания литературы как 
предмета искусства». Осенью, в 
октябре, приглашаем всех учи
телей естественного цикла пред
метов на 160-часовой курс «Стра
тегия активизации мыслительной 
деятельности учащихся», в про
грамме которого новые методы 
работы на уроке: мозговая атака, 
insert чтение, использование куби

ков, карточка идей, работа по 
группам, репетиторство, проект- 
учеба, рабочий кабинет, дискуссия,
диспут.

Все более ощутима необходи
мость использования инфотехно- 
логий. Курс «Владение компью
тером», который мы предлагаем, 
пользуется большим спросом Одна 
группа успешно закончила его 
осенью. Две группы прюслушают 
этот курс в марте и апреле

Очень большой объем занимают 
курсы, связанные с проблемами 
психологии. Только в течение 
этого учебного года работники 
учреждений образования города и 
Ида-Вирумаа приняли участие в 
курсах «Практическая психология 
общения Психотренинг», «Помощь 
детям с проблемным поведением», 
«Психофизиологические основы 
обучения чтению и письму», 
«Предупреждение использования 
наркотиков». В ближайших планах 
курсы: «Психологическое и пси
хическое развитие ребенка от 6 до 
18 лет», «Межкультурная ком
муникация».

Eesti Kodu Narvas
Eesti Kodu Narvas, Эстонский 

Дом в Нарве — что это такое? 
Может быть некое скучное место, 
где от тебя требуют, чтобы ты 
говорил по-эстонски? Или место, 
где справляют Мартов и 
Екатеринин день? Надо ли туда 
идти? Найдется ли и для меня там 
что-нибудь интересного?

Эстонский Дом в Нарве 
порождает много вопросов. Как 
же выглядит Эстонский Дом? Дом 
-  это одно помещение в колледже, 
где можно получить информацию 
об эстонском языке и эстонской 
культуре, где студенты проходят 
часть своей педагогической 
практики. Каждый
интересующийся должен получить 
в этом информационном пункте 
помощь. Вместе с тем это и 
возможность поговорить на 
эстонском языке

Эстонский Дом -  это не просто

одна большая комната или инфо- 
пункт. Эстонский Дом проводит 
различные мероприятия: 
презентацию и продажу книг, 
лекции, встречи, выставки и тл. 
Цель этих мероприятий -  
познакомить с Эстонией; показать, 
что есть интересного в Эстонии; 
показать, чем эстонцы похожи на 
другие народа, а чем отличаются 

Чем для именно Вас Эстонский 
Дом в ближайшее время может 
быть интересен и полезен? Если 
Вы заканчиваете среднюю школу, 
то именно здесь можете 
расспросить о возможностях 
обучения в Эстонии. Если Вам в 
школе задали написать реферат 
об Эстонии на сложную тему, 
Эстонский дом постарается 
помочь. Если Вы учитель в школе, 
то именно здесь сможете 
расспросить об различных 
возможных курсах, темой которых

SUBSCRiBE@ NARVA.UT.EE 

Что это такое?
Послав письмо по этому адресу вы сможете подписаться на 
рассылку новостей от Нарвского колледжа Тартуского универъ 
ситета

А каких новостей?
Самых разных: информация о вступительных экзаменах, выставках, 
книжных ярмарках, концертах, новых специальностях, результатах 
вступительных экзаменов, анонсы фильмов киноклуба и тл.

А для чего это мне?
Теперь вы сможете узать о происходящем в колледже из первых 
рук Информация будет приходить к вам лично по электронной 
почте. Если у вас есть желание буть в курсе событий в Нарвском 
колледже Тарлуского университета -  подключайтесь к нашей 
рассылке

Для кого предназначена?
Прежде всего, для учащихся старших классов, тех кто интересуется 
колледжем и проводимыми в нем мероприятиями; затем для 
учителей, классных руководителей, руководителей по интересам, 
студентов колледжа Ну и конечно всем, кто интересуется жизнью 
колледжа и проводимыми в нем мероприятиями.

Как подписаться?
Сделать это просто: пришлите пустое письмо на адресе 
subscribe@narvautee, в качестве темы письма укажите “subseribe”.

Как часто будет выходить?
Сразу же, как только у нас будет возможность сообщить вам что- 
нибудь интересное

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕМ О ВЫСТАВКАХ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ТУ АХХАА

Выставка «Эстония в Нарве»
А мы из Таллинна -  Ира и Руслан. Выставка хорошая. Мы 
специально сюда приехали из Таллинна, чтобы посмотреть. Вот! 
(22.04.00)

Выставка изумительна! Много интересного и познавательного. Мне 
просто было не увести детей. Особенно детей заинтересовал 
ткацкий станок, жернова и компьютеры. Благодарим за 
приглашение! (7.05.00, Детский дом)

Ослепительно интересно!!! Один из моих незабываемых дней. 
(Narva Paju Kool 10а)

AHHAA, Нарвский колледж
Огромное спасибо за такую чудесную выставку. Вы показали нам 
как удивителен и огромен мир, который нас окружает! Еще раз 
большое спасибо! (Юлия Аут, 13.10.01)

Эго здорово! Вся семья довольна: и время провели, и удовольствие 
получили Спасибо организаторам (13.10.01)

И взрослым есть чему удивиться, ну а уж детям... Спасибо и до 
новых встреч (15.10.01)

Выставка «Мистерия Древнего Египта»
Спасибо всем организаторам за такую великолепную возможность 
прикоснуться к истории древнего Египта. Нам очень понравилось, 
было очень много интересных экспонатов И мы ощутили себя (на 
какой-то момент) жителями древней цивилизации на берегу Нила 
(Мария Нестеренко и Светлана Николаева, НПГ, 21.0202)

Дорогие организаторы, мне очень понравилась ваша выставка, 
посвященная Древнему Египту. Больше всего та комната, где 
показан бьгг древних египтян Спасибо еще раа 
PS. скучно мне здесь не было точно. Побольше таких выставок. 
(Юлия, 23Л2.02)

Большое спасибо организаторам выставки. Эго прекрасно, что в 
Нарве у детей появилась возможность соприкасаться с историей и 
прекрасным Здорово, что дети могут все потрогать, попробовать. 
Спасибо! (Ученики 46 класса Пяхклимяэской гимназии)

Потрясающе!!! Главное, что все можно потрогать, поиграть, 
понюхать И это правильно! (Фольклорный ансамбль «Супрядки», 
Нарва)

является «Эстония».
Двери Эстонского Дома в Нарве 

открыты каждому, наши 
мероприятия, как правило, 
бесплатные Добро пожаловать!
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Iidse Egiptuse 
Müsteerium jätkub
Näituse esimese kolme nädala 
jooksul on seda külastanud um
bes 2500 inimest, näitus jääb 
avatuks kuni 5. aprillini.

Kunstinäitus
Narva kolledži esimese korruse 
koridoris on soome nüüdiskunst- 
niku Kaj Stenvalli pardimaalide 
näitus. Näitus on tasuta.

2001. aasta 
sisseastumis
konkurss
Eelmisel aastal oli sisseastumisel 
konkurss:

•eesti keel teise keelena -  3,87 
inimest kohale;

• inglise keele õpetaja -  4,4 ini
mest kohale;

•alghariduse pedagoog -  2,84 
inimest kohale.

Prantsusmaa
infopäev
4. aprillil toimub kolledžis Prant
susmaa ja Euroopa Liidu Infobü- 
roo infopäev.

Teaduslikud
konverentsid
25. aprillil toimub kolledžis teine 
üliõpilaste teaduslik konverents. 
Selle käigus esitavad tudengid et
tekandeid oma uurimisaladelt.

Valmis ajaloo CD
Märtsikuus valmis kolledži tel

limusel kakskeelne CD eesti aja
loost. CD valmistas kaardifirma 
Regio, tekstid koostas dotsent 
Hillar Palamets.

Raamatumüük
Iga kuu teisel ja kolmandal es
maspäeval 10.00-16.30 toimub 
kolledžis eestikeelsete raamatute 
müük.
Kolledži garderoobis jätkub iga 
päev nõukogudeaegsete raama
tute müük, hind 1.- kroon tükist.

KVN -  tudengimäng
Kolledži üliõpilased võtavad 
meelsasti osa KVN-i turniiridest 
ja on saavutanud ka mitmeid või
te. Viimati jõuti KVN-i Balti Esilii
gasse.

Kes on kolledži 
õppejõud?
Hetkel on kolledžis 25 õppejõu
du. Enamus neist on noored spet
sialistid (ligi 60% neist ei ole veel 
35 aasta piiri ületanud). 2/3 õp
pejõududest jätkavad ka ise Õpin
guid doktorikraadi saamiseks. Li
saks peavad loenguid ka Tartu 
Ülikooli professorid.

Stipendiumi-
konkurssid
Kõikide stipendiumikonkursside 
kohta saab infot TÜ Sihtasutusest. 
Aadressil
http://www.ut.ee/sihtasutus 
on saadaval taotlusvormid ja sta
tuudid.
E-post: im@ut.ee

Hea ülikooli 
astuj а!

TASUTA

Tere tulemast!

Tartu Ülikooli rektor

Meie anname Tartu 
Ülikooli haridust

professor Jaak Aaviksoo

Avatud ülikool aitab
F A K T E  K O L L E D Ž I S T

• 650 üliõpilast, neist 450 põhiõppes
• 6 eriala, neist kaks põhiõppes ja 4 avatud ülikoolis
• 5 lektoraati, 25 õppejõudu
• 37.000-köiteline õpperaamatukogu
• 34 töökohaga internetiühendusega arvutiklass
• võõrkeeltekeskus ja spordiklubi

Jana Tondi
avatud ülikooli projektijuht

Avatud ülikool tegutseb kolled
žis juba kolmandat aastat, kus
juures õppijate arv on aasta
aastalt suurenenud. Miks?

Seepärast, et avatud ülikooli 
õpe on paindlik: õppida saab töö, 
pere ja muude kohustuste kõr* 
vait, õppimise koha ja aja võib 
õppija valida ise, õppimise kiirus 
ei ole rangelt reglementeeritud. 
Ka ei ole avatud ülikoolis õppijale 
kehtestatud vanusepiirangut. See
juures pole mingit vahet päevases 
õppes ja avatud ülikoolis saadud 
haridustunnistuse vahel, sest ava
tud ülikooli õpe vastab tasemelt 
ja nõudmistelt traditsioonilisele 
ülikooli õppele.

Avatud ülikoolis õppimine eel
dab iseseisvat tööd õppematerja
lidega, õppesessioonid toimuvad 
enamasti nädalalõppudel (ärijuh
timise erialal kaks korda kuus) 
ning sisaldavad loengute kuula
mist, praktikumides ja seminari
des osalemist, tööd raamatuko
gus. Õppetöö on avatud ülikoolis 
tasuline, vastavalt kogutud aine
punktide hulgale kuni 16 000 
krooni aastas (Narva Kolledži 
avatud ülikooli õpe on üks odava
maid Tartu Ülikoolis). Õppetee-

A V A T U D  Ü L I K O O L I  
T A S E M E K O O L I T U S E S  
Õ P P I J A T E  A R V

eesti keel teise keelena 49
sotsiaaltöö korraldus 17
alushariduse pedagoog 89
ärijuhtim ine 57
Kokku 212

nustasu maksmine toimub üldju
hul semestrite kaupa. Avatud üli
kooli raames TÜ õppekava täit
nud saavad TÜ diplomi.

Enamasti jätkavad avatud üli
koolis oma õpinguid need õpeta
jad ja lasteaiakasvatajad, kes juba 
töötavad, kuid kel puudub kõrg
haridus. Lisaks õpetajakoolitusele 
on koostöös majandusteaduskon
na ja Pärnu kolledžiga käivitunud 
uued erialad: ärijuhtimine ja sot
siaaltöö korraldus. Ootame kol
ledži avatud ülikooli kõiki, kes 
soovivad omandada kõrghari
dust, jätkata katkenud õpinguid, 
õppida uut eriala, täiendada oma 
teadmisi ja oskusi või saada lisa
teadmisi mingis huvipakkuvas 
valdkonnas. Kui Teil on juba ole
mas konkreetne koolitussoov või 
Te soovite oma soove veel täpsus
tada, võtke julgesti ühendust ava
tud ülikooliga, et oma idee täide 
viia.

Head abituriendid, tulge Narva 
õppima, sest meil on huvitav ja 
haridus korralik!

Narva kolledžis õpivad tuleva
sed õpetajad, mis ei tähenda, et 
see on ainus hilisem töövõimalus. 
Pooled meie lõpetanutest tööta
vad koolis. Hea mitme keele os
kus on andnud võimaluse leida 
rakendust eraettevõtluses või lei
da töökoht välismaal.

Kolledž püüab oma üliõpilaste
le Õpetada keeli, sealhulgas eesti 
keelt, head arvutitundmist, valik
ainetena kultuurilugu ja sotsiaal
teadusi. Võõrkeeltest õpetame 
inglise, saksa, rootsi, soome ja 
prantsuse keelt. Meie eesmärk on 

4koolitada Eesti ühiskonnas hästi 
hakkama saavat inimest. Kes on 
hea ühiskonna liige, sellest võib 
saada ka hea õpetaja.

Kartused ja ka ootused kolledži 
suhtes seostuvad eelkõige keele
ga: ühest küljest peljatakse, et 
Narva on liialt venekeelne, ja tei
salt jälle, et õppetöö toimub eesti 
keeles. Kolledž on hea õppimis- 
koht kõigile, rahvusest ja koduko
hast sõltumata. Pange ka teie tä
hele, kes te kodus eesti keelt rää
gite! Narva pole kallis linn, elu on 
põnev. Vene keele saab selgeks 
päris kindlasti. See ei jookse 
mööda külgi maha.

Õppetöö käib kolledžis mitmes 
keeles. Tulevased eesti keele õpe
tajad õpivad muidugi eesti keeles 
ja inglise keele õpetajad inglise 
keeles; üldaineid on võimalik oma 
emakeele järgi valida. See on tõsi,

et kolledži üliõpilastest 90% rää
givad emakeelena vene keelt. Nii 
et vene keele kõnelejad satuvad 
kodusesse keskkonda. Eesti keele 
kõnelejad on oodatud vestiuspart- 
neriks.

Küsisin üliõpilasnõukogu esi
mehe Nikolai Gorbatšovi käest, 
miks tasub tulla kolledžisse õppi
ma. Ta vastas, et esiteks on kõige 
tähtsam saada hea kõrgharidus, 
teiseks: elada lõbusat üliõpilas
elu, kolmandaks: meie kolledž on 
lihtsalt parim. Mina omalt poolt 
lisaksin, et kolledž pole eriti suur, 
siin tunnevad kõik end ühise pe
rena. Kolledžil on oma korralik 
arvutiklass, üha täienev raamatu
kogu ja loomisjärgus spordiklubi. 
Ja Narva on ilus ning põnev linn.

Eraldi tahan rõhutada, et me ei 
oota kolledžisse õppima ainult 
keskkoolilõpetajad. Kolledži juu
res töötab avatud ülikool, tasuli
ne kaugõpe. Siin saavad õppida 
nii töötavad õpetajad kui ka sot
siaaltöö ja ärijuhtimise huvilised. 
Õpperühmad töötavad nii eesti 
kui ka vene keeles. Lähemat infot 
avatud ülikoolis pakutavate õppi
misvõimaluste kohta leiate selle
sama ajalehe külgedelt.

Hariduse andmine ei ole vaid 
auditooriumides üliõpilastele pee
tavad loengud, vaid kõik see, mis 
aitab laiendada silmaringi ja mõis
ta paremini maailma. Oleme see
pärast alati püüdnud pakkuda 
midagi ka Narva linna elanikele. 
Nimetame ainult selle nädala 
sündmusi. Kogu nädala on ava
tud näitus “Iidse Egiptuse müs
teerium”, mis on huvitav nii väi
kestele kui ka suurtele. Esimest 
täisnädalat töötab eesti keele ja 
kultuuri keskus Eesti Kodu, kol
mel päeval oodatakse kooliõpila
si eestikeelsetele ettevõtmistele. 
Teisipäeval külastas kolledžit 
Ameerika Ühendriikide suursaa
dik, kolmapäeval aga Soome Ins
tituudi direktor. Kolmapäeval oli 
kolledžis Soome päev, avati tun
tud soome kunstniku Kaj Stend- 
valli näitus. Samal päeval näidati 
kolledžis Arvo Iho filmi “Impee
riumi lapsed”. Täna on avatud 
uste päev. Toimuvad õpetajate 
täienduskoolituskursused ja Nar
va giidikoolitus. Maja on täis rah
vast, nii suuri kui ka väikeseid!

Teie Katri Raik, 
kolledži direktor

Olles Eesti vanim ülikool, on Tar
tu Ülikoolil kohustus anda püsiva 
väärtusega tugevat haridust. Uni- 
versitasena peame andma mit
mekesist haridust, niisugust, mil
lega saab hakkama praegu ja tu
levikus. Teame, et tudengid ta
havad parimat ja seepärast töö
tab ülikool iga päev selle nimel, 
et suudaksime teha seda väga 
hästi. Püüame luua mitmekesi
seid ja soodsaid tingimus, kasu
tada kõiki tänapäeva võimalusi. 
Meile annab jõudu koostöö teiste 
Eesti ja paljude välismaa ülikooli
dega. Selles akadeemilises maail
mas on Tartu Ülikool koduks oma 
liikmetele, uutest tudengitest 
ootame tublit täiendust.

Tartu Ülikooli Narva Kolledži hoone.
FOTO: IRINA KIVIMÄE

http://www.ut.ee/sihtasutus
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SIS SEASTUM IS EKSAMID

Põhiõpe

Sisseastumiseksamid toimuvad
8 -1 7 . juulini 2002 alushariduse 
pedagoogi erialale kandideerimi
sel, humanitaarainete õpetaja eri
alale kandideerimisel arvestatak
se vaid riigieksamite tulemusi.

Alushariduse pedagoog
• Kutsesobivuskatse 
•Vene keel (test)
•Emakeele kiijand -  riigiek
sam

•Võõrkeel -  riigieksam

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena

Vene õppekeelega koolide lõ
petanutele 

•Eesti keel kui teine keel - 
riigieksam

• Emakeele kiijand - riigieksam 
•Võõrkeel -  riigieksam

Eesti õppekeelega koolide lõ
petanutele

•Emakeele kirjand -  riigiek
sam

•Võõrkeel -  riigieksam

Humanitaarainete õpetaja 
vene Õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala inglise keel

• Inglise keel -  riigieksam 
•Emakeele kiijand -  riigiek

sam
•Võõrkeel -  riigieksam (ingli

se, saksa või prantsuse keel)

Avatud ü likoo l

sisseastumiseksamid toimuvad 7. 
eptembril 2002 a.

Alushariduse pedagoog
• Kutsesobivuskatse
• Erialatest

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena

Vene õppekeelega koolide lõ
petanutele

• Eesti keele kirjalik test 
•Vestlus

Eesti õppekeelega koolide lõ
petanutele

• Emakeele kiijalik test

Majandusteadus
•Akadeemiline test

Sotsiaaltöö korraldus
•Akadeemiline test

Uus aasta, uus õppesüsteem ja uus sisu

Uued õppekavad eeldavad senisest paremat kvaliteeti nii üliõpilastelt kui õppejõududelt.
FOTO: IRINA KIVIMÄE

Marvi M ikk
TÜ õppeprorektori abi

Sügisest ülikoolis õpinguid 
alustavad tudengid jõuavad 
diplomini teisiti kui nende va
nemad kolleegid.

Senikehtivas õppesüsteemis oli 
nelja-aastaste bakalaureuseõpin
gute lõpetanu erialaspetsialist, 
magistriõpe oli aga valdavalt suu
natud teadustöö tegemisele.

Uue süsteemi eelised
Uues õppesüsteemis omandab 

üliõpilane bakalaureuseastmes 
erialased baasteadmised, kuid ta 
ei ole veel väljakoolitatud spet
sialist. Kes soovib saada eriala
spetsialistiks, jätkab õpinguid 
neljandal ja  viiendal aastal ma
gistriõppes. Pärast viit õppeaastat 
omandab ta magistrikraadi. Prae
guste prognooside kohaselt ooda
takse, et magistriõppes jätkaks 
oma õpinguid 75% bakalaureuse
astme lõpetanutest.

Üha tihenevad sidemed eri 
maade ülikoolidega on suuren
danud meie üliõpilaste võimalusi 
õppida semestri või rohkemgi 
teistes ülikoolides. Uuest õppe
süsteemist on üliõpilasel kasu ka 
siis, kui ta läheb õppima välis
maale, sest nii bakalaureuse- kui 
ka magistriõpe kestavad enami
kus Euroopa riikides kokku viis 
aastat.

Uus sisu
Mõnikord on arvatud, et 3+2 

õppesüsteemi puhul on tegemist 
bakalaureuse- ja magistrikraadi 
devalveerimisega. See pole nii, 
sest uus õppesüsteem toob enda
ga nii uue sisu, põhimõtted kui ka 
koolitamise eesmärgid.

Senikehtinud süsteemi puudu

seks on peetud liiga pikka õppe
kava täitmiseks kulunud aega, sa
muti suurt ülikooliõpinguid üldse 
mittelõpetavate üliõpilaste hulka. 
Õppeaja pikaks venimine oligi 
üks põhjusi, miks Bologna dekla
ratsiooni koostades võeti aluseks 
just 3+ 2 õppesüsteemi rakenda
mine. Esimese kolme aasta järel 
on üliõpilane saavutanud mõnin
gase valmisoleku tööturu jaoks 
ning omades kõrgharidust tõen
davat diplomit, on tal soovi kor
ral võimalik alustada iseseisvat 
kaijääri. Enamikku lõpetajaid 
oodatakse aga magistriõppesse, 
kus õpe on suunatud kitsamale 
erialale.

Laiapõhjaline koolitus
Tartu Ülikooli uute bakalaureu- 

seõppekavade järgi antav kooli
tus on laiapõhjalisem. Õppeka
vad on üles ehitatud moodulõp- 
pekavana, mis annab üliõpilasele 
laiema võimaluse kombineerida 
ja ise otsustada oma õpingute 
sisu üle. Kõik õppekavad on jao
tatud kuude valdkonda: täppis-, 
loodus-, humanitaar-, meditsiini- 
ja sporditeadused, sotsiaal- ning 
haridusteadused.

Ühte valdkonda kuuluvatel õp
pekavadel on vähemalt 16 aine
punkti mahus ühisosa. Paljud õp
pekavad sisaldavad enam kui 
ühte suunda ning üliõpilasel on 
võimalik valida, millises kitsamas 
valdkonnas ta soovib teadmisi 
omandada. Nii on näiteks riigi
teaduste õppekava järgi õppijal 
võimalik valida avaliku halduse, 
võrdleva poliitika ja  rahvusvahe
liste suhete suuna vahel. Samal 
ajal võib üliõpilane soovi korral 
valida teise suuna mõnest oma 
või hoopis teise valdkonna õppe
kavast. Näiteks üliõpilane, kes

õpib majandust, võib valida tei
seks suuna- ja erialamooduliks 
õigusteaduse, läbides eelnevalt 
õigusteaduse suunamooduli eel
dusained. Bakalaureuseõppekava 
täitmisel tuleb valida ka kolm va- 
likmoodulit (kokku 12 AP). Valik- 
moodulid võimaldavad üliõpilasel 
sooritada teise õppekava suuna- 
või erialamooduli eeldusaineid või 
omandada laiemaid teadmisi pea
aines. Üliõpilasel on õigus valida, 
kumba varianti ta kasutab. Valik- 
moodulite ning suuna- ja eriala
mooduli valimine väljastpoolt 
oma õppekava annab üldjuhul li
savõimaluse teise eriala magistri
õppesse kandideerimiseks.

Bakalaureuseastme põhiees
märkideks ongi anda laiapõhjali
ne baasharidus, avardada silma

ringi, õpetada õppima ning tead
vustada elukestva õppe vajadusi.

Samuti on muutunud magistri
õppe eesmärk, kus olulisimaks on 
saamas erialaõpe ja spetsialisti- 
koolitus ning ettevalmistus dok
toriõppesse astumiseks. Kui seni
kehtivas õppesüsteemis oli ma
gistriõpe teadusõppe esimene 
aste ning õppekava sisust poole 
täitis magistritöö koostamine, siis 
uues õppesüsteemis on magistri
õppe eesmärk eeskätt erialase et
tevalmistatuse andmine ning see
tõttu on Õppekavas tunduvalt 
suurendatud erialaõppe mahtu. 
Magistritöö on aga veerand kogu 
magistriõppe mahust.

Uus õppesüsteem ei too endaga 
esialgu kaasa olulisi muudatusi 
doktoriõppes, kuid lähiaastatel

on kavas läbi vaadata ka kõik 
doktoriõppekavad. Uues õppe
süsteemis on teaduskraadiks üli- 
kooliõppe kõrgeim kraad -  dok
torikraad.

Haridussüsteemi muutumine 
on pidev protsess. Lõppenud on 
aeg, kus ükskõik kui kõrge diplo
miga päijatud õppija võis viimast 
õpikut kinni lüües endale kinnita
da, et nüüd on ta valmis asja
tundja mitmekümneks aastaks 
või kogu eluks. Nii on ka ülikooli- 
Õpingutega, mille olulisust inime
se kujundajana on kindlasti raske 
üle hinnata. Tartu Ülikool pakub 
teile universitasena oma pari
maid tingimusi ja võimalusi, siit 
saadu rakendamine on aga teie 
endi kätes.

Kuidas elab eesti tudeng Narvas?

Eksamil on kõik tudengid võrdsed. f o t o : ir in a  k iv im ä g i

Õppejõu pilguga
pes õpib veidi üle 500 üliõpilase.K ris ti ja B irg it

Narva kolledži tudengid

Eestlased on Narvas alati olnud 
vähemusrahvus, kuid kuidas 
nad siis elavad?

Tihtipeale tundub eestlaste elu 
Narvas teistele eestlastele küll 
väljastpoolt hirmutav, kuid seda 
vaid esmapilgul. Kui eestlane mu
jalt Eestist on end Narvas sisse 
seadnud, siis pole asi enam sugu
gi nii hull. Esialgsest puuvene- 
keelest saab poole aastaga juba 
arusaadav suhtlustööriist, ehkki 
mõningate, venelaste poolt küll 
täiesti aktsepteeritavate tõrgete- 

ga‘Naivas saab eesti keeles pea 
probleemideta hakkama. On 
muidugi ka apse ja möödapane- 
kuid, kuid samas võetakse paran
dusettepanekuid väga altilt kuul
da ja vigu püütakse parandada. 
Keele õppimine on saanud popu
laarseks, nii noorte seas kui vane
mate inimeste hulgas.

Meie kolledžis on palju vene 
rahvusest töötajaid ja keeleõppi- 
mine edeneb nende hulgas väga 
jõudsalt. Meie püüame õppida 
vene keelt ja venelased jälle eesti 
keelt. On väga kena, et venelased 
suhtuvad Narva vähestesse eest
lastesse väga sõbralikult. Niimoo
di me siis üksteist aitamegi ja nii 
see elu käibki meie linnas. Meil, 
eestlastel, on tihti isegi veidi 
priviligeeritud tunne -  meid on ju 
nii vähe.

Meie kolledž meie toreda di
rektori Katriga eesotsas on muu
tunud üheks eestluse edasiviijaks. 
Meil toimub palju konverentse, 
loenguid ja  muud samast. Üheks

teemaks on kindlasti eestlus Nar
vas. Sageli võtame vastu külalisi 
välismaalt. Ütleksime paljudele 
“komadele”, et tulge Narva! Tulge 
ja vaadake meid ja meie ilusat 
linna ja kolledžit. Oleks tore, kui 
ka eestlased mujalt Eestist näek

sid Narvat ja selle elu oma silma
ga. Arvame, et paljud imestaksid 
ja  leiaksid endale palju uut ja 
huvitavat.

V ja tšeslav Konovalov
võõrkeelte lektoraadi juhataja

Tartu Ülikooli Narva Kolledž lõ
petab sellel kevadel oma kol
manda tööaasta. Ja kuigi seni 
kolledžil «päris omad» vilistla
sed puuduvad, on juba kahe 
lennu lõpetajatele antud Tartu 
Ülikooli diplomid.

Kolledži töö edukust näitab 
minu arvates kasvõi see, et oma 
erialal tööle hakkavate lõpetajate 
protsent on väga kõrge, oluliselt 
kõrgem, kui teistes pedagoogilist 
kõrgharidust andvates Eesti koo
lides. Näiteks 2000. aastal inglise 
keele Õpetaja eriala lõpetanutest 
töötab umbes 70 protsenti oma 
erialal. Kolledži selline tulemus 
annab lootust, et Eesti õpetajate 
vananemine on ajutine tendents.

Üleminek 3+ 2 õppele sundis 
uue pilguga üle vaatama ka õpe
tajakoolituse õppekavad. Kolledži 
juhtkond, nähes, et tulevased lõ
petajad vajavad kvalifikatsiooni, 
mis võimaldab neil õpetada ka 
gümnaasiumiklassides, töötas väl
ja uued õppekavad, mis on täna
seks saanud heakskiidu nii hari
dusministeeriumis kui ka ülikoo
lis eneses. Juba 5 aasta pärast 
ootame esimesi põhikooli Õpetaja 
eriala lõpetajaid, kellel on ma
gistrikraad. Loomulikult ei püsti- 
ta sellised muudatused uusi nõu
deid ainult üliõpilastele, vaid ka 
kolledži õppejõududele, eeldades 
neilt professionaalsuse kasvu. Just 
seepärast peab vüe aastaga kasva
ma doktorite hulk õppejõudude 
seas vähemalt 40 protsendile.

Erilist tähelepanu väärivad kol
ledži sisesuhted. Kolledži põhiõp-

Oppetöös on nad jagunenud pa
raja suurusega rühmadeks, mis 
minu arust mängibki võtmerolli 
üliõpilaste ja õppejõudu vahelise 
tulemusliku suhte kujunemises. 
Kindlasti mängivad siin rolli ka 
ligi 10 aasta vanused traditsioo
nid, osalt pärit juba Narva Kõrg
kooli aegadest, aidates luua meel
divat “kammerlikku atmosfääri”.

Minu arvates on kolledži õppe
jõud parimaks näiteks integratsioo
nist. Kahe aasta jooksul on kolledž 
aidanud õppejõududel omandada 
riigikeelt ja need jõupingutused on 
kandnud vilja. Ja ehkki TÜ Narva 
Kolledž on kõrgkool, kus paljusid 
aineid loetakse vene keeles, kasvab 
pidevalt nende ainete hulle, mida 
saab kuulata vaid eesti keeles. Kol
ledžis ei tule kunagi ette vaidlust, 
mis keeles üht või teist üritust kor
raldada, sest kõik osalised saavad 
ari nii eesti kui vene keelest. Kee- 
letõkete kõrvaldamine selleks, et 
saavutada tähtsamaid eesmärke, 
aitab kollegiaalsete suhete arengu
le ainult kaasa.

Lõpuks tahaks rääkida ka tulevi
kuplaanidest. Neid on kolledžil pal
ju ja nad kõik puudutavad kolledži 
kui haridus- ja kultuurikeskuse rolli 
kinnistamist Ida-Virumaal. Tihenda- 
me kontakte nii lääne- kui ka ida
poolsete kõrgkoolidega, et elavdada 
õppejõudude ja üliõpilasvahetust 
ning korraldada ühisprojekte, näi
teks luua tõlgieriala lisaõppevõima- 
lus. Tillemas on vene keele suvekool 
eesdastele, kaugemas perspektiivis 
ka välismaalastele. Kõiki plaane siin 
üles lugeda pole kahjuks võimalik, 
seepärast: tulge külla, sest oma silm 
on kuningas!
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A V A L D U S T E
V A S T U V Õ T T

Põhiõpe
Alushariduse pedagoog

26. juuni -  5. juuli 2002 kell
10.00-16.00 Narva kolled*is ja^ 
Tartu Ülikooli peahoones (Tartu, 
Ülikooli 18).

Humanitaarainete õpetaja 
vene õppekeelega põhikoolis. 
Esimene eriala eesti keel teise 
keelena või inglise keel
26. juuni -  17. juuli 2002 kell
10.00- 16.00 Narva koUed»is jc 
Tartu Ülikooli peahoones (Tartu, 
Ülikooli 18).

Avatud ülikool
26. juuni -  17. juuli ja 5. august -  
30. august 2002 kell 10.00-16.00'* 
auditooriumis 101 Narva kolled
žis ja Tartu Ülikooli peahoones 
(Tartu, Ülikooli 18).

V A J A L I K U D
D O K U M E N D I D

Põhiõpe
Vastuvõtukomisjonile tuleb esita
da järgmised dokumendid:

•vormikohane avaldus (koha
peal);

•keskharidust tõendav doku-r 
ment (originaal ja koopia) või 
tõestatud ärakiri;

• riigieksamitunnistus (origi
naal ja koopia) või tõestatud 
ärakiri;

•kolm fotot 3 x 4  cm;
• passi või muu isikut tõendava 
dokumendi isikukoodiga le
hekülje ja nime muutmisel 
nime muutmist tõendava do
kumendi koopia.

Vene Õppekeelega kooli lõpeta
nul, kes ei ole sooritanud eesti 
keele kui teise keele riigieksamit, 
tuleb esitada eesti keele kesktase- 
meeksami tunnistus või tõend ek
sami sooritamise kohta.

Avatud ülikool
Kõik erialad
•vormikohane avaldus (koha
peal);

•kolm fotot 3 x 4  cm;
• passi või muu isikut tõendava 
dokumendi isikukoodiga le
hekülje ja nime muutmisel 
nime muutmist tõendava do-* 
kumendi koopia.

Kõik erialad, välja arvatud 
majandusteadus

•kõrg- või kutseharidust tõen
dav dokument (originaal ja 
koopia) või tõestatud ärakiri.

Alushariduse pedagoog
• curriculum vitae;
•kooli soovituskiri koolis töö
taval keskharidusega õpetajal 
riigieelarvelisele õppekohale 
kandideerimisel; ^

•kõrg- või kutseharidust tõen
dav dokument (originaal ja 
koopia) või tõestatud ärakiri;

• Riikliku Eksami- ja Kvalifikat
sioonikeskuse tõend õppetu
lemuste Eestis kasutatava 
hindamissüsteemiga vasta
vusse viimise kohta välismaal 
keskhariduse omandanul, kui 
riigieksamid ei ole sooritatud 
Eestis.

Narva pakub palju valikuvõimalusi

mad hakkasid otsutama, millise 
õpetaja hoole all annavad nad 
oma järeltulijad, siis olid nad 
väga rahul faktiga, et olin lõpeta
nud Narva kolledži ja et mul oli 
Tartu Ülikooli diplom. Kooli kol
lektiiv võttis mind väga hästi vas
tu -  emotsionaalselt (aga samas 
ausalt) öeldes -  nad on fantastili
sed inimesed, kes aitavad oma 
nõuannetega alati, kui mul min
geid probleeme tekib. Ja mõni
kord neid probleeme ikka tekib -  
teadagi, uue ja noore ja värske 
õpetaja asi.

Veidike tulevikuplaanidest kah. 
Tahan oma õpinguid jätkata ja 
ilmselt teen seda Narva kolledži 
avatud ülikoolis. Miks? Aga see
pärast, et tahan saada kvalifikat
siooni erialal, mida eestlased ise 
nimetavad üsna kohmaka nime
ga: “eesti keele teise keelena õpe
taja”.

VÕib ju uuesti küsida: miks? 
Miks eesti keel? Aga kui teeks 
täna nii, et jätaks sellele küsimu
sele vastamise esitaja enda hoo
leks! Eesti keeles levinud väljen
dit kasutades: olgu see tänase 
päeva suure ringi küsimus. Teisi
sõnu: las igaüks vastab ise, miks 
on tal vaja eesti keelt. Kui vastata 
ei oska, siis mina olen valmis 
aitama!

Küsis Pavel Kurakin

Austraaliasse või Ameerikasse. 
Selline on paljude noorte eesti
venelaste unistus ja sihtpunkt. 
Paljutki kõigil ei õnnestu seda 
unistust teostada. Aga mõni ük
sik lööb läbi ja annab sellega 
innustust teistelegi. Meie omalt 
poolt avaldame allpool täieliku 
tõe selle kohta, miks üks (Koht- 
la-Järve) Ameerikasse ihanud 
tüdruk jäi õppima Narva kolled
žisse.

Diana, Sa ei ole ju Narvast pä
rit. Miks Sa siis Narva kolled
žisse tahtsid tulla?

Nojah, ma ei ole tõesti Naivast 
pärit. Aga see ei tähenda midagi, 
sest ega ma Narvast väga kaugel 
ka ei ela, umbes 60 kilomeetrit, 
nimelt Kohtla-Järvel. Ja kolled
žisse ei tahtnud ma üldse tulla, 
tahtsin hoopis Ameerika Ühend
riikidesse sõita, dokumendid olid 
praktiliselt valmis. Tegin igaks ju 
huks Narvas eksamid, need läksid 
edukalt ja ühel suvisel päeval he
lises minu vanematekodu lauate
lefon: “Kas soovite õppida Narva 
kolledžis?”. Toru võttis ema: 
“Loomulikult!”. Nii sattusingi 
Narva kolledžisse õppima. Kui 
oleks vaba valik antud, siis olek
sin hoopis soovinud õppida disai
ni.

Kuidas Narva sind vastu võttis?
Esmalt olin šokis, Narva oli 

justkui eraldi riik. Aja jooksul see 
mulje muutus, võimalik, et mitte 
ainult mulje, vaid ka Narva ise. Ja 
ikkagi on veel Narvas palju asju 
puudu: noortele pole piisavalt 
meelelahutut, puudus on headest 
ja odavatest kohvikutest.

Millise eriala sa valisid?
Dokumente esitades märkisin 

esimese valikuna inglise keele, 
varuvariandina aga eel- ja  alg
klasside õpetaja eriala. Sellele vii
masele erialale sain ka sisse. Ühel

Tatjanapäev on juba terve kümnendi Narva tudengitraditsioonide kulminatsiooniks.
FOTO: IRINA KIVIMÄE

hetkel avastasin, et kunagisest 
teisest valikust oli saanud esime
ne. Et. mulle meeldib õppida just 
algklasside pedagoogikat, lisaks 
meeldimisele sain ka aru, et see 
annab laiema hariduse. Ja lisaks 
kõigele -  pedagoogika-ja arengu- 
psühholoogia-alased teadmised 
kuluvad ka tulevases pereelus 
ära. Kuid ega huvi inglise keele 
vastu seepärast veel ei vähene
nud.

Mis veenis Sind oma Ameerika 
sõidust loobuma?

Millal ma ümber mõtlesin, seda 
ma enam ei mäleta. Teisel kursu
sel tahtsin ikka veel ära sõita, 
kuid ühel hetkel mõistsin, et hari
dus on tähtsam. Ja nüüd olen ma 
otsustanud, et ei kavatse leppida 
seni saavutatuga, vaid tahan pä
rast kolledži lõpetamist edasi õp

pida. Olen mõelnud võimalusele 
jätkata oma haridust välismaal.

Nüüd õpid Sa Narva kolledžis. 
Mida see Sinu jaoks tähendab?

See tähendab suurepärast õhk
konda, õppeosakonna sooja suh
tumist, õppejõudude mõistvat 
käitumist. Minu arvates on (just 
suurte koolidega võrreldes) kol
ledži plussiks see, et meil tunne
vad kõik kõiki. Õppejõud mäleta
vad üliõpilasi nägupidi ja  tuden
gid tervitavad õppejõude 
tänavaljuba kaugelt. Seda tunnet 
võiks nimetada sõnaga, millega 
tähistatakse Tartus mingi sõprus
konna, kursuse või üliõpilasorga
nisatsiooni ühtekuuluvust: üli- 
koolisõprus.

Võrreldes Tartu ülikooliga on 
Narva kolledž veel väga noor.

Kas “ülikoolisõprust” on ka 
Narvas tunda?

Küllap ikka. Vähemalt nende 
jaoks, kes elavad ühiselamus. Elu 
seal on täpselt samasugune nagu 
Tartus, igav ei hakka kunagi. Kes 
on elanud, see teab, teistele pole 
mõtet seletada, vaid ainult soovi
tada: Elage ühiselamus ja saate 
teada, et ülikool on hoopis roh
kem kui ainult loengute kuulami
ne ja eksamiteks õppimine.

Tegelikult ei olegi ühikas nii 
täthis, vaid ikkagi see keskkond, 
kus Sa õpid. Kolledžis toimuvad 
ju pidevalt erinevad üritused. See 
annab võimaluse nii ennast kui 
ka oma sõpru harida. See viima
ne on eriti tähtis.

Kas on ka igavaid loenguid?
Aeg-ajalt mõned ikka on. Mõni

kord kasutavad õppejõud termi

neid, millest me aru ei saa, või 
süs leiavad, et peaksime ööpäev 
läbi istuma raamatukogus. Minu
le isiklikult ei meeldi loengud, 
kus peab palju konspekteerima, 
rohkem meeldivad seminarid ja 
praktikad. Kindlasti pole see üldi
ne arusaam, vaid pigem minu 
isiklik eelistus.

Mida Sa oma haridusega peale 
hakkad?

Tahan head töökohta. Tahan 
endale maja Narva-Jõesuus. Ta
han maailma näha ja reisida.

Hea küll, ei ole mõtet ärrituda, 
liialdasin nimelt. Ka mulle meel
dib kindlustunne (muuhulgas ka 
materiaalne), kuid minu arvates 
on ikkagi oluline enda arendami
ne, soov edasi liikuda ja püüd 
ennast harida. Piirduda kogu elu 
ainult sellega, et teenida raha 
maja või auto ostmiseks, on minu 
arvates lühinägelik käitumine.

Mida Sa teed pärast kolledži 
lõpetamist. Ehk seod oma elu 
Narvaga?

See pole sugugi võimatu, sest 
Narva pakub väga palju võimalu
si. Tean, et tardased ja taUinn- 
lased ja  tegelikult eesdased kogu 
ülejäänud Eestist peavad Narvat 
mahajäänuks. Küllap see ongi nii, 
kuid samas annab see mahajää
mus erakordse võimaluse alusta
da Narvas paljut, mille alustami
ne on mujal Eesti linnades võima
tu.

Märkamatult hakkan ka ise 
muutuma üha rohkem narvala
seks. Kui esimesed pool aastat 
sõitsin koju iga nädal, siis teisel 
semestril juba vaid paar korda 
kuus. Nüüd aga arvan, et minu 
lähedased võiksid ise Narva tulla. 
Kasvõi seepärast, et mõista: Nar
va on turvaline linn, siin on või
malik tööd teha ja ka meelt lahu
tada.

M inu õpilaste van em ad  on rahul m inu diplom iga
Jelena Šestak
TÜ Narva kolledži
2001. aasta lõpetaja

Kolledžit tutvustavates materja
lides rõhutatakse, et siin antav 
diplom ei erine milleski Tartu 
Ülikoolis antavast diplomist -  
vastupidi, tegemist ongi Tartu 
Ülikooli diplomiga. Võin oma 
kogemustele toetudes kinnita
da, et see tõesti nii on.

Kasvasin üles Rakveres ja lõpe
tasin seal ka- kooli, Rakvere vene 
gümnaasiumi. Tublile tüdrukule 
tüüpiliselt (andku marakrattidest 
tublid ja halvasti Õppivad poisid 
mulle andeks!) õppisin hästi. Võt
sin tihti osa erinevatest konkurs
sidest ja olümpiaadidest (sealhul
gas ka eesti keele omast), saavu
tasin auhinnalisi kohti, sain dip
lomeid ja tänukirju.

Pärast kooli lõpetamist astusin 
Narva Kõrgkooli klassiõpetaja 
erialale. Ühel hetkel sai Narva 
Kõrgkoolist ülikool -  Tartu Üli
kooli Naiva Kolledž ja meist see
ga (pärast teise kursuse lõpeta
mist) Narva kolledži tudengid. 
Olin tubli edasi (seda küll öelda 
ei saa, et see lihtsalt tuli) ja ühe 
parima kolledži lõpetajana kutsu
ti mind 2001. aastal presidendi 
vastuvõtule. Lihtsalt kui hea lõpe
taja. See, et hiljem sai presidendi 
vastuvõtul juhuslikust üles võe
tud pildist (vaata sedasama minu 
loo illustratsiooni) integreerumi-

Jelena Šestak presidendi vastuvõtul. See foto võitis Integratsiooni Sihtasutuse fotokonkurssil
“.Naeratused” I preemia.

se fotokonkurssi “Naeratused” 
parim pilt, on fotograafi, aga mit
te minu kiituseks. Mina olin ülla
tunud ja natuke kohmetu ning 
seda pilti vaadates tunnen end 
seniajani samamoodi.

Veel enne presidendi vastuvõt
tu ja kohe pärast kolledži lõpeta
mist kutsuti mind tööle eesti kee
le õpetajaks Naiva Humanitaar
gümnaasiumisse. Olen seal 1-5 
klassi eesti keele õpetaja. Ei teagi,

FOTO: MARKO MUMM

mis mind rohkem aitas seda suu
repärast tööd saada -  kas minu 
kolledži Õppejõudude soovitused 
või Tarut Ülikooli diplom. Küllap 
mõlemad. Ei taha küll kiidelda, 
aga kui esimese klassi lapsevane-
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Eesti Kodu Narvas T äien duskoolituskursused M I D A  A R V A T A K S E  
N A R V A S T ?

Jrmo Reitav
uhataja

'esti Kodu Narvas -  mis see on? 
lingi igav koht, kus nõutakse, et 
a eesti keelt räägiks? Kas see 
oht, kus mardi- ja kadripäeva 
eetakse? Kas sinna peab mine- 
la? Kas seal on ka mulle midagi 
uvitavat?
Uus Eesti Kodu tekitab palju 

üsimusi. Kodu ise on üks ruum 
olledeis, kust saab informatsioo- 
i eesti keele ja kultuuri kohta, 
us üliõpilased teevad osa oma 
edagoogilisest praktikast. Iga 
uviline peab sellest infopunktist 
bi saama. Ühtlasi on see ka või- 
lalus eesti keeles suhtlemiseks.
Eesti Kodu ei ole ainult ruum 

ga infopunkt. Eesti Kodu korral- 
ab erinevaid üritusi: raamatu- 
sitlusi ja-m üüke, loenguid, kob
amisi, näituseid jne. Nende ette- 
õtmiste eesmärk on tutvustada 
.estimaad, näidata, mis Eesti- 
naal huvitavat, mille poolest 
esdased teiste rahvustega sama- 
tevad ja mille poolest erinevad.

Mille poolest Teile isiklikult 
õiks Eesti Kodu lähimatel kuu- 
lel olla huvitav? Kui olete kesk- 
vooli lõpetamas, siis saate süt jä- 
ele küsida õppimisvõimaluste 
vohta Eesti erinevates kõrgkooli- 
les. Kui Teil on koolis sattunud 
;eerulisevõitu referaadi teema 
lesti kohta, siis püüab Eesti Kodu 
lidata. Kui olete kooliõpetaja, siis 
mrige just Eesti Kodust erinevate 
Zesti-teemaliste koolituste kohta.

Eesti Kodu Narvas uks on ava- 
ud kõigile, meie ettevõtmised on 
ildreeglina tasuta. Tere tulemast! Hetk enne Eesti Kodu Narvas avamist. FOTO: IRINA KIVIMÄGI

N A R V A  K O L L E D Z  S O O V I T A B :

\IARVA le g e n d id  
ekstid valinud Mall Hiiemäe, 
(ommentaarid ja eesõna Tanel 
^lazur ja Katri Raik
slarva: TÜ Narva Koiledž, 2002.
J6 lk. Hind 30 kr.

/ähem kui nädal tagasi ilmus kol- 
edži toimetamisel ja kiijastamisel 
aamat“Narva legendid". See fakt 
)n seda oluliselm, et viimane eesti- 
ceelne legendikogumik Naiva jut
tidega ilmus 1924. aastal August 
i õnuristi sulest, pärast seda on 
legendideturuT valitsenud vaikus, 
laamat on mõeldud kõigile, ise- 
iranis aga ajaloohuvilistele.

Värsklet trükist ümunud raa- 
natus on kokku 18 legendi, kõik 
arustatud sõnaseletuste ja aja- 
ooliste kommentaaridega. Nii 
aab üheaegselt nii mõnusa luge- 
niselamuse kui ka teadmisi Nar- 
■a ajaloost. Legendid on tänapäe- 
a lugejale normaliseerinud Mall

NARVA

LEGENDID

Hiiemäe, kommentaaride ja ees
sõna autoriteks on Tanel Mazur ja 
Katri Raik.

Siinkohal ka üks lühem legend, 
saamaks ettekujutust, mida raa
matust leida võib:

“Keiser Peeter I  olnud 
Narvas. Käinud siin 
mõnes kohas, läinud ka 
Naroova jõe suhu. Aeg 
jõudnud lõunasse. Keiser 
tundnud söömaisu. Mis 
külakohas võtta?
Keiser käskinud vasikat 
otsida ja  praeks 
valmistada. Otsitud kõik 
küla läbi, aga vasikat ei 
ole saadud. Keiser 
pidanud tühja kõhtu 
kannatama. Sellepärast 
pannud ta sellele kohale 
nimeks Hungerburg, see 
tähendab, näljalinn, 
mida see koht ka 
tänapäevani kannab.

Hea kooliõpilane, 
õpetaja ja  h u vilin e

Eesti idapiiril on riigi suuruselt 
oimas limi -  Narva. See on ilus 
l roheline koht, millel on aukar- 
istäratav ajalugu ning huvitav 
ilevikuperspektiiv. Tõsi, see linn 
n veidi teistmoodi kui enamus 
esti teisi paiku. Siin räägitakse 
aldavas enamuses vene keelt, 
ahjuks on ka tööpuudus Narvas 
iärkimisväärselt suurem kui üle- 
änud Eestis. Samas hakatakse 
ist Narvas ümber ehitama elekt- 
jaamu, kust tuleb meie kõikide 
ibade valgus, siin toodetakse ka 
esti voodiriide kangas ja tehakse 
isaid käterätikuid.
Kahjuks arvatakse Narvast pi
rni halba kui head. Räägitakse,

et siin on palju narkomaane ja 
kuritegevust, ega osata eesti 
keelt. See on ilmne liialdus. Tul
ge, veenduge ise!

Me kutsume Teid Narva, tulge 
vaadake ise, külastage Hermanni 
kindlust ja heitke pilk üle piiri

^ ■ Uarvas

Venemaale. Te näete oma silmi
ga, kust on pärit Eesti 5-kroonise 
vaade. Peatuge Rootsi Lõvi juures 
ja kuulake kahest kangest valitse
jast Karl XII ja Peeter I. Me korral
dame Teile linnaekskursiooni, 
~ aitame kindlust, pakume lõuna- 

ögi. Teid saadavad Tartu Üli- 
ioli Narva Kolled • i üliõpilased. 
Tulge Narva, tulge Eesti ja Vene 
irile. Me ootame Teid. Narva ei 
s “Eesti Siber”, see on Tartust 
ma kaugel kui viimane Tallin- 
ist või Tallinnast sama kaugel 
d pealinnast Võru.

Tere tulemast Narva!
Eesti Kodu Narvas

Tatjana Babanskaja
täienduskoolituse peaspetsialist

Haridusasutuste töötajate täien- 
duskoolituskursuste korraldami
ne on Tartu Ülikooli Narva Kol- 
ledži üks oluline töösuund. Ainu
üksi 2001/2002.õ.a. sügissemest
ril võttis kursustest osa enam kui 
300 inimest.

Kursuste programmid on koos
tatud vastavalt Haridusministee
riumi nõuetele ja Euroopa Liidu 
õppestandarditele. Õppejõudu
deks on Tartu Ülikooli ja Narva 
Kolledži oma eriala parimad, sa
muti õppejõud Pihkva Riiklikust 
Pedagoogilisest Instituudist, kel
lega on kolledžil koostööleping.

Kursuste lõpetanutele antakse 
Tartu Ülikooli tunnistus.

Kolledžil on rida kursuseid, 
mis toimuvad praegu ja planeeri
takse ka järgmise aasta sügisel 
neile, kel seni pole olnud võima
lik osa võtta.

Nimetagem siinkohal mõned 
neist:

• 160-tunnine psühholoogia- 
pedagoogika alane loengute 
tsükkel koolieelsete lasteasu
tuste töötajaile. Märtsis lõpe
tab kursuse 26 inimest. Sügi
sel korratakse sama kursust.

• 160-tunnine kursus laste
aedade ja koolide eripeda
googidele, logopeedidele ja 
korrektsioonipedagoogidele. 
Märtsis lõpetab edukalt kur
suse 23 inimest. Sügisel pla
neerime sama kursuse organi
seerida Herzeni-nimelise Ve
nemaa Riikliku Pedagoogilise 
Ülikooli lektorite osavõtul.

• 160-tunnine kursus psühho
loogiast ja pedagoogikast nei
le, kes omavad eriala, kuid 
puudub pedagoogiline hari

dus, millel sooviksid töötada 
koolis.

• 240-tunnine koolijuhtide 
kursus, mis sisaldab 4 mahu
kat temaatilist blokki: juhti
mine, hariduspoliitika ja do
kumentatsioon, õigusaktid ja 
majandus, töö organiseerimi
ne koolis. Sel kursusel õpib 
33 inimest.

Palju tähelepanu on pööratud 
koolis töötavate õpetajate metoo
dika kursustele. Edukad ja kasuli
kud olid eesti keele Õpetamise 
metoodika, vene keele ja kirjan
duse õpetamise metoodika kursu
sed algklasside õpetajatele, 
9.klassi õpilaste vene keele eksa
miks ettevalmistamise metoodi- 
kakursus.

Kevadisel koolivaheajal toimub 
vene keele õpetajatele kursus 
“Kirjanduse kui kunsti õpetamise 
kontseptsioon”.

Uue õppeaasta oktoobris kutsu
me kõiki õpetajaid täppisteaduste 
ainete (loodusõpetus, füüsika, geo
graafia, bioloogia, keemia) konst- 
ruktiivõppe kursustele.

Suur vajadus on arvutiõpetuse 
kursuste järele. Edukalt lõpetas 
kursuse üks grupp sügisel, praegu 
toimub kursus kahele grupile.

Ida-Virumaa ja Narva linna ha
ridustöötajad on sel Õppeaastal 
osa võtnud erinevatest psühho- 
loogiakursustest, näiteks “Prakti
line suhtiemispsühholoogia. Psüh- 
hotreening”, “Abi probleemse käi
tumisega lastele”, “Uimastikasu- 
tuse ennetamine”, “Kiijutamise ja 
lugemise õpetamise psühho-füsio- 
loogilised alused”. Tulevikus on 
võimalik kuulata kursusi “Kultuu
ridevaheline kommunikatsioon”, 
“6-18-aastase lapse psühholoogi
line ja psüühiline areng”.

SU B S C R I В E@N A R V A . U T . E E

Mis see on?
Saates sellele aadressile kiija, saate kolledži elektroonüiste uudis
te tellijaks.

Milleks mulle need uudised?
Et teada, mis kolledžis toimub ja milliseid võimalusi Teile ülikoo
lis pakutakse. Listi liikmena saate kolledži tegemistest teada 
esmasest allikast.

Kellele see mõeldud on?
Kõigile, kes huvituvad kolledžis toimuvast. Seega mitte ainult 
kolledži üliõpilastele, vaid ka vanemate klasside Õpilastele, Õpeta
jatele, klassijuhatajatele ja huvijuhtidele.

Kuidas liituda?
See on lihtne. Saatke aadressil subscribe@narva.ut.ee tühi kiri, 
kirja teemaks (inglise keeles on selle rea ette kujutatud “subject”) 
märkige “subscribe”.

Ega see info mu postkasti lõhki ei aja?
Kindlasti mitte. Kolledži meililistis on ainult oluline info.

Õ P P E J Õ U D U D E  U T L U S E D ,  K O G U T U D  
V I T A L I  S A M O I L J U K I  P O O L T

Järgmise loengu nimi on iseseisev töö
Te esitate oma piletit justkui te teaksite sellest midagi ... (pikk paus) 
... justkui teaksite, äga ei taha seda mulle rääkida.
Kell kaksteist varahommikul.
Te loete minu mõtteid liialt kiirest.
Ema täidab isa abielulisi kohustusi.
Proovige meie kõikvõimsat keelt kasutada pisut lihtsamalt.
Täna algab minu huvitavate loengute sissejuhatav osa.
Vaadake selle ringi diagonaale.
LÕuna-Aafrika välimusega daam.
Ärgem pidurdagem selle autori fantaasia arengut.
Ühika vanasõna: Kes varem tõuseb, see paremini riides käib

kolledži
d irektor
Katri
Raik

ELU NARVAS on sama turvaline 
nagu Tartus või Tallinnas -  kui 
ikka hilisõhtul seal, kus pole vaja, 
ringi ei longi, end väljakutsuvalt 
ja provotseerivalt ülal ei pea, ei 
juhtu sinuga midagi. Ja mis kau
gusesse puutub, siis Tartu on Nar
vast ja Tallinnast täpselt ühe kau
gusel.

Õpetajate Leht 
18. mai 2001

eesti keele
lektoraadi
õpetaja
M a a r ja
H e i n

MA ARMUSIN sellesse linna. [...] 
Olin aasta kolledžis ametis, siis 
läksin Tallinnasse tagasi. Ja, kuju
tage ette, ma ei saanud seal enam 
rahu. Oma unenägudes käisin 
lakkamatult mööda Narva vaik
seid tänavaid, jõe ääres, kindluse 
juures... Tallinn ei olnud enam 
mu kodu. Kas ta oli seda kunagi 
olnudki?

Kodukolle, 
veebruar, 2002

Ruum 205 (6 arvutit)

Esmaspäev 8.00-17.00

Teisipäev 8.00-21.00

Kolmapäev 8.00-17.00

Neljapäev 8.00-21.00

Reede 8.00-17.00

Laupäev suletud

K O L L E D Ž I  A V A L I K  
I N T E R N E T I  P U N K T

Kerese 14, Narva

Ruum 205 {10 arvutit)
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Kolmapäev

Neljapäev

Reede

Laupäev

8 .00- 21.00

8.00-17.00

8 .00 - 21.00

8.00-17.00

10.00-14.00
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R A A M A T U K O G U
S u n d e k s e m p l a rKarjääriteenistus aitab tööd leida

l l la r i Lään

Karjääriteenistus kogub re
gulaarselt andmeid Tartu 
Ülikooli lõpetajate kohta ja 
veendub üha enam, et tu
dengite seas kõrgelt hinna
tud ülikooliharidus on edu 
pant tulevikus.

1999. aasta märtsis TÜs loo
dud kaijääriteenistus oli Eestis 
esimene taoline struktuuriük
sus, mille eesmärk oli toimida 
sillana üliõpilaste, ülikooli lõpe
tajate ja tööandjate vahel. Tä
naseks on TÜ eeskujul sarnase 
osakonna loonud ka TTÜ jt 
kõrgkoolid.

Kolmeaastaseks saav karjää
riteenistus pakub üliõpilastele 
ja vilistlastele erinevat teavet 
ning koolitust, mis aitaksid teha 
valikuid ja tööturul edukalt toi
me tulla. Teenistuse peaspet
sialisti Kadrin Kergandi sõnul 
saavad tööandjad teenistuse 
kaudu kontakti võtta mitme
külgselt haritud ja võimeka töö
jõuga. Kergand täpsustab: “Tu
dengitele ja lõpetajatele mõel
dud tööpakkumiste arv on pi
devalt suurenenud, ulatudes 
20-30 töökohani kuus.”

Õppekavade akrediteerimise 
ühe nõudena peab akadeemi
listel üksustel olema piisavalt 
infot lõpetanute töökarjäärist 
ning nende tööandjate rahul
olust lõpetanute haridustase
mega. Seetõttu kogub karjääri
teenistus süstemaatiliselt mai
nitud andmeid ja vilistlaste 
ning tööandjate märkusi lõpe
tanute taseme kohta.

TÜ kindlustab tööga
Info saamiseks lõpetanute eda
sise tegevuse kohta on karjääri
teenistus läbi viinud postiküsit- 
lusi. Käesoleva aasta küsidus on 
juba kolmas, selle tulemused 
ning kokkuvõtted saadetakse 
dekaanidele.

2001. aasta TÜ lõpetajate 
seas tehtud küsitluse tulemuse
na selgub, et enamik lõpetaja
test töötab, kusjuures töö on 
põhitegevuseks 44%-le ja 31%

Vene filoloogia kolmanda aasta üliõpilane Krstiina Fried tuli ülikooli karjääriteenis- 
tusse küsima, kas tudengile ka mõni töökoht leidub. varje sootak

vastajatest õpib ning töötab sa
maaegselt. Suurim tööd leid
nud vastajate protsent on 
õigus-, sotsiaal- ja arstiteadus
konna lõpetajatel, mis aga ei 
tähenda, et teistel teaduskon
dadel on töölesaajate hulk oluli
selt väiksem. Kadrin Kergandi 
sõnade kohaselt on teiste tea
duskondade lõpetanute seas 
lihtsalt rohkem neid, kes jätka
vad õpinguid. Näiteks arstitea
duskonna puhul peavad üliõpi
lased internatuuris olemist 
osalt tööks ja osalt õppimiseks.

Edasiõppijate seas ongi Tartu 
Ülikool populaarseim, 85% jät
kab õpinguid samas kõrgkoolis. 
Teistes Eesti kõrgkoolides ning 
välisriikide kõrgkoolides õpib 
edasi kokku 12% vastanutest, 
magistriõpingute lõpetanud 
õpivad enamasti just välismaal.

Tüdengid hindavad õpitud 
erialade teadmisi ja kasutavad

K A D R I N  K E R G A N D
Karjääriteenistuse peaspetsialist

“Tudengitele ja  lõpetajatele 
mõeldud tööpakkumiste arv 
on pidevalt suurenenud, 
ulatudes 30 töökohani kuus.

neid ka edasises elus, sest 87% 
küsitletuist on tööl tihedalt või 
osaliselt seotud õpitud erialaga. 
Mitteerialasel tööl on seega vaid 
13% vastajatest.

Ootuspäraselt on kõige roh
kem erialasel tööl (enamasti in
ternatuuris) arsti-, hambaarsti- 
ja proviisoriõppe lõpetanuid. 
Väga head näitajad on ka õpeta
jakoolituse ning magistriõppe 
läbinutel: vastavalt 77% ja 70% 
vastanu töö on seotud erialaga 
ning 24% ja 15% osaliselt eri
alane.

Teaduskondadest ja kolledži - 
test on enim erialast rakendust 
leidnud õigus-, arsti-, mate- 
maatika-ja bioloogia-geograafi- 
teaduskonna lõpetanud. Kol- 
ledžitest paistavad silma Narva 
lõpetajad, kes töötavad kas täie
likult või vähemalt osaliselt eri
alasel ametikohal.

Lõpetajate töökoht asub põhi
liselt Tartus või Tallinnas, kus 
on ka kõrgemad palgatasemed 
teiste Eesti linnadega võrrel
des. Ligi pooltel põhiõppe lõpe
tanutel on palgatase 4000-

8000 krooni vahel, erinevused 
tulenevad eelkõige teaduskon
nid ja õppeastmeti. Suhteliselt 
kõrgema palga saajaid (üle 
8000 krooni) on kõige rohkem 
majandusteaduskonna ja üle 
14 000 krooni teenijaid mate
maatikateaduskonna lõpetajate 
hulgas. Rohkem kui pooled 
füüsika-keemia-, kehakultuuri- 
ja bioloogia-geograafiateadus- 
konna lõpetanutest teenivad 
6000-8000 krooni kuus.

TÜ lõpetanud on rahul 
töö ja haridusega

Karjääriteenistuse peaspetsia
listi Kadrin Kergandi sõnul küsi
ti 2001. aasta TÜ lõpetajate 
käest esmakordselt ka nende 
rahulolu praeguse töökohaga. 
Vastanutest oli 63% ehk tublisti 
üle poole vilisdastest rahul saa
dud tööga. Magistriõppe lõpe
tanute hulgas oli see protsent 
veelgi kõrgem -  74.

Eespool toodud numbritest 
lähtuvalt on mõistetav ka küsit
letute suhteline rahulolu Tartu 
Ülikoolis omandatud hariduse
ga. Hinnang õppetöö korraldu
sele, õppekavade ülesehitusele, 
eriala õpetamise tasemele, õp
pejõudude aine esitamise osku
sele jm õppetegevusega seon
duvale oli viie palli süsteemis 
(viis tähendab “väga hea” ning 
üks “halb”) nelja ning viie vahe
peal ehk pigem “hea” või ‘Väga 
hea”. Õpetamise tasemele anti 
keskmiselt koguni 4,8 palli.

Viimasele annavad kinnitust 
ka TÜ vilisdaste kommentaarid 
ja hinnangud. 2000. aastal sot
siaalteaduskonna, ajakirjandu
se ja kommunikatsiooni osakon
na lõpetanud Tarmu Kurm hin
dab enim ülikoolis omandatud 
võimet analüüsida ning erista
da olulist väheolulisest. Kurm 
töötab haridusministeeriumis 
erialasel ametikohal ning jätkab 
ajakirjandusõpinguid magist
rantuuris. Kurm lisab: “Olen ra
hul sotsiaalteaduskonnast saa
dud laiapõhjalise haridusega ja 
mul on hea meel kuuluda Tartu 
Ülikooli vilisdaste hulka”.

Ohutusteenistuse juha
tajaks sai Gero Kartau
Varje Sootak

Ülikoolis on loomisel ohu- 
tusteenistus, mille juhataja
na asus tööle Gero Kartau 
(sünd 1946).

Gero Kartau (pildil) sõnul on 
üks tema ülesandeid välja töö
tada ja arendada ülikoolis ohu
tust tagavaid süsteeme ning 
korrastada olemasolevaid. 
“Loodav ohutusteenistus ühen
dab praegu tegutsevat turva
teenistust, keskkonnakaitset ja 
tuleohutust, tulevikus ka töö
ohutuse korraldamist,” selgitas 
Kartau. Ohutusteenistuse ju
hataja ülesanne on ka ülikooli 
suhtes toime pandud varavas
taste kuri- või väärtegude ning 
kahju analüüs, ohutust tagava
te ennetusabinõude ja valve or
ganiseerimine jmt.

‘Teenituse ülesanne on ühelt 
poolt kaitsta ülikooli, aga ka näi
teks keskkonda ülikooli eest, st 
et ülikoolis peetaks kinni kõigist

nõuetest.”
Gero Kartau õppis Tartu 1. 

keskkooli lõpetamise järel NSVL 
Siseministeeriumi Akadeemias, 
kus omandas juristi eriala. Ta 
on töötanud 1990-1992 Tartu 
Linnapolitsei ülemana, seejärel 
oli siseministeeriumi kantsler 
ning politseinõunik ja  sisemi
nisteeriumi atašee Peterburis. 
Viimati töötas Kartau Järva Po
litseiprefektuuri prefektina.

TÜ Kunstimuuseum sai ülikooli 
Voroneži kunstivara andmebaasi
Varje Sootak 
llla r i Lään

Eile andis Vene Suursaat
konna konsul Georgi Bolho- 
vitin kunstimuuseumile üle 
ülikooli Voronežis asuva 
kunstivara digitaalse and
mebaasi.

Georgi Bolhovitin üdes and
mebaasi sisaldavat disketti üle 
andes, et tal on heameel järje
kordse Eesti-Vene suhete tähise 
üle. Ta mainis, et teoks hakkab 
saama laevaliiklus Tartu ja 
Pihkva vahel ning et areneb 
koostöö kuulsusrikka Tartu Üli
kooliga. “Loodan, et lähenev üli
kooli taasavamise 200. aasta
päeva tähistamine aitab kaasa 
ka Eesti-Vene suhete arendami
sele.” Venemaa suursaatkonna 
konsul Georgi Bolhovitin andis 
andmebaasi prorektor Kalmule.

TÜ Kunstimuuseumi direkto
ri Inge Kuke sõnul koostavad 
Tartu Ülikool ja Voroneži Oblasti

N. Kramskoi nim Kunstimuu
seum kunstiteoste pilte, tehnili
si andmeid, kunstiteoste autori- 
määranguid jm vajalikku teavet 
sisaldava andmebaasi põhjal 
TÜ Voronežis asuva kunstivara 
täieliku illustreeritud kataloogi.

Kataloogi pealkiri tuleb eesti, 
inglise ja vene keelest, ent mitte 
sõna-sõnalises tõlkes, sest igal 
sõnal on teises keeles pisut eri
nev nüanss.

Eestikeelne pealkiri on “Dor- 
pat-Jurjev-Tartu ja Voronež: 
ülikooli kollektsiooni saatus. Ka
taloog”.

“Esimene köide sisaldab üle 
saja maali, üle 200 antiikaja 
vaasi ja skulptuuri ning üle 200 
Egiptuse muistise, teise köites
se tulevad mündid. Iga eseme, 
maali jm kohta tuleb meil kirju
tada tekst.

Fotod on voronežlaste teh
tud, kataloogi kaanepÜdi sai 
muuseum kätte juba eelmisel 
aastal.

Esikaanele kavandatakse 
paigutada Saksi printsessi port
ree ülikooli kunstimuuseumi 
asutaja Karl Morgensterni ko
gust.

“Kõigepealt peame aga and
mebaasi läbi vaadama,” selgitas 
Inge Kukk. Seejärel moodusta
takse kolleegium, kuhu kuulub 
mõlemast riigist kolm esindajat 

TÜ poolt on ülikooli ajaloo 
muuseumi teadusdirektor Ken 
Kalling, prof Peeter Tulviste ja 
Inge Kukk.

“Ja siis algab suur töö, mida 
me oma jõududega küll teha ei 
jõua, kindlasti on vaja kaasata 
erialaspetsialiste.”

Kahe muuseumi vahel alla
kirjutatud koostööprotokolli 
järgi avalikustatakse Voroneži 
viidud ja seal säilinud ülikooli 
kunstivara esimest korda. Eesti, 
inglise ja vene keeles ilmuva 
kataloogi tiraaž tuleb tuhat ek
semplari ja see jaotub võrdselt 
Eesti ja Venemaa vahel.

T A N A  LEHES

Tudengid 
arutasid Sankt- 
Peterburgis 
Eesti-Vene 
suhteid
LK 3

Prof emer 
Helmut Piirimäe 
emeriitprofes- 
soriaastatest
LK 2

Majandusteadus
konna ja Hansa
panga koostöö
leping
LK 2

Ikooninäitus
LK 3

U U D I S E D

Skytte medal 
Andrus Ansipile
Esmaspäeval, 25. märtsil auta
sustab TÜ Tartu linnapead 
Andrus Ansipit Skytte medali
ga ülikooli ja linnavalitsuse vil
jaka koostöö edendamise eest. 
Autasu antakse üle ajaloo muu
seumi valges saalis kell 14.

Rektor prof Jaak Aaviksoo 
avasõnade järel saab kuulata 
arhitektuuriteemalisi ettekan
deid. TÜ arhitekt Martti Preem 
räägib ülikooli ajaloolise hoo- 
nestu kujunemisest 19. sajan
dil. Eesti Kunstiakadeemia pro
fessori Juhan Maiste ettekande 
teemaks on “Johann Wilhelm 
Krause ja revolutsiooniarhitek- 
tuur Tartus” ning prof Leo 
Lapinil “Klassitsism -  Euroopa 
arhitektuuri päästerõngas”.

Ülikooli pressinõu
nik on lllari Lään
8. märtsist töötab TÜ pressi
nõunikuna lllari Lään (sünd 
1973).

lllari Lään (pildil) on lõpeta
nud 1991. aastal Tartu Miina 
Härma Gümnaasiumi ja 2000. 
aastal TÜ sotsiaalteaduskonna 
ajakirjanduse eriala. Oma baka
laureusetöös käsides ta väliska
pitali osa ja mõju Eesti meedias 
viimasel kümnendil.

Ülari Lään on töötanud 7 aas
tat Tartu Raadios toimetaja- 
saatejuhina. Viimased 3 aastat 
oli ta ööklubi XS ja Tartu 
Bowlinguklubi direktor.

UT ilmub varem
Järgmine UT ilmub neljapäeva, 
28. märtsi hommikul. Seepä
rast palume materjalid ära saa
ta esmaspäeval, infot saab anda 
kolmapäeval kl lOni.
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Ahti Pae nimeline stipendiumifond asutati 1994. aastal üli
koolile antud Ahti Pae Mälestusfondi varadest. Mälestusfondi 
lõid 1987. aastal korp! Fraternitas Estica, Eesti Sõjaveterani
de Sõprusühing Rootsis ja Rootsi Eestlaste Esindus eesti 
rahvuspoliitilises töös osalenud Ahti Pae mälestuseks.
Ahti Pae stipendiumi makstakse peaainena ajakiijandust, 
õigusteadust, majandusteadust või sotsiaalteadusi 
(politoloogia, sotsioloogia, sotsiaal- või kultuur
antropoloogia, avalik haldus) õppivale 3. või 4. aasta 
üliõpilasele. Sel aastal antakse välja üks stipendium (5 000 
kr). Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, 
erialane ja ühiskondlik tegevus.
Kandideerijatel esitada TÜ postikantseleisse (ph, ruum 207) 
6. maiks: stipendiumitaotlus, ülevaade erialasest ja ühis
kondlikust tegevusestjuhendava õppejõu soovitus, dekanaa
dis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust (keskmine hinne).

U U D I S E D

Tervise edenda
mise konverents
20. ja 21. märtsil toimus TÜ 
Raamatukogus teadus- ja aru- 
andekonverents “Tervise eden
damine Eestis VI”.

Tervise edendamise konve
rentside eesmärgiks on lähen
dada teaduslikke uuringuid 
ning praktilisi terviseprojekte.

Konverentsi üks korraldajaid, 
TÜ tervishoiu instituudi tervise 
edendamise õppetooli hoidja 
dotsent Maarike Harro sõnul 
saab sellisel konverentsil ühtla
si hinnata tervist edendavate 
projektide tulemuslikkust. “See 
on ka võimalus kutsuda kord 
aastas kokku tervishoiu erine
vate valdkondade esindajad.”

Konverentsil osalesid nii sot
siaalministeeriumi, haigekassa 
kui ka teaduslike uuringute ja 
praktiliste tööde spetsialistid.

Noorteadlaste 
konverents “Etno
loogia hääled”
27. märtsil korraldab Eesti Rah
va Muuseum koostöös Tartu 
Nefa rühmaga (noorte folklo
ristide ja etnoloogide ühendus) 
neljandat korda konverentsi 
“Etnoloogia hääled”.

Konverents on mõeldud et
noloogia ja sellele lähedaste ala
de üliõpilastele ning magistran
tidele oma tööde ning tegevuse 
tutvustamiseks nü ettekannete 
kui aktiivse diskussiooni vor
mis.

Ettekannete teesid on saada
val kohapeal ja ka ERMi kodule
heküljel.

Info: Terje Anepaio, tel 421 
279 või anepaio@erm.ee.

AHHAAI tu leb  u u s 
suurnäitus
TÜ teaduskeskuse AHHAA 
maikuus avatav suurnäitus 
kannab pealkirja “Ahhaa, mee
lega!”

AHHAA projektijuhi Tiiu Silla 
sõnul on seekord tegemist 
maitsmis-, nägemis-, kuulmis-, 
haistmis, tasakaalu- ja kompi- 
mismeele kasutamist tutvusta
va näitusega. “Külastajad saa
vad seda kõike ise proovida.”

Esimene interaktiivne näitus 
toimus 1998. aastal, 1999 
uudistati putukamaailma, siis 
inimest ja eelmisel aastal oli tee
maks “Ahhaa, valgus!”.

Kirjanduspreemia 
Jaan Puhvelile
Eesti Kultuurkapitali kiqandus- 
preemia pälvinute seas oli ka 
TÜ audoktor professor Jaan 
Puhvel (pildil) USAst.

Tänavu jaanuaris 70aasta- 
seks saanud professor Jaan 
Puhvel sai kirjanduse sihtkapi
tali esseistikapreemia raamatu 
“Ulgvel ja umbes” eest, milles 
on autori enda sõnutsi “poole 
sajandi hajauitmeid, esseid ja 
arvustusi”. “Ulgvel ja umbes” 
ilmus eelmisel aastal.

Jaan Puhvel on California Üli
kooli klassikalise filoloogia ja 
indoeuroopa keeleteaduse 
emeriitprofessor.

Johan Skytte pildi kõrval seisev emeriitprofessor Helmut Piirimäe on põhjalikult 
uurinud rootsiaegse ülikooli ajalugu. VARJESOOTAK

Korralisest professo
rist emeriidiks
Varje Sootak

Helmut Piirimäe, kellele anti 
emeriltprofessori nimetus 
1995. aastal, ieiab, et korra
lisest professorist emerllt- 
professoriks saamisel
võiks olla üleminekuaeg.

Sama aasta 1. juunil jõustus 
TÜ põhikiri, mille alusel lõpeta
takse korraliste õppejõudude ja 
teadustöötajate tööleping va
nuse tõttu nende 65aastaseks 
saamisele järgneva semestri al
guseks. Ülikoolis on neil õigus 
edasi töötada erakorraliste õp
pejõudude ja teadustöötajate
na, v.a konkursi korras täitmata 
korralistel ametikohtadel.

Emeriidiks liiga ootamatult
Helmut Piirimäe leiab, et mingi
sugune Vanusepiir õppejõutöös 
peaks kindlasti olema. “Nagu 
sportlased lähevad erru ju veel 
päris heas vormis ega hakka 
end enam külavõistlustel teos
tama, nii on kujunenud enami
kus maades arusaam ka profes
sorite errumineku puhul,” üdes 
Piirimäe.

Ta meenutab hiljuti saja-aas- 
taseks saanud pedagoogika
teadust Aleksander Elangot, 
kes alles 83 aasta vanuses lak
kas loenguid pidamast, aga sa
muti Paul Aristet, Voldemar 
Vaga ja Jaan Konksu. “Iga ini
mene vananeb eri moodi. Kin
del on aga see, et ega ikka sur
mani õppejõud olla saa,” on Pii
rimäe veendunud.

TÜs vanusepiiri kehtestami
ne 90ndate keskel tuli vanema
tele õppejõududele väga oota
matult, pealegi oli see ülikoolis 
murranguline aeg, kus endis
aegseid struktuure ümber ku
jundati ja uusi loodi. Prof Piiri
mäel oli ajakirjanduses mõtte
vahetus rektor prof Tulvistega, 
mis Piirimäe arvates ei rikku
nud nende häid suhteid. “Kui 
TUlviste ütles, et 65 aasta piiri 
kehtestamine oli konnatiigi pu
hastamine, siis mina vastasin, 
et kui tiigis ikka konnad elavad, 
on see tiik veel puhas,” meenu
tab ajalooprofessor.

Prof Piirimäele tuli emeriit- 
professoriks saamine liiga oota
matult ka seetõttu, et tema

S A M A L  T E E M A L :
Ivar-lgor Saarniit “Tenure ja õp
pejõudude valimine" UT 1. 
märts 2002;
Atko Viru “Arutagem vanusepiiri 
üle mitmekülgselt” UT 8. märts 
2002

enda arvates oli ta just sel pe
rioodil omamoodi tippu jõud
mas. “Korraga oli niipalju kir
jandust kättesaadaval, millest 
nõukogude ajal oli väga suur 
puudus, samuti sai nüüd ilma 
viguriteta rääkida ja kirjutada 
ning oleks tahtnud veel palju 
ära teha.”

Piirimäe rääkis, et emeriit- 
professori staatuse sissesead
mist põhjendati ka sellega, et 
igal erialal pole järelkasvu ette 
valmistatud. “Aga meie osakon
nas võtavad ju riigiasutused 
palju lõpetajaid ära, pealegi 
makstakse neile seal suuremat 
palka kui ülikoolis,” selgitab ta.

Piirimäe ei ole aga ülikoolist 
lahkunud noorte kolleegide üle 
mitte kurb, vaid rõõmus. Nende 
hulgas on näiteks Rootsis ja 
Saksamaal suursaadikuna töö
tanud Margus Laidre, kes on 
juba ka doktoriväitekirja kaits
nud, Eesti saatkonna esimene 
sekretär Pariisis magister Tiit 
Aleksejev, Eesti kaitseväe- 
atašee Taanis, ajalookandidaat 
Villu Tamul, Toronto Ülikoolis 
töötav prof Jüri Kivimäe jt.

Korralisest professorist 
emeriitprofessoriks

“Ja seetõttu ma ei saanudki esi
algu oma vabadust nautima ha
kata, sest peaaegu kõiki aineid 
tuli edasi lugeda. Ainus vahe oli 
palgas ” Emeriitprofessori tasu 
moodustab 75% akadeemiku 
tasust. Selle kohta arvab Piiri
mäe, et miks peab seda akadee
miku tasust arvutama, peaks 
ikkagi professori omast.

Piirimäe rääkis, et mõned õp
pejõud olid tollal vanusepiiri 
kehtestamise üle solvunud ning 
lahkusid ülikoolist. Öeldud Pii- 
rimäelegi, et miks sa poed, tule 
ära. “Mina lugesin ikka ega ol
nud oma aima mateii peale sol
vunud.”

Kuna kõikides Eesti kõrgkoo
lides vanusepiiri polnud, pakuti

Piirimäele õppetooli juhatamist 
pedagoogikaülikoolis. “Ma ei 
läinud sinna aatelistel kaalut
lustel -  olen oma ülikooli pat
rioot, töötanud siin 45 aastat.” 

65aastaseks saanutele hak
kas rektor korraldama vastu
võttu, millest on saanud meel
div traditsioon. “Pidulik ära
saatmine oli kena,” meenutab 
ka Piirimäe. “Aga see, mis oli 
varem lubatud korralisele pro
fessorile, ei olnud enam luba
tud emeriidile, nagu näiteks ka 
doktoritööde juhendamine, mis 
oli mul üks kõige peamisi asju 
enda arvates.” (Õppekorral
duseeskirja järgi määratakse 
doktorandi juhendajaks dokto
rikraadi või tasemelt sellele vas
tava kraadiga professor, dot
sent või vanemteadur, kes töö
tab töölepingu alusel ülikoolis.)

Ettepanekuid
Professor Piirimäe pakub ühe 
võimalusena USAs toimuvaid 
valimisi, kus valitakse professo- 
rikandidaatide seast nooremad 
perspektiivikad ja võimekad, 
kuid kui nendest pole veel ke
dagi valida, siis võib vana korra
line professor teatud aja edasi 
töötada. “Võib-olla sobiks ka 
Rootsi mudel, kus saab õppe- 
jõuaega veel kolmeks aastaks 
pikendada, kuid ei pruugi 
enam täiskoormusega töötada.” 

Vähemalt 90ndate keskel 
oleks viimane lahendus Piiri
mäe arvates ülikoolis parim ol
nud. “Aga ma ei nurise. Olen 
saanud loenguid pidada, kon
sulteerida, kui tullakse nõu kü
sima. Mul on oma kollektiiviga 
kokkupuuted.”

Tööpuuduse üle pole prof 
Piirimäel tõesti kurta. Ta on esi
nenud ettekannetega teadus
konverentsidel, jt üritustel mit
te ainult Eestis vaid ka välis
maal. Samuti oli Piirimäe mitu 
aastat giidiks Euroopa bussieks- 
kursioonidel, pidas loenguid 
giidide kursustel jne.

“Praegu olen põhiliselt arvuti 
taga, hiljuti sai valmis Eesti aja
loo IV köide. Osalen ka ülikooli 
juubeli puhul väljaantava üli
kooli ajaloo köite koostamisel,” 
tutvustas prof emeroma viima
se aja tegemisi.

Lepingule kirjutasid alla dekaan Jüri Sepp ja Hansapan
ga Tartu regiooni direktor Koit Semjonov. e n e k iv is ik

Majandusteaduskonna 
koostöö Hansapangaga
Ene K iv is ik
TÜ majandusteaduskonna 
dekanaadi juhataja

Esmaspäeval sõlmisid ma
jandusteaduskond ja Han
sapank koostöölepingu, mil
le eesmärk on pakkuda ma
jandusteaduskonnas õppi
jatele paremaid õppetingl- 
musi ning teadmiste raken
damist praktikas.

Kohustuste täitmist alustasid 
lepingupartnerid samal päeval. 
Pärast Hansapanga-nimelise 
auditooriumi avamist teadus
konna õppehoones võis panga 
Tartu regiooni direktor Koit

Semjonov veenduda, et kaks 
teaduskonna omandisse antud 
arvutikomplekti on dekanaadis 
juba töökorda seatud. Leping 
näeb ette ka praktikavõimalusi 
üliõpilastele, osalemist kirjalike 
tööde juhendamisel ning panga 
töötajate loenguid. Ka esimese 
loengu aja leppis raha ja pan
ganduse professor Mart Sõrg 
Koit Semjonoviga juba kokku.

Tänaseks on majandustea
duskond sõlminud mitu taolist 
lepingut. Nimeline auditoorium 
on Eesti Pangal, Tartu Linnava
litsusel, AS Sangar, Merita 
(praegusel Nordea) Pangal, vi- 
listlasühingul Hermes.

UT K Ü S I B

Millal vana kohvik oma 
uksed külalistele avab?
Vastab OÜ Vana Kohvik pro
jektijuht Taimi Akkel.

Kindlasti aprilli algul. Ootame 
külastajaid nii esimese korruse 
pubisse Krambambuli kui teise 
korruse lõunabufeesse ning 
kohviku kamina-ja rõdusaali.

Vana kohvik on läbi teinud 
põhjaliku remondi. Loodame, et 
julge värvilahendus ning sisus
tus meie külalistele meeldivad.

Esimese korruse pubi pakub 
meeldivat lõõgastust õlleklaasi 
ja krambabulipeekri taga, kus 
sagedasteks külalisteks saavad 
olema 7/Veesinejad. Pubi me
nüüvalik pakub kergeid suupis
teid, maitsvaid ja taskukoha- 
seid toite nii neile, kel sooviks 
ainult kõhtu täita, kui ka nõudli
kumale maitsele.

Teise korruse kohvikus on 
aga lõunaajal võimalus ise oma 
taldrikule meelepärast toitu va
lida.

OÜ Vana Kohvik pakub tee
nuseid ka väljaspool oma maja. 
Meilt saab tellida nii toite kui ka 
teenindust kohapeale. Endiselt 
saab kohvikus koosviibimisi pi
dada -  väiksemaid vastuvõtte 
erinevate kokteilsuupistetega, 
suuremaid koosviibimisi banke- 
tilaudadega, tähtpäevi eri me-

Sellisest savipeekrist saab 
krambambulit juua.
nüüga jne. Tellimusi võtame 
juba praegu vastu.

Loodame, et ülikooli uuene
nud kohvik suudab olla meeldi
vaks partneriks kogu ülikooli 
perele mitmel erineval viisil. 
Püüame igati sammu pidada 
kõrgkooli mitmekesiste ja are
nevate vajadustega.

Kohtumiseni uues vanas koh
vikus!

mailto:anepaio@erm.ee
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Tudengid Eesti-Vene suhetest
Aija Sakova
TÜ saksa filoloogia 3. aasta 
üliõpilane

Sankt-Peterburgis tolmus 
konverents “Kultuuride 
konfliktid”, mis oli ajendatud 
11. septembri sündmustest 
ning toetus suures osas 
Samuei Huntingtoni raama
tule ‘Tsivilisatsioonide kok
kupõrge”.

Osavõtjad Venemaalt, Ukrai
nast, Gruusiast ja Eestist aruta
sid konflikte Kaukaasias, islami 
rolli kaasaegses ühiskonnas, 
kasvatust ning ühiskonna mõju 
inimese identiteedi ja etnüise 
maailmapildi kujunemisel. Põ
hiküsimuseks tardaste ning 
sanktpeterburglaste jaoks jäi ka 
väljaspool konverentsiruume 
Eesti ja Venemaa ning eestlaste 
ja venelaste suhete analüüs.

Sankt-Peterburgis arutasid üliõpilased Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast ja Eestist kaasaja ühiskonna probleeme.
ERAKOGU

Pingete kui paratamatuse tunnistamine 
erinevate rahvuste vahel ühe riigi sees 
aitab meid sellest konfliktist välja viia.

Poliitika vaevab 
tudengite päid

Ilmselt ei julgeks keegi täna väi
ta, et Eesti ja Venemaa suhted 
on väga head ning et Venemaa 
ei kujuta isegi mitte meie ala
teadvuses Eesti jaoks ohtu. Vii
mase mõtte olemasolu tunnis
tamine on täiesti normaalne 
ning psühholoogiliselt mõiste
tav. Küsimus on vaid selles, kas 
me otsime sellele hirmule ning 
vastumeelsusele ka lahendusi.

Nii eesti kui vene tudengitel 
tuli tõdeda, et ei Eesti ega ka 
\fenemaa püüa piisavalt naa- 
berriiklike suhete parandamise 
nimel. Eelkõige on Eesti kui väi
keriik oma suurriigist naabri 
liialt silmast lasknud ning talle 
selja pööranud, vaadates vaid 
läände. Euroopa ning EL on ah
vatlevad ning ihaldusväärsed, 
kuid kahtlen sügavalt, kas eest
lane kunagi üldse tõeliseks 
eurooplaseks saab. Eesti on 
Euroopa piirialal ning on juba 
geograafiliselt palju tugevamalt 
põimitud Venemaa kui ühegi 
teise Euroopa riigiga. Kas juba 
see geograafiline seotus ei anna 
meile püsavat põhjust vaadata 
ka itta, mitte ainult läände?

Valu, mis tuleb ületada
Euroopas ringi sõites olen tihti
lugu kogenud, et tõelised 
eurooplased, kes on juba aasta
kümneid elanud demokraatli
kus ning kapitalistlikus ühis
konnas, jäävad mulle oma elu
tunnetuselt kaugeks ja võõraks. 
Samal ajal näivad endiste sot
sialistlike maade kodanikud lä
hedasemad ning nendega on 
lihtsam suhelda.

Just seepärast tunnetan vaja

dust Eesti ja Venemaa ning 
eestlaste ja venelaste tiheda
maks koostööks.

Põhitakistus, mille taha pal
jud rahvuste või etniliste grup
pide vaheliste probleemide ja 
konfliktide lahtirääkimised pi
dama jäävad, piinlikkus ning 
soovimatus, tihti ka võimetus 
neid ületada. Just viimastega 
võitlesid ka Tartu, Tbilisi ning 
Sankt-Peterburgi tudengid, kui 
tuli rääkida ja arutada suur- 
ning väikeriigi ja suur- ning väi
kerahvuse heanaaberlike suhe
te võimalikkuse üle.

Raske oh välja öelda ning 
põhjendada inimestele, kellega 
olid juba kujunenud väga head 
suhted, miks eestlased venelas
test halvasti mõtlevad või miks 
venelased näiteks grusiinidesse 
halvustavalt suhtuvad. Keeruli
ne oli seletada oma venelasest 
sõbrale, miks sa tema riigi välis
poliitilise tegevusega kuidagi 
nõus ei saa olla. Veelgi raskem 
oli venelastel tunnistada oma 
riigi ja valitsuse vigu ning püü
da tagasihoidlikult õigustada 
või vähemalt tagamaid selgita
da. Eestlastel tuli aga võtta vas
tutus Eesti venelaste kohatise 
ebaõiglase kohtlemise eest. Tuli 
tunnistada nii endale kui teiste

le, et Eestis on regioone, kus 
venelastel puuduvad võimalu
sed täisväärtuslikuks eluks, 
rääkimata keeleõppest. Riik 
nõuab aga, et kõik siinsed vene
lased oskaksid riigikeelt.

Arutelu oli tõeliselt raske 
ning rusuv, kuid rõõm problee
mi tunnistamise, enese ning 
eelarvamuste ületamise ja ära- 
kuulamisvõime üle oli mitme
kordselt suurem.

Rahvus ei võrdu riigiga
Oluliseks kujunes küsimus, kui
das on võimalik, et tunded ve
nelaste kui ühe rahvuse esinda
jate vastu saavad olla vägagi 
positiivsed, kuid need ei välista 
ega tee olematuks hirmu ning 
kohati isegi vaenu Venemaa kui 
riigi vastu.

Viimasest tulenevalt tundus 
kõigile konverentsil osalenutele 
mõistlik mitte ajada omavahel 
segi rahvust ja rüki või neid 
hoopiski võrduma panna. Riik 
on rohkem kui pelgalt ühest 
rahvusest inimeste kogum: tal

on poliitilised ning majandusli
kud huvid. Nii võib näiteks olla 
probleemide olemasolu Kau
kaasias Vene Föderatsioonile 
poliitiliselt või majanduslikult 
kasulik nagu ka negatiivne pro
paganda Eesti vastu.

Enamiku seisukoht oli, et ei 
tohiks alahinnata poliitiliste 
ning majanduslike tegurite 
mõju ja osakaalu n-ö etniliste 
konfliktide tekkimisel.

Eesti venelased ja Vene
maa venelased

Tartu tudengid küsisid endalt: 
miks on nii, et Venemaa vene
lastega on suhted väga positiiv
sed, kuid samal ajal jääb teatav 
okas hinge, kui mõelda vene 
vähemusele Eestis.

Samal ajal ei ole eestlased 
ilmselt ainuke rahvas, kes kan
nab endas vaenulikku pilti vä
hemusrahvustest. Need pildid 
osutuvad aga tihtilugu klišee
deks, mis ei jõua meieni otsese 
kogemuse, vaid erinevate va
hendajate (meedia, vanemad

jne) kaudu. Kandes endas neid 
vaenulikke pilte, aitame me 
kaasa või isegi soodustame etni
liste konfliktide tekkimist.

Ükskõik kui suure kogukonna 
võõras rahvus ka ühe riigi sees 
moodustab Jääb talle alati külge 
teatav varjund, mis on tingitud 
kogukonna teistsugususest. Vä
hemusrahvus tajub ise oma tei
seks olekut, kuna tema kultuur, 
traditsioonid ning käitumismal
lid erinevad kohalike omadest. 
Tekib olukord, kus vähemus
rahvuse esindajad ei soovigi su
landuda kohalikku kultuuri
ruumi, vaid püüavad teadlikult 
või alateadlikult oma eripära 
säilitada. Ka kohalikud tunneta
vad vähemusrahvuste teist- 
sugusust ning tihti ei mõista 
nad teise käitumise tagamaid, 
mistõttu võidakse seda seosta
da ohtlikkusega.

Seepärast on oluline tead
vustada endale eestlaste ning 
venelaste kui vähemusrahvuse 
suhte olemust. Endale tuleb aga 
tunnistada, et kirjeldatud pinge 
erinevate rahvuste vahel ühe 
riigi sees on normaalne ning 
paratamatu. Alles selle parata
matuse tunnistamine saab 
meid välja viia sellest igavesest 
konfliktide labürindist.

Pesakastid botaanikaaia lindudele Ikooninäitus ülikoolis
Varje Sootak

Kevadisel pööripäeval sai 
botaanikaaed juurde mitu 
uut lindude pesakasti.

Botaanikaia Sõprade Selts oli 
kutsunud hommikul kella poole 
üheksaks botaanikaaeda linna 
ja ülikooli juhte ning teisi huvili
si. Ülikooli esindasid õppepro
rektor prof Volli Kalm, bioloogia- 
geograafiateaduskonna de
kaan prof Ain Heinaru, prof 
Martin Zobel jt. Kohal olid ka 
linnapea Andrus Ansip ja voli
kogu esimees prof Aadu Must.

Botaanikaaia direktor Heiki 
Tamm ütles enne pesakastide 
paigaldamist, et botaanikaaeda 
tahetakse ka väiksemaid linde 
meelitada, nagu lihaseid, lina- 
västrikke, kärbsenäppe ja teisi, 
kes aias kasu toovad.

Botaanikaaia Sõprade Seltsi 
esimees Georg Aher ütles UTle, 
et selts tegutseb alles lühikest

15.-17. maini on avatud 
muuseumis ikoonirestaureeri- 
mise töötuba'ning saab kuulata 
loenguid vene ikoonimaalist. 
Üritust aitavad korraldada Ees
ti Kunstiakadeemia ikoonires- 
taureerimise õppetool ning kü- 
lalislektorid Riiklikust Vene 
Muuseumist Peterburis.

Selle pesakasti paigaldas lindudele botaanikaaeda 
õppeprorektor Volli Kalm. v a r je  s o o t a k

aega ning et selle üritusega ta
hetakse endast ka rohkem mär
ku anda. “Tore, et nii linnapea 
kui volikogu esimees innukalt

pesakastide ülespanemise mõt
test kinni haarasid. See läheb 
hästi kokku ka kokku linna hal- 
jastamiskavaga.”

Eile avati TÜ Kunstimuuseumis 
ülikooli taasavamise 200. aas
tapäevale pühendatud näitus 
“Püha püt -  vene ikoone kunsti
muuseumi kogust”.

Väljapanek annab põgusa 
ülevaate tähtsamatest vene 
ikoonimaali teemadest 18.-19. 
sajandi ikoonide vahendusel. 
Muuseumi direktor Inge Kukk 
ütles, et TÜ Kunstimuuseumi 
vene ikoonikogu on üks suuri
maid Eesti muuseumides.

Näitusel saab vaadata vana- 
usulistele iseloomulikku ikooni
maali, külakunstnike primiti
vistlikku kunsti ja Euroopa 
kunstistiilide mõjutustega 
suurlinnade ikoonimaali tööko
dade loomingut. “Tahame selle 
näitusega lähendada Tartus 
eesti ja vene kultuuripublikut 
ning loodame, et ka vene keelt 
kõnelevad kultuurihuvilised 
meie muuseumi varadega tut
vuma tulevad,” ütles Inge Kukk.

U U D IS E D

Professor Fr. G. 
von Bunge 200
13. märtsil avati Tallinnas Lai tn
31 majal TÜ prof Friedrich 
Georg von Bunge (1802-1897) 
mälestustahvel.

Akadeemia Nord professor 
Peeter Järvelaid ütles UTle, et 
Bunge oli üks 19. sajandi kuul
samaid Tartu Ülikooli juurapro
fessoreid ja ning ajaloolasi. 
”Bunge on ka Balti eraseaduse 
kodifitseerija.”

Pärast tahvli avamist majal, 
kus elas Tallinna justiitsbürger- 
meister, avati Eesti Ajaloomuu
seumis Bunge 200. sünniaasta
päevale pühendatud näitus.

Näituse koostasid Tallinna 
Linnavalitsus, Tallinna Linnaar
hiiv ja Eesti Ajaloomuuseum.

24. aprillist saab väljapane
kut vaadata ka TÜ Ajaloo Muu
seumis, 27. aprillil toimub üli
koolis konverents “Fr. G. von 
Bunge 200”.

Looduskaitseringi 
aastapäev
Homme kell 12 algab TÜ geo
graafia instituudis (Vanemuise 
46-327) Tartu üliõpüaste loo
duskaitseringi 44. aastapäeva 
koosolek.

Ringi president Taavi Nuum 
teeb kokkuvõtte aastasest tege
vusest. Taavi Pae peab ettekan
de “Looduskaitseringi sõprus- 
talu Lanksaare”.

Kauaaegse Eesti Looduskait
se Seltsi esimehe ning ringi asu
taja ja juhendaja Jaan Eüarti 
ettekande teemaks on “ENSV 
looduskaitseseadus 45”.

Ringi vilistlased meenutavad 
60ndaid aastaid.

Kuulatakse presidendikandi
daate ning valitakse uus presi
dent. Praegune president Taavi 
Nuum lubab uuesti kandideeri
da. “Veel on lubanud kandidee
rida Triinu Jainus ja Kadri Au
väärt,” ütles Nuum.

Üldkogus hääletatakse ka 
Tartu Keskkonnahariduse Kes
kuse ja Eesti FSC liikmeks astu
mist.

Pidulikul aastapäevaõhtul kl
18 Saksa Instituudi saalis (Kas
tani 1) on avatud fotonäitus 
ning näidatakse slaide ja filme 
ringi tegevusest.

Juristid esitlevad 
uut kirjandust
25. märtsil kell 15 esitletakse 
Avatud Eesti Fondis kogumikku 
„Kohtute sõltumatus ja kohtu
süsteemi toimimise efektiivsus 
Eestis" ja ajakirja Rechtstheorie 
Eesti erinumbrit.

Taasiseseisvunud Eesti koh
tusüsteem on toiminud ligi 
kümme aastat. Kohtusüsteemi 
efektiivse toimimise vältima
tuks eeltingimuseks on kohtute 
sõltumatus. Kogumiku kümne
konnas artiklis esitatakse täi
tevvõimu, kohtunikkonna ja 
õigusteadlaste arvamused koh
tute sõltumatuse, Eesti tulevase 
kohtusüsteemi, kohtuniku ot- 
sustusliku sõltumatuse ja kii
rendatud kohtumenetluse 
problemaatikas.

Kogumiku on kirjastanud 
sihtasutus Iuridicum, kes üllitas 
ka raporti “Kohtuvõimu sõltu
matus Euroopa Liiduga ühine
mise protsessis. Kohtute sõltu
matus Eestis” (kättesaadav 
Iuridicumi andmebaasi www. 
juridica.ee trükiste rubriigis).

Samas esitletakse K. Engischi,
H. L. A. Harti, H. Kelseni, U. 
Klugi ja K. R. Popperi asutatud 
ajakirja Rechtstheorie Eesti eri
numbrit. See on rahvusvahelise 
sümpoosioni „Seadusandlus ja 
õiguspoliitika" Tartu, septem
ber 2000 pinnalt ilmunud ar
tiklitega.
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Õ N N I T L E M E

Agu Tamm 60
Arstiteaduskonna korralistest 
professoritest ligi iga viies on 
lõpetanud ülikooli 1966. aastal. 
On see nüüd kambakraatia või 
asjaolude kokkulangemine. Pi
gem viimane, sest konkursisõe- 
last läbipääsemine on selle 
ameti taodemiseks piisavalt tõ
sine protseduur. Võimalik, et 
see illustreerib põlvkondade 
vahetust ülikoolis, kus kuue
kümnendatel ülikooli lõpeta
nud on järglasteks neile, kel tuli 
täita tühjaksjäänud professuu
rid sõjajärgsetel aastatel. Kind
lasti peegeldab see aga ka ni
metatud kursuse tugevat taset.
25. märtsil tähistab oma juube
lit ka 1966. aastal TÜ lõpetanud 
laborimeditsiini professor Agu 
Tamm, kelle tööraamat on igav
-  ainult Tartu Ülikool.

Tamm alustas meditsiini 
kesklaborist, mis hiljem muutus 
ÜMPIks, viimased 10 aastat aga 
on struktuuriüksuseks märgi
tud siseküinik. Juubilar on ka
destamisväärse järjekindlusega 
arendanud suhteid ja teinud 
koostööd ka rahvusvaheliselt. 
Esiletõstmist väärib laia tun
nustust pälvinud koostöö Soo
me gastroenteroloogidega prof 
Kaljo Villako töörühmas ning la
borimeditsiini arendamiseks 
TEMPUSe projekti elluviimine, 
akadeemilise laborimeditsiini 
õppetooli rajamine.

Teadusteemadest on olulise
mad soole mikrofloora uurimi
ne kaudsete meetoditega, kroo
niline gastriit, hüpolaktaasia, 
laborimeditsiini õpetamine. 
Epidemioloogilised uuringud 
hüpolaktaasia ja gastrüdi levi
kul on Tammest teinud vüunud 
ekspeditsioonide korraldaja. 
Tamme tööd on tunnustatud

kahe riikliku teaduspreemiaga.
Ka maailmaparandamine on 

tema elus olnud tähtsal kohal, 
ühisest tööperioodist ÜMPIs on 
meenutada, kuidas ta sageli 
kõiksugu koosolekutele tõttas, 
oli aktiivne IME-projekti osaline 
ja Tartu linna rahvasaadik.

Sisekliinikus püüab Agu 
Tamm igapäevasesse kliinilisse 
rutiini tuua sisse vajadust arsti- 
töö ja laboritöö arusaamu lä
hendada ning saada üle medit
siini ülispetsialiseerituse sea
tud tõketest.

Eesti laborimeditsiinil on tä
naseks suures osas tänu juubi
lari jõupingutustele kindel jal
gealune. Residentuuri lõpeta
nud teevad juba ilma meie eri
alal ja mis peamine -  konkurss 
residentuuri kohtadele on suur. 
See aga on kõikide meie prae
guste laboriarstide unistuse täi
tumine.

Palju õnne sünnipäevaks!

Margus Lember
endine õpilane ja nüüdne 

Sisekliiniku juhataja

Ene Ora
kursusekaaslane ja kolleeg 

ühendlaborist

50
Hille Roots,
koordinaator -  23. märts 
Judith Štrömpl,
erakorraline teadur -  25. 
märts

55
Irina Skrebova,
õpetaja -  24. märts 
Juhan Kala, 
meister -  27. märts

60
Helgi Oks,
vaneminsener -  24. märts

IN M E M O R I A M

Jaan Simisker
16, nov 1937 -17 . märts 2002
Leinab perekond, leinab ülikool, 
leinavad sõbrad. Jaan Simiskeri 
võttis meilt raske haigus. Jaan 
töötas bioloogia osakonna lõpe
tamisest peale (1962) Tartu 
ülikooli teaduri, õppejõu ja pro
dekaanina. Ta oli jõudmas oma 
teaduslike arenduste tippu -  
bioplasti tehnoloogia väljaaren
damiseni.

Ma meenutan teda siin kui 
kursusekaaslane ja sõber. Need 
mälestused algavad 1957. aas
tast, mil me astusime Tartu 
Riiklikku Ülikooli. Jaan, pärit 
Pärnu suurelapselisest pere
konnast, paistis kursusekaas
laste seas välja märksa vanema
na -  oma teadmiste ja diskus- 
sioonivõimelisuse poolest. Jaani 
iseloomustas filosoofiline haar- 
deulatus asjus, mida me alles 
hakkasime õppima. Ta oli nagu 
sündinud teadlaseks. 1960n- 
date alguses oh ta eestvedajaks

vaidluskohtumiste korraldami
sel Lõssenko-meelsete õppejõu
dude ja üliõpilaste vahel.

Jaan Simisker (huvitaval 
kombel oma õest Leenu 
Sümiskerist erineva perekon
nanimega) jääb meie mälestus
se toreda sõbra ja eeskujuvääri- 
va teadusmehena.

Mart Viikmaa 
kursusekaaslane

TÜ T E A D L A S T E  A N D M E D  L E K S I K O N I

Teadusloolaste Eesti Ühendus ootab andmeid 4-köitelise “Ees
ti teaduse biograafilise leksikoni” II köitesse (tähed Kj-O), mis 
ilmub 2003. aastal.
Osa TÜ teadlasi on juba saatnud oma eluloolised materjalid 
ning hiljem neid täiendanud. Kuid osa, eriti noorema põlvkon
na teadlasi, ei ole oma autobiograafiaid veel saatnud või pole 
lähetanud viimaste aastate tegevuse täiendmaterjale. Palume 
seda teha kindlasti lähematel kuudel.
Kuna I köide (A-Ki) on juba ilmunud, soovitame valida sealt 
oma eluloo koostamise malliks mõni teie erialale sobiv biograa
fia. Allkirjastatud autobiograafiale lisada elu- ning töökoha 
aadress ja telefoninumbrid, e-post.
Igas eluloos (kuni 2 arvutilehekülge) peaks olema:
• perekonna-ja eesnimi (kui perekonnanimi on muutunud, 

tuua ka endine nimi koos muutmise aastaga);
• sünniaeg ja -koht (sünniaegse administratiivsüsteemi jär

gi);
• oma teadusala nimetus(ed);
• mitte-eestlastel ka rahvus;
• perekondlik päritolu: vanemate amet võimalikult konkreet

selt (arst, kooliõpetaja, tööline, sepp, jurist, teadlane jne, 
teadlasperekonna puhul märkida nimeliselt sugulusaste 
(isa/ema,poeg/tütar, õde/vend, abikaasa);

• haridustee: lõpetatud keskhariduskooli nimi lõpetamise 
aastal ja kõrgkoolid (täpsed nimetused) ning aspirantuur 
(kus, millal lõpetanud);

• teaduskraadid, kaitsmise aasta ja koht (asutus), väitekirja
de originaalpealkiri (kui ilmus trükis, siis koht ja aeg);

• täiendõppus: kodu- ja välismaised teadusasutused ning 
kõrgkoolid, seal töötamise korral ka ametinimetused;

• teadustegevus: töökohad kronoloogiliselt kodu-ja välismaa 
teadusasutustes ja kõrgkoolides;

• teaduslooming: uurimisvaldkonnad ja -alad, koolkonnad, 
kuhu loete end kuuluvaks; teadustöö tähtsamad tulemu
sed, avastused, leiutised, ekspeditsioonid; tähtsamad loen
gukursused;

• osavõtt kodu- ja välismaistest teadusorganisatsioonide te
gevusest ja väljaannete toimetamisest;

• kodu-ja välismaised teaduspreemiad ning auhinnad;
• teadustrükiste arv, sh monograafiad ja õpikud, samuti tea

dust populariseeriv tegevus.
Biograafia lõppu tuua tähise T järel kronoloogilises järjekorras 
oma olulisemad teadustrükised (pealkiri originaalkeeles, il
mumisaasta ja -koht) ning tähise В järel Teie kohta avaldatud 
kirjutised, sh personaalnimestik, isiklik fond arhiivis, muuseu
mis või mujal.
Materjalid saata: Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti 
Ühendus,Tallinn, 10143, Estonia pst 7 .
Info: tel 6 454 415, 6 454 594.

Prof Karl Siilivask
ETBL-i peatoimetaja

©AKADEEMIA nr. 3
Tiit Saare. Kust on pärit Eesti riigivapp?
Leonidas Donskis. Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl:
Kolme kõlbelise eluloo visand
Ott Kurs. Salme Nõmmik: Aeg, ruum, ideed
Jüri Talvet, Arturo Casas Vales. Galicia ja galeegid
Xos£ Maria Alvarez Caccamo, Chus Pato, Emma
Couceiro. Galeegi luulet
X. Luis M6ndez Ferrin. Šahh. Matt
Denis Tiapido. Kunsti tragöödia ja teaduse võidukäik
Donald Davidson. Kas ratsionaalsusteadus on võimalik?
Bruno Mölder. Anomaalne monism ja psühhofüüsilised
seadused
Valdemar Teppich-Kasemets. Põrandaaluste juhi paljas
tusi. VII

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Tiigi 78 375 961 tyk@psych.ut.ee

E U R O S T A T  
EURO I N F O R M A T S I O O N I  K E S K U S E S

TÜ Raamatukogu Eurodokumentatsiooni Keskusel (EDK) on 
vormistatud parool tasuta juurdepääsuks Euroopa Ühendus
te Statistikatalituse (Statistical Office of the European 
Communities) EUROSTATi kodulehel http://europa.eu.int/ 
comm/eurostat/ olevate monograafiate täistekstidele, samas 
on võimalus ka materjalid kogumahus pdf-failina salvestada. 
EUROSTATi kodulehel on ka tasuta võimalik leida statistilist 
lühiinfot, kuid mitte mahukaid käsitlusi ühel või teisel teemal. 
Üldjuhul on monograafiate juures toodud vaid hind ja võima
lus neid väljaandeid eurode eest tellida.
Toon mõned näited EDKs täies mahus kättesaadavate mono
graafiate kohta: Disability and sodalparticipation in Europe, 
Patterns and trends in international migration in Western 
Europe, Employment and labour market in Central European 
countries, Consumers in Europe -  Facts and Figures.

International Statistical Yearbook
Tänu majandusteaduskonnale on nüüd raamatukogu arvuti
andmebaaside ruumis võimalik kasutada rahvusvahelise sta
tistika kogumikku “International Statistical Yearbook 2000”, 
mis sisaldab EUROSTATi, OECD, IMF, UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organisation) andmestikke.

Ruth Tammeorg
Eurodokumentatsiooni Keskus TÜ Raamatukogus

P U H K - M O R N E R I  N I M E L I N E  
S T I P E N D I U M

Puhk-Mörneri stipendiumi asutas TÜ Sihtasutuse juurde 
Aare Ruth (Puhk) Mörner ja Magnus Mörner ajaloo-, õigus
teaduse-ja eriti õigusajaloo-alase uurimistöö toetamiseks TÜs. 
Sel aastal määratakse stipendium ühele TÜ ajaloo ja ühele 
õigusteaduse, iseäranis õigusajaloo magistrandile või dok
torandile, kes on EV kodanik. Stipendiumite suuruseks on 20
000 krooni. Määramisel võetakse aluseks õppeedukus, eriala
ne ja ühiskondlik tegevus.
Kandideerijatel esitada TÜ postikantseleisse (ph II korrus, 
ruum 207) 14. maiks: stipendiumitaotlus koos ülevaatega 
erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, ülevaade kavandata
vast uurimistööst, juhendava õppejõu soovitus, dekanaadis 
kinnitatud väljavõte õpinguraamatust. Stipendiumi saaja tea
tatakse selle aasta sügissemestri alguseks.

TU R A A M A T U P O O D  T E A T A B
26. märtsist 2. aprillini toimub TÜ raamatupoes soodushinda
dega meditsiini-ja psühholoogiaalase kiijanduse näitusmüük. 
Esindatud on kirjastuste Elsevier Science, Oxford University 
Press, Pearson Education, Springer Verlag, Thieme ja John 
Wiley & Sons väljaanded. Raamatuid saab katellida.

ACTA DIURNA
25. märtsil kell 16 toimub ph aud 
102 vabade kunstide kutsutud 
prof Ain Kaalepi “Akadeemia se
minari” järgmine loeng “Ajakirja 
“Akadeemia" keelest” . Info: 
Triin Lett, tel 375 669.

KAITSMISED
27. märtsil kell 12.15 kaitsevad 
Näituse 20-216 õigusteaduskon
nas magistritöid:
Triin Bartels "Kontserni loomise 
õiguslik kontroll". Juhendaja 
prof P. Varul, oponent mag iur I. 
Nurme la;
Janno Lahe “Süü deliktiõigusliku 
vastutuse alusena". Juhendaja 
mag iur T. Tampuu, oponent 
mag iur M. Kingisepp.

12. aprillil kell 14.15 kaitseb Riia 
23-217 TÜ MRI nõukogus dokto
riväitekirja geneetika erialal Rita 
Hõrak "Regulation of transposi-

tion of transposon Tn4652 in 
Pseudomonas putida". Juhen
daja: dots Maia Kivisaar (TÜ 
MRI). Oponent: Dr Harri Savilah- 
ti, Inst. of Biotechnology 
(Helsinki ülikool). Info: Siiri Altra
ja, tel 375 034.

LOENGUD
27. märtsil kell 18 "Kik oless 
justku eilä ollu" -  Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kuse jututarõ külaliseks on näitle
ja ja luuletaja Lembit Eelmäe. 
Kõik huvilised on oodatud kuula
ma. Keskus asub Lossi 38 (vana 
anatoomikum). Lisainfo: Triin Iva, 
tel 375 422.

TEATED
26. märtsil kell 10.15 tutvustavad 
Peeter Kukk ja Toomas Petersell 
Lossi 3-112 Euroopa suurimat in
fotehnoloogia messi CEBIT 
2002.

SPORT
23. märtsil kell 11 on TU spordi
hoones (Ujula 4) Eesti üliõpilaste 
harrastajate korvpalliturniiri finaal
8 parima meeskonna ja 6 nais
konna vahel. Kohamängud 
13.30-15.

24. märtsil toimuvad Tallinnas 
Paul Kerese malekeskuses Eesti 
üliõpilaste male meistrivõistlused.
9 vooru Šveitsi süsteemis aja- 
kontrolliga 15 min mängijale. 
Võistkondlikus arvestuses 3 
meest ja 1 naine samast kõrg
koolist. Mängus on väärt auhin
nad. Registreerida saab ka ko
hapeal. Info: www.ut.ee/easl, tel 
333 233.

26. märtsil on Tallinnas Kristiine 
spordihoones Eesti üliõpilaste 
saalijalgpalli meistrivõistlused. 
TÜst osaleb 3 võistkonda. Info: 
www.ut.ee/easl 07 333 233.

25. märtsil saalijalgpalli seminar 
Tallinna Tehnikakõrgkoolis (Pär
nu mnt 62) Portugali jalgpalli- 
spetsialisti Pedro Diose eestve
damisel. Osavõtt tasuta, eelre
gistreerimine vajalik. Info: 07 333 
233, easl@ut.ee, Tiina Beljaeva, 
EASL arendusjuht

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimajas

Neljapäeval, 28. märtsil kell 19 
Bachi “Johannese Passioon” 
BWV 245 -  Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, Tallinna Kammer
orkester, dirigent Paul Hillier 
(Inglismaa). Piletid 100, 150 kr.

KINOS ILLUSIOON
Kollide kompanii (2001). Kl 11, 
12.45, 14.30, 16.15.
Võidusõit (2001). Kl 18, 20, 22.
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Tartu ja Groningeni 
ülikooli koostööst
19.-23. märtsini külastas üli
kooli Groningeni Ülikooli välis
suhete osakonna esindaja Regi
ne van Groningen.

TÜ välissuhete talituse pea
spetsialisti Lea Kivi sõnul sõlmiti 
Tartu Ülikooli ja Groningeni Üli
kooli vahel 1995. aastal part- 
nerlusleping, mis on olnud alu
seks vastastikusele tihedale 
koostööle.

Groningeni Ülikooli esindaja 
külastas usu- ja  filosoofiatea
duskonda, kellega on välja ku
junenud tihe ja pikaajaline 
koostöö. Koostöö toimib ka sak
sa filoloogia ja soome-ugri kee
leteaduse vallas. Külaline otsis 
võimalusi mõlemale poolele ka
sulike uute kontaktide tekkeks, 
kohtudes õigus-, arsti-, majan
dus- ja sotsiaalteaduskonna 
esindajatega. Ta viibis ka IT-osa- 
konnas ning Eurokolledžis. Re
gina van Groningen ütles Tar
tust lahkudes, et nende ülikool 
on väga huvitatud koostöö jät
kumisest ja arendamisest.

Lähenevad 
üliõpilasesinduse 
valimised
Tartu Ülikooli Üliõpüasesin- 
duse valimised toimuvad 
23.-25. aprillini.

Kandidaate saab üles sea
da 10-12 ööpäeva enne vali
miste algust.

Nimekirjad esitada üliõpi
lasesinduse ruumi Ülikooli 
18b.

Info: üliõpilasesindusest 
Ülikooli 18b, tel 375 400.

Tähelepanu!
19. aprillil ilmub ka Univer
sitas Tartuensise valimiste 
erinumber, mis tähendab, et 
kandideerivate nimekirjade 
soovikohased tutvustused ja 
fotod peab iga nimekirja 
koordinaator organiseerima 
toimetusesse hiljemalt ree
deks, 12. aprilliks. Soovitav 
oleks kohe pildistama minna, 
sest internetifotod küljenda
miseks ei sobi.

T Ä N A  L E H E S

Intervjuu
Tartu ja Bergeni 
Ülikooli magist
randi Nele Holloga 
LK 3

Tartu Üliõpilas
mängud 2002
LK 2

Valitsus kiitis 
heaks 3+2  
õppesüsteemi
LK 2

Lihavõttenäitus 
raamatukogus
LK 3

Hollandi restau
raatorid TÜ 
Raamatukogus
LK 3

Skytte
Varje Sootak

Vaevalt aimas keemiatu- 
deng Andrus Ansip dotsent 
Tullio llometsaga ülikooli 
ajaloo muuseumi tarvis va
navara tassides, et linna
peana aitab ta Ise aima 
materI ajalugu põlistada.

Sellessamas ajaloomuuseu
mis andis rektor Jaak Aaviksoo 
talle linna ja  ülikooli koostöö 
edendamise eest Skytte medali. 
Ülikoolil on 1995. aastast alates 
saanud meeldivaks tavaks tun
nustada Skytte medaliga poliiti
ka-ja ühiskonnategelasi, kes on 
eelmisel aastal oluliselt kaasa 
aidanud ülikooli ja kõrgharidu
se arengule. Rootsi kindralku- 
berner Liivi-, Karjala- ja Ingeri- 
maal Johan Skytte oli Academia 
Gustaviana idee algataja ja üli
kooli esimene kantsler.

Sümboolsest koostööst 
konkreetseni

Andrus Ansip arvab, et nii linn 
kui ülikool on olnud viimastel 
aastatel valmis konstruktiivseks 
koostööks. “Ma ei näe rivaalitse
miseks mingit põhjust, nagu 
nõukogude ajal konkureerisid 
mõlemad juhtkonnad ehitusli- 
miitide ja fondide saamisel.” Ta 
nendib, et Tartu oli, on ja jääb 
ülikoolilinnaks. Samas ei eita tä
nane linnapea enne teda toimi
nud koostööd, müle näiteks 
toob ta osaluse ülikooli staadio
ni renoveerimisel, Ujula tänava 
spordihoone tribüünide soeta
misel jm.

Üheks tähtsamaks linna ja 
ülikooli ühistegevuseks peab 
Ansip Jaani kiriku tornikiivri 
taastamist. “See ei ole küll koos
töö, kus linn ülikooli otseselt 
millegagi toetab, vaid koos rek
toriga algatasime tornikiivri an
netuste kogumise, mis rahva 
hulgas hea vastukaja leidis.”

Üliõpilane on Tartu kodanik
Märkimata ei saa jätta ka Raa
tuse tänava ühiselamu kinnis
tut ja peahoone vastas asuvat 
kaht hoonet, mis linn ülikoolile 
tasuta võõrandas. Ansip hindab 
ühiselamu alla jäävat kinnistut 
umbes lOmüjoniliseks kingitu
seks.

“Loodan, et ülikool on suuteli
ne hooned Küütri2/Ülikoolil3 
ja Ülikooli 15 ka korralikult re
montima. Kui ülikool vajab sel
leks riigi tuge, aitab linnavalit
sus seda ka saada,” ütles Ansip.

Linnavalitsus on maksnud 
vaatamata seaduste mitmesu
gustele tõlgendusvõimalustele

• 6

Tartu Ülikooli tudengid võitsid harjutuskohtu võistluse

medal ülikoolilt linnapeale

Reet Oorn
Eesti Harjutuskohtu Seltsi 
juhatuse liige

Tänavuse harjutuskohtu- 
võistluse võidu pälvisid Tar
tu Ülikooli juuratudengid 
Kristina Vind, Indrek-lvar 
Määrits, Kalev Mändmaa ja 
Martin Tamme.

Teise ja kolmanda koha hõi
vasid Õigusinstituudi võistkon
nad. Parima oraatorina märkis 
kohtukolleegium ära Martin 
Tamme TÜ õigusteaduskonna 
võistkonnast. Seni on TÜ võist-

konnad jäänud võitmatuks, sest 
varasemate aastate esikohad 
on samuti tulnud neüe.

23. märtsil toimunud Eesti 
viiendal harjutuskohtuvõistlu- 
sel panid oma teadmised suuli
ses voorus proovüe kuus võist
konda ning esindatud oli neli 
õigusharidust pakkuvat kõrg
kooli -  Tartu Ülikool, Õigusinsti
tuut, Akadeemia Nord ja Con
cordia Rahvusvaheline Ülikool.

Käesoleva aasta võistluseks 
koostatud kaasus oli EV Põhi
seaduse 10. aastapäevaga seo
ses põhiseaduse ja riigiõiguse

t

valdkonnast.
Võistlejate kirjalikke töid hin

dasid Kohtunike Ühingu liik
med. Suulises voorus hindasid 
võistlejate oskusi kohtunikest, 
teadlastest ja teistest tuntud ju
ristidest koosnev 91iikmeline 
kolleegium. Sedakorda oli koh
tukolleegium erakordselt ak
tiivne ning tudengite teadmi
sed ja võistlusnärv pandi tõsi
selt proovüe. Võistluspingele 
vaatamata leidsid osalejad, et 
nad said igati huvitava ja kasuli
ku kogemuse.

Auhinnad pani välja Riigiko-

I

Tartu linnapea Andrus Ansip tunnistab, et elu linnas keerleb ülikooli ümber, ja a k n ils o n

S K Y T T E  M E D A L I G A  A U T A S U S T A T U D

Peaminister 
Mart Laar (1995)

Prantsuse suur
saadik Jacques 
Faure (1998)

Sotsiaalminister 
Marju Lauristin 
(1995)

Norra suur
saadik Kai Olaf 
Lie (1998)

Riigikogu liige 
Mihkel Pärnoja 
(1996)

Taani suursaadik 
Svend Roed 
Nielsen (1998)

Rootsi suur
saadik Katarina 
Brodin (1998)

President 
Lennart Meri 
(2001)

pidevalt üliõpilastele toimetule
kutoetust.

“Oleme rektoriga järjekind
lalt seisnud selle eest, et üliõpi
lasi koheldaks kui riigi võrd
väärseid kodanikke. Tudengite

toimetulekutoetuste summaks 
prognoosib linnapea tänavu ligi 
30 mÜjonit krooni. “Ma ei saa 
öelda, et linnapeana tudengite 
eest seismine oleks täiesti oma
kasupüüdmatu. Kui näiteks tu

dengid vormistavad end rah
vastikuregistris Tartu linna ela
nikena, siis kaasnevad linnale 
riiklikud finantseeringud -  ko
haliku omavalitsuse toetusfond 
suureneb ja linnal on võimalik

selle rahaga näiteks ühiselamu
te ehitamisel osaleda.”

Linn toetab Tartu Üliõpüaskü- 
la ühiselamute projekti aastas 3 
miljoni krooniga.

Nii ülikoolis sündivad innova- 
tiivsed ideed, mille näiteks toob 
linnapea teadushuvikeskust 
AHHAA, kui teised TÜ pilku
püüdvad objektid on ka tartlas
te ja turistide tarbeks.

Näiteks botaanikaaia uue 
kasvuhoone ehitamiseks ja la
guneva müüri remondiks ka
vandas linn 900 000 kr.

Linnakassast on tänavu toe
tatud ülikooli raamatukogu esi
se haljastamise projekti 
100 000 krooniga.

Ülikooli avatus 
linnakodanikule

Kestev koostöö ülikooliga on ka 
Toomkiriku varemete konser
veerimisel. “Tööde kogumaksu- 
must arvestades on esialgne 
200 000 krooni küll väike raha, 
kuid selle rahaga sai asi käima 
lükatud -  valmis projekt ja oste
ti esimesed kivid. Eelmisel aas
tal anti juba müjon krooni ja 
sama number on ka selle aasta 
eelarves. Loodame, et Tartus 
2005. aastal toimuvateks han
sapäevadeks on Toomkiriku va
remed korda tehtud.” 

Linnavalitsus on ka ülikooli 
korvpallimeeskonna üks spon
soreid. Samuti toetatakse mais 
toimuvaid üliõpüasmänge.

“Kui AHHAA-keskuse inter
aktiivsed näitused toovad aas
tas ligi 50 000 külastajat, siis 
peame väga tõsiselt mõtlema, 
kuidas saaks AHHAA väljapa
nekud muuta püsiekspositsioo
niks. Kui leiame partneri, kes 
ehitaks hoone, miks mitte era- 
investori, oleme valmis ka raha
liselt toetama.”

Ülikool ja Ansip
Andrus Ansip on lõpetanud 
Tartu Ülikoolis orgaanüise kee
mia eriala 1979. aastal. “Vist 
ükski “orgaanik” ei saanud kõr
vale jääda orgaanüise keemia 
õppejõu Ttillio Ilometsa aktsioo
nidest. “Tal oli igal pool oma 
“agentuur”, nii et kui kuskil 
vana mööblit, aparatuuri vmt 
välja vahetama hakati, oli ta 
kohe jaol ja korjas väärtusliku
ma ajaloomuuseumi jaoks. Olen 
koos temaga päris palju varan
dust muuseumi tassinud,” 
meenutab tänane linnapea.

Ülikooli lõpetamise järel on 
Ansip töötanud orgaanüise kee
mia kateedris ning üld-ja mole
kulaarpatoloogia instituudis.

hus, Concordia Rahvusvaheli
ne Ülikool Eestis, Eesti Õigus- 
keskus, Eesti Advokatuur, aja
kirja Juridica toimetus, OÜ 
Casus ning Eesti Kohtunike 
Ühing. Üritust toetasid mitmed 
tuntud advokaadibürood.

Eesti Harjutuskohtu Seltsi ju
hatuse liikme Martin Triipani 
sõnul asutasid üliõpilased seltsi 
1997. aastal ja on selle eesmär
giks seadnud õigushariduse 
täiendamise läbi harjutuskoh
tu võistluse.

Seltsil on ka oma kodulehe
külg www.harjutuskohus.ee. Martin Tamme.

http://www.harjutuskohus.ee
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Väitekiri kaltsiumi
puudusest lindude 
sigimisel
TÜ Zooloogia ja Hüdrobioloogia 
Instituudi loomaökoloogia õp
petooli doktorant Vallo Tilgar 
kaitses doktoriväitekirja, mille 
teemaks oli täiendava kaltsiu- 
mirikka toidu mõju põhja-pa- 
rasvöötme metsades pesitseva
te must-kärbsenäpi Ficedula 
hypoleuca ja rasvatihase Parus 
major sigimisnäitajaile.

Hapestunud regioonides pe
sitsevatel lindudel on raskusi 
munade moodustamiseks ja 
poegade luustiku kasvuks vaja
liku kaltsiumi hankimisel. Kalt
siumipuudus võib piirata sigi- 
misedukust ka mittehapestu- 
nud, looduslikult kaltsiumi- 
vaestes elupaikades. Hüpoteesi 
eksperimentaalseks kontrolli
miseks söödeti lisakaltsiumi ka
hele parasvöötme mittehapes- 
tunud piirkonna metsades pe
sitsevale linnuliigile. Uurimistu
lemused näitavad, et Edela- 
Eesti männikute metsavärvulis- 
te jaoks on kaltsiuminappus 
tõepoolest spetsiifiline pesit- 
susedukust kitsendav tegur.

Vallo Tügarile anti filosoofia
doktori kraad loomaökoloogias.

UT erinumber 
tiraažiga 19 ООО
Narva kolledži avatud uste päe
va puhul anti möödunud nelja
päeval välja Universitas Tar- 
tuensise erinumber, mille tiraaž 
on suurim ülikooli ajalehe aja
loos -1 9  300 eksemplari.

TÜ Narva Kolledži projektiju
hi Jaanus Villiko sõnul tutvustas 
ajaleht Narva kolledžit, õppi
misvõimalusi nü päevases õp
pes kui avatud ülikoolis, vastu
võtutingimusi, tudengielu.

Erinumber ilmus kahes kee
les, 16 600 eksemplari vene ja 
2700 eksemplari eesti keeles. 
Põhiline osa tiraažist levis koha
like ajalehtede Narvskaja Gaze- 
ta, Severnoje Poberežije ja Põh
jarannik vahel.

UT tavatiraaž on 3200 ek
semplari, seni ilmunud eri- 
väljaannete tiraažid on küündi
nud 5000 eksemplarini.

Lüneburg ootab 
Tartust postkaarte
Saksamaal asuv Tartu sõprus- 
linn Lüneburg seab kevadel 
oma endises veetornis üles oma 
sõpruslinnade näituse, mÜle 
korraldajad ootavad ka tartlas- 
telt postkaarte ja kirju.

“Näituse eesmärk on eelkõige 
mulje sõpruslinnast, mitte kui
va info vahendamine,” ütles lin
navalitsuse välissuhete teenis
tuse peaspetsialist Ülle Külv.

Saata võib nii linnavaatega 
postkaarte kui ka enda tehtud 
fotosid kodulinna sündmustest 
ja  inimestest. Teksti võib lisada 
mistahes keeles.

Tartlased saavad oma Lüne- 
burgi-muljed saata 1. aprülini 
raekotta.

Postkaardid saata aadressü: 
Wasserturm, Ratsmühle 19, 
21335 Lühneburg, Deutsch- 
land. Kirja muljetega sõpruslin
nast Lüneburgist võib saata: 
Raekoda, Tartu, märgusõna 
“Lüneburg” või e-maüiga aad
ressil: kodu (2) raad. tartu.ee.

SELLi mängudele 
tuleb tuhat tudengit

UT K U S I B

Mida sisaldas Vene 
Saatkonna antud CD?

D A A D I  EE S T I  S T I P E N D I A A T I D E  SELTS K U T S U B  O S A L E M A
12. aprillil kell 14 külastab 
DAADi Eesti Stipendiaatide 
Selts Tallinnas asuvat Fried
rich Naumanni Fondi bürood 
(eelregistreerimisega).
2001. aasta kevadel asutatud 
DAADi Eesti Stipendiaatide 
Seltsi (Deutscher Akade- 
mischer Austauschdienst) 
eesmärk on aidata kaasa Ees
ti Vabariigi ja Saksamaa Liit
vabariigi vahelise koostöö 
arengule hariduse, teaduse 
ja  kultuuri valdkonnas, aren
dada koostööd DAADi kesk
organite ja keskustega teistes 
riikides, Saksamaa Liitvaba

riigi kõrgkoolide ja teadus
asutustega, Saksamaa Liitva
bariigi Suursaatkonnaga Ees
tis, teiste Saksamaa institut
sioonidega Eestis, luua tihe
damaid sidemeid eri aegadel 
ja erinevates teadusvaldkon- 
dades DAADi stipendiumi 
saanute vahel jne.
Seltsi asutajaliikmetena re
gistreerus üle paarikümne 
endise DAADi stipendiaadi 
erinevatest kõrgkoolidest. 
Selts on aga alati avatud ka 
uute liikmete vastuvõtuks. 
Info saamiseks pöörduda 
aadressil sulev@staff.ttu.ee

või seltsi juhatuse teiste liik
mete poole (TÜs M. Luts, 
TTÜs A. Johannes või Aka
deemias Nord M. Toimet). 
14.-16. juunini toimub aga 
Tallinnas peaasjalikult Eesti, 
Läti ja Leedu DAADi stipen
diaatide seminar “Haridusre
form Euroopa integratsiooni 
teel”, kus peaksid osalema ka 
kolme riigi haridusministrid.

Sulev Mäeltsemees
TTÜ prof,

DAADi Eesti Stipendiaatide 
Seltsi esimees

MAY 17-19

X V I I I  S E L L  G A M E S

TARTU STUDENTGAMES
2002

Tiina Beljaeva
Eesti Akadeemilise 
Spordiliidu arendusjuht

Praegu on õige aeg regist
reeruda Soome, Eesti, Läti 
Ja Leedu järjekordsetele üli
õpilasmängudele (SELLi 
mängud) Tartu Üliõpilas
mängud 2002, mis tolmuvad
17.-19. malnl Tartus.

SELLi mängud algasid 1923. 
aastal Tartus ja peatusid 1940. 
aasta märtsis Otepääl peetud 
talimängudega.

Eesti Akadeemüine Spordiliit 
(EASL) ja Tartu Ülikool taasta
sid SELLi mängud 1998. aastal 
Tartu Üliõpilasmängudega 
(800 osalejat 13 riigi 56 ülikoo
list). 'ft-aditsiooni jätkasid Kau
nas (1999 Leedu) ning Jelgava 
(2000 Läti).

Nüüd on ring täis saanud. 
Eesti Akadeemüise Spordüiidu 
eestvõtmisel toimuvad XVIII 
SELLi mängud maikuus Emajõe 
kallastel. Mängude direktori 
Jaak Raie kinnitusel tulevad 
seekordsed mängud suursugu
sed ja kordumatud.

FISU andis patronaaži
Erinevalt eelmistest toimuvad 
seekordsed mängud FISU 
(Rahvusvaheline Üliõpüasspor- 
düiit) patronaaži all ning samal 
ajal peetakse ka Euroopa Üli
koolide Spordiliidu (EUSA) ju 
hatuse koosolek, mis näitab 
rahvusvahelist tunnustust 
EASLi kümne aasta tegevusele. 
SELLi mängude ajal korralda
takse ka rahvusvaheline tea
duskonverents “Üliõpilane, üli
kool ja sport”, kuhu üliõpüased, 
magistrandid, doktorandid ja 
teadlased saavad esitada oma 
töid.

1998. aastal arutleti üliõpi
lasspordi üle muutuvas maail
mas. Põhiteemaks oli üliõpüas- 
sport oma algusest Teise maaü- 
masõjani ja üliõpüasspordi 
areng pärast 1945. aastat.

Võistluste kavas on korvpall, 
võrkpall, minijalgpall, sulgpall, 
saalihoki, kergejõustik, kreeka- 
rooma ja vabamaadlus, ujumi
ne, judo ning orienteerumine.

Nendel aladel saavad Eesti 
üliõpilased võrrelda oma või
meid Läti, Leedu, Soome ning 
teiste riikide kõrgkoolide võist
kondadega. Jõuproovid paku
vad põnevaid heitlusi võistleja
tele ning meeleolukat kaasaela
mist linnarahvale.

Kaugeid külalisi 
üle maailma

Tartusse on oodata aasta suuri
male rahvusvahelisele spordi
üritusele üle tuhande üliõpüas- 
sportlase 20 riigi ülikoolidest. 
Tänaseks on registreerunud 
1400 üliõpüast 13 riigist. Kii
rustama peaksid ka Eesti üli-

Vastab TU Kunstimuuseumi 
direktor Inge Kukk.

Andmebaas sisaldab TÜ Vo
roneži kunstikogu kataloogi 1. 
osa koostamiseks püte Egiptuse 
muististest, antiikvaasidest ja 
skulptuuridest ning Lääne- 
Euroopa 15.-19. saj maalidest. 
Vastavalt eelnevale kokkulep
pele pidi üle antama kogu pildi
materjal koos tööde tehnüiste 
jm andmetega.

Tegelikult saime materjali, 
mis on esitatud üsna kaootili
selt: eraldi on kolme blokina pü- 
difailid ja eraldi on nende juur
de kuuluv tekst, kusjuures teks
tide ja pütide järjestus ei lange 
kokku. Puuduvad ka märked, 
missugune tekst missuguse pü- 
diga kokku käib. Kreeka vaasi
dest ja skulptuuridest on pilte 
149 objektist, kuigi peaks olema 
üle 200 objekti. Nendele vasta
vaid kirjeldusi on kokku 61, 
kusjuures on kirjeldusi, millele 
pole püti ja vastupidi.

Egiptuse kunstiesemed on 
pildistatud väga mitmes rakur
sis, üksikult ja grupiti ning tun
dub, et siin on üle antud kogu 
materjal. Piltide suure hulga 
juures on aga tekst esitatud ta
belina, märkimata teksti juurde 
kuuluvate püdifaüide nimetusi. 
Kuna tegemist on suhteliselt 
väikeste objektidega -  1-5 cm 
suuruste amulettide jt hauapa- 
nustega, siis originaale näge
mata on väga raske materjalis 
orienteeruda. Esmakordselt 
nägime piltidena ka püha mar
dika -  skarabeuse amulette, mis 
poolvääriskividesse lõigatuna 
olid muistses Egiptuses haua- 
panustena väga levinud.

Maalikogu püdid anti üle osa
liselt, vastavalt kokkuleppele 
need, mis Voroneži hoidlas sai 
ise üle vaadatud, kuid maalide 
kohta puuduvad kõik tekstid, 
nii et nuputamist jätkub külla
ga. Võtsime kontakti Vene FV 
Kultuuriministeeriumiga.

Valitsus kiitis heaks 
3 + 2 õppesüsteemi
l l la r i Lään

EV valitsus kiitis 26. märtsil 
heaks kõrghariduse 3+2 
õppesüsteemi, mille koha
selt omandab üliõpilane ba
kalaureusekraadi 3 aastaga 
ja magistrikraadi 2 aastaga.

Uus õppesüsteem käivitub 
juba käesoleva aasta sügisel.

Magistriks saamiseks tuleb 
õppida kokku 5 aastat. Doktori
õppe nominaalkestuseks kuju
neb 4 aasta asemel 3:4 aastat. 
Kuna ülikoolides on uue õppe
süsteemi ellurakendamiseks et
tevalmistused tehtud, siis vas

tavad seadusemuudatused on 
koondatud ühte eelnõusse. 
Peale 3+2 õppesüsteemi ra- 
kendamisotsust saab haridus
ministeerium kinnitada ka järg
mise aasta koolitustellimuse.

Uue seaduse rakendamine 
muudab haridusministri hin
nangul Eesti kõrgharidussüs- 
teemi võneldavaks piirkonna 
teiste riikide süsteemidega. Tli- 
lemusena on võimalik aktivisee
rida rahvusvahelist suhtlemist 
erinevate kõrgkoolide vahel 
ning kõrgkoolüõpetajad saavad 
parema võimaluse konkureeri
da Euroopa tööjõuturul.

Direktor Heiki Tamm pakkus kevade esimesel päeval 
pesakastide ülespanijaile hommikuteed. varje sootak

Kingitus botaanikaaiale
Varje Sootak

Firma AA-Communications- 
Toshiba kontoritehnika esin
daja Eestis kinkis Botaani
kaaia Sõprade Seltsile koo
piamasina Toshiba 1550.

Seadet saab botaanikaaia di
rektori Heiki Tamme sõnul 
loengumaterjalide paljundami
seks kasutama hakata juba 3. 
aprillil, kui kell 17.30 on botaa

nikaaias loeng ajakohasel tee
mal -  toalülede kevadisest hool
damisest. Kuulama võivad tulla 
ka need huvilised, kes veel ei 
ole botaanikaaia sõbrad. Loen
gu peab aednik Diana Pärn.

4. aprillü sõidab direktor Hei
ki Tamm Guatemaalasse. Sõidu 
eesmärgiks on koguda koostöös 
sealse botaanikaaiaga kõrgeta
semeline vihmametsade origi- 
naaltaimede kollektsioon.

1998. aastal Tartus taastatud Soome, Eesti, Läti ja 
Leedu üliõpilasmängude lõputseremoonia. a a v o ju u s

lid ainepunkti pärast, kerkis 
mitu kätt.

Kui aga küsiti, kes tuÜd õhtus
te pidude ja sõprade leidmise 
eesmärgÜ, tõusid ausalt, aga 
kindlalt peaaegu kõik käed.

koolid, sest osaleda saavad vaid 
eelnevalt registreerunud tu
dengid.

Tartu Ülikooli osalejate nime
kirja koostab ülikooli spordiklu
bi. Kes veel nimekirjas ei ole, 
peaks võtma ühendust spordi
klubiga või otse EASLiga. Kõige 
kaugemad külalised tulevad 
Jaapanist, et Tartus sulgpalli 
mängida. Mitu ülikooli on Sak
samaalt, Šveitsist, loomulikult 
Soomest ja teistest lähiümbruse 
riikidest.

Kui ligi kolmveerandsaja TÜ 
ja EPMÜ vabatahtliku atašee- 
kandidaadi käest küsiti, kes tu-

Õhtustel kultuuriüritustel 
ieiab sõpru

Üliõpüaselule kohaselt toimub 
mängude ajal hulgaliselt kul
tuuriüritusi, mis on osalejatele 
kaelakaardi alusel tasuta. Spet
siaalsed õhtud toimuvad Tartu 
ööklubides, 18. mai õhtul on 
suur pidu ja sõbrunemine Ujula 
tänava spordihoones. Ava- ja 
lõputseremoonia valmib Vane
muise teatri lavastaja Ain Mäe
otsa juhtimisel. Tema oli avatse
remoonia lavastajaks ka 1998. 
aastal.

Avatseremoonial toimus vaa
temäng, kus Tartusse saabus 
mängude maskott Sellike. Toi
mus ka üutulestik.

Eesti tudengitele on kolm eri
nevat hinnapaketti. Registree
ruge, osalege ja saate tubli 
portsjoni põnevust enne keva
del algavat sessi! Vastseid män
gudelt leitud sõpru võid aga 
kohata hüjemalt aasta pärast, 
kui SELLi mängud toimuvad 
Kaunases Leedus.

Lisainfo: www.sell2002.ee.

i t *

mailto:sulev@staff.ttu.ee
http://www.sell2002.ee
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Näitus "Sitsiilia protsessioon" Hollandi tipprestauraa-
• e

torid TU RaamatukogusMadis Orav
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Teisipäeval avas TÜ Itaalia 
keele lektoraat raamatuko
gus näituse “U lova Ssantu -  
Sitsiilia Protsessioon” .

Väljapanek annab ülevaate li
havõttepühade traditsiooni
dest Ispica linnas Sitsiilia kagu
osas. Fotod on peamiselt suure 
neljapäeva rongkäigust ja näi
tavad protsessiooni, mille tipp
hetkeks on Culonna kuju pühit
semine. Antakse ülevaade kato
liku kiriku traditsioonidest. Pil
did protsessioonist sümbolisee
rivad erinevate kirikute vaheli
se lepitamise tseremooniat. 
Itaalia keele lektori Pietro 
Laure tta sõnul tutvustab näitus 
Sitsiilia kultuuri ja ajalugu ka 
laiemalt.

Igas Lõuna-Itaalia ja Sitsiilia 
linnas toimub religioosseid pi
dustusi, millel on suur tähen
dus linna omapära säilitamisel. 
Ajalugu taaselustatakse nendel 
traditsioonilistel pidustustel va
nade sümbolite ja kommete 
kaudu. Ulova Ssantu ehk suur 
neljapäev on Sitsiilia linna 
Ispica traditsiooni kohaselt 
aheldatud Kristuse piinu väl-

*

jendav püha. Kristuse peksja
teks olid juudid vastupidiselt 
evangeeliumis kirja pandud 
roomlastele, kes on riietatud sa
ratseenideks. Viimased on ol
nud Ispica rahva põlisvaenlas- 
teks, sest kuni 19. sajandi algu
seni kannatasid rannikulähe- 
dased alad korduvalt nende 
röövretkede all. Ispica Kristuse 
kuju on kompositsioon posti 
külge seotud jumalapojast ja 
kahest peksjast, mida kutsutak
se culonnaks. Culonna on 
Ispica Püha Maria kiriku sak- 
raalteos.

Suure neljapäeva pidustuste 
tavade juurde kuulub ka linna 
peatänavail toimuv protses

sioon ehk pühitsemisrongkäik, 
mis kestab 7-8 tundi. Üks prot
sessiooni kõige tähtsamaid mo
mente on Culonna kuju ja kur
vastava Jumalaema kuju kokku 
viimine. Selline tava sümboli
seerib kahe kiriku lepitamis- 
protsessi. Erinevate kirikute 
vastasseis Lõuna-Itaalias on 
väga vana nähtus.

Ispica on väike 13 000 elani
kuga linn Sitsiilias, mis on Tartu 
Ülikooli itaalia keele lektori 
Pietro Lauretta sünnikoht. Näi
tuse koostajana on Lauretta üri
tanud anda ülevaate lihavõtte- 
aja traditsioonidest ja Sitsiilia 
erinevate kultuuridega aja
loost. Tema enda sõnul peaks 
näitus olema eestlastele lähe
dane, sest ka meie ajalugu tun
neb palju erinevaid kultuure ja 
on neist mõjutatud. “Üldises 
mõttes on näituse sõnumiks 
Euroopa kultuuride sarnane 
taust ja  Eesti ning Itaalia lähe
dus teineteisele,” lisas Lauretta.

Näitust aitasid koostada 
Fulvio Meguschar ja Niina Aas
mäe itaalia keele lektoraadist. 
Näitus “Sitsiilia protsessioon” 
jääb Tartu Ülikooli Raamatuko
gus avatuks 23. aprillini.

Info tel: 053 812 129, Pietro 
Lauretta, TÜ itaalia keele lektor.

*

Madis Orav
TÜ Raamatukogu avalike 
suhete spetsialist

Raamatukogu ennistuskes- 
kust külastasid esmaspäe
val Hollandi restauraatorid 
Jeff Clements ja Katinka 
Keus.

Tartu Kõrgema Kunstikooli 
nahakunstiosakonna külalistele 
näidati raamatukogu ennistus- 
keskust, mis on praktikabaasiks 
vastse kõrgkooli restaureeri- 
miseriala üliõpilastele.

Ennistuskeskuse juhataja 
Ene Sarapi sõnul imetlesid Hol
landi külalised meie restauraa
torite käteosavust.

Neile avaldas muljet ka see, 
et raamatukogu restauraatorid 
on omandanud oma teoreetili
sed teadmised individuaal
programmi järgi ja peamiselt 
Eestis.

Kõik praktilised oskused on 
saadud TÜ Raamatukogu en- 
nistuskeskuses, millel on 
30aastane restaureerimiskoge- 
mus.

Jeff Clementsi sõnul on 
Euroopas raamatute restauree
rimise standardid ühtlustumas

к

ning käsitööd jääb aina vähe
maks.

Kurbusega tõdes ta, et näi
teks Inglismaal pakutakse raa
matute käsitsi köitmise kursust 
tänapäeval vaid veel Londoni 
Trükikolledžis.

“Meeldiv on tõdeda, et teü 
Eestis osatakse väärtustada kä
sitöö oskusi raamatute restau
reerimisel,” ütles Jeff Cle
ments.

“Teie ülikooli raamatukogu 
haruldaste raamatute restau
reerimise oskused on professio
naalses mõttes maailmatase
mel. Võin seda kinnitada, sest 
olen ise paljude riikide raama- 
turestauraatoritega kokku puu
tunud. Ärge laske sellistel os
kustel hääbuda, sest see aitab 
teie ülikooli raamatukogus ole
vat vaimuvara säilitada tulevas
tele põlvedele,” ütles Jeff 
Clements kokkuvõtvalt.

Raamatukogu unikaalseid 
köiteid tutvustas külalistele TÜ 
Raamatukogu käsikirjade ja ha
ruldaste raamatute osakonna 
töötaja Kadri Tammur.

Ennistuskeskuse tööd ja rah
vusvahelisi projekte selgitas 
keskuse juhataja Ene Sarap.

Looduskaitseringi 
presidendiks sai 
Jaan Pärn
Tartu üliõpilaste looduskaitse
ringi 44. aastapäeva kokkutule
kule järgnenud üldkoosolekul 
valiti uueks presidendiks geo
graafia 3. aasta üliõpilane Jaan 
Pärn (pildil). Presidendiks kan
dideerisid ka senine ringi juht, 
geograafiatudeng Taavi Nuum, 
geoloogiatudeng Triinu Jairus 
ja EPMÜ loodusvarade ja kasu
tamise tudeng Kadri Auväärt. 
Napi häälteenamusega osutus 
valituks Jaan Pärn.

Taavi Nuumi sõnul otsustas 
ring üldkoosolekul astuda SA 
Tartu Keskkonnahariduskesku- 
se ja MTU Eesti FSC liikmeks. 
Pidulikult võeti vastu ka 24 uut 
ringi liiget.

Tammekannu villa 
sai rahvusvahelise 
tunnustuse
Kopenhagenis anti kõrge rah
vusvaheline tunnustus 
Euroopa Nostra medal restau
reeritud Tammekannu villale.

1932. aastal valminud hoone 
on projekteerinud kuulus Soo
me arhitekt Alvar Aalto.

Mõni aasta tagasi renoveeri
tud villa kuulub praegu Tiiru 
Ülikoolile.

U U D I S E D

Eerik Kumari 90. 
sünniaastapäeva 
näitus
Baeri majas Veski tn 4 on vaada
ta Zooloogia ja Botaanika Insti
tuudi kauaaegse teadusdirek
tori ja sõjajärgse looduskaitse 
käimapaneja, TA Looduskaitse 
Komisjoni asutaja ja esimese 
esimehe prof Eerik Kumari 
(1912 - 1984) 90. sünniaasta
päevale pühendatud näitus.

Lisaks Kumari kirjutatud raa
matute rivile on näiteid tema 
1928. aastal alustatud (ja kogu 
elu peetud ) fotograafiapäevi- 
kutest, fotokogust, välitööpäe- 
vikutest.

Tema kroonikakladedes 
(1946-1977) on ülidetailselt 
kirjas TÜ Zooloogiamuuseumi 
sõjajärgne taastamine, Teadus
te Akadeemia algusaastad jm.

Näitus “Anne 
Franki lugu”
23. märtsist on TÜ Raamatuko
gu III korruse fuajees avatud 
näitus “Anne Franki lugu”.

Anne Frank oli juudi rahvu
sest tüdruk, kellele kingiti 13. 
sünnipäevaks päevik, mida ta 
järgneva kahe aasta jooksul 
kuni oma surmani täitis. Näitus 
annab ülevaate tema elust, sa
muti teistestki juutidest, kes 
natsi-Saksamaal koonduslaag
rites vübisid, seal hukkusid või 
siis ime läbi pääsesid.

Väljapaneku eesmärk pole 
ainult Anne Franki traagilise 
saatuse tutvustamine, vaid ka 
näituse külastajate ärgitamine 
järele mõtlema totalitarismi 
ning sallimatuse üle.

Näitus jääb avatuks 14. april
lini.

Norra ülikool eestlase pilgu läbi 1.
Varje Sootak

Tartu ja Bergeni ülikooli ma
gistrandi Nele Hollo üks 
meeldejäävamaid elamusi 
Norrast on nelja 8tunnise 
eksami kirjutamine hiiglasli
kus spordihallis koos sada
de tudengitega.

Kuidas Norrasse sattusite?
Õppisin Tartus norra ja ingli

se filoloogiat. Seejärel astusin 
mi TÜ germaani-romaani filo
loogia magistriõppesse kui põh
jamaade filoloogia magisniõp- 
pesse Bergenis Ülikoolis.

Mõte Norras edasi õppida 
tekkis siis, kui kirjutasin Berge
nis bakalaureusetööd.

Kui palju on Norras ülikoole?
Norras on 4 ülikooli: Oslos 

(www.uio.no), Bergenis
(www.uib.no), Trondheimis 
(www.ntnu.no) ja maailma 
põhjapoolseim ülikool TromsDs 
(www.uit.no). On ka palju teisi 
kõrgharidust pakkuvaid õppe
asutusi, mida nimetatakse 
kõrgkoolideks ja mis on spetsia
liseerunud peamiselt reaalala- 
dele ning õpetajakoolitusele.

Milline on ülikoolide õppe
korraldus?

Õppekorraldus sarnaneb 
üldjoontes Eesti ülikoolidele. 
Peamine erinevus on õppeast
mete nimetustes ja hindamis
süsteemis. Õpingud koosnevad 
neljast astmest: alg- (grunnfag) 
ja keskastmest (mellomfag), 
magistrantuurist (hovedfag) ja 
doktorantuurist (doktorgrads- 
studiene). Kuid see süsteem 
muutub peagi ka Norras baka
laureuse-, magistri- ja doktori
õppeks.

Kuidas saab Norras üliõpila
seks?

Täieõiguslikuks üliõpilaseks 
saamise tingimuseks on güm
naasiumihariduse olemasolu ja 
esimesel semestril toimuva 
kahe ettevalmistava kursuse 
edukas läbimine.

Humanitaaraladel on nen
deks examen philosophicum ja 
kolmeosaline examen
fycultatum.

Eesti üliõpilane Nele Hollo seitsme mäe linnas Bergenis. erakogu

Tartu Ülikooli akadeemilises vaimsuses 
kannab iga õppejõud ja üliõpilane endas 
edasi aastasadade vaimu ja  traditsioone, 
mida just kaugel paremini mõistab.

Kas õppimine on tasuline?
Kõrghar idus on tasuta. Siiski 

tuleb ülikoolides ja mõnes kõrg
koolis maksta semestrimaksu ja 
vahel ka paljundatavate mater
jalide eest.. Bergeni Ülikoolis on 
selle aasta kevadsemestri maks 
355 ja Põhjamaade Instituudis 
koopiate tasu 200 Norra kr.

Milline on hindamissüsteem?
Hindeid pannakse arvskaala 

järgi. Humanitaarteadustes on 
selleks 1,0-4,0. Parim hinne on
1,0 ja viimane positiivne hinne 
on 3,9.

Eksamite tegemine erineb 
Eesti süsteemist täielikult. Ek
sameid on nelja tüüpi: 4tunni- 
ne kirjalik, 8tunnine kirjalik, 
suuline ja kodueksam.

Eksamitööde hindamine on 
rangelt tsentraliseeritud ja ano
nüümne. Igal tudengil on oma 
number, mille ta igale eksami
töö leheküljele kirjutab ja mille
ga ta lõpuks ka hinde teada 
saab -  kas teadetetahvlilt või 
tsensuuritelefonüt. Paberõpin- 
guraamatut polegi.

Kuidas tudeng siis hindeid

teada saab?
Õpinguraamat on virtuaalne 

ja eksisteerib üliõpilastalituse 
andmebaasides. Kui on vaja 
tõestada eksamite sooritamist 
ja ainepunktide olemasolu, tu
leb tellida talitusest hinnete
leht.

Mismoodi eksameid tehakse?
Koolitöö algab Norras juba 

augusti 3. nädalal ning seepä
rast on kogu ülikooli ühine ek
samiperiood novembri 3. näda
last detsembri 2. nädalani.

Kuna kõik sooritavad oma ek
sameid ühel ajal, toimuvad 
need linna kõige avaramates 
ruumides: spordihallides, 
aulates, ka usuliste ühenduste 
suuremates saalides. See tä
hendab et kogu eksamiperioodi 
jooksul igal tööpäeval kl 9 -17 
on eksamid.

Siis oleks ju nagu kogu linna 
eksamitegijaid täis?

Ongi nii. Näib, et kogu linn on 
eksamiärevuses ja nendega 
ühel või teisel moel seotud. Näi
teks eksami läbiviijate ja -valvu- 
ritena töötavad pensionärid. 
Nad jagavad kätte ülesanded ja 
paki kolmekordseid koopiapa- 
bereid ning asuvad seejärel tu
dengeid valvama, tualetti või 
välja suitsetama eskortima.

Nelja 8tunnise eksami kirju
tamine hiiglaslikus spordihallis 
koos sadade tudengitega ongi 
üks meeldejäävaim elamus, 
mille ma Bergeni Ülikoolist kaa
sa võtan.

Kõik eksamitega seonduv on 
rangelt reguleeritud ja formaal
sused peensusteni välja tööta
tud.

Aga milline on siis üliõpilaste

ja õppejõudude vaheline 
suhe?

Õppetööd ja üliõpilaste-õp- 
pejõudude suhet see nii väga ei 
puuduta. Siiani tundub mulle 
küll harjumatu siinne vaba 
suhtlemisstiil ja familiaarsus. 
See tuleneb kindlasti ka norra 
keele eripärast: “teie” Öeldakse 
ainult kuningliku perekonna 
liikmetele ja väga auväärsetele 
inimestele. Professoritiitliga ei 
kõneta professoreid keegi. 
“Kuule, sina...” on igapäevane 
kõnepruuk. Eestis iseloomustab 
üliõpüase-õppejõu suhet pigem 
hierarhiapiiride tunnetamine.

Nelja 8tunnise eksami kirju
tamine hiiglaslikus spordihallis 
koos sadade tudengitega ongi 
üks meeldejäävaim elamus, 
mille ma Bergeni Ülikoolist kaa
sa võtan.

Kuidas Norrast vaadates 
õpingud Eestis tunduvad?

Võrdluse aluse määrab di
mensioonide vahe: Tartu Üli
kool on eakas ja väike, Bergeni 
Ülikool on noor ja suur. Mõlemal 
on oma võlud ja puudused.

Tartus valitsevat akadeemi
list vaimsust tunnetan ja mõis
tan just siin. Iga õppejõud ja 
üliõpüane kannab vaikselt en
das edasi aastasadade vaimu ja 
traditsioone. Ühisuse tunne on 
pigem tehtavas töös ja mõtetes, 
mitte niivõrd nähtavalt reegli
tega paika pandud.

Bergenis seevastu pannakse 
suurt rõhku ülikoolisiseste 
administratiiv-ja üliõpilasorga
nisatsioonide struktuurile, 
omavahelisele seotusele ja ava
likule tööle. Norras on palju 
üliõpilas- ja noorteorganisat- 
sioone, Bergenis umbes 150. 
Need on pigem poliitiliste huvi
dega kui akadeemilised. Eesti 
üliõpilasorganisatsioonid tun
duvad rõhutavat just apoliitili
sust ja aatelisust. Norra tuden
gid on tulised oma materiaalse
te ja poliitiliste õiguste ning vaa
dete eest võitlejad.

Kuidas Norrasse õppima minna 
ning kuidas seal vastu pidada, 
sellest räägib Nele Hollo järgmi
se nädala Universitas Tartuen- 
sises.

http://www.uio.no
http://www.uib.no
http://www.ntnu.no
http://www.uit.no
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Eelinfo tudengitele
KONKURSS “TUDENGILAUL 2002 “
Esmaspäeval, 29. aprillil kell 20 Sõbra Majas
Oled andekas laulja, oskad mängida pilli ja julged astuda rahva
ette!
Valmista ette kolm laulu, mille saateks kasuta ainult akustilisi pille. 
Registreerimiseks saada oma loomingut ja seüe esitajaid tutvustav 
kiri Tartu Üliõpilasmajja (51010 Tartu Kalevi 24) või 
meiliaadressil mar@ut.ee 22. aprilliks. Ära unusta kontaktand
meid, sest Sinuga võetakse ühendust!

TUDENGIRALLI “BAMBUS” 
OMAVALMISTATUD LIIKURITE VÕISTLUS
Kolmapäeval, 1. mail kell 18 Postimaja kõrval
Asu kokku panema liikurit, mis on:
• omavalmistatud, kolme- või enamarattaline ning vabaveer- 

emiskiirendusega;
• juhitav ja varustatud korraliku piduriga ning vastutusvõimeli

se kapteniga;
• pealtvaatajate ja pilootide elule ning tervisele täiesti ohutu. 
Jäta mängust välja tanki, teerulli jt mootorsõidukite vrakid. Vea 
oma ime-(h)igiliikur 1. maü kl 17 Toidutorni ette parklasse 
registreerimiseks ja tehnoülevaatuseks.

ÜLIKOOL 
г а  aprill -  4. m «i Tanus

INFO: Tartu Üliõpilasmajа 
tel: 302 400
e-mail: student.days@ mail.ee 
http://www.ut.ee/studentdays

TUDENGITE AASTALAAT
Laupäeval, 4. maü kell 13 Raekoja platsil
lülge ostma, müüma ja vahetama kõike, mida süda ihkab!
Pole tähtis, kas seda kaupa silm seletab, kõrv kuuleb või hammas 
näksib,

TEATEJOOKS KOSTÜMEERITUD TUDENGI- 
V ÕISTKOND ADELE
Laupäeval, 4. maü keü 14 Raekoja platsü -  Küüni tänaval
• Võistkonda kuulub kuus kostüümis hinge,
• Teatepulgaks vali võistkonda iseloomustav asi, olend...
• Registreerimine kll3.30st Raekoja platsü.

KUMMIPAADIRALLI EMAJÕEL
Laupäeval, 4. maü kell 16 Atlantise ees 
Kuulsad meremehed ja maismaaroüd!
Hankige endale kummipaat ja vettpidav meeskond!
Toimub kaks starti -  spordimeestele ja rahvaaerutajatele. 
Registreerimiseks saada kiri (paatkonna nimi, -nimekiri, 
kas stardid spordimeeste või rahvaaerutajate sõidus)
Tartu Üliõpüasmajja (51010 Tartu Kalevi 24) või 
meiliaadressil student.days@maü.ee 2. maiks.
Ujuvvahendite ülevaatus ja turvakontroll kllSst kohapeal.
Ilma nõuetekohase päästevestita jõele ei lubata!
Meeskonna eest vastutab kapten!

50
Galina Sehneider,
metoodik -  4. aprill

60
Hele Remmel,
assistent -1 .  aprül 
Ants Alumaa, 
teadur -  4. aprill

65
Villu Laks, 
valvur -  2. aprill

75
Arnold Kask, 
liftimontöör -  4. aprill

A R T U R  L I N N U  G E E N I T E H N O L O O G I A  
S T I P E N D I U M I D

Eesti Geenikeskus kuulutab välja 2002/2003. õppeaastaks 
kaks 12 000 krooni suurust Artur Linnu nimelist stipendiumi. 
Stipendiume võivad taotleda kõik geeni- ja  biotehnoloogia 
valdkonnaga seotud erialadel õppivad üliõpilased ja kraadi
õppurid. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill. Stipen
diumid makstakse välja Geenikeskuse juurde loodud Artur 
Linnu stipendiumifondist.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb täidetud taotlusvorm koos 
akadeemilise soovituskirjaga saata või tuua tähtajaks SA Eesti 
Geenikeskus aadressÜ Riia 23, Tarm 51010. Tingimustega 
saab tutvuda Eesti Geenikeskuse kodulehel aadressil 
www.genomics.ee.
Artur Linnu Stipendiumifondi nõukogu (akad Richard 
Villems (Eesti Biokeskuse direktor), prof Tiina Talvik (SATÜK 
Lastekliiniku juhataja), prof Erkki Truve (TTU Geenitehnoloo
gia Õppetooli juhataja) ja Maris Väli (SA Eesti Geenikeskus 
projektijuht)) vaatab taotlused läbi 15. maiks.
Esimene Artur Linnu stipendiumikonkurss kuulutati välja 
koostöös ERGO Kindlustusega 2001 aasta detsembris. Kon
kursi võitjateks tunnistati TTÜ geenitehnoloogia doktorant 
Angela Ivask ja  TÜ viroloogia eriala magistrant Valeria 
Sizemskaja. Konkursile laekunud avaldusi hinnanud zürii 
liikmed tunnustasid konkursile esitatud taotluste kõrget taset, 
mis näitab geenitehnoloogia valdkonna kiiret arengut Eestis. 
“Loodan, et stipendium võimaldab väljapaistvatel tudengitel

ütles prof Erkki Truve.
Sihtasutuse Eesti Geenikeskus 2001. aastal asutatud Artur 
Linnu Stipendiumifondi eesmärgiks on geenitehnoloogia 
valdkonna üliõpüaste ja teadustöötajate akadeemilise tegevu
se toetamine sihtotstarbeliste stipendiumide kaudu. Fondi 
võivad annetusi teha kõik füüsüised ja juriidüised isikud, kes 
soovivad toetada geenitehnoloogia arengut Eestis. Fondi tööd 
juhib neljaliikmeline nõukogu, kes teeb ettepaneku igal aastal 
väljaantavate stipendiumide suuruse ja arvu osas lähtudes 
olemasolevatest rahalistest vahenditest ja  taotlustest.
1999. aasta jaanuaris asutatud Sihtasutus Eesti Geenikeskus 
täidab Eesti ühiskonnas aktiivset geeni-ja biotehnoloogiasek- 
tori toetaja rolli, aidates kaasa informatsiooni ja teadmiste 
vahetamisele. Eesti Geenikeskuse missiooniks on luua Eestis 
soodsad tingimused geenitehnoloogia sektori arenguks rah
vusvaheliselt konkurentsivõimelisele tasemele. Geenikeskuse 
eesmärgiks on luua informatsiooni ja teadmiste vahetamise 
keskkond, mis vastaks geenitehnoloogia valdkonnaga seotud 
huvigruppide vajadustele ja motiveeriks neid osalema Eesti 
geenitehnoloogia arenguprotsessis.
Lisainfo: Maris Väli, SA Eesti Geenikeskus projektijuht, tel 375 
030, www.genomics.ee.

R O T A L I A  F O N D I  S T I P E N D I U M I D

USAs Seattle’is asuvRotalia Fond kuulutab välja stipendiumi- 
konkursi EV avalik-õiguslike ülikoolide (TÜ, TTÜ, TPÜ, TKÜ, 
EMA, EPMÜ) statsionaarses õppevormis õppivatele 2. ja 3. 
aasta põhiõppe üliõpilastele ja 1. aasta magistrantidele 2002/ 
2003. õppeaastaks.
Kokku antakse 32 tuhandedollarilist stipendiumi, sh
• 17 Gerhard Treubergi nimelist,
• 10 Ene Silla nimelist,
• 3 Bruno ja Helge Laane nimelist*,
• 2 Enn Raidna nimelist.
Stipendiumi antakse üks kord õpingute vältel.
Taotlused saata hiljemalt 30. aprilliks komitee sekretäri 
Sirje Margi nimele aadressil: Ülikooli 18-207, 50090 Tartu. 
Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada vormikohane soovi
avaldus, mis sisaldab CV (koos fotoga), milles on esitatud: 
isikuandmed, hariduskäik, senine töökogemus, vabatahtlik 
tegevus rahvuslikes, heategevuslikes, kristlikes ning noorte-ja 
kultuuriorganisatsioonides (nt Kaitseliit, naiskodukaitse, 
noorkotkad, kodutütred, skautlus, üliõpilaskond, korporat
sioonid, seltsid, kultuuriorganisatsioonid vms), teenistus EV 
kaitsejõududes, perspektiiv, kuidas taotleja kavatseb oma 
õpinguid kasutada ka Eesti riigi ja rahva hüvanguks, milliseid 
stipendiume ja toetusi on taodeja varem saanud või kuidas 
oma õpinguid varem finantseerinud.
Sooviavaldusele lisatakse:
• elulugu, käsitsi kirjutatud, mitte pikemalt kui ühel lehel,
• tõend õppimise kohta statsionaarses õppevormis,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust või hin

nete kaardist koos ainepunktide äranäitamisega või samasi
suline tõend,

• vähemalt ühe korralise õppejõu argumenteeritud soovitus. 
Valikul arvestatakse ka taoduse esitamise korrektsust. 
Sooviavalduse vorm on saadaval korp! Rotalia veebüehel 
www.Rotalia.ee või posti teel ülalpool olevalt aadressÜt. 
Stipendiumitaotlustele vastatakse 1. septembriks. Stipendiu
misaajad avalikustatakse korp! Rotalia veebilehel. Stipendiaa
tidele saadetakse stipendiumitšekk septembrikuu jooksul.
• NB! Erandina antakse 2 Bruno ja Helge Laane nimelist 
stipendiumi Tallinna Nõmme Gümnaasiumi abiturientidele, 
kes alustavad 2002. aasta sügisel õpinguid Eesti avalik-õigus- 
likes ülikoolides. Stipendium antakse pärast immatrikuleeri- 
mistõestuse esitamist komitee sekretäri aadressü.
Teave: Sirje Mark, tel 375 606, sirje.mark@ut.ee.

T A R T U  Ü L IK O O L I

KIRJASTUS

ACTA DIURNA
28. märtsil kell 15 on Tartu Norra 
Seltsi kokkutulek Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu Infobüroos 
(Raekoja plats 8),

LOENGUD
11. aprillil k! 15 algab Riia 23-217 
seminar “ Utilization of in vitro 
DNA transposition in molecular 
biology and gene technology” , 
mida juhib Helsingi Ülikooli Bio
tehnoloogia Instituudi dotsent 
Harri Savilahti. Info: Rita Hõrak, 
tel 375 015.

28. märtsil kell 18 räägib TÜ Raa
matukogu aud 202 Keskerakon
na Noortekogu loengusarja 
“ Isamaa eest!" raames Mare 
Kõiva teemal “Muinasaja eestla
ne -  kas kannibal, mitme- 
naisepidaja või nõid?". Kõik hu
vilised oodatud!

TEATED
Tähelepanu! Vastu tulles ülikooli 
kollektiivi liikmete soovile kuuluta
takse lähemal ajal välja ülemaa
ilmne sülearvutite hange. Oleta
tavaks hinnaks 1 GHz protsesso
riga arvutitel kujuneb 100 eurot. 
Huvitatutel teatada oma nimi ja 
kontaktandmed kuulutuse ilmu
misele järgneval esmaspäeval 
telefonil 375 279 või e-maili aad
ressil toplap@ut.ee.

27. märtsist kuni 28. aprillini on 
Saaremaa Muuseumis Tartu Üli
kooli Ajaloo Muuseumi näitus 
“ Elu võlu ketastel” . Info Mare 
Viiralt (tel 375 671), Riia Nelis 
(045 39 839).

TOEFL-harjutustesti on võimalik 
sooritada 2. aprillil kell 10-13 ja
16. aprillil keil 10-13. Eelnevalt 
registreeruda telefonil 427 243

või e-mailil merlit@ut.ee. Harju- 
tustesti hind on 100 kr.

Veebruaris proovidega alusta
nud TÜ sümfooniaorkester võtab 
vastu uusi liikmeid järgmisel es
maspäeval kell 18 ph aud 102. 
Katseid viib läbi orkestri külalisdi
rigent Jürgen Schönfelder Ham
burgi Ooperiteatrist. Orkester 
annab esimese kontserdi 3. mail 
ülikooli juubeliaktuse! aulas.

MUUSEUM
“ Ettevaatust, mürk!” -  näitust 
mürkidest ja nende toime taga
järgedest. Koostaja Renata Sõu
kand, kujundanud Kärt Mikli. 
www.ut.ee/REAM/myrk. 
Püsiekspositsioon “Tartu Ülikool
17. sajandist tänapäevani" 
Avatud K-P, 11-17, gruppidele 
ka E-T.
Info: Renata Sõukand, 375 674, 
375 677.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimajas

Neljapäeval, 28. märtsil kell 19 
Bachi “Johannese Passioon" 
BWV 245 -  Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor, Tallinna Kammer
orkester, dirigent Paul Hillier 
(Inglismaa). Piietid 100, 150 kr.

FILMIFESTIVAL
1.-6. aprillini toimub XV Pärnu 
rahvusvahelise dokumentaal- ja 
antropoloogiafilmide festivali fil
minädal Eesti Rahva Muuseumis 
(J. Kuperjanovi 9). Pääse 15 kr.

ILLUSIOON
Kollide kompanii -  kl 11 (R, L, 
P), 12.45, 14,30;
Printsessi päevikud -  kl 16.15; 
Teised -  kl 18, 19.45, 21.30.

• •

TU sportlased edukad
* Nädalavahetusel toimunud 
üliõpilaste harrastajate korv
palli finaalturniiril said kokku 
TÜ avalik haldus ja Õigusinsti
tuut. Võitja oli TÜ avaliku hal
duse meeskond koosseisus Tai
vo Kitsing, Aardo Külaots, Krist
jan Vanaselja, Tanel Viilol, Tanel 
Traks, Kaarel Suuk, Gert 
Rahnel, Andre KrulL Vahetur- 
niiridel aitasid kaasa Andreas 
Kraas, Lauri Lugna, Lars 
Laanep ja Erik Plaan.

* Teist aastat järjest võides end 
üliõpüaste saalijalgpalli meistri- 
võisdustel esikohale TÜ keha
kultuuriteaduskond, alistades 
1:0 Tallinna Tehnikakõrgkooli. 
TÜ tõid võidule Pirjo Peterson, 
Dimitri Sergejev, Marek Naaris, 
Risto Kivisikk, Norbert Hurt, 
Ivan 0 ’Konnel-Bronin, Kristjan 
Tiirik, Janek Heim, Mart 
Raukas, Katrin Kaarna, Veiko 
Haan, Silver Rätsep, Taivo 
Idavain, Maiko Tamme.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaami 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3000 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:mar@ut.ee
http://www.ut.ee/studentdays
http://www.genomics.ee
http://www.genomics.ee
http://www.Rotalia.ee
mailto:sirje.mark@ut.ee
mailto:toplap@ut.ee
mailto:merlit@ut.ee
http://www.ut.ee/REAM/myrk
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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TU korraldas maavanemate päeva

Rapla maavanem Kalle Talviste ja Saare maavanem 
Jüri Saar 4. aprillil Tartu Ülikoolis, kristjan  kaljund

l l la r i Lään 
Varje Sootak

Eile toimus ülikoolis paari
aastase vaheaja järel taas 
Eesti maavanemate päev.

Maavanemate päeva avaette
kandega Eesti hariduspoliitilis- 
test suundumustest regionaal
poliitika taustal esines rektor 
prof Jaak Aaviksoo.

Arendusprorektor prof Hele 
Everaus rääkis teemal “Miks 
tehnoloogiainstituut Tartu Üli
koolis?” ja avatud ülikooli direk
tor Aune Valk “Miks Tartu Üli
kool tegeleb elukestva õppe
ga?".

TÜ juhtkonna ja maavane
mate ühisel arutelul käsitleti re
gioonide ja ülikooli uusi koos
töövõimalusi, arvestades üli
kooli üleminekut uuele 3+2 
õppesüsteemüe ning Eesti riigi 
haridus- ja regionaalpoliitilisi 
suundumusi.

Praegu on ülikoolil koostööle
pingud 7 maakonnaga, ülikooli 
esindajad töötavad Hiiumaal, 
Saaremaal, Järvamaal, Ida-Vi- 
rumaal, Võrumaal ja Tallinnas.

Nii Rapla maavanem Kalle 
Talviste kui Saare maavanem 
Jüri Saar toonitasid UTle maa
konna ja ülikooli koostöö kasva
vat tähtsust. “Ülikooli õppejõud

käivad meil esinemas loengute
ga, õpetavad täienduskoolitus
tel, aga väga oluline on ka nii 
õppejõudude kui üliõpüaste 
osalemine mitmesugustes pro
jektides,” ütles Kalle Talviste. 
Samuti pidas ta väga tähtsaks, 
et rohkem Raplast pärit noori 
Tartu Ülikooli edasi õppima tu
leksid.

Jüri Saar märkis, et aasta
aastalt on koostöö ülikooliga si
sukamaks muutunud. “Hinda

me väga seda, mida ülikool pa
kub -  nü pedagoogide täiendus
koolitust kui osalust Saaremaa 
arengule kaasaaitavates üritus
tes ja projektides. Ja õpÜasi on 
meilt iga aastaga üha rohkem 
Tartu Ülikooli sisse saanud.” 

Kuressaares tegutseb ka Siht
asutus Ülikoolide Keskus, mille 
asutajate hulka kuulub ka Turu 
Ülikool. Tehakse koostööd Lää
nemere ümber paikneva 16 üli
kooliga.

T Ä N A  LEHES

Intervjuu
Tartu ja Bergeni 
Ülikooli magist
randi Nele Holloga 
LK3

Prof Richard 
Villems tenurest 
ja emeriteerumi- 
sest
LK 2

Tullio llomets 
kirjutab pea- 
hooneesisest 
müürist
LK 3

TÜ valitsuse 
avaidus
LK 2

Boriss 
Sreznevski 145
LK 2

KRISTJAN KALJUND

Ä
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Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul algaval 
TÜ nõukogu istungil on kavas 
kinnitada mitu õppekava, 
õigusinstituudi põhikiri ja ma- 
temaatika-informaatikateadus- 
konna arengukava ning teha 
muudatusi Euroopa kolledži 
põhikirjas,

Bioloogia-geograafiateadus- 
konnas on kavas luua bioinfor- 
maatika õppetool ja ümber ni
metada hüdrobioloogia õppe
tool. Samuti on nõukogu päeva
korras mitmed kinnistutega 
seotud küsimused jm.

Nõukogu kuulab ära ka infor
matsiooni ülikooli sporditege
vuse korraldamisest.

Kõrgetasemeline 
delegatsioon 
Saksamaalt
Täna külastab oma Eesti-visiidi 
raames Tartu Ülikooli Saksa Rii
gipäeva asepresident dr Antje 
Vollmer.

Teda saadavad ülemaailmse 
kuulsusega Saksa kultuuritege
lane, luuletaja ja esseist Hans 
Magnus Enzensberger ning 
Saksamaa suursaadik Eestis dr 
Gerhard Enver Schrömbgens.

TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul kohtu
vad külalised rektor Jaak 
Aaviksooga ja külastavad saksa 
füoloogia ning maailmakirjan- 
duse õppetooli ja ülikooli tõlke
keskust.

Samuti on delegatsioonil 
plaanis teha tutvumiskäik üli
kooli kunstimuuseumisse ning 
Biomeedikumi.

Pärastlõunal on kavas vestlus 
ülikooli vabade kunstide pro
fessori, saksa kirjanduse süga
va tundja Ain Kaalepiga, mis 
leiab aset põhjaliku uuendus
kuuri läbinud ja neü päevü kü
lastajaile oma uksed avavas üli
kooli vanas kohvikus. Päeva lõ
petavad teatriõhtu Vanemui
ses, kus jälgitakse Fr. Schüleri 
kurbmängu “Salakavalus ja ar
mastus” ning hilisõhtune eine 
kohvikus Wilde, mille juures 
ühineb külalistega ülikooli eks- 
rektor Peeter Tulviste.

R a a m a t u k o g u

S UNOERS I M^LARtrükiseid juubeliaastaks

Tartu tudengid ja nende Õppejõud Mart Raudsaar 
(paremal taga) kuulavad Felix Gilli näpunäiteid, alarsuija

Tartu ja Westminsteri 
ülikooli koostöö
Tartu Ülikooli ja Westmins
teri Ülikooli meedia ja kom
m un ika ts ioon  iosakon na 
koostööprojektil algas 3. ap
rillil esimene kevadülikool.

Selles osalevad Tartu ajakir
jandus- ja avalikussuhete tu
dengid. Nii õpetavad 3.-9. ap
rillini õppejõud Briti uuema 
meedia stiile; Jim Latham BBC 
uudisebülletääni raadios, Felix 
GUI ja Rajan Malhotra veebi-

bülletääni eri kultuuride stiili
näidete varal.

Et kevadkool keskendub 
multikulturaalsuse teemale, 
toimuvad neljapäeval, laupäe
val, pühapäeval ja ka esmas
päeval kl 16.15 ph 135 dr Roza 
Tsagarousianou ja dr Spyros 
Sofose loengud Euroopa ühis
kondade kultuuri- ja rahvus
probleemide kohta. Loengutele 
on oodatud kõik huvilised.

Varje Sootak

TÜ ajaloo komisjoni esime
he Peeter Tulviste sõnul Il
mus viimane ülikooli ajaloo 
kogumik 1982. aasta juube
liks. Selle aasta juubel toob 
tänuväärset lisa.

Prof Tulviste selgitas, et juu
beliaastal on igati põhjust üli
kooli ajalugu uuesti välja anda: 
“Ei ole enam poliitilisi kitsendu
si ning ajaloo kohta on lisandu
nud uusi teadmisi”.

Ülikooli ajaloost
“See on ülikooli ajalugu läbi kõi
kide aegade, “ tutvustas välja
annet prof emer Helmut Piiri
mäel. “Probleeme on palju, 
kuna tahame kogu ülikooli aja
loo Rootsi ajast kaasajani ühte 
köitesse ära mahutada.” Kogu- 
mikus on ka uusi materjale 
1920.-1930. ja ka 1940.-1990. 
aastate kohta.

Väljaanne sisaldab ohtralt fo
tosid.

Mahukas juubelialbum
Eriti fotorohke on aga Tüllio ja 
Indrek Iiometsa ning Voldemar 
Trei koostatud 2881eheküljeli- 
ne album eesti, saksa, vene ja 
inglise keeles.

“Albumis esitatakse esma
kordselt ühiste kaante vahel 
ülevaade Tartu Ülikooli teema
listest kollektsioneerimismater- 
jalidest -  fotodest, postkaarti
dest, medalitest, märkidest, 
postmarkidest, ümbrikest, eri
templitest, rahadest ja suvenii
ridest,” ütles Indrek llomets. 
“Raamat pakub silmarõõmu ja 
teadmisi ning selle sarnast ei 
ole teadaolevalt teiste ülikooli
de kohta välja antud. Album 
näitab kui mõõtmatult suur osa 
on olnud Tartu Ülikoolil eesti 
haridus-ja kultuuriloos.”

TÜ J U U B E L I  Ü R I T U S I  A P R I L L I S  J A  M A IS

* 24. aprillil TÜ Ajaloo Muuseumis näituse “Ülikoolilt Eestile” 
avamine ja juubelimarkide esitlus

* 25. ja 26. aprilli! rahvusvaheline konverents “Meditsiin, eetika 
ja ühiskond”, 26. aprillil mündi esitlus

* 3. mail aulas juubeliaktus, õhtul kontsert
* 4. mail aulas konverents “Rahvusülikool -  rahvusvaheline 

ülikool”
* 5. mail ülikooli päev Toomel
* 17.-19. maini SELLi mängud s jp

2ü. mail i Ü Raamatukogu academia gustaviana }?o ;
200. juubel KAISERLICHEUNIVERSITÄTDORPAT 2 00

Albumis saab näha vanimaid 
ülikooli kohta leitud 30 fotot, 
samuti ligi 25 esimest postkaar
ti. Järgneb ligi 90 postkaarti, 
müle valik tehti Iiometsa sõnul 
ligi 4000 postkaardi ja foto 
seast. “Postkaardid aastaist 
1894-2000 annavad hea läbi
lõike ka sellest, kuidas on are
nenud fotode-postkaartide väl
jaandmine.”

Albumis on ka 55 medalit, 
mille hulgas on seEiseidki, mida 
pole ülikoolU ega muuseumü. 
“Ühe hõbemedali (konkursitöö
de medal aastast 1893, 
INGENIO ET STUDIO) kingi
vad 9 ülikooli vüistlast TÜ Aja
loo Muuseumüe,” ütles llomets.

Väljaanne annab ka 96 erine
vat markide, eritemplite ja 
ümbrike näidist. llomets mär

kis, et esimesed Tartu filatelis
tid olidki ülikooli õppejõud ja 
tudengid. “Albumis on ära too
dud kõik Eestis kehtinud ja keh
tivad ülikooliga seotud margid, 
valik eritempleid ja huvitavaid 
ümbrikke. Valik tuli teha umbes 
paarisajast ühikust.”

Ülikooli märke on albumis 97, 
müntide ja paberrahade näidi
seid on 8.

Koodajad annavad ülevaate 
ka varasematest juubeliväljaan- 
netest, alates 1827. aastast jm.

“Vastavalt kokkuleppele Eesti 
Panga, Eesti Posti ja ülikooliga 
on ära trükitud ka 24. aprUHl 
ilmuv postmark (õigemini kaks 
postmarki vahekupongiga) ja 
käibele tulev lOkroonine hõbe
raha,” lisas llomets.

Materjalid on aastate jooksul 
koostajate endi kokku korjatud. 
“Läbi on uuritud ka FUmiarhiiv, 
ERM, TaÜinna Linnamuuseum,

Ajalooarhiiv, Küjandusmuu- 
seum jm, samuti oleme konsul
teerinud nende töötajate ning 
paljude kollektsionääridega.”

Albumi väljaandja on Aasta 
Raamat OÜ, AS Vaal.

Ümbrispaberi siseküljele trü
kitakse ka 1905. aastal Ümunud 
eesti pikim postkaart-pano* 
raam (kaheksa postkaarti üks
teise kõrval), mida on Iiometsa 
teada säUinud kolm tükki.

Teisi väljaandeid
TÜ arhitekt Martti Preem on 
koostanud broDüüri Tartu Üli
kooli ajaloolisest hoonestusest, 
selle ehitusloost, seisundist ja 
perspektiividest.

Saksa füoloogia õppetoolis 
tekkis juubeliaastal mõte koos
tada saksakeelne artiklikogu
mik germanistikast Tartu Üli
koolis esialgse pealkirjaga “200 
Jahre Germanistik in Tartu”. 
Koostaja Siret Rutiku sõnul ta
hetakse kogumikuga jäädvusta
da võimalikult erinevaid näge
musi germanistikast TÜs -  saks
laste ja eestlaste, õppejõudude 
ja üliõpilas te, filoloogide ja mit- 
tefiloloogide jt perspektiivist nii 
ajaloos kui tänapäeval. “Kogu
miku esitlemine on plaanis 
ühendada vastavateemalise 
koUokviumiga, üritus toimub 
selle aasta Academica raames 
septembris,” selgitas Siret 
Rutiku.

Kogumiku väljaandmiskulud 
võttis kanda Deutscher Akade- 
mischer Austauschdienst, üri
tust toetab Saksamaa Liitvaba
riigi Suursaatkond Eestis. Ette
valmistavasse töögruppi kuulu
vad veel Rene Kegelmann, 
Anne Arold, Erika Kärner ja Kai 
Kull.

Juubeliaastal tuleb trükist 
veel mitmeid väljaandeid, mida 
UTs tutvustada püüame.

I
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Ülikoolile on oluline tõsta just dotsendi staatust, mis on tipptasemeks riigis, kus on 
paljudel erialadel vaid 1-2 professori vakantsi, arvab prof Richard Villems. a in  p r o t s in  /  p m

Tenure, tenure track, 
emeriteerumine

■ ■

TU valitsuse avaldusU U D I S E D  

Esinduse valimised
TÜ Üliõpilasesinduse valimiste 
kandidaatide nimekirjade esi
tamise tähtaeg on 12. ja 15. 
aprill.

Nimekirju saab esitada kell 9-
16.30. Nimekirjad tuua üliõpi- 
lasesindusse, Ülikooli 18 b.

Ülesseadmiseks vajalikke 
materjale küsida üliõpilasesin
duse sekretärilt.

Info: TÜ Üliõpilasesindus, 
Ülikooli 18 b, tel 375 400.

Tähelepanul 19. aprillü il
mub ka Universitas Tartuensise 
valimiste erinumber, mis tä
hendab, et kandideerivate ni
mekirjade soovikohased tut
vustused ja fotod peab iga ni
mekirja koordinaator organi
seerima ajalehetoimetusesse 
reedeks, 12. aprilliks. Soovitav 
oleks kohe pildistama minna, 
sest internetifotod küljendami
seks ei sobi.

Üliõpilasmängudele 
koolitatakse 
atašeesid
Rahvusvahelistele Tartu Üliõpi
lasmängudele on registreeru
nud üle 1500 üliõpilasspordase 
14 riigist.

Eesti Akadeemüise Spordilii
du arendusjuhi Tiina Beljaeva 
sõnul on mängude juhid vaba
tahtlikeks delegatsioonide saat
jateks ehk atašeedeks välja vali
nud 80 TÜ ja EPMÜ tudengit. 
“Üliõpilastele on tehtud keele- 
kontroll. Aprillikuu jooksul toi
mub kolm seminari, kus tutvus
tatakse mängude spordiprog
rammi, akrediteerimisprotse- 
duuri ja transpordikorraldust,” 
selgitas Beljaeva.

Eesmärk on võõrustada välis
delegatsioone professionaalsel 
tasemel, et Tartusse saabuvatel 
külalistel tekiks tahtmine Ees
tisse tagasi tulla ning et koju 
mindaks rahulolevatena. Ata- 
šeekandidaatidele on väljakut
seks nü suurel rahvusvahelisel 
spordi- ja kultuurisündmusel 
osalemine kui ka suhtlemine ja 
ürituse kordaminekule kaasa 
aitamine.

Tartu ÜliõpÜasmängud, XVIII 
SELLi mängud toimuvad 17.- 
19. mami.

Tartu Üliõpilas- 
teater Inglismaal
3.-8. aprillini võtab Tartu Üli- 
õpilasteater osa Inglismaal 
Alsageris toimuvast rahvusva
helisest noorte-ja üliõpüasteat- 
rite festivalist “Fronticres”.

Festivali eesmärk on teatri
kunsti abÜ ületada riikide- ja 
rahvastevahelisi piire, vaheta
da kogemusi, anda noortele või
malus tutvuda üksteise tööde ja 
meetoditega.

Üliõpüasteatri kunstilise juhi 
ja lavastaja Kalev Kudu sõnul 
olid tartlased festivalile kutsu
tud juba eelmisel kevadel, mil 
aga üritus kahjuks suu-ja sõra
taudi tõttu edasi lükati.

Tartu tudengid esitavad festi
valil kahest lavastusest (zeni 
lood ja “How do you voodoo”) 
koostatud etenduse.

Kalev Kudu.

Richard Villem s
TÜ evolutsioonilise bioloogia 
prof, akadeemik

Professor kui tenure‘ (kaits
tud staatus) positsioon on 
akadeemiline tava.

Akadeemiline laias mõttes, 
sest tenure on põhimõte, mis 
paljudes riikides rakendub 
“kõrgema astme” teadlastele 
sõltumatult ametikohast. See ei 
pea kaugeltki olema ülikool. 
Näiteid on kõige mitmekesise
maid.

Tenure
Ülikoolü on praegu paras aeg 
minna üle renure’-printsiibile 
professuuri osas ja usutavasti 
on võimalik sõnastada selleks 
vajalikud kriteeriumid üsna 
lihtsalt. Kuivõrd meü ei ole 
kümneid ja kümneid kandidaa
te ühele professori kohale, ei 
ole mõistlik rakendada tenure‘- 
printsiipi algusest peale, s.o es- 
mavalimisel. Välja arvatud ju
hul, kui kandideerib juba silma
paistva akadeemüise karjääriga 
teadlane.

Üldjuhul võiks tenure olla 
avatud teisest valimisest -  siis, 
kui professor on edukalt juhen
danud mitut doktoranti. See 
peaks olema absoluutseks nõu
deks, milles erandeid ei tohiks 
lubada. Kui dissertatsioonidele 
esitatud nõuetega on kõik kor
ras, süs tähendab see auto
maatselt ka korralike publikat
sioonide olemasolu, kuivõrd 
üldjuhul on juhendaja kaas
autoriks. Ma ei soovitaks keh
testada nn CC vms artiklite/ 
publikatsioonide arvmäärasid -  
see on liiga steriüne kriteerium
-  ainuüksi ajakirjade olulisus 
suvalise eriala siseselt on sel
leks liialt, lausa kümneid kordi 
varieeruv suurus, et arvu kui 
niisugust fetiOeerida.

Neid probleeme peab suut
ma lahendada neljakordne fil
ter: teaduskonna ja ülikooli 
nõukogu, akadeemiline komis
jon ning “eksperdid”. Kui see ei 
tööta, süs on midagi nii kardi
naalselt mäda, et kogu süsteem 
nõuab ümbervaatamist.

Professor professoriks -  või-

S A M A L  T E E M A L ;

* ivar-lgor Saarniit "Tenure* ja 
õppejõudude valimine" UT 1. 
märts 2002;
* Atko Viru “Arutagem vanuse
piiri üle mitmekülgselt" UT 8. 
märts 2002;
* Varje Sootak "Korralisest pro
fessorist emeriidiks" UT 22. 
märts 2002.

malik, et palju olulisem on at
raktiivse akadeemüise tenure 
aaclä introdutseerimine. Post- 
doc ongi sammuks selles suu
nas, kuid vaid lüliks seni puu
duvas ketis.

Seda on aga lihtsam soovita
da kui ellu viia. Eriti pisikeses 
riigis. Ma pole veendunud, kas 
saabki. Vahest muudab Euroo
pa teadusruumi rakendumine 
järgmise põlvkonna jooksul olu
korda sedavõrd kardinaalselt, 
et kodukootud tenure tracld el
lukutsumine osutuks ülepea pi
duriks avatusele ja kvaliteedi 
kasvule.

Ometigi on juba praegu üli- 
koolüe oluline tõsta just dotsen
di staatust -  associated -profes- 
sor pole miski akadeemüine 
“ebaõnnestumine”, vaid hoopis 
tipptasemeks riigis, kus palju
del erialadel ongi vaid üks-kaks 
professori vakantsi ülepea või
malikud.

Emeriteerumine
Üle Euroopa räägitakse rahva 
vananemisest ja vajadusest tõs
ta pensioneerumise iga. See 
olevat kogunisti paratamatu. 
Muidugi majanduslikult ja riiki
des, kus palk ja pension on lä
hedases mõõdus.

Näiteks praegune Itaalia üli
soodus pensionisüsteem, mida 
soovitakse reformida, leiab rae
vukat üleüldist vastupanu -  
võideldakse selle nimel, et säi
liks õigus pensioneeruda märk
sa enne 65. eluaastat.

Akadeemüine emeriteeru
mine professori kohalt, see kui 
probleem, lähtub meü lausa 
vastupidiselt aluselt: võitlus on 
õiguse eest töötada pärast 65. 
eluaastat.

On päris selge, et tegemist on

mitme, sõltumatu aspektiga: 
saada palka ja tegelda sellega, 
mis on paljudele olnud elu põ
hisisuks ülikooliaastatest peale. 
Kui sotsioloogid suudavad, 
võiksid nad üritada selgitada 
nende kahe stiimuli osakaalu.

Ma usun, et professori kohalt 
emeriteerumine 65. eluaasta 
kukkumisel on möödapääsma
tult vajalik.

Küsimus pole ju selles, kui 
suures ulatuses on konkreetse 
inimese töövõime säüinud, vaid 
vajaduses vabastada mitte- 
ekspandeeruvas süsteemis 
koht järgmisele põlvkonnale. 
Sellest ei pääse üle ega mööda 
ning isegi palliatiivne muutus 
(näiteks nihe +2 aastat) oleks 
minu meelest vale signaal.

Grantid ja 
sihtfinantseerimine

Kuid edasine peaks olema oma
korda ehitatud üles iseregulee
rivale süsteemüe: kui 65 ja va
nem teadlane on grantide ja 
sihtfinantseerimise turul kon
kurentsivõimeline nooremate 
kolleegidega, siis võiks ta tööta
da edasi just niikaua, kuni seda 
jaksu või huvi piisab.

Sihtfinatseerimise teemasid 
taotlevad teadusnõukogud, aga 
neid kiljutavad oma ideede 
alusel kokku konkreetsed ini
mesed. Grant on esmajoones 
granti väljastava organisatsioo
ni ja isiku vaheline tehing.

Tihe konkurents mõlemal 
rindel -  grantid ja sihtfinant
seerimine peaksid olema ise
enesest piisav selleks, et välista
da poliitbüroode efekti teket. 
Eriti järjekindla rahvusvahelise 
evalvatsiooni puhul.

Ja lisaks -  enam-vähem 
ausalt ülesehitatud, konkurent- 
süe toetuv süsteem, oleks ava
tud kõigüe ega piirduks emeriit- 
professoritega, kelle jaoks on 
65. eluaastale maandumine 
siiski mõnevõrra pehmem kui 
akadeemüise redeli alumistel 
pulkadel olijaile.

Ümumisjärge ootavad prof 
Tõnu Kollo ja Jaak Kikkase 
arvamused. Diskussioon ava
tud kõigüe!

Ülikooli valitsus arutas 12. 
veebruari ja 26. märtsi istun
gitel ülikooli ja tema liikmete 
vahel Ilmnenud huvide konf
likti juhtumeid.

Ülikooli eesmärk on teaduse 
ja sellele tugineva kõrgema ha
riduse edendamine kõigis oma 
tegevusvaldkondades ning sel
lel põhinevate teenuste osuta
mine. Ülikooli (akadeemüise) 
töötajaskonna töölepingujärg- 
ne ülesanne on ülikooli eesmär- 
gÜe kaasaaitamine, sh selle ees
märgi saavutamiseks vahendite 
hankimine. Seadusest ja ülikoo
li põhikiijast tulenevalt võib üli
kooli varasid kasutada vaid üli
kooli põhikirjaliste eesmärkide 
huvides. Ülikooli valitsusele on 
teatavaks saanud ülikooli ja 
tema üksikute liikmete huvide 
konflikti juhtumid ning nende 
lahendamine ülikooli ja teiste 
ülikooli liikmete huve kahjusta
valt. Kohati on asjaosalistes all
üksustes osutunud vajalikuks 
vahendite nappusel töötajate 
koondamine.

Huvide konflikt on ilmnenud 
alljärgnevas:
1) ülikooli töötajate poolt üli

koolile konkurentsi osutami
ne vahendite hankimisel 
enda või kolmandate isikute 
huvides,

2) ülikooli kaubamärgi kasuta
mine ülikooli nõusolekuta 
teiste isikute huvides,

3) ülikooli materiaalse vara 
(ruumid, seadmed jms) ka
sutamine ülikooü nõusoleku
ta teiste isikute huvides,

4) teiste ülikooli töötajate ra
kendamine kolmandate isi-

28. märtsil käsitleti teadus- 
ja arendusnõukogu (TAN) is
tungil Eesti pikaajalise ma
janduskasvu aluseid.

Tõdeti, et Eesti tulevase ma
janduskasvu peamiseks aluseks 
peab saama töövüjakuse kasv 
läbi teaduskompetentsi parema 
kasutamise.

Otsustati, et teaduse finant
seerimist tuleb kontsentreerida 
ja muuta sihipärasemaks. Ette-

Vastab UT tegevtoimetaja 
Varje Sootak.

Oli ikka, koguni kaks, ja mõle
mad olid 4. lehekülje teated.

Sülearvutite hanget pidasid 
mitmed tõeseks. Mõnes tekitas 
see isegi pahameelt: “Tore, et 
keUelgi vähemalt lõbus oli ... 
Endal küll mitte. Tegelikult mõ
jub üsna solvavalt, kui üliõpüas- 
te probleemid (pole piisavalt 
arvuteid ja raha kah vähevõitu, 
kui üldse...) ja need keeratakse 
räigelt naljaks” (meüist toime
tusele). Loomulikult polnud ap- 
r iili nalja idee autoreü mõtteski 
kedagi solvata, kuid nähtavasti 
tabas see naelapea pihta, sest 
sülearvuteid soovisid nii aka
deemikud kui tudengid. Sood
sate sülearvutite nõudlus on

kute huvides ülikooli ja tema 
töötajate asjakohase teavita
miseta,

5) ülikooli poolt tasustatud töö
aja kasutamine teiste isikute 
huvides,

6) ülikoolüe konkurentsi pak
kuvate eraõiguslike juriidi
liste isikute asutamine ja te
gevuse laiendamine.

Valitsus on seisukohal, et ni
metatud nähtused väärivad 
kõikidel juhtudel taunimist, 
sest see on kohati ülikoolüe kõl
vatu konkurentsi osutamine 
ning kujutab endast teatud juh
tudel ka seaduserikkumist.

Valitsus ei pea hetkeolukor
ras vajalikuks toimunu suhtes 
administratiivsete meetmete 
rakendamist, vaid juhib sellele 
probleemile kogu ülikooli liik
meskonna tähelepanu ning loo
dab, et asjaosalised ülikooli ja 
kaastöötajate huvidest lugu 
peavad ning oma tegevust ise 
korrigeerivad.

Ühtlasi peab valitsus oluli
seks:
• selgitada välja huvide konf

likti ülikooli kahjuks lahenda
mise põhjused ning leida või
malused nende põhjuste kõr
valdamiseks,

• tegutseda vastastikuseid 
huve respekteerivalt aktiiv
selt ülikooli ja samas valdkon
nas tegutsevate partnerite 
koostöö korraldamisel soovi
tavalt lepingulisel alusel,

• töötada välja reeglid ülikooli 
ja tema liikmete huvide 
mõistlikuks kooskõlastami
seks.

Tartus, 26. märtsil 2002

võtete ja teadusasutuste vahe
list koostööd tuleb suurendada 
ning teadust rohkem ühiskon
na vajadustele kohandada. 
Rohkem tuleb pöörata tähele
panu tehnoloogiakeskuste ja 
teaduse tippkeskuste arenda
misele.

TAN on vabariigi valitsuse 
juures asuv kogu, kes nõustab 
valitsust teadus- ja arenduste
gevuse strateegia küsimustes.

suurem kui arvata võib.
Ka TÜ Sümfooniaorkestrit 

pole olemas, järelikult jäi uute 
liikmete vastuvõtt esmaspäeval 
peahoone aud 102 ära. Ometi 
on ülikoolis aegade jooksul ol
nud mitmesuguseid orkestreid. 
Kas ülikooli tiiva all üldse mõni 
orkester praegu tegutseb? Aga 
kui aastal 2003 ei kutsutakski 
TÜ sümfooniaorkestri proovi 
enam mitte 1., vaid näiteks 2. 
aprillil.

Meenutuseks, et UT 1999. 
aasta aprülinali avas Tallinnas 
TÜ Kolledži, ja ennäe imet, aas
tal 2002 ongi ülikoolü pealinnas 
oma õppeasutus, täna on ju TÜ 
nõukogu kavas vastu võtta TÜ 
Õigusinstituudi (asukohaga 
Tallinnas) põhikiri.

Muutused teadus- ja 
arendustegevuse vallas

L U G E J A  K U S I B

1 Tähelepa^ Vas kuUluta-
UotteWiWnHkmet ülernaa.
L ks0 tähema\ Ф  ^  0 leta- 
1 ilmne sul0a™ 1 GHz protsQSSO-tavaksWonaks b 1Q0 eur0t
l riga arvutitel M  Qma <y,mt !a
\ Huvitatutel 'ea kau\utüse
kontaktandmed ^ späeva<

feŠSfiä!:-----
Kas UTs oli aprillinali?

nud tü с pro°wdenI ^  ~ 

^P äeval ken <‘n Jär0nwse( es I

annab °°KTIfe№S| J 7 W
ulikooeiZ T r 0 k°"'s«o( 3 “  I



5. aprill 2002 UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

Norra ülikool eestlase pilgu läbi 2.
Varje Sootak

Suvel võib Edvard Griegl 
Muuseumis Troidhaugen gii
di ja tõigina kohata TÜ ja 
Bergeni ülikooli magistranti 
Nele Hollot.

Milliseid takistusi peavad 
ületama Eestist Norrasse õp
pima minejad?

Et üldse välismaale õppima 
minna, tuleb varuda tugevat ta
het, kannatlikkust ja aega. 
Õpingute alustamiseks on vaja 
kahte tugisammast: õppekohta 
ja majanduslikke vahendeid. 
Probleemiks võib osutuda nen
de kahe omavaheline seotus: 
õppekohta ei anta, kui raha ei 
ole, ja stipendiume ei anta, kui 
õppekohta pole.

Mida siis teha?
Näiteks vahetus- ja  muudes 

toetusprogrammides pakutak
se ühe semestri kuni kahe aasta 
pikkust stipendiumi Norra 
kõrgkoolides õppimiseks, kuid 
ka sellel on omad puudused. 
Humanitaaraladel on pakkumi
si vähe, konkurents ühe ja ko- 
duülikoolis peab olema väga 
hea edasijõudmine. Rahvusva
heliste programmide stipen
diumid kõiki kulusid ei kata.

Teine võimalus on taotleda 
vastava eelhariduse olemasolu 
korral õppekohta ja riiklikku ta
gastamatut õppelaenu 
(www.lanekassen.no).

Tingimuseks on pärast õpin
guid oma kodumaale tagasi
pöördumine ja sinna vähemalt 
kümneks aastaks elama jäämi
ne. Minu puhul selguski, et 
põhjamaade filoloogia magistri
õpe ei kuulu veel Quota-prog- 
rammi ja kuna mul Norra koda
kondsust pole, siis ei ole ka 
õigust laenule ning muudele rii
gipoolsetele hüvedele.

Kuidas süs alustasite?
Õpin Bergenis tavalise Norra 

tudengina, st et mul ei ole välis
maalaste õppekava. Kui laenu 
ja stipendiumi ei anta, tuleb ise 
hakkama saada. Mulle tähen
dab see õpingute kõrvalt tööta
mist. Elamisloa saamiseks tuleb 
vastava rahasumma (aastaks 
um 70 000 Norra kr) olemasolu 
tõestada.

Edvard Griegi muuseum Troidhaugen on Lääne-Norras kõige külastatavam muuseum.

Tuleb kalliks pidada kõike 
head, mis Eestil on. Kuigi 
Norra on praegu minu reaal
sus, on Eesti muinasjutumaa.

Mida soovitate?
Soovitan alustada kohapeal

sete kontaktide loomisest: küsi
da infot koolidest ja uurida le
hekülgi Norra ülikoolide ja 
kõrgkoolide vastuvõtukeskuse 
(Universities and Colleges 
Admission Service) aadressil 
www.samordnaopptak.no.

Välismaalastele on õppekoha 
taotlemise tähtaeg 1. märts.

Kuidas ise toime tulete?
Hästi. Ennastsalgav töö ning 

lakkamatu võitlus bürokraatia 
ja muude raskustega on mind 
tugevaks teinud. Vastuseid lei
da ei ole lihtne, neid tuleb lak
kamatult taga nõuda.

Nü et Norras ei ole kerge?

Välismaalasel ei ole tõesti ker
ge. Ka mu tuttavad sakslasest 
müügiagent, waleslasest kunst
nik, eestlasest kirurg, ameerik
lasest tudeng, marokolasest 
kebabimüüja, albaanlasest 
asüülitaotleja, juudist õpetaja 
jpt võivad seda kinnitada.

Eestile on see ühiskonna 
arenguetapp veel tulevik. Nen
de kahe aasta jooksul olen Nor
ra ühiskonda hästi tundma õp
pinud ja selle kogemuse kaudu 
ka Eesti oma.

Ja milline on võrdlus?
Näen Eestit uues valguses. 

Kogen iga päev, et ainult rahaga 
õnnelikku ja õiglast ühiskonda 
ehitada ei saa. Tüleb kalliks pi
dada ja hoida seda head, mis

meil on. Kes aktsepteeriks, et 
võib-olla kümne aasta pärast 
maksab kilo ökoloogilisi õunu 
170 Eesti krooni nagu täna 
Norras? Norra on minu reaal
sus, Eesti on muinasjutumaa.

Millal lõpevad Teie magistri- 
õpingud?

Olen jõudnud neljanda se
mestrini. Lõpuks on mul võima
lik täielikult oma õpingutele pü
henduda. Sel kevadel on mul 
kavas lõpetada magistriõpin- 
gud nii Tartus kui Bergenis. Ma
gistritöö valmib põhjamaade 
luule eesti keelde tõlkimisest.

Millega veel Norras tegelete?
Kui ma ühiselamutoas arvuti 

taga enam istuda ei jaksa, on 
hea mägedes ronimas käia -  
valida võib tervelt seitsme va
hel. “Seitsme mäe linn” on Ber
geni üks paljudest hüüdnime
dest. Või siis ookeani äärde sõita 
ja karedal Atlandi tuulel ennast 
virgutada lasta.

Ka kultuurielu on Norras mit-
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mekesine, huvitav ja kõrgetase
meline. Kes suvel Bergenisse 
satub, on lahkelt oodatud 
Edvard Griegi Muuseumisse 
Troidhaugen, kus ma giidi ja 
tõlgina töötan.

Kuidas töö meeldib?
Troidhaugen on Norra üks 

tähtsamaid kultuurimälestisi ja 
on külastajate arvu poolest Lää- 
ne-Norra suurim muuseum. 
Siin töötamine on väga pingeli
ne, proovüepanev ja huvitav. 
Hooajal maist septembri lõpuni 
on muuseum lahti seitse päeva 
nädalas, 9-12 tundi päevas. Iga 
päev tuleb vastu võtta umbes 
1000 inimest, mis on nii füüsili
selt kui psüühiliselt raske. Mul 
on võimalus töötada väga erine
vate inimestega ning mitme
külgne keelepraktika. Saan 
uusi teadmisi nii teiste kultuuri
de kui Norra ajaloo ja rahva 
kohta, arendan rahvusvahelisi 
kultuurikontakte, annan oma 
panuse Bergeni kultuuriellu. 
See on meeldiv töökeskkond.

Peahooneesine müür ja vana kohvik
Tuilio llom ets

1802. aastal taasavatud üli
kooli peahoone ehituse 
alustamiseks oli vaja ehitus
plats tasandada ja maapin
da tõsta.

Selleks püstitati Jaani tänava 
äärde (praegune Ülikooli tn) J. 
W. Krause projekti kohaselt
1803. aastal kivimüür. 1804. 
aastal alustati 1708. aastal Põh
jasõjas purustatud Maarja kiri
ku varemete lammutamist, te
gemaks ruumi peahoone vasa
kule tiivale. Peahoone valmimi
se järel 1809. aastal kujundati 
ka müür. Müüri peale paigutati 
20 graniitposti, mis omavahel 
ühendati raudkettidega.

See kujundus on püsinud se
nini. Aegade jooksul on muutu
nud ainult müüri pealmise osa 
profiil ja kattematerjal. Tsaari- 
aja lõpul oli müüril raudplekk- 
kate. Praegu remondiga eemal
datavad katteplaadid ja müüri 
üldkujundus pärinevad Üliõpi
lasmaja renoveerimisajast.

Peagi remondist tuleva vana 
kohviku hoone ostis ülikool 
1924. aastal Üliõpilasmajaks. 
1925 algasid hoones ülikooli ar
hitekti Paul Mielbergi (1881-

Ülikool postkaartidel.
1942) projektide alusel ja ju 
hendamisel ümberehitustööd. 
Hoone esikülge ümbritsenud 
kivimüür asendati raudaia ja 
väravaga ning tõllakuurüe sobi
va välisümega. Ilmselt samal
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ajal toimusid uuendustööd ka 
peahooneesise müüriga, sest 
kõik need objektid kokku moo
dustavad ühtse peahooneesise 
arhitektuurilise terviku. Tööde
ga jõuti lõpule 1926. aastal.
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Boriss Sreznevski 145
Toomas Pung

Meteoroloog ja klimatoloog 
Boriss Sreznevski jätkas 
Tartus eelkäijate tööd.

Boriss Sreznevski, füüsika- 
doktor honoris causa, Ukraina 
TA liige sündis 31. märtsil 1857 
Peterburis. 1879 lõpetas ta Pe
terburi Ülikooli kandidaadi
kraadiga. Sreznevski oli Peter
buris Füüsika Peaobservatoo
riumi füüsik ja Moskva Ülikooli 
dotsent. 1894 määrati ta Tartu 
Ülikooli füüsikalise geograafia 
ja meteoroloogia korraliseks 
professoriks, kellena töötas 
kuni ülikooli evakueerimiseni. 
Ta oli ka meteoroloogia observa
tooriumi juhataja ja mõnda 
aega dekaan.

Sreznevski alustas observa
tooriumi direktorina energüist 
tegevust: juhendas ise regu
laarseid ilmavaatlusi ja algatas 
uusi vaatlusi. Ta juhendas ala
tes 1900. aastast A. v. Oettin- 
geni rajatud Baltikumi sademe

te mõõtmise jaamade võrgu 
tööd ja tegeles ka praktilise sü
noptikaga.

Ta oli tuntud kui uute teadus- 
aparaatide leiutaja: praktilist 
kasutamist on leidnud tema 
konstrueeritud hüpsomeetri- 
Üne joonlaud ja lingtermomee
ter, mida demonstreeriti 1900. 
aasta Pariisi näitusel.

Ta on avaldanud üle 60 artik
li, näiteks andis ta kirjelduse 
rohkem kui 500 külmalaine 
kohta aastatel 1890-1909.

U U D I S E D

Narvas alustab 
tööd Saksa lektor
Robert Bosch Stiftung (Robert 
Boschi Fond Saksamaal, Stutt
gardis) kinnitas möödunud nä
dalal, et nad toetavad Narva 
kolledži ühiskonnateaduste 
lektoraadi arendamist. Sep
tembris alustab kolledžis tööd 
dr Karsten Brüggemann, kes 
õpetab ajalugu, ühiskonnatea
dusi ja saksa keelt.

Dr Brüggemann töötab prae
gu Hamburgi Ülikoolis õppe- 
ülesandetäitajana. Tema tea
duslik uurimisteema on seotud 
Narvaga, Narva ajalooga Vaba
dussõja aastatel (1918-1920). 
Lektori ametikoha loomisega 
toetab Robert Boschi Fond kol
ledži rahvusvaheliste suhete 
edendamist ning teadustöö 
arendamist kolledžis.

Samuti toetatakse nii saksa 
keele õpetuse arendamist re
gioonis. Dr Brüggemann peab 
loenguid nii vene kui ka saksa 
keeles.

Robert Boschi Fond on üks 
Saksamaa suuremaid haridus- 
ja teadusprogrammide toeta
jaid Kesk-ja Ida-Euroopas.

Vene koolide eesti 
keele olümpiaad
Eile algas TÜs kahepäevane 
eesti keele olümpiaad vene koo
lide õpüastele.

Viiendat korda toimuva 
olümpiaadi korraldavad eesti 
keele (võõrkeelena) õppetool ja 
haridusministeerium. Lõpp
vooru on kutsutud 46 õpüast.

2001/2002. õ-a olümpiaadi 
teema on eesti keele sõnavara. 
Olümpiaadi eesmärk on ärata
da huvi eesti keele sõna- ja sõ
navaraõpetuse vastu, selgitada 
välja võimekamad õpilased, pa
remad koolid ja juhendajad.

Võitjatele on auhindadena 
väärtuslikud raamatud välja 
pannud kirjastus TEA ja Eesti 
Keele Sihtasutus.

Olümpiaadi korraldatakse 
vaheldumisi TÜs ja TPÜs, Tar
tus toimub eesti keele olüm
piaad vene koolidele kolmandat 
korda.

Lasteraamatute
illustratsioonide
näitus
3. aprillil avati TÜ Raamatuko
gu kohviku ja õppesaali fuajees 
kunstnike Uile Meistri ja Maarja 
Vannas-Raidi lasteraamatute il
lustratsioonide näitus.

Ülle Meister on lõpetanud 
Eesti Kunstiakadeemia raama
tukujundaja erialal. Ta on osale
nud enam kui 20 näitusel Ees
tis, Kolumbias, Leedus, Jaapa
nis jm.

Ta ise on öelnud, et ei oska 
täpselt öelda, kui palju raama
tuid on kujundanud ja illustree
rinud. “Pean oluliseks hoopis 
joonistamist, sest see on minu 
peamine eneseväljendusviis”.

Maarja Vannas-Raid on sa
muti lõpetanud Eesti Kunsti
akadeemia raamatukujundaja 
erialal ning osalenud ka mitmel 
rahvusvahelisel näitusel.

Põgenemise fotod
Eesti Rahva Muuseumis on ava
tud väliseestlase Eric Soovere 
fotonäitus “Põgenemine lään
de”.

Homme kell 16 esitatakse 
näitusel luule-, jutu- ja laulu- 
põimik, mis koosneb nii doku
mentaalsest kui ka ilukirjan
duslikust materjalist (Eino TU- 
bin, Marie Under, Bernard 
Kangro jt).

Järgmine mängukord on 11. 
ja 18. aprillil kl 14.

http://www.lanekassen.no
http://www.samordnaopptak.no
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Eelinfo tudengitele
KONKURSS “TUDENGILAUL 2002 “
Esmaspäeval, 29. aprillil kell 20 Sõbra Majas
Oled andekas laulja, oskad mängida pilli ja julged astuda rahva 
ette!
Valmista ette kolm laulu, mille saateks kasuta ainult akustilisi pille. 
Registreerimiseks saada oma loomingut ja selle esitajaid tutvustav 
kiri Tartu Üliõpilasmajja (51010 Tartu Kalevi 24) või 
meiliaadressil mar@ut.ee 22. aprilliks. Ära unusta kontaktand
meid, sest Sinuga võetakse ühendust!

TUDENGIRALLI “BAMBUS” 
OMAVALMISTÄTUD LIIKURITE VÕISTLUS
Kolmapäeval, 1. mail kell 18 Postimaja kõrval
Asu kokku panema liikurit, mis on:
• omavalmistatud, kolme- või enamarattaline ning vabaveer- 

emiskiirendusega;
• juhitav ja varustatud korraliku piduriga ning vastutusvõimeli

se kapteniga;
• pealtvaatajate ja pilootide elule ning tervisele täiesti ohutu. 
Jäta mängust välja tanki, teerulli jt mootorsõidukite vrakid. Vea 
oma ime-(h)igiliikur 1. mail kl 17 Toidutorni ette parklasse 
registreerimiseks ja tehnoülevaatuseks.

ÜLIKOOLI KEVADPÄEVAD 2002 
2,9. ciprlll -  4. mul

INFO: Tartu Üliõpilasmaja 
tel: 302 400
e-mail: student.days@ mail.ee 
http://www.ut.ee/studentdays

TUDENGITE AASTALAAT
Laupäeval, 4. mail kell 13 Raekoja platsil
Tlilge ostma, müüma ja vahetama kõike, mida süda ihkab!
Pole tähtis, kas seda kaupa silm seletab, kõrv kuuleb või hammas 
näksib.

TEATEJOOKS KOSTÜMEERITUD TUDENGI- 
VÕISTKONDADELE
Laupäeval, 4. mail kell 14 Raekoja platsil -  Küüni tänaval
• Võistkonda kuulub kuus kostüümis hinge.
• Teatepulgaks vali võistkonda iseloomustav asi, olend...
• Registreerimine kll3.30st Raekoja platsil.

KUMMIPAADIRALLI EMAJÕEL
Laupäeval, 4. mail kell 16 Atlantise ees
Kuulsad meremehed ja maismaarotid!
Hankige endale kummipaat ja vettpidav meeskond!
Toimub kaks starti -  spordimeestele ja rahvaaerutajatele. 
Registreerimiseks saada kiri (paatkonna nimi, -nimekiri, 
kas stardid spordimeeste või rahvaaerutajate sõidus)
Tartu Üliõpilasmajja (51010 Tartu Kalevi 2 4 ) või 
meiliaadressil student.days@mail.ee 2. maiks.
Ujuvvahendite ülevaatus ja turvakontroll kllSst kohapeal.
Ilma nõuetekohase päästevestita jõele ei lubata!
Meeskonna eest vastutab kapten!

I TARTU ÜLIKOOLI
1 KIRJASTUS
Endel Tulving MÄLU
346 lk., kõva köide. Hind 170-

♦ Mälu
♦ Ülevaade “Episoodilise mälu elementidest”
♦ Mäletamine ja mineviku tundmine
♦ Inimese mälu kontseptsioonid
♦ Praimimineja inimese mälusüsteemid
♦ Episoodilise mälu unikaalsus
♦ Kronesteesia
♦ Endel Tulvingu usutlus

Eessõna Endel Tulvingust ja mälust on kirjutanud ning artiklid 
tõlkinud prof. Jüri Allik. Toimetanud psühholoog Marika Rauk.

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Peet-Henn K ingisepp 
“ Inimese fü s io lo o g ia ”
AS Atlex, Tartu 2001 
265 lk.

Õppevahend on mõeldud eeskätt TÜ 
arstiteaduskonna farmaatsia ja stoma
toloogia osakonna ning sotsiaalteadus
konna psühholoogia ja eripedagoogika 
osakonna üliõpilastele. Samuti saavad 
siit tarvilikke teadmisi teistes ülikooli 
teaduskondades õppijad, kelle õppeka
vades on füsioloogiakursus väiksema mahuga. Väljaanne on 
koostatud autod varem ilmunud “Inimese füsioloogia lühikur
suse” alusel. Käesolevat väljaannet on varasematega võrrel
des oluliselt muudetud ja täiendatud, lisatud on meeleelundi
te füsioloogia ning joonised on viidud teksti sisse.

Hans Trass
“ Üksi ja ühes. M nem ograafia”
Ilmamaa, Tartu 2002,
255 lk.

Bioloogiadoktor akadeemik Hans-Vol- 
demar Trass on sündinud 2. mail 1928 
Tallinnas. Ta on lõpetanud 1947. aastal 
Tallinna 10. Keskkooli (NÕmme Güm
naasiumi) ja 1952. aastal TÜ, tegutse
nud Tartu Ülikooli õppejõuna alates 
1955. aastast ja juhatanud 1956-1991 
taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedrit. Eesti Looduse
uurijate Seltsi president 1964-1973 ja  1985-1991, aupresi
dent aastast 1991. 1978-1988 UNESCO rahvusvahelise 
programmi “Inimene ja Biosfäär” Eesti Komitee esimees. Peale 
arvukate teadustööde lihhenoloogia, geobotaanika, loodus
kaitse, ökoloogia, teadusloo jt valdkondadest on Trass avalda
nud publitsistikat, reisikiiju ja värsikatseid. Käesoleva raama
tu abil jõuab lugejani Hans-Voldemar Trassi mälestusi, ränna
kute muljeid ning ka luuletusi.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Ü likoo li 11. 
Avatud E-R 9-19, L 10-16.
Ü likoo li liikm eskonnale h innasoodustus 10%!

KAITSMISED
11. aprillil kell 16.15 kaitseb aja
loo osakonnas Lossi 3-406 Peep 
Pillak magistritööd “ Otto Grei- 
fenhagen (1871-1938) ja tema 
tegevus Tallinna linnaarhivaarina 
(1900-1934)" magister artium 
(arhiivindus) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja: prof Aadu Must. 
Oponent: ajalookand. Väino Sirk 
(Ajaloo Instituut).

LOENGUD
8. aprillil kell 16.15 toimub kee
miahoones aud 430 vanemtea
dur Indrek Renge venia legendi 
loeng teemal “Keemilised prob
leemid laseri valguses” (Chemi
cal tasks in laser focus). Info: Vir
ge Anso, tel 375 520.

8, aprillil kell 16 toimub ph aud 
102 vabade kunstide kutsutud 
professori Ain Kaalepi “Akadee
mia seminari" järgmine loeng 
“ Laul, tants, luule” . Teretulnud 
kõik huvilised! Info: Triin Lett, tel 
375 669.

10. aprillil kell 16-17 toimub Lossi 
tn 24 majas II korrusel haridus
tehnoloogia ruumis järjekordne 
seminar “Praktiline kogemus 
WebCT kasutamisel” . Seminaril 
tutvustab avatud ülikooli direktor 
Aune Valk oma kogemusi 
WebCT-kursuse “ Kultuurideva
heline kommunikatsioon” läbivii
misel 2001. a sügissemestril. 
Kõik huvilised on oodatud!

10. aprillil kell 16.15 toimub Lossi 
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1200. avalik ettekandekoosolek. 
Päevakorras: Taavi Pae “ Eesti 
kalmistute paiknemine 19. ja 20. 
sajandil” . Info: Katrin Kello, tel 
055 610 546.

10. aprillil kell 16.15 toimub ph 
102 ülikooli karjääriteenistuse 
loeng “ Ülikooli vilistlased tööturul 
-  2001. aasta lõpetanute küsit- 
lustulemuste tutvustus”. Info: 
Kadrin Kergand, tel 376 206.

10. aprillil kell 18 on Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kuse jututarõ külaliseks Fr. R. 
Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi 
perenaine Aimi Holto, kes räägib 
teemal “Kreutzwaldi maja täna 
ja homme". Kõik huvilised on 
oodatud. Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum). Lisainfo: 
Triin Iva, tel 375 422.

13. aprillil kell 12 korraldavad 
Eesti Olümpiakomitee, Eesti 
Olümpiaakadeemia ja Tartu Üli
kooli kehakultuuriteaduskond üli
kooli raamatukogu konverentsi
saalis teaduslik-metoodilise kon
verentsi, kus võetakse vaatluse 
alla ettevalmistus Salt Lake City 
2002. aasta olümpiamängudeks 
ja Eesti sportlaste võistlemine 
seal.
Arutelus osalevad Eesti Olümpia
komitee president Mart Siimann 
ja peasekretär Toomas Tõnise, 
olümpiasportlased Kristina ja 
Katrin Smigun, TÜ kehakultuuri
teaduskonna õppejõud ja tea
durid.
Üritus on tasuta ja kõik huvilised 
oodatud. Info: Mehis Viru, tel 
375 368, e-post: viru@ut.ee.

TEATED
11. aprillil kell 15 toimub Tartu 
Ülikooli Raamatupoes aprilli algul 
TEA Kirjastuselt ilmunud Johan
nes Silveti "Inglise-eesti sõnaraa
matu” neljanda täiendatud ja 
ümbertöötatud trüki Tartu-esit- 
lus.

Samas on ka TEA Kirjastuse 
teatme- ja õppekirjanduse soo
dusmüük, mis kestab terve päe
va (kl 9-19).

Välismaalasele anda rendile 
2korruseline keskküttega 
möbleeritud maja Tammelin
nas. Info: tel/faks (044) 41 
147, Vanatoa2@hot.ee.

TÜ Psühhiaatriakliinik otsib vaba
tahtlikke osalemiseks teaduslikus 
uuringus. Oodatud on kehaliselt 
ja vaimselt terved mehed ja nai
sed vanuses 18-35 aastat, kes ei 
tarvita ravimeid. Uuring sisaldab 
kahte visiiti, ühekordset ravimi 
manustamist ja vereproovi and
mist. Osalejatele kompensat
sioon.
Lisateave ja registreerimine K, N 
kl.11-13 tel 448 721, Katri.

NÄITUS
TÜ Raamatukogus

* Kataloogisaalis “ Karl Ernst von 
Baer 210” ja Ilmar Kruusamäe 
aktimaalid “ N-aine (sinine)" 
(kuni 4.04,).
* Teaduskirjanduse lugemissaa
lide fuajees “Aleksander Elango 
100” ja “Anne Franki lugu".
* Konverentsisaali fuajees "U 
lova Ssantu -  Sitsiilia protses
sioon".
* UUS! Kohviku ja õppekirjan
duse lugemissaali fuajees Ülle 
Meister ja Maarja Vannas-Raid 
"Lasteraamatute illustratsioo
nid” . Avamine 3. aprillil kell 16,
* Raamatumuuseumis E-R 12-17 
“ Lääne Euroopa 16.-18. sajandi 
graafika Tartu Ülikooli Raamatu
kogus” , Näituse tutvustuse telli
mine gruppidele: Kadri Tammur, 
tel. 375 745, e-post: 
kadri@utlib.ee.
* Humanitaarraamatukogus (E- 
R 9-21, L 11-17) “ Elupuu ja hiie- 
hobune” (Gustav Ränga 100, 
sünniaastapäevaks).

TÜ Kunstimuuseumis näitus “ Pü- 
hapilt (vene ikoonid kunstimuu
seumi kogust)” . Avatud E-R kl 
11-17.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimajas

Reedel, 5, aprillil kell 19 džässi- 
saalis sarja “Swing, swing..." 
lõppkontsert -  Lembit Saarsalu 
(saksofonid), Olav Ehala (kla
ver), Toivo Unt (bass), Aivar Vas
siljev (löökpillid), laulab Uno 
Loop.

Reedel, 12. aprillil kell 19 Tartu 
Raekojas Suur Muusikaakadee
mia "Antonio Vivaldi ja tema 
kaasaeg” -  Andres Mustonen 
(viiul), Ivo Sillamaa (klavessiin), 
Peeter Klaas (tšello).

Pühapäeval, 14. aprillil kell 16 
Tartu Linnamuuseumis sarjas 
“ Linna muusikud Linnamuuseu
mis" Tatjana Lepnurm (harf), 
Virgo Veidi (altsaksofon) 
Gluck, Händel, Caccini, Martini, 
Schubert, Dvorak.

Kolmapäeval, 17. aprillil 19 TÜ 
Ajaloo Muuseumis “ Upbeaf -  
Ainars Sablovskis (alt- ja tenor- 
saksofon, Läti), Sanita Sablovs- 
kaja {klaver, Läti). Kavas Skrja- 
bin, Kalinkovitš, Capriccio, Va
riatsioonid Paganini teemale.

Pühapäeval, 21. aprillil kell 19 
Euroopa tippsoliste -  Lars 
Anders Tomter (vioola, Norra), 
Rahvusooperi Estonia sümfoo
niaorkester, kaastegev Henri- 
David Varema (tsello), dirigent 
Paul Mägi. Kavas Falla, R, 
Strauss,

KINOS ILLUSIOON
* Kollide kompanii, R-P kl 11, 
12.45, 14.30; E-N kl 12.45, 14.30
* Printsessi päevikud, kl 16.15
* Teised, kl 18, 19,45, 21.30

EE S T I  R A H V A  M U U S E U M I  
4 3 .  A A S T A K O N V E R E N T S

Aastakonverents “Etnilised ja kultuurilised vähemused” toi
mub 11. ja 12. aprillil ERMi näitusemaja konverentsisaalis 
Kuperjanovi 9, Tartu.
Etniliste ja kultuuriliste vähemuste uurimine on pikka aega 
mitmete teadusharude uurijate tähelepanu köitnud. See on 
ammendamatu temaatika, mis pole ka tänapäeva globali- 
seeruvas maailmas kaotanud oma aktuaalsust. Pigem on 
märgatav tendents: ühtlustuvas maailmas otsitakse ja väljen
datakse j ärjest erinevates vormides j a viisides oma mina. 
Konverentsi töökeeled on inglise, vene ja eesti. Ettekannete 
kokkuvõtted tõlgitakse inglise või vene keelde.
Lisainfo: ERMi teadusdirektor Terje Anepaio, tel 421 279, 
anepaio@erm.ee.

E U R O O P A  L I I D U  K Õ R G H A R I D U S -  
PROG RAM MI E R A S M U S  IN F O P Ä E V

11, aprillil kell 16 peahoone 102

• Õppimisvõimalused välismaal;
• ERASMUS-programmi raames TÜ sõlmitud üliõpilasvahe- 

tuslepingud ELi partnerülikoolidega;
• Kuidas saada erasmuslaseks?

Info: Riin Kikkas, TÜ ERASMUS üldkoordinaator, tel 375 151. 

Kõik huvilised on oodatud!

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200

TOIMETUS

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Infotoimetaja Leane Morits 
Küljendaja Kristjan Kaljund

Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090 
Tel: 07375 680,051 42 300 
E-post: ajaleht@ut.ee 
Faks: 07 375 440 
http://www.ut.ee/ajaleht 
Trükk: o/ü Greif

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 
1/4 lk (131 x 194 mm) 
1/8 lk (92x131 mm) 
1/12 lk (92x64 mm) 
1/24 lk (44 x 64 mm)

2700,-
1500.-
800,-
500.-
250,-

Kujundus 20% hinnast 
Logo ja/või foto kasutamine 
Reklaamteksti rida 
Kuulutuse rida 
Korduvreklaam 10% odavam

50.-
10.-
5,-

Ulikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.
Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
te teenuste kuulutamine ja rek
laam 20% odavam.
Riiklike haridusasutuste kuulutu
sed tasuta.

f 1 *

mailto:mar@ut.ee
http://www.ut.ee/studentdays
mailto:student.days@mail.ee
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Ülikooli vana kohvik avab uksed
Varje Sootak

Üks ülikooli sümboleid, vana 
kohvik, aga uues kuues, 
ootab tuleva kolmapäevast 
oma vanu ja uusi külasta
jaid.

Ajakirjanik püüdis tavaliseks 
Kohvikukülaliseks kehastuda ja 
sümboolse Kohvikuga enne 
avamist dialoogi pidada. Külas
tajale, kes on olnud mituküm
mend aastat vana kohviku pat
rioot, pakkus Kohvik talle külla
ga üllatusi,

“Räägime kohe selgeks, miks 
mul mitu nime ja mis on Õiged,” 
võttis Kohvik juba algul initsia
tiivi enda kätte.

Külastaja arvates asub Üli
kooli tänava majas 20 vana 
kohvik. “Jah, teisel korrusel on 
vana kohvik ja lõunasöögisaal. 
Aga maja kohta tervikuna võib 
Öelda vana kohviku maja,” saab 
ta vastuseks.

“Aga kohvik Krambambuli?” 
“Oi, oi, ongi kohe viga, sellist 
kohvikut ei ole, on lihtsalt 
Krambambuli.”

Krambambuli
Ülikooli arhitekti Martti Preemi 
arvates on esimese korruse en
dise söökla asemel olev 
Krambambuli oma sisult üliõpi- 
laskõrts, polevat ta ei iiri ega 
Doti pubi moodi. “Vanasti kutsu
ti selliseid kohti trahteriks, kõrt
siks, nüüd kipuvad eestikeelsed 
nimetused ära ununema.”

Kohvikul endal pole üliõpilas- 
kõrtsi vastu midagi, aga prae
gune ristinimi -  Krambambuli 
on tema meelest päris uhke 
Tartu teiste taoliste paikade 
seas. Rohkem kui 150st nime- 
pakkumisest valis kohviku juht
kond välja arsti Katre Maasalu 
ettepaneku anda uuele kohale 
kuulsa üliõpüasjoogi nimi.

Krambambuli nimega logo 
üutseb savipeekreil, peekriku- 
julised on ka neist neli korda 
suuremad lühtrid.

Krambambuli saalidesse saab 
siseneda nii väljast Ülikooli tä
nava nurga poolsest uksest kui 
ka maja seest. Vana söökla 
kliendil jääb nüüd suu ammuli, 
sest neid ruume on võimatu ära 
tunda: mõnusad kollased sei
nad, allpool puitosad, kolmest 
laest üks tumepunane, teine tu
meroheline ja kolmas tumesini
ne, kamin, kaks baarilerti.

Tudengid piiluvad, milline Krambambuli seest välja näeb.

Vestluspartner Kohvik juhib 
tähelepanu üles lakke, kus 
mustad ventilatsioonitorud 
meenutavad Matthieseni raa
matupoe stiili. “Ülikoolipoolsele 
seinale projekteeritakse edas
pidi ka osa aula suursündmusi. 
Lauad on aga Eesti omad too
ted,” uhkustab Kohvik.

“Ahhetad praegu, kui puh
tad, Üusad ruumid, aga mind 
huvitab hoopis, missugune 
aura sün tekib, missuguse õhus

tiku siin iga päev või ainult stipi- 
päeval käivad tudengid tekita
vad,” toob Kohvik uudistaja jälle 
maa peale. Külastaja arvates oli 
oma aura siin ennegi: “Lahked 
põlised sööklatöötajad ja tasku
kohane söök vastandusid 
käestlastud ruumidele.”

Rikas ajalugu
“Kas tead, mis ajast siin majas 
üldse süüa saab ja mis maja see 
ülepea on olnud?” uurib Kohvik
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Külastajalt.
“Kusküt loetu põhjal oli see 

aadlielamu, ja söökla oli sün vist 
juba esimese Eesti Vabariigi 
ajal.” Külastajale selgitatakse, et 
1876. aastal projekteeriti tava
line linnakodaniku maja itaalia 
palee samaseks elamuks, mille 
1924. aastal ostis ülikool oma 
üliõpüaskonnale.

Ajalukku on läinud 1957. 
aasta 2. november -  siis avati 
teisel korrusel kohvik, seesama

legendaarne vana kohvik, mis 
45 aasta jooksul mitu uuendus
kuuri läbi teinud.

Vana ja uue siduvust märgib 
ka Heli Tuksami vitraaž teisele 
korrusele viiva trepikoja välis
seinal?.

Vana kohvik
Ruumijaotus on endine -  pa
rempoolsest uksest sisse astu
des puhvetÜett, rõdusaal, otse- 
uksest kaminasaal.

Kohvik suudab Külastajale 
siin rõõmsa üllatus teha: “Ava
tud on ka kamina- ja rõdusaali 
vaheruum ning Ülikooli tänava 
poolne pikk läbikäik läbi nende 
kolme ruumi.” Külastaja mäle
tab väga hästi nördimust, mis 
tekitati 198Öndatel aastatel re
mondiga -  vahekäik suleti ja 
üliõpilased eraldati rõdusaali, 
õppejõud kaminasaali.

Kaminasaal sai siis Poola res
tauraatoritelt ka külmad mar- 
morseinad, mis nüüd on eemal
datud. Marmorribad on jäänud 
vaid seinte alaäärde. Kamina
saal tundubki väga hele ja liht
ne oma valgete kardinate ja 
õrnkollaste seintega. Martti 
Preemi sõnul hakkab rõdusaali 
sisustama samasugune mööbel, 
mis oli kohvikus selle avamise 
ajal 1957. aastal.

Kohviku teise korruse saali
des on säilinud originaalsed 
lühtrid ja seinabraad, mille on 
disaininud Edgar Johan Kuusik.

Uuendusi
Kohvikumajja sisenedes jääb 
vasakut kätt juhtkonna ruum. 
Järgmine uks viib garderoobi. 
Nüüdisaegne köök asub esime
sel korrusel Munga tänava 
poolses küljes. Toidu viib üles 
lift.

Samal kohal teisel korrusel, 
kus oli varem piljardisaal ja rek
tori vastuvõturuum, on 
serveerimis- ja teenindusruum. 
Rektori ruum on aga kolinud 
vaatega peahoone poole, sinna, 
kus varem läbi ava sai jälgida 
omleti tegemist.

Uuendusi on veelgi, kõigest 
ehitusfirma Rand&Tuulbergi 
renoveeritust saab akadeemili
ne pere osa koos vanade ja uute 
hõrgutistega juba tuleval näda
lal.

Kohviku ja Krambambuli sise
kujunduse on teinud Andres 
Kull.

Kinnitati TÜ Õigus
instituudi põhikiri
l l la r i Lään

TÜ nõukogu kinnitas Tallin
nas asuva Tartu Ülikooli 
Õigusinstituudi põhikirja.

Õigusinstituudi põhiülesan
ne on õppe-, teadus- ja aren
dustöö korraldamine õigustea
duse ja  sellega sisuliselt seotud 
muude sotsiaalteaduste vald
konnas ning õppe-, teadus- ja 
arendustegevusel põhinevate 
teenuste osutamine.

Tartu Ülikooli Õigusinstituut 
asutati ülikooli nõukogu otsuse
ga 21. detsembril 2001.

15. aprillü kell 15 algab Tal
linnas Rahvusraamatukogu 
suures konverentsisaalis

Õigusinstituudi teabepäev.
Rektor prof Jaak Aaviksoo 

peab ettekande“Eesti rahvus- 
ülikooli tulevik Euroopa kõrg- 
haridusruumis” ja õppeprorek
tor prof Volli Kalm “Mida võida
vad Õigusinstituut ja Tartu Üli
kool ühinemisest?”, Õigusinsti
tuudi asutajadirektor prof Hei
ki Lindpere “Õigusinstituudi ja 
Tartu Ülikooli ühinemise tähen
dus Eesti õigushariduse maasti
kule” ja õigusteaduskonna de
kaan prof Kalle Merusk “Laie
nenud õppimisvõimalused 
uues integreeritud struktuu
ris”.

Sõnavõttudele järgneb pres
sikonverents ning arutelu.

UT K O S IB

Kuidas kulges põhikirja arutelu?
Vastab TÜ Õigusinstituudi 
asutajadirektor Heiki Lind
pere (pildil).

Mis puudutab ülikooli nõuko
gus põhikirja analüüsi käigus 
tekkinud probleemidele lahen
duse leidmist, siis pärast põhi
mõttelist kokkulepet, et Õigus
instituut kujuneb omaette asu
tuseks (mitte üheks õigustea
duskonna instituutidest, samas 
ka mitte konkureerivaks, vaid 
ühiste õppetoolidega teineteist 
täiendavaks), jäi vaieldavaks 
ainult üks küsimus.

Nimelt, põhikiija punkt 23, 
mis sätestab selle, kes valib ins
tituudi õppejõud ja teadurid 
(professorid valib muidugi üli
kooli nõukogu ise). Ettepane
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kuid oli mitmeid. Rektori selgi
tused ülikooli senisest prakti
kast näitasid, et on erinevaid 
lahendusi. Ühiste õppetoolide

loogikast lähtuvalt võitis valda
va toetuse sõnastus, mille järgi 
õppejõud ja teadurid valitakse 
instituudi nõukogu ja teadus
konna nõukogu poolt ühiselt.

Täpsema valimiskorra kinni
tamine delegeeriti nendele 
nõukogudele samuti ühiselt. 
Valimisreeglite täpsustamise 
vajadus on ilmne, sest võib esi
neda olukordi, kus kaks nõuko
gu tulevad erinevale tulemuse
le, mistõttu edasised sammud 
peaksid olema teada. TÜ nõu
kogu kinnitatud põhikirja sõ
nastusega on rahul ka kõik SA 
Õigusinstituudi nõukogu liik
med, kelle kooskõlastus oli nõu
tav vastavalt 8. jaanuaril 2002. 
a. sõlmitud lepingu punktüe 2.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
Emeriitprofessor 
Atko Viru elutööst
LK 3

Jätkub 
diskussioon -  
tenure ja  
emeriteerumine
LK 2

Olümpia-
konverents
LK 3

Loodi
suhtekorraldus- 
tudengite liit
LK 2

U U D I S E D

Ülikoolis käis 
Prantsuse riigi 
delegatsioon
Eüe külastas ülikooli Prantsus
maa välisministeeriumi dele
gatsioon, et arendada Eesti ja 
Prantsusmaa vahelist teadus
koostööd.

Visiidi tulemusena on kavas 
alla kirjutatada Prantsusmaa 
välisministeeriumi ja Eesti hari
dusministeeriumi vaheline le
ping, mille alusel moodustatak
se mõlemas riigis hindamis- 
ning ühendkomisjon, mis valib 
välja rahastatavad teaduspro
jektid.

Külalised kohtusid TÜ juht
konnaga ning käisid tutvumas 
mitme instituudiga.

Kolleegid Turu 
Ülikoolist
17.-19. aprillini külastab TÜ fi
losoofiateaduskonda TUru Üli
kooli humanitaarteaduskonna 
delegatsioon eesotsas dekaani 
prof Riitta Pyykkö ja prodekaa
ni prof Pekka Leimuga.

Filosoofiateaduskonna deka
naadi juhataja Maie Aitaja sõ
nul on külalised huvitatud Tar
tu Ülikoolis käivitunud õppeka
vade reformist ning soovivad 
saada uuele õppesüsteemile 
ülemineku kogemusi.

Külalistele tutvustavad uut 
õppesüsteemi infotunnis de
kaan prof Birute Klaas ning üli
kooli õppe-ja üiiõpüasosakonna 
juhataja Ülle Hendrikson. De
kaanidega on lubanud kohtuda 
ka õppeprorektor prof Volli 
Kalm.

Üliõpilasesinduse 
valimiste tähtaeg
TÜ üliõpilasesinduse valimiste 
kandidaatide nimekirjade esi
tamise tähtaeg on 12. ja 15. 
aprill.

Nimekirju saab esitada kell 9- 
16.30. Nimekirjad tuua üliõpi- 
lasesindusse, Ülikooli 18 b.

Ülesseadmiseks vajalikke 
materjale küsida üliõpüasesin- 
duse sekretärilt.

Info: TÜ Üliõpüasesindus, 
Ülikooli 18 b, tel 375 400.

Tähelepanu!
19. aprillil ilmub ka 

Universitas Tartuensise vali
miste erinumber -  mateijalid 
toimetusse 12. aprilliks.
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Ernst Jaaksoni 
stipendium Ilona 
Nurmeiale
TÜ Sihtasutuse usalduskogu 
määras Ernst Jaaksoni Mäles
tusfondi stipendiaadiks õigus
teaduskonna doktorandi Ilona 
Nurmela.

Stipendiumi suurus on 
186 000 kr, mis on suurim hari
dusele suunatud stipendium 
Eesti ajaloos. TÜ Sihtasutuse ju
hatuse liige Indrek Mustimets 
üües, et stipendiaat Ilona 
Nurmela kasutab stipendiumit 
õpinguteks Cambridge‘i Ülikoo
lis, kus ta kavatseb keskenduda 
rahvusvahelise eraõiguse dok
toriõpingutele.

See valdkond on Eestis aren
gu algusjärgus ning Ilona 
Nurmeiale stipendiumi määra
mine loob võimaluse uurimis
tööks ja  lektorite vahetuseks 
ning kraadiga õppejõudude 
koolitamiseks.

TÜ õigusteaduskond kuulu
tas Ernst Jaaksoni Mälestus
fond Tartu Ülikoolis konkursil 
teaduskonna prioriteetseks 
teadusvaldkonnaks rahvusva
helise eraõiguse. Ilona Nurmela 
on õigusteaduskonna rahvus
vahelise eraõiguse lektor ja 
tema juhendajaks Tartu Ülikoo
lis on prof Paul Varul.

Koolinoorte 
keemia- ja 
füüsikaolümpiaadid
5.-8. aprillini toimusid TÜs Ees
ti koolinoorte keemia- ja füüsi- 
kaoliimpiaadide lõppvoorud.

Nii füüsikas kui keemias oli 
lõppvõistlusele kutsutud 100 
paremaid tulemusi saavutanud 
õpilast

Olümpiaadi parimad said
võimaluse esindada Eesti noor- 
keemikuid Balti keemiaolüm
piaadil Klaipedas ja rahvusva
helisel keemiaolümpiaadil Hol
landis.

Gümnaasiumi vanuserühma 
absoluutne võitja füüsikas on 
vastavalt olümpiaadi statuudile 
kindlustanud endale koha su
vel Indoneesias toimuva rah
vusvahelise füüsikaolümpiaadi 
Eesti võistkonnas.

Leo Leesmenti 
sajas sünni
aastapäev
18. aprillil kell 11 algab Pärnu 
Muuseumis ÕESi ja Pärnu 
Muuseumi konverents “Dr iur 
Leo Leesment 100”.

Prof Peeter Järvelaid tutvus
tab TÜ kauaaegset õppejõudu 
Leo Leesmenti (1902-1986, 
pildü) õigusteadlasena, prof 
Ott Kurs kui geograafi ja kodu- 
loolasena, magister Märt Lää
nemets sinoloogina.

Mitmed ettekanded tutvus
tavad ka Leesmentide suguvõsa 
Pärnus ja  sankaarkindrali Hans 
Leesmenti (mag Aidur Vunk, 
dots Ago Pajur) jm.

Leesmentide kodumajal Aia
6 avatakse mälestusportreed.

Leo Leesment lõpetas TÜ 
1925. aastal ja oli õppejõud ala
tes 1928. aastast, (doktori
kraad 1932).

A R V A M U S

Kas peab end lõputult tõestama?
Tõnu
Kollo
TÜ mate
maatilise 
statistika 
prof, mate
maatilise 
statistika 
instituudi 
juhataja

Avaldan mõned mõtted 
emeriitprofessorite ja tenu- 
re‘ (kaitstud staatus) teema
del korralise professori ja 
Instituudi juhataja vaatenur
ga alt.

Tenure’ plusse ja miinuseid 
vaagis põhjalikult akadeemiline 
sekretär I.-I. Saarniit 1. märtsi 
ajalehes ja lisada on siia vähe. 
Koos ettepanekutega tenure’- 
staatuse sisseviimiseks liiguvad 
ringi ka projektid vähese tea
dustöö või juhendamise kom
penseerimiseks õpetamisega.

Tenure kolmandast tagasi
valimisest

Need kaks asja koos tekitavad 
küsitavusi. Olukord Tartu Üli
koolis (Eestis) erineb põhimõt
teliselt suuremate riikide 
omast: meü on enamik erialasid 
ainukordsed ja kui ühe profes
suuriga ei kaasne paarikümne 
aasta jooksul ainsatki doktori
tööd, siis tähendab see, et kogu 
Eestis ei tule sel alal juurde üht
ki kõrgtasemega spetsialisti. 
Suuremas riigis teevad selle töö 
teatud määral ära kolleegid 
teistes ülikoolides. Näiteid, et 
asjad aeg-ajalt niiviisi lähevad, 
leiab naabrite juurest Soomest 
ja Rootsist.

Samas ei peaks olema tarvis 
end lõpmatuseni tõestada. Vali
miste (tagasivalimiste) puhul 
on tegemist kahesuguse olukor
raga -  on neid, kes vastavad 
kõigile nõuetele ja tihti ületavad 
neid, ja  teised, kelle puhul jääb 
midagi vajaka, aga leitakse siis
ki, et inimene võiks jätkata oma 
ametikohal.

Sel viimasel juhul ametikoha 
põlistamine tenure’ abil tundub 
küU kohatuna. Kui aga õppe
jõud vastab kõigüe nõuetele 
mitmendat ametiaega, võiks 
näiteks kolmanda tagasivalimi
sega kaasneda juba eluaegne

Karjääriredel: magistrant -  
lektor -  dotsent -  professor.

ametikoht.
Pean sümas professoreid ja 

dotsente -  erinevus nende 
kahe ametikoha nõuete vahel ei 
ole põhimõtteliselt erinev ja on 
aja küsimus, millal praegusel 
dotsendil on professorinõuded 
täidetud.

Selles suhtes on latt dotsendi 
jaoks kindlasti kõrgemal, kui 
seda nõudis kunagi atestatsioo
nikomisjon Moskvas.

Valida õppejõud instituuti
Ei saa päris nõus olla prof Ri
chard Villemsi poolt pakutud 
doktorantide eduka juhenda
mise kui tenure'-kriteerium iga, 
millest kõik muu tuleneb.

Siin võib erialati olla olulisi 
erinevusi. Matemaatikute pu
hul on näiteks loomulik, et dok
torant saab ja avaldab oma olu
lised tulemused ainuisikuliselt, 
juhendaja mötted-soovitused ei 
ole veel põhjus kaasautorlu
seks, seetõttu õppejõududele 
esitatav nõue publikatsioonide 
osas peaks ikkagi jääma.

Viimaste kvaliteedi üle otsus
tavad juba selleks seatud nõu-

doktorant -  assistent -
VARJE SOOTAK

kogud ja komisjonid.
Emeriitprofessorite problee

mid on paljus seotud kogu muu 
töökorraldusega ülikoolis. Mul-

S A M A L  T E E M A L :
* Ivar-lgor Saarniit “Tenure ja 
õppejõudude valimine" UT 1. 
märts 2002,
* Atko Viru “Arutagem vanuse
piiri üle mitmekülgselt" UT 8. 
märts 2002,
* Varje Sootak “ Korralisest pro
fessorist emeriidiks" UT 22. 
märts 2002
* Richard Villems “Tenure, 
tenure track, emeriteerumine", 
UT 5. aprill 2002

le meeldis professor Atko Viru 
arutlus sel teemal 8. märtsi TÜ 
ajalehes.

Kuidas tagada, et “kõigil 
noortel teadussepürgijatel 
peab olema perspektiiv võtta 
ranitsast välja marssalikepp”?

Kahjuks ei suuda ka praegu
ne karm 65 aasta piir seda taga
da, kuid ühtki teist paremat 
nõuet ka ei tea.

Ametisoleval professorü või 
dotsendü on väga suured eeli
sed valimistel enam-vähem 
võrdsete kandidaatide korral, 
selles suhtes toimib tegelik 
reaalsus tenure-skeemi järgi
des, mis paraku lõikab ära noor
te tee ametiredelil edasiliikumi
seks.

Võib-olla muudaks meie jäiga 
toolide süsteemi mõnevõrra

paindlikumaks see, kui õppe
jõud valitaks kohale insti tuuti ja 
mitte õppetooli, mängumaa 
oleks pisutki avaram?

Rääkides emeriitprofessorite 
Õigustest on ebanormaalne, kui 
ülikoolis kehtiv kord takistab 
neid vajadusel kaasamast insti
tuudi või õppetooli töösse.

Emeriitprofessorite
õigustest

Emeriitprofessoril peaks olema 
õigus lähetustele samadel tingi
mustel nagu teistel töötajatel, 
samuti peaks olema võimalik 
maksta talle tasu töö eest era
korralise õppejõu või teadurina 
lühiajaliste lepingute alusel eel
nevate pikkade põhjendamiste- 
ta. Meie üldise rahakitsikuse 
juures ei ole siin küll kuritarvi
tamist vaja karta.

Ka magistrantide ja dokto
rantide juhendamisele ei ole 
põhjust kategooriliselt vastu 
seista, kõik sõltub konkreetsest 
olukorrast.

Instituudi või õppetooli juha
taja peab aga samas töö korral
damisel hea seisma ka selle 
eest, et kohtadele valitud õppe
jõududel jätkuks tudengeid, 
keda juhendada -  mitte kõigil 
erialadel ei ole see probleem 
olematu.

Vabamat akadeemilist liikumist
Jaak
Kikas
TÜ füüsika
professor

Et vanusetsensused ühis
konnas eksisteerivad (eriti 
skaala nooremas otsas), 
küllap on see siis mõistlik.

Sügavam probleem Eesti (siis 
ka tema ülikooli) jaoks on nap- 
piva inimpotentsiaali optimaal
ne kasutamine. Siit ei järeldu 
siiski paratamatult contra 65, st 
vastuseis vanusepiirangule. Kui 
mõni noorem võimekas inime
ne läheb “hapuks” assistendi, 
lektori või ka dotsendi seisuses 
ilma selge perspektiivita ameti

alaseks tõusuks, on see niisama 
suur potentsiaali raiskamine. 
Ühiskonna jaoks tervikuna va
hest suuremgi kui lahkumine 
ülikoolist ja eneseteostus väljas
pool aima mateiit.

Tuleb ka tõdeda, et kontrasti
na üliõpilaste horisontaalse mo
biilsuse suurendamisele suuna
tud õppekavade reformüe on 
(märkamatult?) kitsenenud 
õppejõudude kaadri akadeemi
lise liikumise võimalused. Pea
aegu ainuvõimalikuks on muu
tunud lineaarne karjäärimudel 
kõigi astmete (assistent-lektor
-  dotsent -  professor) järjesti
kuse läbimisega (õppekoormu
se normide täitmise nõue). Pal
jude ülikoolidega riikides, kus 
taoline tee võib kulgeda läbi eri
nevate ülikoolide, on olukord ju 
kardinaalselt erinev situatsioo

nist, kus akadeemiline kasv on 
võimalik vaid ühe õppetooli 
(instituudi) raames. Selline 
sirgjooneline karjäärimudel ei 
teravda mitte ainult 65 aasta 
probleemi, vaid loob takistusi ka 
ülikooli muudes ettevõtmistes, 
mis vajaksid õppejõudu de-tea- 
durite suuremat akadeemilist 
mobiilsust (tehnoloogiainsti- 
tuutjt).

Olles isiklikult 65 piirist veel 
paari ümbervalimise kaugusel 
(kui tenure nende arvu ei ka
handa), tundub muüe, et argu
mendid vanusepiirangu kasuks 
kaaluvad contra üles. Muidugi 
eeldusel, et ka vanusepiiri üle- 
tanutele jäävad organisatoor
sed vormid ja võimalused tege
lemiseks nn neüe endile, ülikoo
lile kui ka ühiskonnale terviku
na vajaliku tööga.

Loodi suhtekorraldustudengite liit
Ave M ellik 
Helen Ennok
CERP Students Estonia 
asutajaliikmed

Tartu ülikooli ajakirjanduse 
ja kommunikatsiooni osa
konna PR-tudengid asutasid 
oma erialaliidu CERP 
Students Estonia,

Erialaliidu eesmärk on pak
kuda tudengitele oma organi
satsiooni kaudu erialase täien
damise võimalusi ning tutvus
tada laiemalt suhtekorraldust 
ja selle vajalikkust.

CERP Studentsi (Euroopa 
Suhtekorraldustudengite As
sotsiatsiooni) alaliiduna on 
CERP Students Estonia (CSE) 
tegevuse üks prioriteete kon
taktide loomine ja koostöö välis
riikide suhtekorraldustudengi- 
tega.

Külalised 
Jyväskülä Ülikoolist

Lisaks kolm korda aastas erine
vates Euroopa linnades toimu
vatele PR-teemasid käsitlevate
le CERP Studentsi kongresside
le realiseerub see eesmärk CSE

tihedates sidemetes eelkõige lä- 
hiriikide suhtekorraldustuden- 
gitega.

Esimese üritusena võõrustas 
CSE 8.-10. aprillini Jyväskylä 
Ülikoolikommunikatsioonitu- 
dengeid.

Selle ametliku osana toimus 
seminar, kus tudengid võrdle
sid Eesti ja Soome suhtekorral- 
dusvaldkonnas toimuvat.

Brändingu teemalisel loengul 
tutvustas ajakirjanduse ja kom
munikatsiooni osakonna õppe
jõud Margit Keller Eesti brändi 
projekti ning Soome tudengid 
rääkisid Soome imago kujunda
misest virtual.finland.fi inter- 
netilehekülje näitel.

Kohtumine Soome tudengi
tega oli erialaste kogemuste va
hetamise seisukohalt väga tule
musrikas.

Aruteludest leidsime palju 
ühiseid jooni Eesti ja  Soome 
suhtekorralduse tööturu prob
leemides.

Kõige valusama küsimusena 
tuli välja eriala akadeemilise 
hariduse ja praktika kohatine 
kaugus ning nendevaheline vä
hene koostöö.

Kui eestlased saavad seda 
puudujääki kompenseerida õp
pekavas sisalduva kolme ko
hustusliku suvepraktikaga, siis 
soomlastel on erialase praktika 
leidmise ja seetõttu hilisema 
tööturule sisenemisega suuri 
raskusi.

Eesti arenev tööturg pakub 
aga suhteliselt haruldast PR- 
haridust omavale noorele 
märksa prestiižemaid ning ene
seteostust võimaldavaid töö
kohti, mille Soomes on juba hõi
vanud vanemad ning aastaid 
süteemis töötanud inimesed.

Järgmine üritus
CERP Estonia järgmine üritus 
toimub mai algul.

Eesti suhtekorraldustipud 
Peep Mühls (Hill&Knowlton), 
Kristi Liiva (Hansapanga 
Grupp) ja Aune Past (TÜ) on 
kutsutud TÜ tudengitele rääki
ma avalikkussuhete rakenda
misest organisatsioonide juhti
misprotsessis, seda nii era- kui 
avalikus sektoris.

Lisainfo: CERP Students Es
tonia kohta: Ave Mellik, e-mail: 
avem@jrnl.ut.ee.

Wolfgang Drechsler sai 
Ühendriikides autasu
TÜ avaliku halduse prof 
Wolfgang Drechsler pälvis 
Ameerika Ühendriikides 
asuva Bridgewateri kolledži 
aasta vilistlase autasu 
Young Alumnus Award ja pi
das 11. aprillil avaliku loengu 
sarjas “The Row Lecture”,

Esinemine toimus teemal “E- 
valitsemine, virtuaalne ühis
kond ja internetil põhinev de
mokraatia: eeskuju, hädaoht 
või väljakutse”.

Loengusarja peetakse alates
1984. aastast, mälestamaks 
aastaid Bridgewateri Kolledžis 
rahvusvaheliste suhete vallas 
töötanud pastor W. Harold 
Rowd.

Varem on samas sarjas esine
nud Terry Waite, Kofi Annan ja 
Carlos Fuentes.

Saksamaalt, Marburgist pärit 
professor Drechsler on TÜ ava
liku halduse õpetamise rajaja, 
arendades 1993. aastal esialg
sest ühest kursusest tervikliku 
programmi bakalaureuse-, ma
gistri- ja doktoriõppe tasemel, 
millele rahvusvaheline õppeka-

Wolfgang Drechsler.

vade hindamise komisjon andis
1999. aastal kõrge hinnangu.

Drechsler lõpetas Bridge
wateri kolledžis bakalaureuse
õpingud magna cum laude
1985. aastal, hiljem kaitses ma
gistrikraadi Virginia Ülikoolis ja 
doktorikraadi Marburgi Ülikoo
lis. 2001. a. mais pälvis prof 
Drechsler Alena Bronovska au
hinna.

mailto:avem@jrnl.ut.ee
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Elutööks on spordi arendamine

Sporditeaduse arengu eest seisjana on professor Atko Viru pidanud väga tähtsaks ka 
treenerite kasvatamist. v a r je  s o o t a k

E M E R I I T P R O F  A T K O - N E E M E  V IR U  ( 1 9 3 2 )

1955 lõpetas TÜs kehakultuuriosakonna
1963 bioloogikandidaat, 1970 bioloogiadoktor
1959. aastast töötanud TÜs kehakultuuriteaduskonnas, 1974.

aastast professorina 
1973-1989 dekaan 
1977 Eesti NSV teeneline teadlane 
1989-2000 Eesti Olümpiakomitee asepresident 
1989-2001 Eesti Olümpiaakadeemia president

Varje Sootak

Emeriitprofessor Atko Viru, 
kes pälvis tänavu Eesti Va
bariigi elutöö preemia, on 
koguaeg tähtsaks pidanud 
teadusuuringute õppetöös
se siirdamist.

Miks võtsite vastu dekaani 
ameti, kui olite juba teaduse
le pühendunud, bioloogia
doktori kraadi kaitsesite 
1970?

Sain küll aru, et see segab mu 
teadustööd, aga oli tahtmine 
kõike uuritut sporditeaduse 
arendamisse rakendada. Kõige 
raskem oligi teadlaseks jääda, 
sest enam ei olnud nii palju 
aega laboris töötada.

Kuidas kujundasite spordifü
sioloogia koolkonna?

Selleks oli vaja tõeliselt oma 
erialast huvitatuid, kõrget ta
set, head meeskonda, järelkas
vu. Järelkasvu koolitamisel 
püüdsin ise eeskujuks olla. Nii 
oli mul 1964. aastal juba kaks 
aspiranti -  tublide treeneritena 
tuntud Alfred Pisuke ja Jaan 
Jürgenstein. Kuigi ise olin füsio
loog, aga nemad pedagoogid, 
olidki esimesed kandidaaditööd 
pedagoogikast, uurimistule
muste kontrolliks kasutasime 
füsioloogilisi meetodeid.

Minu käe alt kasvas välja ka 
näiteks Paavo Kõrge, kes sai 
noorelt professoriks. Prof Kuno 
Kõrge pojana oli ta juba pere
kondlikult teadustööks ette val
mistatud ning temast kujunes 
väga sügav teadlane.

Kus ta praegu töötab?
Ta töötab juba kaua aega vä

lismaal, praegu Los Angelese 
Ülikooli teadusprofessorina, 
tema artiklid ilmuvad kõige 
autoriteetsemates ajakirjades.

Rõhutasite ka kollektiivi osa.
1965 asutatud lihastalitluse 

labori ümber koondunud tead
lastest tekkis tugev kollektiiv. 
Kahjuks ei tekkinud niisugust 
kollektiivi teiste ainete õppejõu
dude poolel. Iga kateeder pol
nud juhendamiseks veel vajali
kul tasemel ning seepärast oli 
vaja teemasid, mis sobisid kogu 
teaduskonnale. See andis tule
musi ja nii tulid teadusesse Toi
vo Jürimäe, Ants Nurmekivi jt.

Meie teadlasi hakati varsti va
jama ka arstiteaduskonnas, 
kuhu kutsuti tööle Enn Seppet, 
Aalo EUer, Raivo Masso jt. Võt
sin seda algul üsna valulikult.

Hiljem sain aru, et see oli meile 
ka tunnustuseks.

Meie labori teadur Toomas 
Savist sai Tartu kehakultuuri
dispanseri peaarst, ka praegu
ne dekaan Vahur Ööpik alustas 
teadurina.

Kas teiste erialade teadlased 
tajusid sporditeadlaste aree
nile tulekut?

Oli vaja võidelda meie men
taliteedi eest kogu Eesti spor
dis, et meisse kui teadusetegija- 
tesse tõsiselt suhtutaks. Vähe
haaval jõudis spordile teadusli
ku lähenemise hindamine ka 
spordijuhtideni. Eriti veel siis, 
kui saime spordikomitee juures 
luua teaduslik-metoodilise nõu
kogu, mille eesotsas olid juba 
meie teadlased, hiljem ka ma 
ise.

Suure tähenduse omandas 
iga-aastane teaduslik-metoodi- 
line konverents.

Väga oluline osa oli ka meie

tööde avalikustamisel. Selles 
suhtes tulid hästi kaasa ajakiri 
Kehakultuur ning SpordUeht, 
mis avaldasid nii teavet meie 
teadlaste tegevusest kui ka po
pulaarteaduslikke artikleid. 
Oluliseks avaldamiskohaks sai 
TÜ toimetiste sari “Töid keha
kultuuri alalt”. Mis aga puutub 
teiste erialade teadlaste suhtu
misse, siis see kujunes koos 
meie artiklite ja raamatute il
mumisega.

Välismaal avaldamine ei tul
nud vist kõne allagi?

Esmajoonelt püüdsime end 
sisse suruda üleliidulisse eriala- 
väljaandesse, kus oli küll port
fell alati pungü ja teataval mää
ral valitses ka korruptiivne õhk
kond.

Välismaal avaldamiseks tuli 
läbi käia väga keeruline büro
kraatlik tee, mis vahel ka õnnes
tus. Esimesed rahvusvahelised 
publikatsioonid ilmusid 1969.

Aga välismaal õppimine?
Pidasin väga tähtsaks noorte 

teadlaste välismaal õppimist, 
1970-1990 stažeeris välismaal 
19 noort teadlast meie mees
konnast. Ise sain väljasõidukee- 
lu nimekirjast välja (isa oli No- 
rilskis maha lastud) tänu rektor 
Arnold Koobi abüe alles 1976. 
aastal.

Suutsite sisse viia ka treeneri
te ettevalmistuse ülikoolis.

Olen koguaeg väga oluliseks 
pidanud treenerite ettevalmis
tust läbi teadusliku prisma. Al
gul kohandasime ümber ülelii
dulisi kogemusi, kuid neid 
arendades suutsime ka uut 
luua. Näiteks käivitasime uue 
aine “Spordibioloogia”, töötasi
me välja treeneri kontseptsioo
ni ja asusime õppeaine kont
septsioonide sedastamisele.

Olin küll algataja, aga põhilise 
töö tegid Fred Kudu, Ilmar 
Kullam, Erna Abel, August 
Tähnas jt. Nemad olid praktikas 
tugevad, mina püüdsin juurde 
siirata teaduslikku lähenemist.

Meie lõpetajad on tööle läi
nud Soome, Rootsi jm, tööand
jad ja spordijuhid on andnud 
neile positiivse üldhinnangu.

Kas emerütprofessorina on 
Teil praegu võimalus teadu
ses osaleda?

Mul on ETFi kaudu juhenda
da kaks projekti, nendes saan 
ka endist meeskonda kasutada.

Kandidaaditöös uuritud tee
ma kehalise pingutusega koha
nemise iseärasustest võistlus- 
olukorras viis hormonaalsete 
muutuste uurimiseni. Doktori
töös uurisingi neerupealiste 
koore funktsionaalset aktiivsust 
kehalistel koormustel.

Omaette suunana tekkis 
adaptiivsuse hindamine, st kui 
sportlane treenib, siis ta kulu
tab endast midagi ära. Seepä
rast koos võimete tõusuga vä
heneb võimalus edasiseks 
adaptatsiooniks. Ja see teeb ta 
nõrgemaks, et taluda mitmesu
guseid mõjustusi, sh ka suuri 
spordikoormusi. Edasine tree
nimine võib olla juba ületree- 
ning. Selle kindlakstegemiseks 
tekkis meil oma hüpotees, mida 
praktikas tõestada suutsime.

Viimaste aastate suurim õn
nestumine on koos poja, va
nemteadur Mehis Viruga 
Ameerikas vastava monograa
fia avaldamine.

Olete üks Eesti Karskusliidu 
taastajaid ja Tartus AVE loo
jaid. Mida praeguses kars- 
kustegevuses oluliseks peate?

Eesti alkoholiseeritus lausa 
nõudis alkoholivastase liikumi
se käivitamist. 5. jaanuaril 
2001 sündiski AVE. Nimepani
jaks oli Riigikogu liige Ignar 
Fjuk, kes mõtestas AVEt Alkoho
livaba Eestina.

Kõige rohkem tahame tegel
da järeltuleva põlvkonnaga -  
õpetada lapsi oma tulevikku ku
jundama, et nad oskaksid vas
tata küsimusele, milleks elada, 
mida nad oma elus saavutada 
tahaksid.

Olete ka üks Eesti Olümpia
komitee taastajaid ja selle 
asepresidente ning Eesti 
Olümpiaakadeemia presi
dent. Kas tänu sportlaste hea
dele tulemustele on ka 
olümpismiideedel suurem le
vik?

Lastel on spordipisik olemas, 
see sai selgeks, kui hakkasime 
korraldama kooli olümpiamän
ge. Olümpiaharidus toimib 
tänu tublile entusiastide kogu
le. Abi annavad meie andekad 
sportlased, kes käivad heamee
lega neid olümpiamänge ava
mas ja õpilastega kohtumas. Ja 
kui kõik lapsevanemad mõis
taksid, et sportimine on keha, 
vaimu ja tahte ühtsus, jõuaksid 
tõeliselt andekad spordirajale.

Konverents Eestist ja põhjamaadest
Maarja Lõhmus
Elias Lönnroti Selts

19. aprillil kell 11 algab TÜ 
nõukogu saalis teine konve
rents Eesti ja põhjamaiste 
väärtuste teemadel.

Põhjamaade kultuuri üks 
tunnuseid on elav huvi ja aus
tus omaenda kultuuripärandi 
vastu ning seda kultuuri viljele
va inimese väärtustamine. Selle 
üks võimas sümbol on näiteks 
“Kalevala” eepose koostaja Elias 
Lönnrot, kelle sünnist möödus
9. aprillil 200 aastat.

Põhjamaiseid kultuure ise
loomustab ka kaasajal tugev 
orienteeritus omakeelsele kui- 
tuurüe -  nii Norras, Rootsis, 
Taanis kui Soomes on jõuline ja 
elav rahvuslik teadus- ja kul
tuurielu, mis on ka laialt tuntud 
kogu maailmas.

Neile ja paljudele muudele 
küsimustele otsitakse vastust

Elias Lönnrot.
Elias Lönnroti Seltsi ja Põhja
maade Ministrite Nõukogu In- 
fobüroo korraldataval konve
rentsil.

Põhjamaade Ministrite Nõu
kogu Infobüroo juhataja Kalli 
Klement räägib Põhjala väär
tushinnangute esüetulekust 
Eestis, prof emer Paul Alvre

teemal “Eesti pilk Põhjamaade 
kultuuride poole”, dr Lassi 
Saressalo Soomest Elias 
Lönnrotist, Peter Berglez Root
sist “Maailmasündmused ja 
põhjamaine identiteet” ning Pe
ter Kyhn Taanist ‘Taani Põhja
maana ning suhted Eestiga”.

Kell 13.30 jätkub konverents 
peahoone aud 234. Kuulata 
saab Sigrid Kaasiku ja Mart 
Raudsaare ettekannet “Põhja
maine dimensioon ja demo
kraatia”, dots Heinike Heinsoo 
Eesti ja Soome kommunikat- 
sioonierinevustest, Liina
Tiiderma tutvustab erinevaid 
kultuure ja erinevaid kombeid, 
Juha-Matti Aronen rahvakul
tuuri Põhjamaades. Dr Maarja 
Lõhmuse ettekande teema on 
“Kultuurimudelid ja Põhja
maad”.

Kell 15-16 juhib samas tee
makohast arutlust dots Eero 
Medijainen.

Salt Lake City olümpia
mängude konverents
Laupäeval, 13. aprillil kell 12 
TÜ Raamatukogus algaval 
konverentsil võetakse vaat
luse alla ettevalmistus 2002. 
aasta olümpiamängudeks ja 
Eesti sportlaste võistlemi
ne.

Konverentsil käsitletakse 
treenimist (kasutatud tree
ningkoormused ja -intensiiv
sus, erinevad treeningvahen- 
did ja -võtted) ja mitmesugu
seid võistlemist puudutavaid 
probleeme.

Ettekannetega esinevad 
meeste murdmaasuusatamise 
koondise peatreener Mati 
Alaver, olümpiamedalist Jaak 
Mae, Tartu Ülikooli kehakultuu
riteaduskonna vanemteadur 
Tõnis Matsin, meeste murd
maasuusatamise koondise 
füsioterapeut, TÜ doktorant 
Lauri Rannama, kahevõistluse

koondise peatreener Allar 
Levandi ja laskesuusatamise 
koondise peatreener Hillar 
Zahkna.

Arutelus osalevad Eesti 
Olümpiakomitee president 
Mart Siimann ja peasekretär 
Toomas Tõniste.

Arutellu on kutsutud ka 
olümpiasportlased Kristina ja 
Katrin Omigun ning TÜ keha
kultuuriteaduskonna õppejõud 
ja teadurid.

Salt Lake City olümpiamän
gude konverentsi korraldavad 
Eesti Olümpiakomitee, Eesti 
Olümpiaakadeemia ja Tartu 
Ülikooli kehakultuuriteadus
kond.

Üritus on tasuta ja kõik huvili
sed oodatud.

Info: Mehis Viru, tel 375 368, 
e-post: viru@ut.ee.

U U D I S E D

Vaike Uibopuu.

Vilistlaskoori 10. 
aastapäev
20. aprillil annab TÜ Ajaloo 
Muuseumis juubelikontserdi 
TÜ naiskoori vilistlaskoor. Diri
gent on Vaike Uibopuu.

Koori liikme Leeni Uba sõnul 
tulid kümme aastat tagasi kok
ku naiskoori mõned endised 
liikmed koos dirigent Vaike 
Uibopuuga. “Lauluhuvüised 
soovisid taas laulupeost laulja
na osa saada. Eeskuju pakkus 
meüe Tallinnas juba edukalt te
gutsenud TÜ AN vilistlaskoor 
“Lubinokad,” ütles Leeni Uba.

Kontserdil pakuvad vahel
dust koori kammerkoosseis ja 
ansambel. Kaastegev on EMLS 
Tartu Meeskoor.

Viktor Masing.

Viktor Masingu 
mälestusnäitus
18. aprillil avatakse TÜ Türi 
Kolledžis Viktor Masingu 
(1925-2001) mälestusnäitus.

Näituse avamisel meenuta
vad akadeemikut abikaasa Lin
da Poots ning kunagine üliõpila
ne ja kolleeg Alar Läänelaid. 
Tänu prof Masingu lesele asub 
märkimisväärne osa tema isikli
kust raamatukogust Türi kol
ledžis. Kogu sisaldab mitmesu
guseid loodusteemalisi sõnas
tikke, sõnaraamatuid, taime- 
maärajaid jpm, näiteks „Eesti 
NSV floora“ (11 köidet).

Viktor Masing on tuntud eesti 
botaanik, biograaf ja loodustea
duste populariseerija, kauaaeg
ne TÜ õppejõud, Eesti TA aka
deemik. Ta on uurinud mitmeid 
teadusvaldkondi, sh geobotaa- 
nikat, sooteadust, ornitoloogiat, 
maastikuteadust. Tema sulest 
on ilmunud enam kui 600 eri
nevat artiklit ja raamatut.

Näituse on koostanud TÜ 
Ajaloo Muuseumi näituste 
koordinaator Mare Viiralt.

Poksiturniir 2002
19.-24. aprillini toimub TÜ 
spordihoones Ujula 4 rahvus
vaheline poksiturniir.

Võistlustele on registreeru
nud 80 poksijat. Osalevad mit
med Soome poksikoondise liik
med, Eesti poksikoondislased ja 
Leedu noortekoondis.

Türniiri on peetud 1964. aas
tast alates, olles sel ajal ainuke
seks ja omanäoliseks üleliiduli
seks noorteturniiriks kogu en
dises Nõukogude Liidus.

Türniiri korraldab TÜ Spordi
klubi koos poksiklubiga.

V

mailto:viru@ut.ee
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Õ N N I T L E M E

Dots Tõnu Mauring 60
TÜ L O E N G U S A R I  T A L L I N N A S

15. - 26. aprillil Eesti Rahvusraamatukogus

• 15. aprill kell 17, kuppelsaal
• mag Priit Sander “Riski hindamine väärtpaberiturul”
• 16. aprill kell 17, kuppelsaal
• mag Hasso Kukemelk “Innovatsiooni võimalikkusest hari

duses”
• 17. aprill kell 17, nurgasaal
• prof Jüri Tamm “Kütuseelement -  tuleviku eneriaallikas”
• 18. aprill, kuppelsaal
• kell 16 prof Helmut Piirimäe “Tartu Ülikool Rootsi ajal”
• kell 18 prof Jaan Sootak “Eesti karistusõigusreformi õigus- 

poliitilised valikud”
• 19. aprill kell 17, kuppelsaal
• prof Peep Miidla “Millele toetub matemaatika”
• 22. aprül kell 17, kuppelsaal
• prof Kalevi Kull “Looduse semiootika”
• 23. aprill kell 17, saal
• dots Riina Salupere “Krooniliste maksahaiguste ravi aren

gusuundadest”
• 24. aprill kell 17, kuppelsaal
• prof Toivo Maimets “Rakkude elust: kas kõik on kirjas meie 

geenides?”
• 25. aprill kell 17, kuppelsaal
• vanemteadur Riho Altnurme “Uusi uurimissuundi Eesti 

kirikuloos”
• 26. aprill kell 17 , kuppelsaal
• vanemteadur Tõnis Matsin “Treenerikoolitus ja teadustöö 

tipptreeneritega Tartu Ülikoolis”
Loengud on tasuta. Info tel 6 406 866 või 6 406 868.

TÜ R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Johannes S ilvet 
“ Ing lise -eesti sõnaraam at’ 
4. tä iendatud trükk,
TEA K irjastus,
Tallinn 2002,
1392 lk. _  __ Jt КИ

i гEesti kultuuriloos ainulaadne legen
daarne sõnaraamat on saanud tänapäe
vase sisu ja vormi. Eesti tuntuima inglise 
keele asjatundja Johannes Silveti 
(1895-1979) inglise-eesti sõnaraamat 
ilmus esimest korda 1939-1940. Autor täiendas ka sõnaraa
matu 3. trüki käsikirja. Nüüdseks on Silveti sõnaraamatut 
trükitud korduvalt nii Eestis kui ka välismaal. Mullu augustis 
andis Johannes Silveti tütretütar Tiiu Käärma sõnaraamatu 
kirjastamise õiguse üle TEA Kirjastusele. Pärast seda on 
täiendanud ja toimetanud Eesti mahukaimat ja autoriteetsei
mat inglise-eesti sõnaraamatut mitmed spetsialistid, nende 
hulgas TPÜ inglise keele õppetooli juhataja Suliko Liiv, TÜ 
kauaaegne inglise keele õppejõud Nora Toots jt.
Et sõnaraamatu viimasest täiendamisest on möödunud juba 
25 aastat, vajas suurteos põhjalikku ümbertöötamist. Toimeta
jad on lisanud tuhandeid märksõnu, väljendeid ja mõisteid, 
mis on vümase veerandsajandi jooksul käibele tulnud. Praegu
sest keelekasutusest lähtuvalt on tänapäevastatud nii inglise 
kui ka eesti keele esitus ja stiil, mõistete sisu ja maht. Terviku
na on uuendatud hääldussüsteemi. Seejuures on aga säilita
tud Silveti sõnaraamatu tuttav struktuur ning sõnavara pro
portsioonid. Uus sõnaraamat on üheköiteline ning sisaldab üle 
100 000 märksõna 1392 leheküljel.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Ülikooli 11.
Avatud E-R 9-19, L 10-16.

Ülikooli liikmeskonnale hinnasoodustus 10%!

K A R J A A R I T E E N I S T U S E  LOENG
17. aprillil kell 12.15 peahoones ruumis 102

ARIKO ReServi konsultant ja juhatuse esimees Igor Päss:
• Muutused Eesti tööjõuturul
• Karjääri planeerimine
• Kuidas efektiivselt tööd otsida
• Noorte positsioon tööjõuturule sisenemisel
• Mida tööandjad tähtsaks peavad
• Kuidas ennast tööandjale edukalt tutvustada

TARTU ÜLIKOOLI
KIRJASTUS

Tiigi 78 375 961 tyk@psych.ut.ee

Aja jõud on vääramatu. Ka noo
ruslik hing ei suuda täielikult 
leevendada aja toimet. 16. ap
rillil on sünnipäev majandus
teaduskonna turunduse õppe
tooli dotsendil Tõnu Mauringul.

Ta on lõpetanud ülikooli 
1965. aastal fiiüsikuna. Järgne
sid viljakad teadustööaastad 
Füüsika Instituudis, mille tule
musena kaitses ta edukalt 
1973. aastal füüsika-matemaa- 
tika kraadi.

Reaalteaduslik vundament 
on olnud heaks baasiks majan- 
dusteaduslikule pealisehituse
le. 1981. aastast töötab 
Mauring majandusteaduskon
nas, algul vanemõpetaja, hil jem 
dotsendina. Praegu õpetab ta 
turunduse aluseid, äri- ja tee
nuste turundust ning müüki ja 
müügij ühtimist.

Tõnu Mauring on üliõpüaste 
poolt kõrgelt hinnatud lektor ja 
uurimistööde juhendaja. Oma 
turundusalasid teadmisi on ta 
täiendanud USAs Bentley 
College'is, Inglismaal Keele'i 
Ülikoolis ja Rootsis Uppsala Üli
koolis. Tema kirjutatud õppeva-

Imme
Viidalepp
55
Armas Imme, imeline on Sinu 
habras kunstimeel, vaikse nal
jasoonega tõsidus ja järeleand
matu visadus.

Palju õnne sünnipäevaks!

Kolleegid

25
Ulvi Ragun,
laborant - 16. aprül

30
Liina Jürimaa, 
klienditeenindaja -1 3 . aprül 
Aivar Tarre, 
teadur -1 6 . aprill 
Kristel Ruutmets, 
teadur -  17. aprül

hendid “Turunduse alused I”, 
“Isiklik müük” ja venekeelne 
“Marketingi alused” on leidnud 
tänulikke lugejaid ka praktikute 
seas.

Kolleegina on Tõnu Mauring 
meeldiv ja asjalik suhtleja, kelle 
poole võib alati pöörduda. Ak
tiivset eluhoiakut ja energiat 
jätkub tal nii endale kui ka kol
leegidele süstimiseks.

Jätkuvat elurõõmu ja tervist 
paljudeks aastateks soovivad 
kolleegid juhtimise ja turundu
se instituudist.

35
Merike Kull,
lektor -  15. aprill

45
Tüu Tarkpea,
referent -  17. aprül

50
Teet Uustare,
vanemteadur -  16. aprül

ACTA DIURNA
Loengukursus “Araabia Kalifaa- 
di ja islami ajalugu" (1 AP). 
Loeng toimub Lossi 3-405 12.04. 
15-19; 13.04. 10-14 ja 15-19; 
14.04 11-15. Lektor: Kattri Türk 
(EHI, TPÜ). Korraldab: Eesti- 
Araabia Selts. Loengukursus on 
kõikidele üliõpilastele ja Eesti- 
Araabia Seltsi liikmetele tasuta, 
teistele 300 kr. Lisainformatsioon 
ja registreerimine: ears@ears. 
ee, tel 440 465, 053 905 137. Ar
veldusarve: Hansapank, a/a 
221013183036. Loengukursuses 
käsitletakse islamimaade ajalugu 
alates islami-eelsest perioodist 
ning lõpetades Osmanite impee
riumi rajamisega.

KAITSMISED
19. aprillil kell 15.15 kaitseb nõu
kogu saalis kirjanduse ja rahva
luule osakonna nõukogu ees 
Anzori Barkalaja väitekirja tee
mal “Šamanismiteooria arenguvi- 
sandeid: Pimi jõe hantide usun
dilise süsteemi seostest lääne
maise maailmapildiga" eesti ja 
võrdleva rahvaluule alal. Juhen
daja: prof Ülo Valk. Oponendid: 
prof Anna-Leena Siikala, Helsinki 
Ülikool ja prof Mihäly Hoppäl, 
Ungari Teaduste Akadeemia.

LOENGUD
16. aprillil kell 10.15 algab Riia 
23 ruumis 217 seminar “Transfer 
RNA modification and reading 
frame maintenance,” mida juhib 
Umeä Ülikooli professor Glenn 
Björk. Oodatud kõik huvilised!

17. aprillil kell 16-18 peab Aivar 
Põldvee, Eesti Ajaloomuuseumi 
teadusdirektor, Paabeli ruumis 
305 (Skandinavistika raamatuko
gus) ettekande teemal “ Kirik, 
kool ning rootsi ja eesti talupo

jad Harju-Madise ja Risti rootsi
aegses kultuurimiljöös". Kõik hu
vilised on oodatud. Info: 
külalisprof. Jürgen Beyer, tel. 
482 009.

17. aprillil kell 16.15 toimub Lossi 
3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
1201. avalik ettekandekoosolek 
“ Brücknerite teadlasdünastia ja 
Tartu” . Päevakorras Arvo 
Järvet: Eduard Brückner ja klii
mamuutuste uurimise algus; Tiit 
Rosenberg: Alexander Brückner 
-  TÜ üldajaloo professor; Sirje 
Tamul: Arthur Brückner, 
oftalmoloogiaprofessor.

19. aprillil kell 12.15 algab Riia 
23 ruumis 217 seminar 
“Construction of the first- 
generation haplotype maps", 
mida juhib prof. Lon Cardon 
(Wellcome Trust Centre for 
Human Genetäcs, University of 
Oxford). Info tel 375 066.

19. aprillil kell 12.15 toimub Liivi 
2-208 Merik Meriste venia legen
di “Agendid tarkvaratehnikas”.

KURSUSED
15.-28. aprillini viibib Tartus 
Hamburgi Ülikooli klassikalise fi
loloogia emeriitprofessor Dr. 
Walther Ludwig. Kõik huvilised 
on oodatud kuulama loengusar
ja ladina keele ja kirjanduse 
funktsioonidest Euroopas uus
ajal. Loengud toimuvad 16., 17., 
19., 23. ja 24. aprillil kell 10.15 
Uues Keeltemajas ruumis 414.

TEATED
17. aprillil kell 15 algab avatud 
ülikooli infotund Valga maavalit
suse saalis. Tutvustatakse ava
tud ülikooli koolituspakkumist 
põhiõppes ja täienduskoolitus- 
kursusi. Infotunnile järgneb aru

telu maakonna juhtidega ülikooli 
ja Valga maakonna koostöö tee
madel. Info tel 375 201 Aili Salu
veer ja tel 375 603 Eeva 
Kumberg.

18. aprillil kell 16.15 toimub TÜ 
Ajaloomuuseumis TÜ professori
te kiubi ettekandekoosolek. Esi
neb prof Marika Mikelsaar “Tar
tu Ülikooli meditsiiniline mikrobio
loogia maailmatuultes” .

“ Kuidas olla edukas tööjõuturul 
ning leida parim rakendus oma 
potentsiaalile ja erialastele tead
mistele” . Neljatunnine koolitus
programm lõpetajatele ja tööd 
otsivatele tudengitele. Sisaldab 
Eesti tööandjate poolt enam ka
sutatud personalivalikutestide 
täitmist ning tagasisidet tulemus
te kohta. Lektor: Maria Veltmann 
(BHR, vanemkonsultant). Võima
lik on valida nelja grupi vahel:
03.05 kell 9-13 ja kell 14-18,
24.05 kell 9-13 ja kell 14-18. Kur
suse maksumus 100 krooni. Info 
ja registreerimine 29.aprillini TÜ 
üliõpilaste karjääriteenistuses Üli
kooli 20-301, TÜ kohviku hoone, 
3. korrus. Kohtade arv piiratud!

Ülikooli raamatukogu käsikirjade 
ja haruldaste raamatute lugemis
saal on remonttööde tõttu kinni 
15.-21. aprillini.

KONTSERT
Pühapäeval, 14. aprillil kell 16 
Tartu Linnamuuseumis Tatjana 
Lepnurm (harf), Virgo Veidi (alt
saksofon) -  Gluck, Händel, Cac- 
cini, Martini, Schubert, Dvorak.

Kolmapäeval, 17. aprillil 19 TÜ 
Ajaloo Muuseumis “ Upbeat" -  
Ainars Sablovskis (alt- ja tenor- 
saksofon, Läti), Sanita Sablovs- 
kaja (klaver, Läti). Kavas Skrja- 
bin, Kalinkovitš, Capriccio, Va
riatsioonid Paganini teemale.

Pühapäeval, 21. aprillil kell 19 
Vanemuise Kontserdimajas Lars 
Anders Tomter (vioola, Norra), 
Rahvusooperi Estonia sümfoo
niaorkester, kaastegev Henri- 
David Varema (tšello), dirigent 
Paul Mägi.

Kolmapäeval, 24. aprillil kell 19 
Salemi kirikus Sostakovitsi-nim 
Keelpillikvartett (Moskva) 
Andrei Sislov (viiul), Sergei 
Pistsugin (viiul), Aleksandr Gal- 
kovski (altviiul), Aleksandr Kort- 
sagin (tšello).

KINOS ILLUSIOON
* Kollide kompanii. Kell 11.15 (R, 
L, P), 13, 14.45;
* Amelie. Kell 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30.

Akadeemia nr 4
Raimund Ubar

Ülikoolid akadeemüise kapitalismi tõmbetuules

Jüri Ruus
Kommunistide osakaal Eesti elüdis 

demokraatiale ülemineku perioodü

Jaak Pihlau
Aleksander Viidiku varjatud elu: 

Vabadussõjalasest NKVD tippagendiks

Axel Reetz
Baltimaade retseptsioon Saksa poliitikateaduses 

Thomas Wolfe
Oodates kuulsust

Martti Paloheimo
Kas psühhiaatria valetab?

Hans-Joachim Klimkeit
ManijamanÜus

Aleksander Veingold
Metamodelleerimine ehk aksiomatiseeritud füosoofia: 

Aristotelese programmist “Filosoofia Elemendid”

Matt Ridley
Genoom: Ühe liigi autobiograafia 

kahekümne kolmes peatükis.

E R A S M U S  Ü L Õ P I L A S V E H T U S

TÜ kuulutab välja konkursi Euroopa Liidu kõrgharidusprog- 
rammi ERASMUS üliõpilasvahetus õppe-kohtadele Euroopa 
partnerülikoolides. Stipendiumi taotlemise võimalus. 
Avalduste esitamise tähtaeg on 3.mai, avaldused esitada 
teaduskondade koordinaatoritele.
Täpsem info sõlmitud lepingute ja kandideerimistingimuste 
kohta aadressü www.ut.ee/erasmus.
Info: Riin Kikkas, TÜ ERASMUS üldkoordinaator, VälisüliÕpi- 
lastalitus (ph 104), tel. 375 151 või erasmus@ut.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194 x 268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Infotoimetaja Leane Morits E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Küljendaja Kristjan Kaljund Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

* i

mailto:tyk@psych.ut.ee
http://www.ut.ee/erasmus
mailto:erasmus@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Lõpetajad 2002
TASUTA

Head lõpetajad!

Õnne ülikooli 

lõpetamisel!

Palju tänu, et olite 

need aastad ülikooliga. 

Edu teie edasistele 

ettevõtm istele!

Rektor
Jaak Aaviksoo

Usuteaduskond Arstiteaduskond
Iti Aavik Astrid Vaiksaar ARSTITEADUS
Katrin Johanson Külli Vallimäe-Tbberg Kristi Annist
Karin Kanarik Ave Vapper Urmet Arus
Ahti Lyra 
LüvoNiin 
Ingrid Nuga

Õpetajakoolituse
kutseaasta

Kristo Ausmees 
Vladimir Borissov 
Triin Eglit

Andres Paesüld Liina Aavik Külli Erlang -  cum laude
Teije Pruks Ester Barkala Irina Frolova
Süri Rebane 
Merle Rüstan AVATUD ÜLIKOOL Igor Gorjatžjov

Ramacandra Shankare Gowda
Tanel Tamm Ene Paldre Vahur Grünthal

Helka Meri Valpuri Hosia 
Tliuli Igalaan

Õigusteaduskond Kristin Jaigma 
Meelis Jakobson 
Diana Jeršova

Ago Pelisaar
Heili Jõgisoo

Lauri Aasmann Katrin Kabur
Kristiina Albi Antti Perli -  cum laude Jana Kadastik
Kristi Aule Kaie Pihelgas Airi Kapak
Triin Biesinger Lea Pürisalu Aiki-Kadri Kask
Maria-Regina Blauhut Trün Ploomipuu Hannes Keemu
Grete Erma Ingrid Podar Kristi Kirotam
Vadim Filimonov Pirkka-Marja Põldvere Kersti Kloch
Arvo Fjodorov SUvia Pärmann Ave Kokk
LiisHallik Alar Rand Jekaterina Kotova
Tüna Üus Juhan Raudam Viktoria Krjukova -  cum laude
Rolan JankelevitO Madis Reimand Kristel Krunks
Agnes Jõe Annika Rosin Gerli Kuusk
Joonas Jännäri Käthlin Sander Andres Külama
Veiko Kandla Juhan Sarv -  cum laude Kati Marjatta Kähkönen
Katrin Kask Mari-Liis Sepper Nonna Kärki
Karin Kask Mait Sügur Kärt Käsk
Kristel Kibus Kristjan Sikk Katrin Kõdar
Anneli Küic Gea Suumann Andrus Kõrgvee
Tim Kolk Marianne Toom Lauri Kõrgvee
Berit Kondas Mihhaü Tširkov Antti Pekka Launonen
AÜdKoni Marju Uljas Tanel Laurberg
Eva Kruusmaa Süle Uusna Lauri Lemming
Kairi Kurisoo -  cum laude Merle Veeroos Kristi Lepik
Margus Kõiva EüsVija Kaur Lüvak
Kadri Kõressaar Liisi Vuntus Margit Lill
Krista Laever Nücolay Yuferev Anneli Linnamägi
Leevi Laever

AVATUD ÜLIKOOL Nüna Emilia Mikkonen
Margit Lahe vee Tliomo Tapani MyUymäki
Villem Lapimaa Triin Bergmann Veiko Mäesalu
Kaupo Lepasepp Kersti Jauhiainen Janika Naaber
Priit-Friedrich Lillemaa Meelis Juursoo Miila Marika Naumanen
Janika Lipson Reigo Kala Denis Nemtsev
Rita Malken Heiki Kolk Svetlana Netšaeva
Irina Nikonorova Alar Kondratjev Tliomas Paana
Tauno Novek Marge Krusealle Mart Pais
Ago Oder Indrek Metusa Liina Pettai
Andres Ottender Reet Oorn Rebeca Pikkur
Hanno Parksepp Hanno Pevkur Severin Puss
Andres Parmas Kirke Saar Ulvi Ragun
Mari-Liis Parmas Merike Tikk Teele Raiend

Martin Ranna 
Liina Raskasov 
Veiko Reigo 
Mari-Liis Riibak 
Kadri Rohtla 
Eva Roomets 
Riina Saar 
Riste Saat 
Anneli Sainast 
Siija Sard 
Siim Schneider 
Elke-Signe Silivask 
Katrin Sisa 
Aleksander Sizarov 
Gennadi Skvortsov 
Inga Soveri 
Eiki Strauss 
Ene Strelkov 
Anna Sõrovegina 
Külliki Tammekand 
Ele Tammemäe 
Aleksei Teor 
ViivikaTikk 
Minna Johanna Toom 
Heisl Vaher 
Varju Vaher 
Ingrid Veiksar 
Maarit Veski 
Janek Vilisaar 
Triin Väli
Suranga Wickramanayake 
Outi Ylönen 
Julia Zjablova 
Oleg Uletoa

HAMBAARSTITEADUS
Anu Alba 
Aljona BalõtDeva 
Heidi Eomois 
Mari-Liis Ernits 
Reelika Filippov 
Ragnar Пр 
Krista Injarabian 
Sirli Kerge 
Jekaterina Kim 
Dmitri Komlov 
Toomas Kullerkupp 
Kadri Lembinen 
Helin Luum 
Aleksandr Masterov 
Kristina Meleško 
Jana Mervelt 
Jaanas Metsa
Maria Možarova -  cum laude 
Karmen Muoni 
Külli Mändmaa 
Jana Ottas

Lõpetajaid saadavad lilled ja päike.

Uku Paal 
Merike Pennar 
Kristiina Puksoo 
Piret Põder 
Kätlin Reinart 
Liis Saar 
Pilleriin Saar 
Leeni Sadam 
Eva Sikk
Janne Tügimäe -  cum laude 
Tambet Tähepõld 
Karmo Vunk

PROVIISORIÕPE
Jüri Arjakse 
Ave Aijukese 
Kersti Ehrlich 
Maire Häidkind 
Leno Inno 
Tiiu Jüriado 
Krista Karjel 
Kaidi Kelt 
Margus Mõtus 
Marit Oim 
lige Oras 
Jaanika Paabo 
Kaarel Parts 
Kai Plinker 
Natalja Poluektova 
Inga Põru 
Maia Remmelgas 
Marje Saarsoo 
Piret Stokkeby 
Markus Toom

ÕENDUSTEADUS
Kristi Bender 
Helika Hermlin

Helen Kattago 
Reelika Küvit 
Marit Kiljako 
Jaana Lanno 
Ljudmilla Linnik 
Merili Luik 
Velli Roots 
Kadri Saarma 
Piret Sillaots 
Jaana Sääsk 
Kadi Tarasova 
Marko Tüsler 
Tiiu Tüvel -  cum laude 
Kristi Toode 
Tüna Torma 
Katrin Vijar

AVATUD ÜLIKOOL

ÕENDUSTEADUSE
DIPLOMIÕPE

Tiina Freimann 
Rüna-Renate Int 
Signe Järv 
Vüve Kaalep 
Katrin Kaunissaar 
Erika Kruup 
Anita Kändra 
Tatjana Oolo 
Mirge Orasmaa 
Laine Ottenson 
Erle Remmelgas 
Piret Sarjas 
Külli Uibo
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Üks etapp on läbi -  kuhu edasi?

Haridusteaduskond
KASVATUSTEADUSED

Filosoofiateaduskond
AJALUGU

Anti Alasi 
Helin Arvola 
Marin Jänes 
KaireKing 
Triin Laasi 
Ingrid Leinus 
Eve Mägi 
Indrek Männiste 
Kairi Solmann 
Pille Tamm

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA

Triin Edovald 
Margit Koor

ERIPEDAGOOGIKA
Merle Alamaa 
Tiina Fuchs 
Ly Heinpalu 
Triin Heinsalu 
Merle Herzmann 
Kristel Lempu 
Meelika Maila 
Mairi Mandel 
Ester Mitt 
Marju Paas 
Ülle Rästas 
Kadri Rüütel 
Helena Zimmermann 
Monika Trükmann

ÕPETAJATE SEMINAR

KLASSIÕPETAJA
Ly Aas 
Kristi Alt 
Anne Andla 
Krista Bernhardt 
Aime Halgma 
Merit Harju
Inga Heinaste -  cum laude
Tiina Ilves
Merli Jallakas
Eve Jegorova
Krista Kadarpik
Maiü Klassen
Reine Klettenberg
Kristi Kool
Angeelika Kruusla
Piijo Kuldkepp
Sille Kupri
Karis Lipmeister
Kersti Loim
Christi Lõhmus
Gadi Lübek
Ave Mailaan
Avely Meier
Kristi Muru
Anu Mõtsla
Dagmar Mäll
Tea Nurmine
Gea Pedajas
Eno Pihla
Karin Raeste
Merike Rand
Jane Raud
Jaanus Sepp
Kaire Siimus
Kairi Sirendi
Evelin Teppo
Egle Tohver

Silja Trestip 
Raili Udeküll 
Ruth Valdmaa

PÕHIKOOLI EESTI KEELE 
KUI VÕÕRKEELE ÕPETAJA
Irina Aleksandrova 
Julia Eskor 
Hellika Ivanov 
Danel Jantra 
Olga Kulli 
Olesja Kums 
Seidi Lamus 
Maria Markultšak 
Marina Mohnatšova 
Anna Muhhina 
Irina Palk
Jekaterina Podolskaja 
Anna StrutDalina 
Oksana Skrõmova 
Enel Suutre 
Maris Tteial 
Jelena Vinogradova

MUUSIKAÕPETAJA
Jaana Danilson 
Heli Järv 
Julia Krõlenko 
Raine Raadla 
Jane Reiljan 
Hälis Rooste

AVATUD ÜLIKOOL

ERIPEDAGOOGIKA
Maigi Kase 
Kärt Kübar

KOOLIKORRALDUSE
KUTSEMAGISTRIÕPE

Viljar Aro 
Astrid Aus
Margarita Hanschmidt 
Hilve Kivipõld 
Tüa Kr ass 
Indrek Peil 
Siije Sisask 
Mai Sula 
Krista Sunts 
Toomas Takkis

ÕPETAJATE SEMINAR

KLASSIÕPETAJA
Leili Aasajärv 
Kadri Alt 
LyAmbos 
Vivian Haamer 
KajaKiho
Kaja Kivisikk -  cum laude
Ines Kurg
Hallüti Kõiv
Riin Laja
Barbara Laul
Siret IHlemäe
Erkiine Meitsar
Tiia Peedumäe
Eliana Prangli
Heli Pundonen
Airis Roos
Anne Rosenberg
Kaili Salumäe
Luule Vaht
Eena Vlassova

Agnes Aljas 
Uis Allik 
Kaarel Antons 
Allan Aron 
Aire Arras
Eero Epner -  cum laude 
Ilmar Ermus 
Helena Grauberg 
Arvi Haak - cum laude 
Jevgeni Hapov 
Süri Hommik 
Annika Hunt 
Kersti Jaigma 
Karolina Johanson 
Pille Juhkam 
Ivo Juurvee 
Helena Järviste 
Iris Jürjo 
Andra Kalda 
Linda Kaljundi 
Kalev Koppel 
Kersti Kruus
Kristi Kukk -  cum laude 
Katrin Kurvits 
Varje Kuusik 
Mairi Laanetu
Margot Laneman - cum laude
Katerün Leini
Erko Lelov
Maris Leponiemi
Kersti Liblikmaa
Siimo Lopsik
Leen Lõhmus
Liina Maadla
Valdis Naaber
Müvi Martina Piir -  cum laude
Kaarel Piirimäe - cum laude
PÜvi Põldmaa
Jan Rohtmets
Kristjan Roos
Reet Ruusmann
Indrek Sirp
Süle Sombri
Tõnis Taavet
Kaire Tooming
Vladimir Tšudajev
Kaidi Uibu
Laura Vaan -  cum laude 
Kristina Valdru 
Kadri Viira 
Virge Vijard 
Evelin Väli 
Nele Võsu

EESTI JA SOOME-UGRI 
KEELETEADUS

Lilian Ariva 
Andrei Baiterjakov 
Liina Eskor
Kristel Iilaste - cum laude 
Mari-Liis Kalvik 
Kati Kio
Agnes Männiste 
Kati Pedaja 
Kaija Pruel 
Tea Raidsalu 
Raili Remmelg 
Leeni Silk 
SÜvia Sokk 
Helina TennasUm 
lvi Toluk 
Helena Uleksin 
Triin Vütamees

EESTI KEEL 
VÕÕRKEELENA

Raüe Aripman 
Tatjana Artemjeva 
Olga Borovkova 
Julia Grudkina + soome keel ja 

kirjandus -  cum laude 
Viktoria Homjakova 
Anna Iljina 
Julia Ivanova 
Natalja Kabanova 
Kristi Kapp 
Jelena Katsuba 
Eleonora Kozlova 
Kristina Kurm 
Olga Kuzero 
Olga Kurkova 
Natalja Ljutov 
Elisa Martinez de Maranon 
Irina Ossipova 
Andrei Pappinen 
Merle Puidak 
Desiree Pärnoja 
Natalja Solovjova + õpetaja

koolitus 
Irina Sõssenko 
Ljubov Štšerbakova 
Veronika Timofejeva 
Maria Tsvetkova

Jelena Tšerednikova 
Olga Vlassova

FILOSOOFIA
Helen Eenmaa 
Inga Härson 
Koit Kelder 
Tatjana Lissitsina 
Kristi Lõuk 
Lehor Meius 
Kristjan Rubin 
Armo Sepandi 
Riin Sirkel 
Kuldev Suits 
Tarmo Tirol

HISPAANIA 
KEEL JA KIRJANDUS

Kai Karus 
Margit Leibur 
Lüs Prikk 
Pirkko PÕdra 
Kaie Suits

INGLISE 
KEEL JA KIRJANDUS

Evelin Gellert 
Karina Kazintseva 
Kadri Kont 
Kai Kont 
Kaili Külm 
Triin Lillelaid 
Kristina Meltsov 
Minna Penkkala 
Taavi Pübemann 
Lauri Püter -  cum laude 
Irma Põder 
Kadri Põdra 
Ain Rada 
Kadri Rahu 
Merili Tomikas 
Kristi ligam 
Anna Ventmann

PRANTSUSE 
KEEL JA KIRJANDUS

Kristi Kollist 
Päivi Leimus 
Lembe Lokk 
Kristel Maran 
Jekaterina Panova 
Olga Toots - cum laude

SAKSA 
KEEL JA KIRJANDUS

Kairi Anderson 
Süja Helistvee 
Eda Jaanson 
Maarika Keerberg 
Liesel Leimets 
Elen Lepik 
Astra Lõhmus 
Maiu Lääne 
Maive Meister 
Maia Merelaine 
Krista Müürsepp 
Kristel Oinberg 
Sigrid Parts 
Ave Plukk 
Margit Sakson 
Grete Saldu 
Kairi Sarvin 
Tähti Sünmaa 
Diana Sinelnikova 
Maria Strauss 
Mailis Sütt 
Egle Tintse

TREENINGUÕPETUS 
JA SPORDIJUHTIMINE

Ailar Anton 
Toomas Artma 
Taavi Arus 
Pille Kams 
Kristjan Küttis 
Kätlm Lübert 
Priit Mein 
Vüjar Pärnamäe 
Kadri Pärt 
Doris Sabre 
Maiü Tannbaum

FÜSIOTERAAPIA
Eveli Habakuk 
Triinu Hurt 
Toomas Kandimaa 
Kati Kruusaauk 
Helena Kutti 
Iti Lauk -  cum laude 
Mari-Lüs Luuk

Ave Toots 
Eda Utrsk 
Katrin Täpsi
Kristel Vetemäe -  cum laude

SKANDINAVISTIKA
Kai-Mai Aja 
Marika Algus 
Sigre Andreson 
Renna Järvalt 
Martin Karner 
Kadri Koit 
Katri Laev 
Kristi Lemmik 
Teije Mõllits 
Mari Poola 
Marin Pärtel 
Katrin Schönberg 
Leanne Tamm 
Mari Tampuu 
Raüi Tenneberg 
Eneli Tomingas 
Ülle Tlivikene

KIRJANDUS
JA RAHVALUULE

Rait Avestik 
Maaija Hoüo
Triinu Hõbejärv+ psühholoogia 

bakalaureusekraad 
Monika Järveoja 
Kiti Kaur 
Melika Kindel 
Mare-Mai Kõnno 
Ülle Kärner 
Helen Luks 
Hille Ojala 
Krista Ojasaar 
Eva-Liisa Palli 
Krista Püvik 
Signe Põldsaar 
Annika Pärnat 
Elo Rebane 
ReeU Reinaus 
Ave-Pna Rohtla 
Grethe Rõõm 
Anne-Ly Sova 
Kristen Simmo 
Karin Tamm 
Katrin Talts 
JaakTomberg 
Ave Tlipits 
Kristina Veidenbaum

MAALIKUNST
Kadri Ilves 
Iii Jürgenson 
Kadi Kängsepp 
Rauno Thomas Moss 
Sabrina Norlamo 
Satu Piiroinen 
Kärt Putk

VENE JA SLAAVI
FILOLOOGIA

Roman Abisogomjan 
Jelena Bida 
Irina Bogdan 
Maria Borovikova 
Nadežda Goijajeva 
Katrin Ilves 
KaiKamja 
Helen Kiviste 
Jelena Levotška 
Asja Morgunova 
Julia Nedorezova 
Anna-Maria Nizovtseva

Merle Merimaa
Karin Mõttus
Merit Männi -  cum laude
Risto Rammul
Eva Sorga
Elin Suits

L1IKUMIS- 
JA SPORDITEADUSED

Ranno Aun + õpetajakutse 
Kristiine Ilves 
Katrin Kaarna
Rain Kaldoja + õpetajakutse 
Sirkka-Liisa Kivine 
Margus Koor + õpetajakutse 
Andres Kuhi
Triin Mailer + õpetajakutse 
Margus Muttik + õpetajakutse 
Triin Pomerants 
Rain Ruuder 
Lauri Semevsky 
Heiki Sorge

Irina Osko 
Katri Piiskop 
Riina Foltan 
Kadri Pungaste 
Tatjana Rannaeere 
Julia Sorokina
Jelena Šuvalova - cum laude 
Oksana Zaitseva 
Maria Zitmskaja 
Julia Taratuhhina 
Natalia Tšumakova 
Natalja Vikultseva 
Natalja Vinogradova

Õpetajakoolituse 
kutseaasta

Irina Danilova 
Kersti Heek 
Reet Hendrikson 
Merille Hommik 
Eva Ingerpuu 
Agata-Adrija Janter 
Kaisa Jõgi 
Rille Jüriado 
TÜna Kapper 
Mari Kelve 
Annika Kiuru 
Evelin Kivüo 
Andra Kulp 
Kadri Kõrre 
Mari Laan 
Inga Laidna 
Kaie Luik 
Ülle Luisk 
Marina Mihhedova 
Maarja Must 
Maigi Müürsepp 
Riina Neeme 
ReelikaNiit 
Kristina Noor 
Iti Norralt 
Kristiina Nurmis 
Piret Paas 
Helen Renter 
Rain Roosüeht 
Sigrid Ruusa 
Merike Seire 
Rain Soosaar 
Maia Sääs 
Irina Tabakova 
Liina Tilk 
Erki Teder 
Ülle Tensing 
Jaanika Tüsvend 
Airini Varula 
Karin Veske 
Maigi Vya 
Mare Viks

AVATUD ÜLIKOOL

AJALUGU
Aare Ristikivi

EESTI JA SOOME-UGRI
KEELETEADUS

Irena Amraoui 
Svetlana Godovnikova 
Olga Ivanova 
Maia Lust

SAKSA 
KEEL JA KIRJANDUS

Hanka Veetõusme-Kuusik

Helina Tomann 
Samuli VÜander 
Mari Visnap

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA

Jannar Tähepõld 
Marti Soosaar

AVATUD ÜLIKOOL

TREENINGUÕPETUS 
JA SPORDIJUHTIMINE

Angela Ilus 
Ebe Saarik 
Tüt Visnapuu

UIKUMIS- 
JA SPORDITEADUSED

Anneli Goldberg 
Aigor Kaibald 
Reet Palm

Kehakultuuriteaduskond
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Õigusteaduskonna lõpetajad viimast korda koos peahoone ees.

Bioloogia-geograafiateaduskond
GEOLOOGIA

Majandusteaduskond

Tiiu Klaos 
Terje Kespre 
Merje Malkki 
Ulla Preeden 
Ivo Sibul 
Kadri Sohar 
Marko Troon 
Kati Tänavsuu

GEOGRAAFIA
Katre Daniel 
Eve Haiju 
Mahe Heinmaa 
Triin Jaldmov 
Jana Jõeveer 
Kalver Keskküla 
Anne Laas -  cum laude 
Kristi Laustam 
Hanna Maran 
Heli Müristaja 
Helle-Mai Pedastsaar 
Anu Printsmann 
Liis Pruusapuu 
Hendrik Puhkim 
Andris Sprivul 
Signe Sulbi 
RiiaTampik 
Katrin Tirman 
Evelin Uibokand 
Leelo Viita 
Urve Vilk

KESKKONNA
TEHNOLOOGIA

Margus Korsjukov 
Kristo Kärmas 
Alar Noorvee 
Elar Põldvere

Dmitri Bobkov 
Vadim Boltruško 
Yevgeny Chikeyev 
Els Heinsalu 
Vigen Issahhanjan 
Erko Jakobson 
Raavo Josepson 
Gerrit Kanarbik 
Aliisi Kazakevitš 
Veera Krasnenko 
Igor Linap 
Dmitri Oništšik 
Rainer Paat -  cum laude 
Birgot Paavel 
Rain Purge 
Ervin Põld 
Martti Pärs 
Tagne Ratassepp 
Leho Roots 
Marek Sokk 
Toomas Velka 
Urmas Vesi 
Martin Vilbaste 
Reemo Voltri

FÜÜSIKALINE
INFOTEHNOLOOGIA

Uljana Boiko -  cum laude 
Maksim Petrov 
Tatiana Polikarpova

Kert Saar 
Ingrid Tamm 
Reelika Tammai 
Antti Tooming 
Christina Vohla

BIOLOOGIA
Rannar Airik 
Valeria Aleksejeva 
Aune Annus 
Irina Durandina 
Hela Help
Marina Kamenskaja
Kaili Kaseorg
Anri Kivil
Hele Klade
Eda Koskor
Margit Kumari
Merle Kuris
Natalia Kuznetsova
Lauri Laanisto
Alo Laas
Elge Leiten
Maaija Lillemäe
Ave Und
Evelin Loit
Meeli Luik
Piret Markson
Elle Meier -  cum laude
Triinu Mänd
Tiiu Pesur
Jelena Petrova
Kersti Pitk
Marta Putrinš
Aimar Rakko
Urmas Roostalu
Diana Sarik
Lauri Sild
Pille Säälik

Anna Pugatšova 
Heija Pärtel

KEEMIA
Tõnis Aaviksaar 
Juri Hahhalev 
Eneli Härk 
Heili Kasuk 
Siret Lepasaar 
Heili Lukas 
Tarmo Mäll
Jaak Nerut + õpetajakoolitus -  

cum laude 
Priit Pauskar 
Marek Pohla 
Liina Raus 
Heleni Riik 
Villu Ruusmann 
Hannes Simuste 
Zinaida Smolkina 
Ruslan Svetlitski 
Julia Traks 
Katri Vaik 
Argo Vonk 
Kristi Õige 
Andrus Ööpik

LOODUSTEADUSTE 
ÕPETAJA PÕHIKOOLIS

Marina Aleksejeva 
Tõnis Eensaar

Oksana Tarassova 
Leho Tedersoo -  cum laude 
Helger Toom 
Leelo Torp 
Madis Tõns

LOODUSTEADUSTE 
ÕPETAJA PÕHIKOOLIS

Jaan Eensaar 
Galina Harko 
Natalia Jeijomina 
Oksana Kalugina 
Deniss Krõlatov 
Karl Kupits 
Monika Laisaar 
Angela Lobin 
Manuela Pihlap 
Damir Safiulin 
Lilia Süvinskaja 
Svetlana Vesselova 
JutaVoist

Pille Hallast
Ingrid Hääl
Kadri Janikson
Andrei Nikonov- cum laude
Mari Nelis
Tõnis Org
Olga Romantsova
Piia Serk
Kristiina Sild
Siim Sõber
Signe Värv

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA

Celia Hirmo 
Piret Pungas

Alesja Filippova 
Olga Filtchenkova 
Nadežda Frantsuzova 
Jelena GaitDenja 
Julia Ivassjuk 
Ksenia Jazeva 
Heda Kees 
Tatjana Kovaljova 
Jekaterina Kukuškina 
Oxana Nikolaeva 
Mariann Reissaar 
Natalja Romanenko 
Svetlana Sidorova 
Irina Smirnova 
Tiina Tosens 
Larissa Tšehhonina 
Signe Uustal 
Tatjana Vedehina 
Tiina Õun

MATERJALITEADUS
Marko Lätt 
Tanel Pärn 
Valter Reedo

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA

Inga Ploomipuu 
Meelis Lain 
Irina Lankots

ETTEVÕTTEMAJANDUS
Anželika Akimova 
Janita Andrijevskaja 
Meelis Anton 
Heiki Aulik 
Dmitri Bahmatov 
Annely Biene 
Florian Biesinger 
Vitali BÕlov 
Indrek Ehaste 
Gerli Eisberg 
Anna Galstjan 
Andrei Gapejev 
Veronika Garmanova 
Siim Gontmacher 
Karina Gorgazjan 
Nikolai Govenko 
Raul Haavala 
Julia Hinikadze 
Maarja Härsing 
Jan Jaanimäe 
Ede Jaanso 
Jana Jahhu 
Jana Jalast 
Kristi Janno 
Mihhail Jegorov 
Natalja Jevrassova 
Katrin Johanson 
Liina Joller
Reimo Juks - cum laude 
Marek Jõgi
Mihkel Jäätma -  cum laude 
Krista Kaljuvee
Jatta Elina Kankaanrantta-Jän- 

näri
Eduard Kanošin 
Imre Karulin 
Janno Kase 
Jevgenia Kaširina 
Indrek Katušin 
Merke Kiivit 
Raivo Kiivit 
Marika Kirss 
Sigrid Kool

Riina Leidik 
Marit Lepp 
Ingrid Loit 
Kaspar Loog 
Imbi Loomets 
Marina Lukjanenko 
Riina Lättemägi 
Taavo Marran 
Marek Mihhailov 
Gerda Mihhailova 
Grete Mustis 
Margit Männik 
Natalja Neboijakina 
Kristiina Noorma 
Aire Nurm 
Esa Markus Nykänen 
Galina Ossipenko 
Olesja Ossipenko 
Märten Padu 
Helen Paju 
Maüis Реек 
Ene Peetre 
Kristiina Pihlapsoo 
Merle Puusepp 
Marko Pöial 
Rait Raal 
Veiko Raime 
Riin Randmets 
Meije Rapp 
Serle Roletsky 
Piret Roos 
Triin Roosalu 
Oleg Rumjantsev 
Liisi Ruus 
Taavi Rõivas 
Piret Rätsep 
Ljudmilla Safošina 
Silja Saks 
Rimma Sang 
Triin Sarapuu 
Meelis Sedrik 
Marge Seppo 
Aveli Siivelt 
Maria Silina
Uku Sillaste -  cum laude 
Maia Sokk 
Siret Soots 
Taijana Spungina 
Emilia Startseva 
РШе Sööt 
Marja Zaglada

Kaire Taimre 
Karel Tali
Dorel Tamm - cum laude
Taavi Tapner
Katrin Tigas
Elina Tolmats
IljaTreštšalov
Keith Trumm
Ruslan Tšertov
Jaanika Täpsi
Valdo Vaarik
Jaanus Vagel
Henri Vaher
Maria Vassina
Kristjan Veges
Margus Viiklaid
Margit Viks
Alar Voitka
Anu Volokitin
Sergei Volžinski
Egle Vään

RAHVAMAJANDUS
Vahur Afanasjev 
Lauri Antalainen 
Meelis Aunap 
Monica Hankov 
Hedy Hoomatalu 
Margus Juhkam 
Karin-Liis Kapp 
Aveli Karja 
Rasmus Kattai 
Liis Kraut 
Kristiina Kruusa 
Taavi Kuntu 
Lauri Laasik 
Kristjan-Olari Leping 
Reilika Liiv 
Piret Nigols 
Elo Parveots 
Gerli Peedu 
Marit Priinits 
Annemari Päll 
Veiko Ratas 
Silver Salla

Tbuliki Toll 
Piret Toome 
Lauri Õunmaa

MAJANDUSTEADUS
Tarmo Loorand 
Alo Süvari

DIPLOMIÕPE

ÄRIJUHTIMINE
Andre Aitsen 
Eva-Liisa Arro 
Astrid Bachmann 
Jaanus Beilmann

Siim Esko
Tatjana Glückmann
Janika Griffel
Siret Ilves
Raili Jäe
Kelly Kalev
Kaie Karist
Kristi Keemu
Margo Keerme
Jaan Kiisler
Eve Kirs - cum laude
Marek Kokk
Meelika Kuningas
Martin Käosaar
Urmet Külaots
EgonLeego
Vahur Lember
Eva Lepik
Kadri Lõhmus
Andres Madissoo
Triin Messimas -  cum laude
Epp Mihkels
Kaire Miljan
Triin Mäeots
Olev Mäll
Tiina-Liina Märts oo 
Jaanus Mölder 
Helle Nikopensius 
Ülo Older 
Ivar-Illimar Ots 
Aune Paas 
Ave Paavo 
Tiina Paurson 
Külli Fedari 
Aleko Peipsi 
Halje Pübeleht 
Sirle Piirsalu 
Ragne Ploom 
Maie Ploompuu 
Gerli Polding 
Kai Poolakese 
Tüna Praakle 
Kristi Prits 
Püa Pärsik 
Küllike Reinvart 
Tanel Ringo 
Erik Saar 
Koit Saareli 
Signe Saarmets 
Birgit Saluotsa 
Krista Sarapuu 
Toomas Siimsoo 
Eva Sülaste 
Kaia Sillaste 
Merle Soha 
Katri Suurmann 
Krista Zeik 
Aino Tamm 
Merike Tammearu 
Margus Tammsaar 
Elina Truuväärt 
Andrus Tbbi 
Hannes Unt 
Rita Vana

t a *

Värsked lõpetajad vaatavad ootusärevalt tulevikku.

Füüsika-keemiateaduskond
FÜÜSIKA

GEENITEHNOLOOGIA

Andrus Kotri 
Inga Kredemann 
Его Kurjama 
Tatjana Kutkina 
Liina Kuum 
Katre Kuusik
Margus Kõomägi -  cum laude

Kristi Süd 
Liis Süd 
Peeter Soidla 
Natalja Žuravljova
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Ülikooliaed on haritud -  diplom käes.

Sotsiaalteaduskond
AJAKIRJANDUS

Olesja Grinko 
Hannes Hamburg 
Sten Hansson 
Risto Kukk
Urmo Kübar -  cum laude 
Kertu-Pirgit Ruus - cum laude 
Liina Vahemets

AVALIKKUSSUHTED 
JA TEABEKORRALDUS

Maie Kiisel 
Krista Männa 
Siim Männik 
Katre Ratassepp 
Age Siemann 
Anu Vares 
Karmo Velling 
Тех Vertmann 
Maarja Ülper

AVALIK HALDUS
Karla Agan 
Riivo Anton 
Kristi Hakkaja 
Jaanus Kase
Andre Krull -  cum laude
Marius Kuningas
Risto Lehiste
Marko Lepik
Ly Lumiste
Kristi Mae
Boris Meldre
Enn Metsar
Kristjan Mikk
Meelis Nünepuu
Piret Raadom

Gert Rahnel 
Rain Rannu 
Aivar Roop 
Nele Ruubel 
Oliver Rätsep 
Siim Saare 
Aldo Uri 
Raigo Uukkivi 
Tauno Vahter 
Helina Vallaste

POLITOLOOGIA
Tarmo Heinsar 
Sven Iiling 
Kaari Kivikas 
Siim Krispin 
Kaarel Mikkin 
Erik Moora 
Püa Paasma 
Rait Rodi 
Tõnis Saag 
Katre Sakala 
Peeter Taim 
Veronika Talviste 
Kadri Vilder

SOTSIAALTÖÖ
Heli Arney 
Marge Anderson 
Ronald Gutmann 
Rika Ilves 
Triin Jääger 
Kaido Kirspuu 
Eneken Koka 
Kätlin-Chris Kruusmaa 
Terje Kõlamets 
Toomas Laats

Kristina Oja 
Tõnis Palgi 
Mari Reilson 
Indrek Rohtla 
Karmel Saveljev 
Katri Siemer 
Halja Suss 
Piret Tamm
Annika Veldre + bakalaureuse

kraad psühholoogias 
JanikaViilma 
Enel Vooder 
Jane Väli

SOTSIOLOOGIA
Jaanika Hämmal - cum laude
Veikko Jürimäe
Kairi Kasearu
Inka Helena Koske nvuo
Mari-Liis liiv
Risto Mets
Kadri Mäesalu
Maria Mälksoo -  cum laude
Kaja Oras
Lüs Palumets -  cum laude
Uku-Mats Peedosk
Mikk Pärdi
Katre Savi
Indrek Soo
Kadri Soo
Janar Sutt

PSÜHHOLOOGIA
Aet Alttoa 
Elis Aunaste 
Arma Eensalu 
Inga Ignatyeva

5 X VARJE SOOTAK

Maiken Jaanisk 
Kei Karlson 
Kristjan Kask 
Maiju Koor 
Mari Susanna Luoto 
Hendrik Luuk 
Jari-Pekka Meskanen 
Tanel Mällo
Nina Maimu Marja Niemeläi- 

nen 
lvi Niinep 
Kätlin Peets 
Mari-Anne Philips 
Iiina Puusepp 
Maria Seeblum 
РШе Strauss 
Anu Taal 
Agnes Taro 
Andres Valk

SEMIOOTIKA 
JA KULTUROLOOGIA

Kati Lindström -  cum laude 
Carol Ojasoo 
Mari Peegel 
Katrin Valge

AVATUD ÜLIKOOL

AJAKIRJANDUS
Manona Visnapuu

POLITOLOOGIA
Victoria Punga

Narva Kolledž
PÕHIKOOLI INGLISE 

KEELE ÕPETAJA
Viktor Bezzubov 
Viktoria Brodneva 
Irina Gorodnitševa 
Natalja Gosteva 
Elmira Hozjaitšikova 
Oksana Ignatenkova 
Anna Judina 
Martin Neltsas 
Julia Pavlova
Anna Petrova -  cum laude 
Kristi Ruusamäe 
Tatiana Sakhapova 
Vitali Samoüjuk 
Sofia Tereštšuk 
Natalia Trifonova 
Julia Uspenskaja

KLASSIÕPETAJA
Jekaterina Aleksejeva 
Julia Bukina 
Bela Kotšua 
Julia Lamsters 
Veronika Mikulitš 
Larissa VassÜjeva

Lüia Voronkova 
Irina Gridina 
Natalia Zhemchuznikova 
Nadežda MihhaÜova 
Nadežda Mištšenko 
Varvara Oglezneva 
Viktoria Pavlova 
Natalja Seleznjova 
Diana Sergejeva 
Julia Tamm

EESTI KEEL 
TEISE KEELENA

Virve Adamson 
Irina Bahramova 
Anna Baranovskaja 
Sofja Degel
Jekaterina Gerassimjonok 
Anne Illopmägi 
Nüna Jefstafiadi 
Juri Jelistratov 
Elna Juuse 
Nadežda Kazanskaja 
Veera Kazintseva 
Ljudmüa Kiir 
Tatjana Kisselevitš 
Kristina Kostina

Tatjana Kulakova 
Kristina Kulakova 
Kersti Kuslap 
Kaidi Laanjärv 
Olga Loginova 
Natalja Ovsjannikova 
Kristiina Paap 
Marita Pilli 
Irina Putkonen 
Natalia Robonen 
Kersti Tsirp 
Helen Vares

POHIKOOLI VENE KEELE 
JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
Julianna Birotsi-Poljanskaja 
Nikolai Gorbatšov 
Olga Mesüane 
Aleksandr Netšajev 
Polina Nikiforova 
Irina Ponomarjova 
Alina Tarassova

Türi Kolledž
KESKKONNATEADUS

Tüa Adamson 
Maris Gevorkjan 
Anneli Haljasorg 
Triin Ivandi 
Kristo Keevend 
Kadi-Liis Kesler 
KeaKüdjärv 
Merit Kindsigo 
Triin Korb

Tanel Lepp 
Triinu Leppik 
Liis liivamägi 
Aire Martis 
Tüna Orav 
Helen Paabo 
Brigita Pakosta 
Kelly Postak 
Swen Rannu 
Keiu Ruus

Matemaatika-
informaatikateaduskond

MATEMAATIKA
Ragnar Fortuna-Juks 
Veronika Grigoijev + õpetaja

koolitus 
Aüe Jair 
Marek Kolk 
Evelin Korobova 
Aire Kuresson 
Vadim Kutuzov 
Joosep Lippus 
Riivo Must 
Darja Saveljeva 
Tbuli Susi + õpetajakoolitus 
Tanel Tärgla 
Tõnis Vaga 
Kerli Viidebaum 
Tarmo Vikat

INFORMAATIKA
Markko Abel 
Eduard Berdjugin 
Jelena Bežanitskaja 
Sergei Fedulov 
Jüri Harju
Jaanus Jaeger -  cum laude
Aleksandr Jatsuk
Süver Keskküla
Jelizaveta Kirillova
Meelis Kull -  cum laude
Raido Kuusk
Julia Martjanova
Ireen Meho
Kadri Pirn
Sergei Pirožkin
Priit Salumaa
Veiko Sang
Aigar Sirel
Andrei Solntsev
Jaanis Sulg
Kaire Suut

Lauri Tammiste 
Kersti Taurus 
Tauno Treier 
Margus Treumuth 
Deniss Vorošnin

MATEMAATILINE
STATISTIKA

Ivika Allekand
Tiia Arro
Piret Büd
Anna Büeva
Marina FaruDkina
Kati Hoop
Mihhail Juhkam
РШе Kool
Tanel Lumiste
Piret Paomees
Ivika Puusepp
Kadri Ruusmaa
Ardo Säks
Risto Tamme
Taavi Tasuja
Anu Teeäär -  cum laude
Randel Veerits

RAKENDUS
INFORMAATIKA

Allan Borodin 
Süver Keskküla 
Peeter Maamets 
Indrek Ott 
Vüjo Roolaht 
Toomas Vananurm

ÕPETAJAKOOLITUSE
KUTSEAASTA

Jane Jostov 
Rael Tenson 
Inga Vellend

Pärnu Kolledž
SOTSIAALTOO
KORRALDUS

Ülar Aasav 
Kätlin Alvela 
Kristiina Eelmaa 
Maarja Joala 
Sander Jänes 
Eva Kumpas 
Kadri Kuura 
Iiina Käär 
Tüna Liibert 
Maria Murakas 
Natalja Mõško 
Vahur Mäe 
Kristi Nõmmerga 
Andres Ojanurm 
Lauri Peeters 
Irene Peterson 
Aive Pirjo 
Kaja Rebane 
Reelika Rentnik 
Raina Ruus 
Ebe Saar 
Kerttu Sikka 
Kristi Tomikas 
Ülle Urba 
Ege Vaabel

TURISMI- 
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Täna TÜ nõukogus
Täna toimuval õppeaasta vii
masel nõukogu istungil on ka
vas vastu võtta õppekorraldus
eeskiri, kinnitada keelekeskuse 
põhimäärus, ära kuulata rekto
rilt rektoraadi tööaasta aruan
ne ja hinnata selle tulemuslik
kust ning kuulata arenduspro
rektorilt 2002/2003. õ-a aren- 
duseesmärkidest.

Samuti on kavas valida botaa
nika professor, kelleks kandi
deerivad botaanika professor, 
biol-knd Jaanus Paal ning bo
taanika ja ökoloogia instituudi 
vanemteadur, PhD Meelis Pär
tel, ja eksperimentaalpsühho
loogia professor, kelleks kandi
deerib psühhofüüsika prof PhD 
Jüri Allik.

Nõukogu valib ka tehnoloo
giainstituudi direktori. Kandi
deerivad teoreetilise keemia

9 ф VARJE SOOTAK

Ühed lähevad, teised tulevad
Varje Sootak

TÜ diplomiga astub tänavu 
kuue samba vahelt välja ligi 
1500 lõpetajat, neist 51 kiitu
sega.

Kõige rohkem on neid ühes

suuremas teaduskonnas, filo
soofiateaduskonnas -1 3 .

Kolledži te üliõpilastest lõpe
tas kiitusega Anna Petrova Nar
va ja  Siiri Rebbase Pärnu kol- 
ledžist.

Täna kell 11 võtab Eesti kõrg

koolide parimaid lõpetajaid Tal
linnas Kadriorus vastu presi
dent Arnold Rüütel. TÜst on 
kutsutud 11 parimat lõpetajat.

26. juunil kell 14 võtab rektor 
TÜ 51 parimat lõpetajat vastu 
botaanikaias.

Lõpuaktuste jadagi jätkub -  
28. juunil on filosoofiateadus
konna lõpukatus ja 29. juunil 
lõpetavad Narva kolledži tu
dengid.

Aga enne veel, kui lõpetajate 
järel peahoone uks sulgub, ava

vad selle 24. juunist uued üli
kooli tahtjad.

Jätkugu neil oskust õige eri
ala valida ja sitkust õpingud lõ
puni vüa, kas siis kolme aasta 
järel bakalaureseõpe või viie 
aasta järel magistriõpe!

professor, keemia-knd Mati 
Karelson, Eesti Infotehnoloogia 
Sihtasutuse juhatuse liige, PhD 
Indrek Reimand, mikrobioloo
gia ja viroloogia professor, kee
mia-knd Mart Ustav ja Lundi 
Ülikooli külalisteadur, PhD 
Meeme Utt.

• *

Hollandi kroonprints külastas TUd
l l la r i Lään

18. juunil külastasid Tartu 
Ülikooli Tema Kuninglik Kõr
gus Oranje prints Wlllem- 
Alexander, Tema Kuninglik 
kõrgus printsess MÖxima, 
Hollandi Kuningriigi suur
saadik Eestis Tema Ekstsel
lents Joana М. P. F. van Vilet 
ja neid saatev delegatsioon.

Hollandi kuningakoja külalisi 
võtsid vastu rektor prof Jaak 
Aaviksoo, arendusprorektor 
prof Hele Everaus, TÜ Euroopa 
Kolledži direktor Michael Gal- 
lagher, asedirektor Raul Ea
mets ja  TÜ rahvusvahelise 
koostöö juht Sirje Üprus.

Tartus viibides külastas Hol
landi kroonprints Tartu linna
valitsust ja käis ka Balti Kaitse- 
kolledžis.

Hollandi delegatsioon tundis 
suurt huvi TÜ euroteaduskon- 
na vastu, kes samuti soovib 
arendada suhteid ja laiendada 
koostööpartnerite ringi.

Hollandi Kuningriigi ja Tartu 
jätkuva koostöö kinnituseks oli

Hollandi kroonprints Willem-Alexander ja printsess 
Л/Dxima koos rektor Jaak Aaviksooga.
ka eelmisel nädalal Tartu Üli
kooli ja Hollandi firma Zernike 
Group BV vahel sõlmitud koos
tööleping, millega tähtsustati

VARJE SOOTAK

Tartu Ülikooli rolli ja potentsiaa
li tehnoloogilises arengus ja 
tehnoloogia siirdes.

TÜ Peterburgi Ülikoolis
Varje Sootak

TÜ 2002. aasta juubelfüritu- 
sed jätkuvad 4.-6. juulini kü
laskäiguga St Peterburgi.

5. juulil peetakse ülikoolis 
mitu lühüoengut (prof Toomas 
Asser prof Ludvig Puusepast, 
Tartu Observatooriumi teadus
direktor Tõnu Vük W. Struvest, 
Baeri Majamuuseumi direktor 
Erki Tammiksaar К. E. von 
Baerist ning St Peterburgi Üli
kooli ajaloo muuseumi direktor 
Igor Tihhonov Eesti ja Vene
maaga seotud teadlastest.

Smolenski kalmistul mälesta
takse rektor G. F. Parrotit ja teisi 
TÜga seotud isikuid.

Lisaks kunagistele ajalooliste
le sidemetele on St Peterburgi 
Ülikooli ja TÜ vahel sõlmitud
1997. aastal koostööleping. Le
pingu koordinaator prof Irina 
Külmoja ütles, et eelkõige toi
mub koostöö vene filoloogidel 
keele õppimise eesmärgil.

“Hiljem hakkasid Peterburgi 
vastu huvi tundma ka ajaloola
sed, saksa filoloogid, sotsioloo

gid, politoloogid, juristid, ma
jandusteaduskonna rahvas,” 
tutvustas prof Külmoja. “Aastas 
käib meüt Peterburgis 4-5 üli
õpilast, 2-3 magistranti/dokto
ranti, 2-3 õppejõudu.”

Prof Külmoja ise on pidanud 
lepingupartneri kutsel loen
guid eesti-vene kontrastiiv- 
grammatikast, kuid seal on käi
nud eesti keelt õpetamas ka 
eesti keele võõrkeelena õppe
tooli rahvas (lektorid Sirje 
Rammo ja RaÜi Pool). Möödu
nud aastal käis rühm Peter
burgi tudengeid Tartus keele-ja 
kultuuripraktikal, nii ka sel ke
vadel. Samasugusel praktikal 
on seal käinud TÜ vene filoloo
gid. Prof Külmoja rääkis, et lõp
peval õppeaastal täiendas end 
Tartus sealse soome-ugri õppe
tooli tulevane eesti keele lektor 
Larissa Mukovskaja.

Vümase kahe aasta jooksul on 
tehtud eeltööd ka eesti keele 
Õpetamise ettevalmistamiseks 
St Peterburgi Ülikoolis.

Info: tel 375 607, 
Marika.Kullamaa@ut.ee

Teadusfilosoofia 
professor Rein 
Vihalemm
TÜ nõukogu valis teadusfilosoo
fia professoriks filosoofia osa
konna dotsendi, filosoofiakan
didaadi Rein Vihalemma (sünd 
1938).

Vihalemm lõpetas TÜ kee- 
miaosakonna 1963. kiitusega ja 
filosoofia alal aspirantuuri 
1966. aastal. Filosoofiakandi
daat 1969. aastast. Ta on tööta
nud TÜs 1966. aastast, dotsen
dina 1974. aastast. 1992-1997 
valiti teadusfilosoofia professo
riks, 1996-1998 oli ka filosoofia 
osakonna juhataja, 1997. aas
tast dotsent, teadusfilosoofia 
õppetooli hoidja.

Vihalemma peamine uuri
misala on teaduse filosoofia ja 
teaduse ajalugu, toetudes pea
miselt keemiateadusele jm.

mailto:Marika.Kullamaa@ut.ee
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Järjekordse akadeemilise 
aastaringi lõpul tänab toime
tus kõiki, kes on ülikooli aja
lehte informeerinud, oma 
kujutistega rikastanud ja 
igatpidi lehe valmimisele 
kaasa aidanud.

Kindlasti toimub ka suvel 
nii üliõpilastel kui õppejõu
dudel huvitavaid kokkusaa
misi praktikal ja  suvekooli
des, Eestis ja  kaugemal, mil
lest võiks meile kirjutada 
juba järgmises UTs, mis il
mub 30. augustil. Sisukat 
suvepuhkust kõigile!

U U D I S E D

Majandus
teaduskonna 
dekaani valimine
Rektor prof Jaak Aaviksoo kuu
lutas välja majandusteadus
konna dekaani valimise.

Kandidaate saab esitada TÜ 
akadeemilisele sekretärile 28. 
augustini.

Suvemängudelt 
jalgratas
5.-7. juulini Käärikul toimuvatel 
üliõpilaste Ш suvemängudel on 
kavas kõrgkoolidevahelised 
võistlused ja  harrastusalad.

Auhinnalaud on rikkalik. Li
saks võitjatele spetsiaalselt di
sainitud trofeedele, saab üks 
õnnelik täispaketiga osaleja rat- 
taomanikuks ning kaelakaardi 
omanikud saavad hiljem Tallin
nast Authori rataste maaletooja 
kauplusest jalgratta ostul soo
dustust 10%. Lisaks loositakse 
osalejate vahel välja Simpel 
stardipakett koos lOOOkrooni- 
se kõneajaga. Kavas on ka õppe
jõudude tunnivnevõistlus eba
traditsiooniliste! aladel.

EASLi president Jaak 
Aaviksoo on kutsunud rektorid 
taas osalema rektorite mitme
võistlusele 6. juulil kell 12. Su- 
vemängudele jätkub soodsam 
registreerumine juuni lõpuni. 
Info www.ut.ee/easl, 333 233, 
052 57 624, 052 00841.

Logopeedia 
professoriks valiti 
Aaro Toomela
TÜ nõukogu valis logopeedia ja 
õpiraskute teooria professoriks 
TPÜ dotsendi ja TÜ eripedagoo
gika osakonna külalisprofessori 
PhD Aaro Toomela (sünd 
1961).

Toomela on lõpetanud TÜ 
arstiteaduskonna 1986, 1996 
psühholoogia osakonna MSc ja
2000. aastal kaitses doktoriväi
tekirja.

Ta on töötanud TÜ lastekliini
kus neuroloogina, psühholoo
gia osakonna lektori ja teaduri
na, 1998-2002 oh Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste 
sotsiaal- ja humanitaarainete 
õppetooli ülem.

Peamised uurimisvaldkon
nad: ajukahjustuse tagajärjed, 
semiootiliselt vahendatud prot
sesside areng joonistamise näi
tel, kultuuri psühholoogilised 
toimemehhanismid jt.

Roheline keemia on mõtteviis
Varje Sootak

TÜ üliõpilasliidrite 
sotsialiseerumisõhtu
Kairi Saar
TÜ ÜE kultuuritoimkonna 
esimees

Tartus Emajõe kaldal üle- 
eelmlsel nädalal poolesaja 
üllõpllaslildrl osavõtul pee
tud tutvumisõhtu eesmärk 
oll üliõpllasesinduste uute ja 
vanade liikmete tutvumine.

Kell on vüs õhtul, üritus peaks 
algama, aga kus on tudengid? 
Ootame, möödub akadeemÜine 
veerandtund, paanika! Kas 
kõrgkoolidevahelist integreeru
mist ei toimugi!? Rahuneme, 
sest peagi hakkab tuttavaid nä
gusid kokku liikuma igast suu
nast. Tlmnise hilinemisega 
alustame tutvumisringiga ja 
edasi toimub sotsialiseerumine 
läbi erinevate spordivõistluste 
ja seltskonnamängude.

Stardipauk võistlustele an
takse lõbusa naftapuurimise 
mänguga, mis paljudel tudengi
tel jalad alt võttis, sest kuue 
ringi tegemine ümber puutoika 
vüs m aaja taeva kokku. Sellele 
järgnes köievedu, kus nii TÜ

naiskond kui meeskond ülejää
nud esinduste ühendvõistkon- 
dadele tuule alla tegid.

Tõsiseks tõmbenumbriks ku
junes hoki liival, kus liivatol- 
must hoolimata rünnati, ham
bad ristis, vastase väravat.

Peale füüsilise vormi testimist 
pandi proovüe ka üliõpilaslüdri- 
te vaimne pool laiahaardelises 
viktoriinis, kus küsimused ula
tusid kartulisortide määrami
sest EÜLi liikmete nimedeni.

Fakt, et TÜ ja EPMÜ üliõpüas- 
esinduste korraldatud sotsiali- 
seerimisõhtul oli osalejaid lausa 
seitsmest Tartu ja neljast Tallin
na kõrgkoolist, tõestab, et ka 
edaspidi tuleb korraldada taoli
si tudengkondi ühendavaid 
üritusi. ÜliõpÜasesinduse iga
päevatöö ei piirdu ainult oma 
kõrgkooli arenguprobleemides 
kaasa rääkimise ja tudengkon
na heaolu eest seismisega, vaid 
üha enam tekib vajadus koge
muste vahetamiseks teiste 
kõrgkoolidega. Ühiselt jõuavad 
üliõpilasesindused kiiremini 
eesmärkideni.

LEA ELLER / TARTU LINNALEHT

Filoloogiatudengite näitemäng
18. juunil esitasid eesti kee
le (võõrkeelena) õppetooli 
üliõpilased Tampere maja 
hoovis Lydia Koidula näite
mängu “Säärane mulk ehk 
sada vakka tangusoola”.

Lavastus valmis ainekursuse

“Eesti keele õppimine draama- 
tekstide põhjal” raames, õppe
jõud ja  lavastaja assistent oli 
Sirje Rammo.

Dekaani prof Birute Klaasi sõ
nul on taoline keeleõpe tuden
gitele väga otstarbekas ja aren

dav.
Etendus sobis prof Klaasi ar

vates väga hästi Tampere maja 
õuele. “Õppetool tänab nü Tam
pere Maja kui Vanemuise teat
rit, kust üliõpüased tasuta kos
tüüme said laenata.”

Eile aulas keemikudiplomi 
saanud Marek Pohla ja Priit 
Pauskari sõnul ei ole roheli
ne keemia uus keemlaharu, 
vald mõtteviis.

“See on meetodite, tehnikate 
ja tehnoloogiate kogum selleks, 
et aidata keemikut ökosõbrali- 
kumate ja tulemuslikumate 
produktide ja  protsesside uuri
misel ning loomisel,” selgitab 
Marek Pohla.

Definitsiooni järgi on roheline 
keemia misugune keemia, mille 
üks eesmärke on vähendada ja 
isegi välistada ümbritsevat 
keskkonda kahjustada võivate 
ja ohtlike ainete kasutuse ja tek
ke. Need ainete omadused on 
mürgisus, tuleohtlikkus, plah
vatusohtlikkus, aga samuti seos 
globaalsete kliimamuutuste 
tekkega ja  loodusressursside 
ammendumisega. Rohelise 
keemia suund on parandada ja 
edendada nü kemikaalide val
mistamist kui ka nende kasuta
mist ja  see ei puuduta ainult 
tööstuslikku tootmist.

Miks roheline keemia?
Küsimusele, miks just rohelise 
keemia teema kasuks bakalau
reusetöö valik langes, vastas 
Marek Pohla, et see andis või
maluse orgaanüise keemia sün
teesi praktikumis kasutatavate
le katsetele ja ainetele rohelise
maid, puhtamaid alternatiive 
leida. “Et vähendada jääkide 
hulka ja hoida kokku kulutusi 
nende kõrvaldamiseks. Kus ja 
millal süs veel alustada kui mit
te ülikoolis ja kohe praegu?”

Mareki arvates peab ka selle
le mõtlema, kuidas sünteesi
dest üle jäävaid komponente 
mitu korda kasutada. “Prakti
kume ongi vaja mi edasi aren
dada, et jäägid oleksid mini
maalsed ja  et neid oleks võima
lik regenereerida ning et ohtlik
ke aineid saaks asendada ohu
tumatega. Nü et tahtsimegi oma 
töös vaadata, kuidas saaks 
mõnda sünteesipraktikumis 
tehtavat tööd asendada,” ütles 
Marek Pohla.

tdeest lõputööni
Rohelise keemia teemad pak
kus välja orgaanilise ja bioor
gaanilise keemia instituudi ju 
hataja prof Jaak Järv. Nü tema

Marek Pohla ja Priit Pauskar üritasid rohelise keemia mõtteviisi praktikumi viia.

kui lektor Säde Viirlaid olidki 
nende kahe töö juhendajad. Kui 
prof Jaak Järvelt oh sellise pers
pektiivse teema mõte haaratud, 
hakkasid noormehed oktoobris- 
novembris materjali otsima. 
“Esmalt oh tarvis ennast kurssi 
vüa selle laia teema mõistete ja 
probleemidega ning seejärel 
uurida, kuidas neid eeliseid lei
da ja ära kasutada,” ütles Priit 
Pauskar. “Esialgu valisime välja 
kaks kindlat reaktsiooni, mida 
proovisime järele teha ja ise mi
dagi juurde pakkuda.”

Marek Pohla lõputöö kandis 
pealkiija “Alkoholide katalüüti- 
line oksüdatsioonireaktsioon 
vesikeskkonnas”. “Tlilemused 
jäid esialgu loodetust tagasi
hoidlikumaks. Seda põhjustas 
ajanappus. Aga nendega võib 
süski rahule jääda ja suur eeltöö 
edaspidiseks on nüüd tehtud,” 
ütles ta.

“Minu teemaks oli aromaatse 
tuuma nitreerimine tseolüti- 
del,” tutvustas Priit Pauskar. 
“Töö vajab kindlasti veel edasi
arendamist, enne kui seda 
praktikumis kasutada saab. 
Kuid jääkide hulga vähenemine 
ja kasutatavate kemikaalide 
ohtlikkuse vähendamise võima

lused on küll juba nüüd selged.”
“Tulevikuks sai nii endale kui 

ka teistele eeltöö tehtud ja tõu
ge selle huvipakkuva ja  pers
pektiivse mõtteviisi arendami
seks on igatahes antud,” ütles 
Priit Pauskar.

Kaitsmisel said mõlemad 
tööd hindeks B.

• Parem vältida jäätmete teket 
kui neid kõrvaldada.

• Sünteesimeetodites peaks 
saama kõik kasutatud lähte- 
ained lõpp-produktiks muu
ta.

• Sünteesimeetodites tuleks 
kasutada inimese tervisele ja 
keskkonnale mittemürgiseid 
aineid.

• Keemilised produktid peak
sid olema välja töötatud nii, et 
nad oleksid minimaalselt 
mürgised ja maksimaalselt 
efektiivsed eesmärgi saavu
tamisel.

• Abiühendite (solvendid, eral- 
dusained jt) kasutamist tu
leks vältida või valida ohutu-

“Eks esimestel minejatel ole 
alati raske olnud,” kommentee
ris seda hinnet prof Jaak Järv. 
Samas ta lisas, et nn rohelise 
keemia mõtteviis on Tartu kee
mikutele olnud omane juba pi
kemat aega. “Sellega saab sele
tada ka mitmete keskkonna
probleemide lahenemist kee

mad ühendid.
• Keemüiste protsesside ener

giavajaduste juures arvesta
da toimet keskkonnale ja ma
janduslikku tulemust. Võima
lusel viia sünteesid läbi ümb
ritseval temperatuuril ja nor- 
maakõhul.

• Kasutada uusi lähte- ja toor
aineid.

• Mittevajalikke derivatiseeri- 
misi (kaitserühmade kasuta
mist, kaitsmist, kaitserühma
de eemaldamist) ära hoida 
või minimeerida, sest sellised 
vaheetapid vajavad lisarea- 
gentide kasutamist ja võivad 
tekitada jäätmeid.

• Katalüütüised reagendid

VARJE SOOTAK

miahoones, vaatamata sellele, 
et senini ei ole leitud võimalusi 
parandada keemikute õppimi
se ja töötamise tingimusi,” ütles 
Järv. Viimane suurem investee
ring teaduskonna arengusse oli 
tema meeldetuletuse järgi vist 
füüsikahoone akende vahetus 
ja keemiahoone katuse remont.

(võimalikult selektiivsed) on 
paremad kui stöhhiomeetrili- 
sed reagendid.

• Keemüised produktid peak
sid olema valitud nii, et pä
rast kasutamist laguneksid 
nad keskkonnale kahjututeks 
ühenditeks.

• Analüüsimeetodid tuleks eel
nevalt välja töötada pidevaks 
protsessi jälgimiseks, et en
netavalt kontrollida ohtlikke 
ainete tekkimist.

• Keemüises protsessis kasuta
tavad ühendid tuleks valida 
sellised, et potentsiaalsete 
õnnetuste (plahvatused, tu
leoht) tekkimise võimalus 
oleks minimaalne.

Rohelise keemia 12 printsiipi

http://www.ut.ee/easl
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USA maineka teadus- 
administraatori loeng
Madis Saluveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

Teisipäeval, 9. juulil kell 11- 
14 toimub Lossi 3 õppehoo
nes ruum 327 USA väga tun
nustatud teadusadmlnist- 
raatori Lawrie Gordon 
Robertsoni esinemine tee
mal “Teadlase kujunemine 
professionaalseks teadus- 
admlnistraatoriks -  USA ko
gemuseks” .

Loeng ja  sellele järgnev aru
telu on mõeldud kõigile õppe
jõududele, teadlastele, teadus- 
administraatoritele ning dokto
riõppe üliõpilastele, kes tegele
vad erinevat tüüpi projektidega 
ning kes on huvitatud lisafi- 
nantside taotlemisest USA mit
mesugustest fondidest.

L. Robertson keskendub järg
mistele teemadele:

1. Teaduse administreerimi
se korraldus USAs,

2. Teadusadministraatori 
professiooni võtmevaldkonnad 
(finantsjuhtimine, aruandlus, 
eelarve kujundamine ja  kont

roll, personalijuhtimine, läbi
rääkimised finantseerijatega),

3. Ameerika kogemustest 
teadlaste kujundamisel profes
sionaalseteks teadusmänedže- 
rideks.

Lawrie Robertson (MBA, MA 
sotsiaaltöö valdkonnas) on ala
tes 1986. aastast olnud Fred 
Hutchinsoni Vähiuuringute 
Keskuse Rahvatervise teaduste 
osakonna juhataja. Osakonnas 
on kokku 890 teadlast ja tööta
jat, aastane sissetulek granti
dest ja lepingutest ulatub 62 
miljoni USA dollarini ning prae
gu on käsil 202 uurimisprojekti. 
Osakonnajuhatajana kuuluvad 
L. Robertsoni kompetentsi selli
sed valdkonnad, nagu osakon
na eelarve planeerimine, per
sonalitöö, töö grantide ja lepin
gutega, strateegiline planeeri
mine ja osakonna esindamine 
kogu keskust puudutavates kü
simustes.

L. Robertson on SRA (Society 
of Research Administrators) lü- 
ge ning esinenud arvukate 
loengutega teaduse administ
reerimise teemadel.

Tuntud väitlejad Enn Metsar ja  Kristi Hakkaja oktoob
ris 1999. VARJE SOOTAK

Tudengid korraldavad 
väitlusturniiri
Reimo Sildvee
Tartu Openi avalike suhete 
juht

14.-17. juulini kogunevad tu- 
dengiväitlejad Euroopast ja 
ka kaugemalt Eestisse, et 
osaleda traditsioonilisel 
rahvusvahelisel väitlustur- 
nliril Tartu Open, mille kor
raldab Tartu Üliõpilaste Vait- 
lusklubl.

Tartu Open toimub kolman
dat aastat, olles ainulaadne üri
tus Eestis ning üks suuremaid 
omataolisi Euroopas. Eelmisel 
aastal oli osavõtjaid ISst riigist, 
sh Austraaliast ja Haitilt. Täna
vu oodatakse 80 üliõpilast, sh 
kohalikest Tallinna ja  Tartu üli
õpilaste klubidest kuni 30 osa
võtjat.

Kesksuvine tudengiüritus ise 
ei ole aga kordagi tervikuna toi
munud Tartu linnas -  Tartu 
Open 2000 toimus samas ko
has, kus selleaastanegi -  Püha
järve Puhkekeskuses Otepääl, 
finaal Tartu Ülikooli aulas. Tartu 
Open 2001 toimus hoopis Neli
järvel ja finaal kohalike polüti- 
liste väitluste tandril Tallinna 
Linnavolikogu saalis.

Hariv turniir
Tlidengitevaheline mõõduvõt
mine käib Briti parlamentaar
ses väitlusformaadis -  ühes 
väitluses osaleb 4 võistkonda (2 
valitsust ja 2 opositsiooni). Va
litsused proovivad kaitsta min
git plaani, toetades seda oma

poolse argumentatsiooni ja 
tõestusmaterjaliga. Opositsioo
ni ülesanne on, nagu päris par
lamendis, valitsuse plaan nur
jata, sellele vastu vaielda ja se
gavate vahemärkustega vastas
poolt segada. Väitlust juhib par
lamendi spiiker, kes kutsub 
väitlejaid korrale, kui nad liiga 
üksteist kõnede ajal häirima ki
puvad. Väitlused toimuvad tõ
sistel, maailmas aktuaalsetel 
teemadel -  rahvusvahelised 
suhted, maailma majandus, po
liitilised ja  sotsiaalsed problee
mid jne. Omavaheliseks ametli
kuks suhtluskeeleks on inglise 
keel, kuigi vabal ajal võib igaüks 
suhelda vabalt valitud keeles.

Tartu Open 2002 on pida
nud väärt ürituseks 
International Debate Education 
Association ja Tartu Maavalit
sus, kes on toetanud ürituse 
toimumist. Koostööpartneriks 
on ka Soome Instituut.

Tule finaali vaatama!
Tartu Openi finaalväitlust on 
oodatud vaatama ka kõik huvili
sed. Finaalis osalevad turniiri 
neli parimat võistkonda, keda 
hindab aurväärne žürii, mis 
koosneb kogenud väitlejatest ja 
tuntud ühiskonnategelastest. 
Finaalväitlus on TÜ aulas 17. 
juulil kell 14.

Kõik, kes on huvitatud näge
mast, kuidas tudengid oma sei
sukohti kaitsevad ja oma retoo- 
rikaoskused proovüe panemad, 
on oodatud finaali vaatama.

Tartu Ülikooli maalitudengite teed viivad Pariisi -  Rauno Thomas Moss Louvre’i 
kunstimuuseumi ees. e r a k o g u

Missioon kunstnike
•  •

kasvatamisel TUs
Rauno Thomas Moss
TÜ maalikunsti eriala 
lõpetaja 2002

Heites kiire pilgu TÜ maali
kunsti eriala vlllstlastele, 
näen seal mitmeid tänases 
Eesti ja ehk Tartu kunstielus 
tuntud ja enim mainitud ni
mesid.

Need on Peeter Allik (1993), 
Süja Salmistu, Sven Saag
(1994), Imat Suumann
(1995), Albert Gulk, Külli 
Suitso (1996), Evelyn Müür
sepp (Mooste Külalismaja!), 
Priit Pajos (1998) ja Meiu Münt 
(1999). Paljud neist jäid veel 
mainimata ja paljude aeg veel 
tuleb. Ootusärevalt ja põnevü 
vaatame Eda Lõhmuse (2001) 
töid ja tegemisi, kellel on prae
gu Tallinnas Vaal galeriis ka 
suurem näitus. Ootama peab 
veel ka 2000. ja 2001. aasta 
lõpetajate järel, kellest enamik 
jätkab õpinguid magistrant
uuris või õpetajakoolituses, 
ning on seega hõivatud kõige 
muu kui enese kunstnikuna 
teadvustamisest.

Mulle kui diplomandüe an
nab see reaalset lootust ja tead
mist, et need neli aastat põhi- 
õpet maalierialal on olnud vä

hemalt pedagoogiliselt tuge
vad, andmaks mulle kindlat 
alust, kus jätkata iseseisvat 
kunstnikuteed. Me võime ju 
karta, et Eesti on Tallinna ja 
Tartu rohketest kunstialast 
kõrgharidust andvatest kõrg
koolidest ja  nende kasvandikest 
üle ujutatud ning eksisteerib pi
dev n-ö valmis kunstnike üle
produktsiooni oht.

Kuid just TÜ maalieriala lõpe
tajate näitel olen eriti positiivne 
selle suhtes, mismoodi meid 
siin on kasvatatud. Igast len
nust keskmiselt kaks-kolm 
reaalselt edasi töötavat kunst
nikku, on parim taseme näitaja. 
Osa lõpetanuist on valinud tee 
õpetajakoolitusse, mis tähen
dab lootust omakorda tugevate
le kunstiõpetajatele tulevaste 
kunstnike pealekasvuks. Kuns
tihariduse andmine on oma
moodi spetsiifiline. Üks taseme 
näitajaid on n-ö tehnika valda
mine. Tehnika väga laias mõt
tes: alates lõuendi ettevalmista
misest kuni isikupärase pintsli- 
löögini. Kuid sel, mis kumab kõi
gest eelnevast algusest peale 
läbi ja jääb valmis töödele hin
gusena neist välja õhkama, on 
vaimne küpsus ja haritus. See 
on mõte ja idee, mida kunstnik

oma meediumit kasutades vaa
tajani toob.

TÜs on maalitudengil mõle
maks suurepärased arenguvõi
malused. Prof Jaan Elken ja 
dots Anne Parmasto on tööd 
teinud, et hariduslik pagas läbi 
kõrvalainete oleks süt lahkudes 
võimalikult tugev. Minu koge
musest lähtudes on rõhutud 
üheaegselt nü praktilistele kui 
teoreetilistele teadmistele. See 
kõlab küll intriigitsevalt, aga eks 
ole ju selline navitroUa-aapolik 
müügi-ja ./obby-tööpolütika tu
gevaks äratajaks kunstnikele ja 
kunstiüliõpilastele. Praeguses 
ajas seguneb eriliselt tugevalt 
heaks kunstnikuks olemine veel 
parema enese teadvustamise
ga ühiskonnas. Selline asjade 
käik on eriti riskantne ja ohuks 
on, et tasakaal nende faktorite 
vahel läheb uppi.

Sünkohal rõhutangi Tartu 
Ülikooli eriliselt tähtsat missioo
ni anda edasi haridust maalieri
alal. Kasvatada teadlikke indi
viide, kes suudaksid olla adek
vaatsed, hindamaks aega, mil
les nad elavad, ja arendamaks 
ennast kunstnikuna, kes võik
sid otseselt või ehk vähemalt 
kaude kujundada ja stabüisee- 
rida eesti kunstimaastikku.

Maalieriala bakalaureusetööd
Jaan Elken
TÜ maalikunsti prof

Tartu Ülikooli maalieriala ba
kalaureusetööde kaitsmine 
tolmus 11. juunil Tartu Kuns
timuuseumis.

Lõputööde kunstilistes eelis
tustes on selgelt tajutav mõõ
dukas konservatiivsus ja valiku
te sõltuvus koolis õpitust -  nii 
domineerisid 12.-16. juunini 
avatud näitusel väga erineva 
kunstilise lähenemise ja stilisti
kaga figuraalne kompositsioon. 
Komisjoni, mida juhtis Tartu 
Kõrgema Kunstikooli rektor 
Ants Juske, otsusel loeti kõik 8 
näitusel esindatud noort maali
kunstnikku TÜ maalieriala lõ
petanuks.

Kadi Kängsepa akrüül- 
maalide sari “Maatriks” (juh 
Jaan Elken) kannab tasemelt 
välja iseseisva näituse, autori 
popkunstist inspireeritud ja 
hooletu elegantsiga maalitud 
plakatlikule laadile lisandub 
üha maalilisi kvaliteete. Käng

sepa mittepealepressiv sot
siaalsus ja leebe huumor või
maldavad tal sulatada ambi- 
valentseks tervikuks mistahes 
vüsijuppe -  missivalimised, kuri 
kuningatütar, armeeteenistus, 
"koera elu”, feministlik vaate
punkt jne.

Lii Jürgensoni kolmeosali
ne sari “Naise pahelisus. Pulla 
publica”(juh Jüri Kask) on la
hendatud pruunikaspunases 
hõõguvas koloriidis, Satu 
Piironeni roostepunane pol- 
loclikult abstraktne sari “Naine 
ja aeg” (juh Jüri Kask) on inspi
reeritud Soome maastiku rüt
midest ja faktuuridest.

Sabrina Normalo “Cats 
Worldi” (juh Anne Parmasto) 
kriiskav ja lajatav koloriit tun
dub pärit olevat pigem Soome 
maali kontekstidest, harmoni- 
seerudes süski üllatavalt hästi 
Kärt Pudd koomiksüaadse, 
täistoone ja neoonvärve kasuta
va maalimaneeris sarjaga 
“Õpin lendama”, (juh Anne 
Parmasto). Kärt Putki tunneb

kunstiüldsus isiknäituste kau
du. Sel aastal võitis ta Lembit 
Rändi 10 OOOkroonise stipen
diumi näituseprojektide eest.

Kadri Ilvese hüperrealismi 
sugemete ja frontaalsete ruu- 
mielementidega (aknad, uksed, 
rulood) ”Ruumid” (juh Jaan 
Elken) on maalitud neutraaselt 
heledas, vaid sinkjaid vaije re
gistreerivas askeetlikus kolorii
dis. Figuuride psüühiline iso
leeritus toob töödesse Hopperi- 
laadse ootuse ja üksinduse tee
ma.

Rauno Mossi renessansist 
ja manerismist inspireeritud 
kunstiajaloolistest tsitaatidest 
rikas kolmeosaline hngelfor- 
maadis ”Fatima jumalaema sa
ladus” (juh Jaan Elken) on eks
poneeritud eraldi kabelüaadse 
ruumiinstallatsioonina.

Anna Savihhina “Üks päev 
naise elust” (juh Anne Parmas
to) ülistab igapäevast. Vaoshoi
tud kolorüdiga kolmeosaline 
sari on maaliliselt pehme, pints- 
likäsitluselt ekspressüvne.

U U D I S E D

Rahvusvaheline 
majanduspoliitika 
konverents
27.-29. juunini toimub 10. ma
janduspoliitika konverents, 
seekord teemal “Euroopa Liidu
ga lütumise mõju Eesti majan
duspoliitikale”.

TU majanduspoliitika profes
sori Jüri Sepa sõnul on need 
rahvusvahelised teadus- ja 
koolituskonverentsid andnud 
oma panuse nii Eesti majandus- 
teadusse kui akadeemilisse ma
jandushariduse arengusse.

“Konverentsi eelretsenseeri- 
tud kogumikus on avaldatud 59 
artiklit 82 autorilt. Teistest riiki
dest on oodata osalejaid eeskätt 
Saksamaalt (Erfurdi Ülikool, 
Greifswaldi Ülikool, Hamburgi 
Majandusuuringute Instituut, 
Kieli Rakendusülikool, Leipzigi 
Ülikool, Potsdami Ülikool) ja 
Soomest (Vaasa Kõrgkool),” üt
les prof Sepp.

Plenaaristung toimub
Economicumis, konverents jät
kub Värskas kuue temaatilise 
istungiga.

Eesti tudengid 
maailmameistri
võistlustel
Üliõpilaste tippvõistlused uni- 
versiaadid toimuvad paaritutel 
aastatel, paarisaastatel võistel
dakse üliõpüaste maailma
meistrivõistlustel.

Kui Aleksander Tammert
2001. aastal võitis Pekingis esi
mese universiaadikulla pärast 
EV taasasutamist, süs maailma
meistrivõistlustelt on kuldse 
medaliga koju tulnud Maret Va
her orienteerumises (1998) ja 
Toomas Proovel kreeka-rooma 
maadluses (2000).

Sel aastal osalevad eestlased 
maailmameistrivõistlustel 8 
spordialal: vabamaadlus, ran
navolle, orienteerumine, sõud
mine, judo, purjetamine, saali
hoki ja bridž.

Tarkvarasüsteemi
de professoriks sai 
Jüri Kiho
TÜ nõukogu valis tarkvarasüs
teemide professoriks arvutitea
duse instituudi dotsendi tehni- 
kakandidaadi Jüri Kiho (sünd 
1941).

Kiho on lõpetanud TÜ arvu
tusmatemaatika eriala 1964. 
aastal, tehnikakandidaat 1973. 
aastast.

Kiho on töötanud TÜ arvu
tuskeskuses 1965. aastast,
1970. aastast vanemteadurina,
1971. aastast matemaatilise 
statistika ja programmeerimise 
kateedris, 1977. aastast dot
sendina, 1979-1992 kateedri 
juhataja, 1992-1997 tarkvara
süsteemide professor, 1997. 
aastast arvutiteaduse instituu
di dots, tarkvarasüsteemide õp
petooli hoidja 1998. aastast.

Peamised uurimisvaldkon
nad: kvantitatiivse orgaanüise 
keemia alase infosüsteemi loo
mise põhimõtete väljatöötami
ne, molekulaargraafide tööde- 
mise tarkvarapaketi jm.
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Prof Rein Ruutsoo 5 5
27. juunil tähistab 55. sünni
päeva sotsiaalteaduskonna po
litoloogia osakonna üldpolito- 
loogia professor Rein Ruutsoo.

Rein Ruutsoo asus politoloo
gia osakonda tööle 1998. aastal. 
Tema peamised uurimissuu
nad on kodanikuühiskond, sot
siaalsed liikumised ja sotsiaalne 
kapital. Nendel teemadel on 
Ruutsoolt ilmunud arvukalt 
publikatsioone, sealhulgas laie
male auditooriumile suunatud 
artikleid ajakirjanduses.

Teda on korduvalt tunnista
tud rahvusvaheliste stipendiu
mite ja  uurimistoetuste väärili
seks. 2002. aastal autasustas 
EV president Rein Ruutsood 
Valgetähe V klassi teenetemär
giga.

Rein Ruutsoo on olnud aktiiv
selt tegev mitmes teadusorga- 
nisatsioonis, teadusajakirjade

toimetuskolleegiumites.
Prof Ruutsoo tegevus TÜs on 

politoloogia osakonda toonud 
kvalitatiivselt uue akadeemilise 
suuna. Tema juhtida on ka poli
toloogia doktoriõppe prog
ramm.

Soovime jätkuvat energiat ja 
palju õnne!

Sotsiaalteaduskonna 
politoloogia osakond

Õ N N I T L E M E

JUUNI

70
Hannes Peetso, 
laudsepp -  20. juuni 
Alma Uibokand, 
arvutiklassi valvur -  30. juuni

60
Marju Salve,
raamatukoguhoidja -  26. juuni 

55
Milvi Kaber, 
koordinaator -  21 . juuni 
Rein Ruutsoo, 
professor -  27. juuni 
Tõnu Seilenthal, 
dotsent -  28. juuni 
Milvi Pihlik, 
valvur -  30. juuni

50
Jüri Elken,
vanemteadur, merefüüsika 
sektori juhataja -  22. juuni 
Aleksander Luštšik, 
professor -  22. juuni

45
Ülle Kadastik, 
assistent -  26. juuni

40
Aare Luts,
teadur -  22. juuni 
Thomas Kämmerer, 
erakorraline professor -  27. 
juuni

35
Tiia Lillemaa,
projektijuht -  29. juuni

JUULI

75
Ants Pari,
majahoidja -1 5 . juuli 
Helga Hiir, 
riidehoidja -  28. juuli

70
Endel Kõre, 
majahoidja -1 .  juuli 
Helve Raik,
vanemasjaajaja -1 4 . juuli 

65
Liivi Urm,
süsteemiadministraator -  4. 
juuli
Jüri \fahi,
insener -  13. juuli 
Vello Kadakas, 
teadur -  27. juuli

60
Eha-Mai Viitar,
lektor -  6. juuli
Ivar Lannes,
valvur -  8. juuli
Jaak Maaroos,
professor, kliiniku juhataja -
25. juuli

55
Eha Pille,
valvur -  17. juuli 
Tõnis Matsin, 
vanemteadur -  22. juuli

50
Madis Saluveer,
peaspetsialist -  2. juuli 
Merle Rehand, 
peaspetsialist -  5. juuli 
Peeter Jerofejev, 
assistent -1 5 . juuli

R A A M A T U K O G U D E  L A H T I O L E K U A J A D

Keemiaraamatukogu
25. juuni - 7. juuli - E-R 10-16, L-P kinni
8. juuli - 20. august - kinni
21.- 31. august - E-R 10-16, L- P kinni

Füüsikaraamatukogu
25. juuni-7. juuli - E-R 10-17, L-P kinni
8. juuü-25. aug. - kinni

Biomeedikumi raamatukogu
25.- 30. juuni - E-R 9-16, L-P kinni
1. juuli - 4. august - kinni
5 .-3 1 . august - E-R 10.00 -16.00, L-P kinni

Majandusraamatukogu
25.-28. juuni - 9-15 
29. juuni - l.sept. - kinni

ACTA DIURNA
26. juunil kell 14 toimub ülikooli 
botaanikaaias rektori vastuvõtt 
2001/2002. akadeemilise aasta 
cum laude lõpetanutele. Üritus 
on kutsetega! Info: Kady Sõstar, 
tel 375 685.

27. juunil kell 17.30 on botaanik
aias (Lai 38/40) ülikooli Vilistlas
kogu Tartu koondise piknik, 
kuhu on oodatud ka vilistlaskogu 
teiste koondiste liikmed. Kavas 
lühike ringkäik botaanikaaias ja 
eine murul. Teeme kokkuvõtteid 
möödunud aastast. Info: Sirje 
Mark, tel 375 606.

KAITSMISED
25. juunil toimub Ülikooli 16-102 
magistritööde kaitsmine peda
googika osakonnas: 
kell 9 Marje Riis “ Inimsuhetest 
tulenev kaitsetus ja selle seos toi
metuleku strateegiate kujunemi
sega taasiseseisvunud Eestis" 
pedagoogika magistrikraadi 
saamiseks. Juhendaja dots I. 
Kraav. Oponent lektor E. Pilli, 
kell 10 Anne Keerberg “Õppija 
toetus võrguõppes” pedagoogi
ka magistrikraadi saamiseks. Ju
hendaja prof J. Mikk. Oponent 
lektor T. Marandi.

25. juunil toimuvad zooloogia ja 
hüdrobioloogia instituudis Vane
muise 46-301 magistritööde 
kaitsmised hüdrobioloogia eri
alal :
keil 9 Kersti Kangro 
"Fütoplanktoni liikide konkurents 
kihistunud järves”. Juhendaja 
Peeter Nõges, knd.biol. Opo
nent EPMÜ ZBi vaneteadur Reet 
Laugaste, knd.biol. 
kell 10 Helen Künnap 
“Zooplanktoni toitumine ja selle 
mõju madalate ja eutroofsete 
järvede Kaiavere ja Võrtsjärve 
ökosüsteemile”. Juhendaja Tiina 
Nõges, knd.biol. Oponent Taavi 
Virro, PhD
kell 11 Helen Tammert “Aktiivse
te, inaktiivsete ja surnud veebak- 
terite värvimismeetodite võrd
lus”. Juhendajad Veljo Kisand, 
PhD, Tiina Nõges, knd.biol. 
Oponent EPMÜ ZBI teadur Pee
ter Pall, MSc
kell 12 Kristiina Mardi “ Biological 
quality in Estonian running 
waters: creating database of 
reference areas on the basis of 
taxonomical composition of 
macroinvertebrates”. Juhenda
jad; Henn Timm, knd.biol,
Nikolai Friberg, PhD (National 
Environmental Reseach Institute, 
Silkeborg, Taani), Peeter Nõ
ges, knd.biol. Oponent Taavi 
Virro, PhD.
kell 13 Anu Kisand “Settefosfori 
vormid, nende jaotumise sea
duspärasused ning vabanemine 
kolmes eutroofses järves”. Ju
hendaja Peeter Nõges, knd.biol. 
Oponent TTÜ Gl vanemteadur 
Atko Heinsalu, PhD.

26. juunil kl 10 kaitseb Tiigi 78- 
118 magistritööd eripedagoogi
ka alal Dina Bethere (Liepaja 
Pedagoogikaakadeemia, Läti) 
“Grammatitsheskaja struktura 
latõshkovo zhestovovo jazõka 
gluhhihh” (Läti viipekeele gram
matiline struktuur). Juhendaja 
Karl Karlep, ped dr. Oponen
did: Reigina Toom, MA ja Linda 
Lauze, fil. kand, (Liepaja Peda
googikaakadeemia). Info tel 375 
919.

26. juunil kell 10.15 kaitseb Näi
tuse 20-216 Kadri Siibak õigus
teaduskonnas magistritööd “Fi
nantssektori turvameetmete süs
teem ja riikliku finantsjärelvalve 
õiguslik korraldus". Juhendaja 
prof A. Almann. Oponent doctor 
iuris Lasse Lehis.

UNIVERSITAS
TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3500

TOIMETUS

Tegevtoimetaja Varje Sootak 
Infotoimetaja Leane Morits 
Küljendaja Krisljan Kaljund

Magistritööde kaitsmised psüh
holoogia osakonnas 25. ja 26 
juunil 2002 Tiigi 78 -127:
25. juunil
kl 10.15 Elen Kihi “Alkoholi tarvi
tamise küsimustiku loomine" 
(magistriprojekt kliinilise psühho
loogia erialal). Juhendaja Alek
sander Pulver, PhD. Oponent

Lembit Mehilane, knd (med). 
kl 11.15 Kadri Järv “Eelkooli- 
ealiste ja algklasside laste tava
ettekujutused lahustumisest" 
(magistriprojekt koolipsühholoo
gia erialal). Juhendaja Eve Ki
kas, PhD. Oponent Tiia Tulviste, 
PhD.
kl 12.15 Lemme Haldre “Õigus
rikkujate tüdrukute psüühilised 
probleemid ja treeningprogrami 
väljatöötamine" (magistriprojekt 
kliinilise psühholoogia erialal). 
Juhendajad Eve Kikas, PhD ja 
Dagmar Kutsar, PhD. Oponent: 
Kristi Kõiv, mag (ped) 
kl 13.15 Liina Sema "Sclerosis 
Multiplex’i diagnoosiga inimeste 
rehabilitatsiooniks vajaliku neuro- 
psühholoogilise testipatarei 
adapteerim ine” (magistriprojekt 
kliinilise psühholoogia erialal). 
Juhendaja Maie Kreegipuu, 
MSc, kaasjuhendajad Aleksan
der Pulver, PhD ja Katrin Gross- 
Paju, dr (med), PhD. Oponent 
Anneli Kolk, PhD, knd (med)
26. juunil
kl 10.15 Karmen Linnamägi 
“The cultural dimension of 
tightness-looseness: comparison 
of Greece and Estonia”. Juhen
daja Anu Realo, PhD. Oponent 
Aune Valk, PhD
kl 11.15 Kaia Laidra 
"Intelligence and personality as 
predictors of academic 
achievement". Juhendaja Jüri 
Allik, PhD. Oponent Aavo Luuk, 
knd (psühhol)
kl 12.15 Anne Must “Association 
of Five Factor Model personality 
traits with genetic markers of 
serotonin and dopamine 
systems”. Juhendaja Jüri Allik, 
PhD. Oponent Eero Vasar, dr 
(med)
kl 14.15 Kätlin Nummert 
“Structure of verbally and 
facially expressed affect". Ju
hendaja Jüri Allik, PhD. Opo
nent Toomas Niit, MSc 
kl 15.15 Margus Tõnissaar 
“Serotonergic regulation of 
social behaviour of rats in the 
social interaction test". Juhenda
ja Jaanus Harro, dr (med). 
Oponent Andres Soosaar, knd 
(med)
Info: tel 375 902.

26. juunil toimub Tähe 4-207 ma
gistritööde kaitsmine füüsikaosa
konnas:
kell 9.15 eksperimentaalfüüsika 
ja tehnoloogia instituudi magist
rant Kersti Peedo 
“Spiroanalüsaatori SA-03 
evalveerimine hingamiskõverate 
generaatori abil" rakendusfüüsi- 
ka erialal. Juhendaja dots Peet- 
Henn Kingisepp (med.kand.). 
Oponendid vanemteadur Rein 
Raamat (tehn.kand.) ja Rain 
Jõgi (TÜ Kliinikumi Kopsukliinik), 
ca kell 10 teoreetilise füüsika ins
tituudi magistrant Mait Müntel 
“Termotuumaplahvatuste model
leerimine akretseeriva neutrontä- 
he pinnal 2-tsoonilise mudeliga” 
astrofüüsika erialal. Juhendaja 
prof Ene Ergma (f.-m. dr). Opo
nendid vanemteadur Tõnu Kip
per (Tartu Observatoorium, f.-m. 
dr) ja teadur Anna Aret (Tartu 
Observatoorium, MSc astron.). 
ca kell 10.45 eksperimentaalfüü
sika ja tehnoloogia instituudi ma
gistrant Taavi Jantson “Er:YAG 
kilede kasvatamine impulss-la- 
sersadestusega ja sadestusprot- 
sessi optiline monitooring" ra- 
kendusfüüsika erialal. Juhenda
ja vanemteadur Raivo Jaaniso 
(f.-m.kand.). Oponendid teadur 
Jaan Aarik (MSc füüs.) ja Vam
bola Kisand (PhD), 
ca kell 11.30 eksperimentaalfüü
sika ja tehnoloogia instituudi ma
gistrant Urmas Tamm “ Interak
tiivne füüsika käsiraamat" raken- 
dusfüüsika erialal. Juhendaja 
dots Kalev Tarkpea (f.-m.kand.). 
Oponendid vanemteadur Henn 
Käämbre (f.-m.dr) ja vaneminse
ner Jüri Raud (MSc füüs.).

27. juunil algusega kell 9 toimub 
Ülikooli 17 -  103 magistritööde ja 
-projektide kaitsmine germaani- 
romaani filoloogia osakonnas: 
Magistritööd

Anni Silk „Kontrastive 
semantische Analyse polysemer 
Verben am Beispiel von führen 
und juhtima". Juhendaja dots 
Anne Arold. Oponent Mari-Ann 
Palm.
Heete Sahkai „Demonstrative 
Doubling in Spoken Estonian in 
a Cross-linguistic Perspective". 
Juhendaja prof Helle Metslang 
(TPÜ). Oponent dots Renate Pa
jusalu.
Magistriprojektid 
Margit Laidvee „Põrandakatted. 
Saksa-eesti terminoloogiline sõ
nastik". Juhendaja dots Anne 
Arold. Oponent lektor Mari-Ann 
Palm (MA).
Sirje Nakkurt „Eesti toitlustus
asutuste menüüde sõnavara". 
Juhendaja Kersti Meinart (MA). 
Oponent dots Enn Veidi.
Karina Reimets „Saksa -  eesti 
maaturismi sõnastik". Juhendaja 
dots Anne Arold. Oponent dots 
Mari Tarvas.
Ülle Sihver „Eesti -  saksa põllu- 
majandussõnastik". Juhendaja 
dots Anne Arold. Oponent dots 
Mari Tarvas
Helen McLennan (Türk) „Eesti -  
inglise -  eesti olulisemate ja 
enimkasutatavate eestvedamis- 
alaste terminite sõnastik". Ju
hendajad Kersti Meinart (MA) ja 
Kulno Türk (PhD). Oponent Ter
je Teesalu (MA).
Info: Milvi Kaber, tel 375 228.

27. juunil toimub ph aud 228 
magistritööde kaitsmine kirjan
duse ja rahvaluule osakonnas: 
kell 12 Janika Oras “Vaateid 
Muhu vanemale rahvalaulule: he- 
likõrguslik ja rütmiline organisat
sioon" eesti ja võrdleva rahva
luule alal. Oponent Taive Särg 
(MA);
kell 13 Piret Noorhani “Postmo
dernsed mängud: iroonia, pa
roodia, grotesk" eesti kirjandu
se alal. Oponent Ele Süvalep, 
knd (filol);
kell 14 Rutt Hinrikus "Eesti kir
jandus diasporaas” eesti kirjan
duse alal. Oponent Janika 
Kronberg (MA).

27. juunil kell 15.15 kaitseb Epp 
Annus ülikooli nõukogu saalis 
doktoritööd “Kuidas kirjutada 
aega". Juhendaja prof emer 
Karl Muru. Oponendid dr Jaan 
Undusk ja prof Rein Veidemann. 
Info: Hille Roots, tel 375 223.

28. juunil kell 8 algab ph aud 
234 magistritööde kaitsmine ees
ti ja soome ugri keeleteaduse 
osakonnas:
Krista Strandson “Vestluskaasla
se algatatud reformuleeringud 
eesti vestlustes: reformuleeringu- 
algatuse vahendid ja põhju
sed". Juhendaja teadur 
Andriela Rääbis (MA). Oponent 
teadur Liina Lindström (MA); 
Ljudmilla Taleeva “Metodika 
obutöenija nenetskomu jažõku 
как inostrannomu na natõaljnom 
etape”. Juhendaja prof Ago 
Künnap. Oponent dots Tõnu 
Seilenthal;
Valts Ernštreits “ Liivi keele sõna- 
varakogude analüüs ning liivi-läti 
ja läti-liivi sõnaraamat". Juhen
daja prof Tiit-Rein Viitso. Opo
nent prof Karl Pajusalu;
Mari Allik “ Lõuna-Rootsi noored 
eestlased: nende keel ja identi
teet". Juhendaja prof Birute 
Klaas, Oponent Anna Verschik 
(PhD);
Info: Tiia Margus, tel 375 221.

28. juunil kell 15 Lossi 3-406 kait
seb Timur Guzairov magistritööd 
“Vene ajaloo kontseptsioon V. 
•ukovski teoses “Vene riigi aja
loo jooned"" vene kirjanduse 
alal. Oponendid: Pavel Reifman, 
emeriitprof ja Roman Leibov, 
PhD, lektor.

3. juulil algusega kell 11 toimub 
Tiigi 78-236 magistritööde kaits
mine avaliku halduse osakonnas: 
Kadri Kallas “Technological 
Change and Institutional 
Development of Social Policy 
after World War II” (Tehnoloogia 
areng ja sotsiaalpoliitika institut
sionaalne areng pärast Teist

maailmasõda). Juhendaja dr 
Rainer Kattel. Oponendid dr 
Toomas Gross ja Vello Pettai, 
Mphil.
Tarmo Kalvet “ ICT as Techno- 
Economic Paradigm Leader: 
General Issues and the Case of 
Estonia" (Info- ja kommunikat
sioonitehnoloogia kui 
tehnoloogilis-majandusliku para
digma liider: üldised küsimused 
ja Eesti kaasus) MPA kraadi 
saamiseks. Juhendaja prof dr 
Wolfgang Drechsler. Oponen
did dr Rainer Kattel ja dr Erik S. 
Reinert.
Maarja Soo “ Ideology and 
Ideologization in the Work of Al
bert Camus: Origins, 
Consequences, and the Options 
of State and Individual” (Ideo
loogia ja ideologiseerumine Al
bert Camus loomingus: põhju
sed, tagajärjed ja võimalused in
diviidi ja riigi kontekstis). Juhen
daja prof dr Wolfgang 
Drechsler. Oponendid prof dr 
Marju Lauristin ja prof dr Rein 
Ruutsoo.

3. juulil toimub Jakobi 5-302 ma
gistritööde kaitsmine kehakultuu
riteaduskonnas liikumis- ja spor- 
diteaduste erialal: 
kell 11.15 Keiti Põldaru “Ühe
poolse puusaliigese osteoartroo- 
siga patsientide pre- ja postope- 
ratiivne kehaline seisund.” Ju
hendaja lektor, MSc Priit Eel
mäe. Oponent lektor, biol knd 
Reet Linkberg;
kell 12.30 Tiina Beljajeva “Kahe- 
võitlusalade sportlaste toitumise 
analüüs." Juhendaja prof, biol 
knd Vahur Ööpik. Oponent lek
tor, MSc Ando Pehme; 
kell 13.45 Mai Müür “Suurene
nud mehhaanilise koormuse 
mõju kiiret tüüpi skeletilihase re
generatsioonile." Juhendajad 
MSc Jaanus Järva ja teadur, 
MSc Raivo Puhke. Oponent va
nemteadur, biol knd Mehis Viru.

5. juulil toimub õigusteaduskon
nas Näituse 20 aud 216 doktori
tööde kaitsmine:
kell 10.15 Margus Kingisepp 
“ Kahjuhüvitis postmodernses 
deliktiõiguses". Juhendaja prof 
P. Varul. Oponendid prof l.-M. 
Orgo ja õigustead. knd. Jüri 
Raidla.
kell 12.15 Vallo Olle “ Kohaliku 
omavalitsuse teostamine vahetu 
demokraatia vormis: kohalik rah- 
vaalgatus ja rahvahääletus". Ju
hendaja prof K. Merusk. Opo
nendid prof R. Narits ja prof A. 
Almann.
Info: Anu Laumets, tel 375 392.

10. juulil kell 10.15 kaitseb TÜ 
Füüsika Instituudis Helle Kaasik 
doktoritööd teoreetilise füüsika 
erialal “ Nonperturbative theory 
of multiphonon vibrational 
relaxation and nonradiative 
transitions” (Mitmefoononilise 
võnkerelaksatsiooni ja kiirguseta 
üleminekute mittehäirituslik teoo
ria). Juhendaja prof Vladimir 
Hi»njakov (TÜ). Oponendid dr 
hab Götz Seibold (Brandenbur
gi Tehnikaülikool) ja dr Mati 
Haas (TÜ Fl). Info: Hanno Ohvril, 
tel 375 553.

26. juulil kell 15.15 kaitseb filo
soofia osakonnas Lossi 3-427 
Roomet Jakapi doktoriväitekirja 
“ Berkeley, Mysteries, and 
Meaning: A Critique of the Non- 
Cognitivist Interpretation”. Ju
hendajad prof Ülo Matjus ja dr 
Madis Kõiv. Oponent prof Timo 
Airaksinen, Helsingi Ülikool.

19. augustil kell 14.15 kaitseb fi
losoofia osakonnas Lossi 3-427 
Endla Lõhkivi doktoriväitekirja 
“The Sociology of Scientific 
Knowledge: A Philosophical 
Perspective". Juhendaja prof. 
emer. Eero Loone.
Oponent dots Margareta 
Hallberg, Göteborgi Ülikool.

KINOS ILLUSIOON
Kelgukoerad. Kell 14, 15.40 
Südametemurdjad. Kell 17,30,
19.30, 21.30
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Administratsiooni- 
direktor on 
Reet Mägi
Alates juulist töötab TÜ admi- 
nistratsioonidirektorina Reet 
Mägi (sünd 1966).

Reet Mägi on lõpetanud 
1989. aastal TÜ ajaloolase ning 
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse 
õpetajana. 2002. aasta juunis 
kaitses ta Euroopa õpingute 
magistrikraadi.

Reet Mägi töötas 1989-1995 
Eesti Kirjandusmuuseumis va
nembibliograafina, alates 1995. 
aastast töötab ta TÜs. 1995- 
1998 oli Mägi rektori vastutav 
sekretär, 1998-2002 rektori abi 
ja rektoraadi juhataja.

Administratsioonidirektori 
töövaldkonda kuuluvad üld- 
(kantselei, arhnv, teabetalitus, 
ajalehe toimetus), personali-ja 
infotehnoloogia osakonna tege
vuse juhtimine ning arendami
ne.

TÜ avaaktus on 
esmaspäeval
2. septembril kell 10 algab aulas 
ülikooli avaaktus.

Rektor Jaak Aaviksoo tutvus
tab avasõnade järel uutele üli
õpilastele ülikooli valitsuse liik
meid.

Seejärel võtavad sõna hari
dusminister Mailis Rand, linna
pea Andrus Ansip, üliõpüas- 
esinduse integratsioonitoim- 
konna esimees Allan Adojaan ja 
sotsiaalteaduskonna esmakur
suslane Evelüs Kurs. Aktusel 
laulab TÜ AkadeemÜine Nais
koor.

R a a m a t u k o g u

Tartu Ülikool alustab 371. aastat

• ■

Üliõpüasesindus paneb sügisel 
põhirõhu tutvustuskampaaniale

Jaak Aaviksoo
TÜ rektor

Kevadised Juubeilürltused 
andsid ülikoolile võimaluse 
vaadata tagasi kuulsusrik
kale ajaloole ning mõelda 
eelseisvatele aastakümne
tele ja aastasadadele.

Veel sel aastal peaks TÜ suut
ma need vaated ja mõtted kok
ku panna arengukavaks aastani 
2010. Vajame uut arengukava 
ja süite, et luua iseendale oma 
eesmärkides selgust ja sisenda
da kindlustunnet partneritele.

Ülikoolil on, millele tuginedes 
edasi minna, ehkki viimased 
aastad ei ole olnud hariduselu 
edendamiseks kõige paremad. 
Usun, võime olla kindlad selles, 
et TÜ näeb oma arengukavas 
ette võimalused akadeemilise 
staatuse edendamiseks tase
mele, nagu ise tahaksime näha 
ja meilt ootab kujunev Euroopa 
kõrgharidusruum. See ei ole 
lihtne ülesanne -  kujunevas 
Euroopa kõrgharidus- ja tea- 
dusruumis kasvab päris ilmselt 
konkurents, käib võidus tea
dusuuringute rahade, aga ka 
üliõpüaste pärast.

Tartu Ülikool võrdväärseks 
Euroopa teadusülikoolidega
Kaduvad piirid ja  vähenevad 
keelebarjäärid loovad suurepä
raseid võimalusi ka Eesti üliõpi
lastele, asumaks õppima Euroo
pa ülikoolidesse. Seda protsessi 
igati tervitades mõtleme ometi 
sellele, et samasugusel moel 
peaks siia tulema üliõpüasi teis
test Euroopa riikidest, saamaks 
osa Tartu Ülikooli haridusest.

Julgeksin arvata, et lähemal 
kümnendil pole meÜ tähtsamat 
ülesannet, kui kinnistada en
nast Euroopa teadusülikoolide 
peres võrdväärse liikmena ja 
osaleda selle kaudu kogu maail
ma akadeemilises elus.

Tahaks loota, et kogu eesti 
rahva seisukohalt oluline ees-

Rektor Jaak Aaviksoo sõnul vajab ülikooli ajalooline 
hoonestu, ha peahoone, uusi investeeringuid, v a r je  s o o t a k

märk ei lähe silmist mitte ainult 
meü endil, vaid ka laiemal Eesti 
avalikkusel, sest üksinda, ava
likkuse toetuseta, on selle üles
ande täitmine üm võimatu.

Ometigi on meü ka konkreet
semaid ülesandeid. Alustame 
veel sel aastal uute, nn Bologna 
protsessi raames õppekavade
ga, mis peavad näitama meie 
tegelikku suutlikkust ajaga kaa
sas käia.

Esmakordselt alustab TÜ 
kaubamärgi all tööd õigusinsti
tuut Tallinnas.

Tervitades tuhatkonda uut 
Tartu Ülikooli üliõpilast Tallin
nas, peame olema kindlad, et

me suudame nende ootustele ja 
iseenda plaanidele vääriliselt 
vastata.

Tehnoloogiline teadustöö ja 
arendustegevus

Eelseisval aastal ootab meid tõ
sine üleeuroopaline mõõdu
võtt, osaledes VI raamprogram- 
mi projektides.

Vaevalt eksime, kui väidame, 
et TÜ konkurentsivõime tea- 
dusmaastikul laiemalt ja tingi
muste loomine teadustööks üli
kooli sees, määratletakse suu
resti meie suutlikkusega hanki
da lisavahendeid ja osaleda 
rahvusvahelistes projektides.

Lähemal kümnendil pole meil tähtsamat 
ülesannet, kui kinnistada end Euroopa 
teadusülikoolide peres võrdväärse 
liikmena ja  osaleda selle kaudu kogu 
maailma akadeemilises elus.

Lisaks VI raamprogrammüe 
ja Euroopa tegevussuunale, on 
eelseisval aastal vaja saavutada 
kvalitatiivne läbimurre ka roh
kem kui aasta tagasi alustatud 
tehnosürde struktuuride välja
ehitamisel.

Tahaks loota, et käivituv teh- 
noloogiainstituut koostöös teis
te tehnosiirde struktuuridega 
leiab oma eesmärkide saavuta
misel toetust nü ülikooli sees kui 
ka ülikoolivälistelt partneritelt. 
Tehnoloogüist teadustööd ja 
arendustegevust on Eesti ma
janduse edendamiseks vaja 
täpselt niisama palju, kui seda 
on vaja ülikooli enda, kohati 
liialt akadeemüiseks muutuva 
uurimistegevuse kaasajastami
seks. Oleme tehnosürde struk
tuuride väljaarendamisele 
seadnud ambitsioonikad ees
märgid ja tahaks loota, et hüje- 
malt aasta jooksul suudame 
tehnoloogiainstituudi tegevu
seks käiku anda ka esimesed 
laboripinnad. Ühtlasi loodame, 
et EV Valitsuse tasemel antud 
lubadus arendada tehnosiirde- 
keskuste jaoks vajalik infra
struktuur Tartus ja Tallinnas 
täidetakse lähiaastaü reaalse si
suga. Investeeringuteta suu
rusjärgus 500 mln krooni on 
vaevalt võimatu saavutada põ
himõtteline läbimurre ettevõt
lusele suunatud teadus- ja 
arendustegevuses.

Eelnevate aastate investeeri
misprojektidest tahan kindlasti 
märkida ühiselamute program
mi käivitumist ja kahe -  ühe 
uue ja ühe vastrenoveeritud 
ühiselamu käikuandmist ning

eelseisvat matemaatika-infor- 
maatikateaduskonna hoone ka
sutuselevõttu. Samal ajal on üli
kooli kui ligi sadat hoonet hal
dava asutuse ehituste üldine 
olukord kahjuks viimastel aas
tatel investeeringute vähesuse 
tõttu läinud halvemaks.

Ajalooline hoonestu vajab 
investeeringuid

Kõige tõsisemat muret teeb üli
kooli ajalooline hoonestu, mille 
puhul ei ole suudetud leida va
hendeid isegi peahoone vunda
mentide vajumise peatamiseks. 
Oleme ette valmistanud lähte
materjalid ajaloolise hoonestu 
kompleksseks renoveerimiseks 
ja tahame loota, et haridusmi
nistri esialgsete toetusavaldus
te abü on võimalik veel sel sügi
sel käivitada TÜ ajaloolise 
hoonestu renoveerimise ja ar- 
hitektuuriväärtuste säüitamise 
riiklik programm.

Ülikooli arengus on eelseisev 
aasta oluline ka selle poolest, et 
toimuvad järjekordsed rektori 
valimised. Need annavad üli
koolile võimaluse põhjalikult 
kaaluda viimaste aastate aren
gut ja  võimalikke tulevikusuun
dumusi. Loodan, et ülikooli 
nõukogu, teaduskonnad ja asu
tused kasutavad seda võima
lust eelkõige ülikooli arengu 
kriitiliseks ja konstruktiivseks 
analüüsiks. Valitud rektor peab 
andma ülikooli arengule täien
dava hoo.

Soovin kogu ülikooliperele, 
aga eelkõige esmakursuslastele 
töist, tulemusrikast ja meeldi
vat aastat!

Esindus asub ülikooli peahoone 
ja Krambambuli kohviku vahel 
aadressü Ülikooli 18b ning on 
argipäevadel avatud kümnest 
poole viieni.

“Ostes üliõpüasesindusest 
ISIC-kaardi, pääsed tasuta sep
tembri keskel toimuvale suure
male tudengite ristimisürituse- 
le,” lausus Saar.

Herman-Tennosaare sõnul 
on tutvustuskampaania osa 
plaanist tuua järgmistele üliõpi- 
lasesinduse valimistele vähe
malt poole rohkem hääletajaid 
kui tänavu. Eelmistel valimistel 
osales veidi üle 2000 tudengi.

“Analüüsisime esinduse häid 
ja halbu külgi ning leidsime, et 
põhiprobleem peitub selles, et 
esindus asetseb tudengitest lü- 
ga kaugel,” üdes esimees, kes 
on seadnud selle probleemi 
ületamise praeguse esinduse 
üheks põhieesmärgiks.

“Suurem toetus tudengitelt 
annab meile vabamad käed üli
õpilaste õiguste eest seismiseks 
nii rektori kui ministri ees,” rää
kis Herman-Tennosaar.

Alo Raun
TÜ ÜE teaöetoimkonna 
aseesimees

Tiigi 14 ühiselamus on 253 kohta. varje  so o tak

Avatakse Eesti 
moodsaimad ühikad
l l la r i Lään

Täna kell 14 avatakse vast
renoveeritud Tligl tänava ja 
kell 15 Raatuse tänava uus 
üliõpilaselamu, mis on Eesti 
kaasaegseimad tudengite 
elamispaigad.

Avamisele on kutsutud pea
minister Siim Kallas, haridus
minister Mailis Rand, linnapea 
Andrus Ansip jt  riigiametnikud.

253kohalise Tiigi tänava ela
mu renoveerimisel uuendati 
kogu maja.

TÜ haldusdirektori Riho 
Illaku sõnul on renoveeritud 
üliõpüaselamul senise ühe kitsa 
sissekäigu asemel neli eraldi 
püstakut ja trepikoda.

710kohalises Raatuse tänava 
üliõpüaselamus on selvepesula, 
valvega j algrattaparkla, kohvik 
ja ruum erinevate ürituste läbi
viimiseks ning avarad korterid.

Tlidengitel tuleb kahekohali
se üliõpüastoa eest maksta ka
hepeale ligi 1600 krooni, müle- 
le lisanduvad kommunaalmak- 
sud.

TÜ Üliõpüasesindus (TÜ ÜE) 
plaanib septembri alguses 
toimuva tutvustuskampaa- 
niaga tuua end tudengile lä
hemale.

Kampaania toob igale rebase
le esindust tutvustava voldiku, 
erinevaid debatte ja avatud 
uste päevad esinduse ruumi
des.

TÜ ÜE teabetoimkonna esi
mehe Matti Orava sõnul korral
dab esindus septembri keskel 
erakondade vahelise debati ha
riduspoliitikast. “Üritame selgi
tada välja erakonna, kes pakub 
parimaid lahendusi tudengielu 
valukohtadele.”

Kultuuritoimkonna esinaise 
Kairi Saare sõnul algab sep
tembrist ka igakuine loengusari 
nooruslikule ja intelligentsele 
üliõpüasele. “Tlintud tegelased 
räägivad tudengitele huvitava
tel teemadel, nagu näiteks ul
mekirjandus ja filmikunst.”

Egle Pullerits tutvub 
esinduse voldikuga.

Esinduse esimehe Jüri Her
man-Tennosaare sõnul on reba- 
senädalal ka üliõpüasesinduse 
avatud uste päevad. “Esinduse 
ruumid võiksid olla justkui tu
dengi teine kodu -  koht, kus ta 
on alati teretulnud, kus teda 
oodatakse ning kust ta leiab iga
le oma murele lahenduse.”
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Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil tutvustab 
rektor Jaak Aaviksoo eelolevat 
akadeemilist aastat 

Kavas on ümber nimetada 
k e h a k u ltu u r ite a d u sk o n n a  
spordipedagoogika instituut 
spordipedagoogika ja treenin
guõpetuse instituudiks ning lik
videerida spordikeskus.

Nõukogu valib ka treenigu- 
õpetuse professori, kelleks kan
dideerivad spordibioloogia ins
tituudi teadur, PhD Jaak Jüri- 
mäe; dots, ped-knd Jaan Loko 
ja dots, ped-knd Ants Nurmeki
vi ning vanemteadur, PhD Me
his Viru.

Juunikuu TÜ 
nõukogu istungil
Nõukogu hindas rektoraadi töö 
tulemuslikkust 2001. aastal 
hindega В (väga hea).

Võeti vastu TÜ 2002/2003. 
õppeaasta arendusülesanded, 
kinnitati veterinaarmikrobio- 
loogia doktoriõppekava jm.

Botaanikaprofessoriks valiti 
TÜ botaanika ja ökoloogia insti
tuudi vanemteadur, PhD Meelis 
Pärtel, eksperimentaalpsühho
loogia professoriks psühhofüü
sika prof, PhD Jüri Allik ning TÜ 
Tehnoloogiainstituudi direkto
riks mikrobioloogia ja viroloogia 
professor, keemia-knd Mart Us
tav.

TÜ teadlased 
Lapimaal
LAPBIAT-projekti raames uuri
sid TTÜ mäeinstituudi teadla
sed Enn Pirrus ja  Ülo Süstra 
koos TÜ botaanika ja ökoloogia 
instituudi lektori Alar Lääne- 
laidiga geoloogilise tagapõhja 
mõju bioloogüisele mitmekesi
susele ekstremaalsetes kaug- 
põhja tingimustes Helsingi Üli
kooli Kilpisjärve Bioloogiajaama 
ümbruskonnas,

Välitööd kestsid kolm näda
lat. Tänu aluspõhja keerulisele 
geoloogilisele ehitusele Eel- 
kambriumi ja  Paleosoikumi pii
rialal ning Kvaternaarisetete 
väikesele paksusele on see La
pimaa ala Läänelaiu sõnul bio
loogilise ja geoloogilise mitme
kesisuse uurimiseks üks kõige 
informatiivsematest Fenno- 
skandias.

Rektori assistent 
on Mart Laidmets
Alates augustist töötab rektori 
assistendina Mart Laidmets 
(sünd 1975, pildü), kes on ka 
MTÜ Rektorite Nõukogu sekre
tär.

Mart Laidmets on lõpetanud 
TÜ ajaloo osakonna 2000. aas
tal, 2001-2002 läbis ta Uppsala 
Ülikoolis magistrikursuse.

Laidmets on töötanud Riigi
kogu Kantseleis fraktsiooni 
nõunikuna, peaministri abina ja 
haridusministeeriumi üldosa
konnas.

TÜ õpingute ajal oli Laidmets 
TÜ nõukogu liige ja  üliõpilas
esinduse aseesimees. Ta on ka 
Eestirootslaste Kultuuri Seltsi 
esimees.

Mitu aastat ülikoolis Õppinud Ülle Ainjärv ja Erki Kurrikoff leiavad, et kui üliõpilane 
saab ise oma õppekava kombineerida, on ta hoopis rohkem motiveeritud, v a r je  s o o t a k

Tarkust ja vastutust 
valikute tegemisel
Volli Kalm
TÜ õppeprorektor

Algamas on uus akadeemili
ne aasta, mis toob ülikoolile 
kaasa rea väga olulisi uuen
dusi.

Neist tähtsaimana nimetak
sin kõrgharidusreformi käigus 
koostatud uute õppekavade ra
kendumist koos uute, lõppeval 
suvel vastuvõetud üliõpilaste 
õppima asumisega. 1999. aas
tal 29 Euroopa haridusministri 
allkirjastatud Bologna deklarat
sioon pani aluse Euroopa ühtse 
kõrgharidusruumi loomisele, 
mille üks põhiteese on võrrel
davate ning kergelt mõistetava
te kraadide süsteemi kehtesta
mine ning kaheastmelisele 
kõrgharidussüsteemile ülemi
nek.

Uuenev
bakalaureuseharidus

Väliselt nähtavaim muutus seis
nebki selles, et praeguse 4aas- 
tase bakalaureusehariduse ta
semelt kandub ülikooli lõpeta
mise põhiraskus magistriõppe 
tasemele, mille läbimiseks ku
lub 5 aastat. Vastsed üliõpilased 
alustavadki oma õpinguid uute 
põhimõtete järgi väljatöötatud 
õppekavade alusel, mille tule
musel omandatakse kolmeaas
taste õpingute järel bakalau- 
reuse- ning kokku viieaastaste 
õpingute järel magistrikraad. 
Erandiks on siin vaid mõned 
arsti- ja haridusteaduste vald
konda kuuluvad õppekavad.

Uuenev bakalaureusehari
dus on senisest tunduvalt laia
põhjalisem ning õppekava või
maldab paindlikumat erialava- 
hetust, ümberspetsialiseeru
mist, erinevate õppekavade 
kombineerimist, õpingute jä t
kamist teiste riikide ülikoolides.

Uued õppekavad annavad 
üliõpilastele tunduvalt suure
ma vabaduse ise oma hariduse 
täpsema sisu kujundamiseks.

Sellega seoses on aga kasulik 
meeles pidada, et vabaduse 
suurenemisega kaasneb ka 
suurenev vastu tus oma Õpingu
te sisu ja  otstarbekuse eest. 
Akadeemiline haridus ei garan
teeri tingimata edukust, kuid 
see on kindlalt üks võtmeist 
edukuse saavutamisel.

Eelnevaga tahan kõigile üli
õpilastele, eriti aga esmakur-

V Q L L I  K A L M

Uued õppekavad annavad üli
õpilastele tunduvalt suurema 
vabaduse ise oma hariduse 
täpsema sisu kujundamiseks.

suslastele soovida edu ülikooli- 
õpingute alustamisel ning tar
kust õigete valikute tegemiseks.

Õppekavad reformitud
Uute õppekavade rakendumi
ne pole kaugeltki ainus uuen
dus algaval akadeemilisel aas
tal. Uuesti, ligikaudu kümne
aastase vaheaja järel on ülikool, 
eelkõige aga õppejõud, taas mõ
neks aastaks olukorras, kus pa
ralleelselt on käigus mitu õppe
kava. Soovin nii õppejõududele 
kui üliõpilastele rahulikku 
meelt ja  ratsionaalseid otsuseid 
sellise olukorraga hakkama 
saamisel. Samas olen täiesti 
kindlalt veendunud, et ettevõe
tud õppekavade radikaalne re
form oli vajalik ning teaduskon
dade tugeva toetuse leidnud 
põhimõttelised muudatused 
olid suuremad, kui võimalda
nuks vanade õppekavade evo
lutsiooniline ümberkujundami
ne.

Õppeinfosüsteem täiustub
Sügissemestril lõpeb kaua ja 
paljudega koostöös projekteeri
tud õppeinfosüsteemi juuruta
mine. Pika rakendusperioodi 
jooksul on nüüdseks kõik oluli
semad süsteemi moodulid 
praktilises kasutuses läbi proo
vitud. Jätkub töö süsteemi 
kasutajasõbralikumaks tegemi
sel ja ilmnenud vigade kõrval
damisel. Juba on planeeritud 
rida täiendusi, mida projektee
rimisel ei osatud ette näha.

Vaieldamatult annab õppein
fosüsteem senisest tulemusrik
kama võimaluse õppetöö-ja üli
õpilastega toimuva mitmekülg
seks statistiliseks analüüsiks, 
mis on vajalik põhjendatud 
muudatuste sisseviimisel õppe- 
tegevusse.

Tudengid saavad paremad 
elamisvõimalused

Aastaid on elu ülikooli ühisela
mutes meenutanud etappi el
lujäämisõppusest ja jäänud

meelde kui pilt lõputust kulu
misest. Viimastel aastatel on üli
kool teinud koos riigi- ja  linna
võimudega tõsiseid pingutusi, 
et seda olukorda parandada 
ning järjekordsed ja praegu
seks suurimad viljad on valmi
nud just akadeemilise aasta al
guseks. Kasutusse tuleb kokku 
ligi tuhat uut (Raatuse tänaval) 
või põhjalikult renoveeritud 
(Tiigi tänaval) ühiselamukohta. 
Üle mitme aasta on Üliõpilaskü
la taas võimeline majutama mõ
nisada esmakursuslast, milleks 
varem praktiliselt puudus või
malus. Lisaks suurenenud ma- 
jutusvõimsusele on tegemist 
tipptasemel tingimustega ühis
elamutega, mida ülikool ei pea 
häbenema mistahes külalise või 
üliõpilase ees.

Ühiselamute renoveerimise 
programm aga jätkub ja peagi 
ootab oma renoveerimisjärge 
Narva mnt 25 tornühiselamu.

Ligi 3000 uut tudengit
Erinevatel õppe astmetel alus
tab sel sügisel ülikoolis õpinguid 
ligikaudu 4500 üliõpilast. Kui 
kraadiõppes või õpetajakoolitu
ses alustajad on paljuski vara
semad ülikooli kasvandikud, 
siis ligikaudu 3000 on ülikooli 
jaoks päris uued bakalaureuse- 
või diplomihariduse algusest 
alustajad. Nendega seoses on 
järjekordselt põhjust rääkida 
ülikooli sissesaamise taseme 
tõusust. Ligikaudu pooltele 
(24) õppekavadele kandideeri
des oli riigieelarvelisele (tuden
gile tasuta) Õppekohale saami
seks vaja täita vähemalt 80% 
maksimaalselt võimalikust tule
musest.

Soovin kõigile vastuvõetutele 
kiiret kohanemist ülikoolieluga 
ning edu sisseastumisel näida
tud efektiivsuse hoidmiseks üli
kooli õppekava läbimisel.

Soovin kogu ülikooliperele 
edukat akadeemilist aastat ning 
meeldivat õppe- või Õpetamis- 
tööd!

UT K Ü S I B

Miks toimub juba teine 
hariduskonverents?
Vastab TU haridusteadus- 
konna dekaan prof Toomas 
Tenno.

Pühapäeval, 1. septembril 
kell 13 avab rektor prof Jaak 
Aaviksoo TÜ aulas hariduskon
verentsi “Hea hariduspoliitika -  
selge, lihtne ja usaldusväärne”. 
Kui möödunud aastal esinesid 
konverentsü “Eesti hariduse 
viis probleemi” EV endised ha
ridusministrid, siis tänavu on 
ettekandjate hulgas peale rek
torite ka koolijuhte ja Õpetajaid. 
Konverentsi korraldavadki Ees
ti Teadlaste Liit, Eesti Koolijuhti
de Ühendus, Eesti Kutseõppe 
Edendamise Ühing, Eesti Õpe
tajate Liit, Eesti Lasteaednike 
Liit. Üritust toetavad TÜ hari-

dusteaduskond ja Rektorite 
Nõukogu ning Eraülikoolide 
Rektorite Nõukogu.

Konverentsi eesmärk on aru
tada uuesti hariduse olukorda 
ja  selle kitsaskohti ning seda, 
mida saaks prakttiliselt ette võt
ta.

Avaettekande Eesti haridus
poliitikast teeb haridusminister 
Mailis Rand. Esinejate seas on 
rektorid, TÜ haridusteadus- 
konna lektor Jüri Ginter, Kures
saare Gümnaasiumi direktor 
Toomas Takkis, Eesti Päevalehe 
vastutav väljaandja Aavo Kokk, 
Tallinna Majaka Teeninduskooli 
direktor Erkki Piisang Pikakan
nu Põhikooli õpetajad jt.

Konverentsi kava vt UT 4. lk.

Teadus- ja arendus
osakonna juhataja 
on Karin Jaanson
Alates 25. juunist töötab TU 
teadus- ja arendusosakon
na juhatajana Karin Jaanson 
(sünd 1960).

Karin Jaanson on lõpetanud
1983. aastal TTÜ majandustea
duskonna tööstuse juhtimise ja 
planeerimise eriala (cum 
laude). 1999 omandas ta ma
gistrikraadi TÜ majandustea
duskonnas, 2000-2002 õppis 
USAs Georgia Ülikoolis (avaliku 
halduse magister).

Karin Jaanson on töötanud 
Elva Metsamajandis insener- 
ökonomistina, Elva linnavalit
suses abilinnapeana ning Tartu 
Maavalitsuses arengu- ja  pla
neeringuosakonna juhatajana 
asetäitjana.

Jaanson on osalenud Eesti 
regionaalarengu strateegia ja 
rahvusliku arengukava välja
töötamisel ning olnud Tartu

Ärinõuandla nõukogu esimees, 
SA Tartu Teaduspargi nõukogu 
liige, Tartu Innovatsiooni ümar
laua koordinaator jne. Ta on 
täiendanud end USAs (kohali
ku omavalitsuse toimimine), 
Taanis ( regionaalne areng) ja 
Iirimaal (ELi struktuurifondid 
ja regionaalne areng).

T ehnoloogiainstituudi 
direktor on Mart Ustav
TU nõukogu valis juunis TÜ 
tehnoloogiainstituudi direk
toriks mikrobioloogia ja viro
loogia professori Mart 
Ustavi.

Mart Ustav (sünd 1949) on 
lõpetanud TÜ keemiaosakonna
1972., keemiakandidaadi kraa
di molekulaarbioloogia erialal 
sai 1979., vanemteaduri kutse
1984. aastal.

Ta on töötanud TÜ onkoge- 
neesi laborijuhatajana, TÜMR1 
õppetooli juhatajana, 1996-
1999 TÜMRI juhatajana, 2001. 
aastast Eesti TA akadeemik.

Prof Ustav on saanud Eesti 
teaduspreemia valgu biosün
teesi mehhanismide (1980) ja 
papilloomiviiruste replikat-

siooni ja onkogeenide toime
mehhanismide uurimise eest 
(1996).

• •

Ülikooli raamatukogul 
on uus koduleht
Heiki Epner
TÜ Raamatukogu 
tehnoloogiadirektor

Tartu Ülikooli Raamatukogu 
koduleht (www.utllb.ee) on 
uuendatud.

Senist asutusekeskset lähe
nemist asendab funktsiooni- 
kesksus, et muuta ligipääs vaja
likule informatsioonile võimali
kult lihtsaks ja kiireks. Süsteemi 
täiendamine j ätkub.

Selleks, et asi funktsioneeriks 
nii hästi kui võimalik ja  veel 
paremini, on palve kõigile kasu
tajaile oma ettepanekud meile 
saata. Kõik head, väga head ja 
geniaalsed ideed on oodatud.

Iseäranis kasulikud on teated 
konkreetse infootsingu puhul 
kohatud raskustest, ebaloogili
susest, mitteleidmisest ja muu
dest ebameeldivustest.

Ettepanekud ja kriitika palu
me saata ittoimkond@utlib.ee.

http://www.utllb.ee
mailto:ittoimkond@utlib.ee
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Mida tehti ülikoolis juulis ja augustis?
TÜ Õigusinstituut 

alustas tööd
1. juulil alustas Tallinnas tööd 
Tartu Ülikooli Õigusinstituut.

Instituudi direktorina jätkab 
asutajadirektor, õigusteaduse 
kandidaat Heiki Lindpere, kes 
valiti direktori kohale tagasi TÜ 
nõukogu 31. mai istungil.

Õppe- ja teadustöö TÜ 
Õigusinstituudis ja TÜ õigus
teaduskonnas toimub ühiselt.
Instituudil ja teaduskonnal on 
ühised õppetoolid, millest osa 
on Tartus, osa Tallinnas ning 
mille kaudu toimub õppe- ja 
teadustöö koordineerimine.

Tallinnas toimus Balti 
rehabilitatsiooni kongress

4. juulil toimus Tallinnas Balti 
Rehabiliteerimisassotsiatsiooni 
BARIII kongress. Iga kahe-kol- 
me aasta tagant ühes Balti riigis 
korraldatav kongress on arsti
de, füsio- ja tegevusterapeuti- 
de, sotsiaaltöötajate, logopeedi
de jt eripedagoogide, kutseala- 
ja kliendiorganisatsioonide 
ühisfoorum.

Balti Rehabiliteerimisassot- 
siatsioon loodi 1995. aastal 
Tartus (BARi president oli prof 
Jaan Kõrgesaar, kes nüüd on 
asepresident). Selle kongressi
ga lõppes BARi kaheaastane 
Eestis paiknemise periood, mil
le jooksul tugines BAR Tartu 
Ülikoolüe ja Eesti Psühhosot- 
siaalse Rehabüitatsiooni Ühin
gule. Järgmine kongress on 
Kaunases.

Uus sponsorleping
Saku Õlletehasega

4. juulil kirjutasid ülikooli korv
pallimeeskonna Rock uue hoo
aja peasponsorlepingule alla 
TÜ Akadeemüise Spordiklubi 
juhatuse esimees Riho lllak ja 
Saku Õlletehase ASi juhatuse 
esimees Cardo Remmel.

Riho Illaku sõnul on see le
ping veelgi parem kui varase
matel aastatel ning võimaldab 
meeskonda edukamalt edasi 
arendada.

AEGEE konverents
4.-7. juulini toimus Tartus tu- 
dengiorganisatsiooni AEGEE 
rahvusvaheline konverents 
“Non-formal education -  the 
roie of NGOs”.

Tartu Ülikooli aastapäev 
St Peterburis

5. juulü tähistas Tarm Ülikool 
oma aastapäeva Peterburis. Pe
terburi Riiklikus Ülikoolis esine
sid ettekannetega Tartu ja 
Peterburi teadlased.

Smolenski kalmistul mälesta
ti 1802. aastal taasavatud Tartu 
Ülikooli esimese rektori F. G.
Parrotit tema 235. sünniaasta
päeval jt TÜga seotud isikuid.

Peatselt külaskäigust UTs pi
kemalt.

Kääriku mängud
Üliõpüaste П1 suvemängude 
rändkarikas jäi teist aastat jär
jest Sisekaitse Akadeemiasse.
Suurima esindusega võistelnud 
Tallinna Tehnikakõrgkool oli 
Tartu Ülikooli ees teine.

11 kõrgkooli esindused kat
susid jõudu jalgpallis, ranna- 
volles, tänavakorvpallis, ujumi
ses, takistusriba läbimises, 
teatetriatlonis, teatejooksudes 
ja rattakrossis.

Rektorite mitmevõistlusel oli 
parim Sisekaitse Akadeemia 
esindaja Epp Jalakas, teine oli 
TÜ kehakultuuriteaduskonna 
dekaan Vahur Ööpik.

Jaak Aaviksoo meenutab 
rektor F. G, Parroti haual 
tema teeneid. varje sootak

TÜd külastas 
USA teadusadministraator
9. juulü külastas ülikooli USA 
tunnustatud teadusadminist
raator Lawrie Gordon 
Robertson, kes pidas loengu 
‘Teadlase kujunemine profes
sionaalseks teadusadministraa- 
toriks -  USA kogemus”.

TÜ tudengid matemaatika- 
olümpiaadil kolmandad

19.-25. juulini toimus Varssavis 
9. rahvusvaheline üliõpilaste 
matemaatikaolümpiaad, millest 
võttis osa 182 üliõpüast.

Tartu Ülikool oli esindatud 
võistkonnaga koosseisus Indrek 
Zolk, Konstantin Tretjakov ja 
Leopold Parts teadur Maria 
Zeltseri juhendamisel.

Kõik võistkonna liikmed said 
kolmanda koha auhinnad.

Noorarheoloogid 
moodustasid suvemaleva

Jõgevamaal Laiusel arheoloogi
lisi väljakaevamistöid teinud 
üliõpüased ja gümnasistid moo
dustasid suvemaleva.

Maleva loomisel püüti arves
tada vanu õpüas- ja  üliõpüas- 
malevate traditsioone, leid
maks noortele suveks raken
dust.

Arheoloogüisi väljakaevamisi 
juhtis Tartu Linnamuuseumi 
arheoloogia osakonnajuhataja, 
arheoloog Rünno Vissak, Suve
maleva projektijuhi Mairo 
Rääski sõnul pole Laiuse ordu
lossis varem arheoloogüisi väl
jakaevamisi tehtud ning siiani 
on ebaselge linnuse vanus, mis 
kõigub 13. -15. sajandini.

Rahvusvaheline 
plasma sümpoosion

21.-25. juulini korraldas TÜ 
eksperimentaalfüüsika ja teh
noloogia instituudi gaaslahen- 
duse labor Pühajärve puhke
keskuses sümpoosioni “Mada- 
latemperatuurüise kõrgrõhu- 
plasma keemia -  Hakone 8”, 
kus osales sada teadlast ning 
õppejõudu 15 riigist.

Tartu üliõpilaste looduskait
seringi hääletamisvõistlus

22.-25. juulini testisid üliõpüa
sed turvalise hääletamise süs
teemi ja tutvustasid Eestimaad. 
Võistluse võitsid Kalev Pärt ja 
Triin Soomets (püdü), kes läbi
sid 30 kontrollpunktist 29.

Hääletamisvõistlusel tuli se- 
gapaaridel läbida pöidlaküüdi
ga sadu kilomeetreid Eestis.

Teist aastat korraldatava 
hääletamisvõistluse eesmärk 
on tutvustada maaümas uudset 
lahendust turvalisemaks hääle
tamiseks: mobülpositsioneeri- 
mist.

Testitava liikumise jälgimise 
süsteemiga võiks tulevikus olla 
võimalik liituda enne hääleta
ma minekut või ohtlikku vahe
maad läbides.

Võistluse kõrvalteemad olid 
Eestimaa tundmise parandami
ne tudengite seas ning kesk
konnakaitse. Kontrollpunkti
deks valiti looduskaitseliselt ja 
kultuurüooliselt huvitavaid ob
jekte.

Koostöös mobülsidefirmaga 
Radiolinjaja kaardifirmaga Re
gio sai iga hääletajapaari mobiü- 
telefoni pideva positsioneeri- 
mise abil reaalajas interneti- 
aadressü www.rle.ee/matk jäl
gida võistlejate liikumist ja fik
seerida kontrollpunktide läbi
mise.

Botaanikaaias 
rooside päev

27. juulü toimus botaanikaaias 
heategevusüritusena rooside 
päev. Avati roosiõite uuemate 
sortide näitus, oli võimalik tut
vuda rooside kollektsioonidega 
ja saada konsultatsiooni.

Kui globaalne kliima soojeneb ja meretase tõuseb, kaovad vee alla ka meie haruldased 
sood. 52meetrise tõusu puhul laguneb Eestimaa juba kindlalt saarteks. varje sootak

Ülikooli külastas Rootsi 
Kuninglik Tehnoloogia 

Instituut

Eesti asub kliimamuutus
test enim mõjutatud piir

konnas
TÜ geograafia instituudi tead
lastel valmis ulatuslik uurimis
töö kliimamuutuste mõjust 
Euroopas ja Eestis. Euroopa Ko
misjoni V raamprogrammi uuri
misprogrammis “POSITrVE” 
osaleti koos nimekate Saksa, 
Prantsuse, Vene, Austria ja 
Dveitsi uurimisgruppidega. 
Eestis on geograafide koostöö
partner Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituut (EMHI).

Uurimistöös tuvastati, et vii
mase 100 aasta Maa kliima
muutuste taustal on eriti palju 
muutunud kliima Läänemere 
piirkonnas ja sealhulgas Eestis. 
Seda regionaalset efekti seosta
takse Atlandi ookeanÜt pärine
vate õhumasside mõju suure
nemisega ja Läänemere seisun
di muutumisega.

Teadlaste töögrupp, kuhu 
kuulusid filosoofiadoktor Rein 
Ahas grupijuhina, dotsent Jaak 
Jaagus, erakorraline teadur 
Anto Aasa jt, juhib tähelepanu 
Eesti jaoks olulisele uuele tea
bele, et meie looduses ja ühis
konnas toimuvad kliimamuu
tuste protsessid on ühed 
Euroopa suurimad.

23. augustil külastas ülikooli 
kõrgetasemeline Rootsi Ku
ningliku Tehnoloogia Instituudi 
delegatsioon eesotsas rektori 
prof Anders Flödströmiga.

Tlitvuti ülikooli hoonete ja 
ajaloo muuseumiga ning koh
tuti TÜ esindajatega.

Näitus “Oleviste 
raamatukogu 450”

22. augustil avati raamatukogu 
näitustesaalis Tallinna Oleviste 
raamatukogu 450aastase aja
loo ülevaate näitus.

Eesti geograafia suur
meeste teaduskonverents

23.-24. augustini toimus TÜs 
Eesti geograafia suurmeeste J. 
G. Granö 120. ja Ed. Kanti 100. 
sünniaastapäevale pühenda
tud rahvusvaheline teaduskon
verents.

Konverentsile registreerus 
üle 60 osaleja 10 Euroopa rii
gist ning kokku peeti 27 ette
kannet.

Eesti Post andis Ed. Kanti 
100. sünniaasta puhul konve
rentsi avapäeval välja ka eri- 
templi.

Konverentsi värvikaim osale
ja oli IGU (The International 
Geographical Union /  Rahvus
vahelise Geograafia Liidu) pre
sident prof Anne Buttimer 
Dublinist, kes Ed. Kanti talendi 
suure austaja ja omaaegse kol
leegina pidas põhiettekande 
“Edgar Kant -  Balti pioneer”. 
Teise avaplenaarettekande pi
das kauaaegne Ttiru Ülikooli 
kantsler, TÜ audoktor akadee
mik Olavi Granö (püdü).

Soome teadus- 
ajakirjanikud Tartus

30. augustü külastab Tartu Üli
kooli 40 Soome teadusajakirja- 
nikku.

Delegatsiooni juhib Soome 
Kirjanduse Seltsi peasekretär 
Jussi Nuorteva (püdü), kes on 
ka Soome Haridusministeeriu
mi teadusinformatsiooni nõu
kogu esimees. Ta on töötanud 
Soome Akadeemia kultuuri ja 
ühiskonnateaduste osakonna 
peasekretärina.

Rektori vastuvõtule järgneb 
kohtumine ülikooli teadlastega. 
Võetakse osa uue ühiselamu 
avamisest ning külastatakse üli
kooli ajaloo muuseumi. Õhtul 
kuulatakse Soome akadeemiku 
Olavi Granö ettekannet prof Jo
hannes Gabriel Granö Tartu pe
rioodist.

Juubelinäituse valmistasid 
ette Eesti Akadeemüine Raa
matukogu ja  Tallinna Linnaar
hiiv.

Näitusel saab tutvuda esin
dusliku valikuga Eesti Akadee
mia Raamatukogu baltikakogus 
säilitatavatest 16.-18. sajandi 
raamatutest ning Tallinna Lin
naarhiivile kuuluvatest Olevis
te raamatukogu ajalugu doku
menteerivatest arhivaalidest.

Näitus jääb avatuks 2. ok
toobrini.

V rahvusvaheline Balti 
psühholoogia konverents

22.-25. augustini toimus TÜs V 
rahvusvaheline Balti psühho
loogia konverents.

Esinejate hulgas olid nü tead
lased kui praktiseerivad psüh
holoogid Eestist, Lätist, Leedust 
ja ka mujalt maaümast. Ürituse 
korraldasid Eesti Psühholoogi
de Liit, TPÜ ja TÜ psühholoogia 
osakonnad.

Johannes G. Granöt võib pi
dada Eesti geograafiateaduse 
rajajaks.

Edgar Kant oli Granö andeka
maid õpüasi ja ühtlasi Eesti esi
mene majandusgeograafia pro
fessor.

Rahvusvaheline
maastikukonverents

25.-30. augustini korraldas TÜ 
geograafia instituut Tartus ja 
Pühajärvel Euroopa ruraal- 
maastike uurimise püsikonve- 
rentsi järjekordse sessiooni.

Konverentsü keskenduti 
maastikes toimunud ajalooliste
le minevikuprotsessidele ja 
nende õppetundide kasutami
sele tulevikus. Käsitleti ka 
maastikuplaneerimist ja hool
dust jt teemasid.

Osales teadlasi 18 riigist.

Rahvusvaheline arheo- 
astronoomia konverents

27.-30. augustini korraldasid 
Eesti Kirjandusmuuseum ja 
Tartu Observatoorium rahvus
vahelise arheoastronoomia ala
se teaduskollokviumi, mis tähis
tab ühtlasi maineka Euroopa 
Arheoastronoomia Seltsi 
(SEAC) 10. tegevusaastat.

http://www.rle.ee/matk
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25
Piret Plotnik,
administraator -1 0 . august 
Eda Pärnpuu, 
koordinaator -1 2 . august 
Margit Tago,
karjääriteenistuse spetsialist ■
27. august

30
Merle Muda,
lektor -  2. august 
Kaia Kask, 
assistent -  5. august 
Jüri Raud,
vaneminsener -  6. august 
Anne Reppo, 
erakorraline assistent -  8. 
august 
Lasse Lehis, 
lektor -  15. august 
Heidi-Maarja Melts, 
giid -  23. august 
Liile Jõgi,
infosekretär -  28. august 
Maarika Teral, 
spetsialist -  28. august

35
Priit Kaasik, 
lektor -  3. august 
Simmo Savisaar, 
assistent -  7. august 
Katri Sööt, 
laborant -  7. august 
Mare Tender, 
assistent -  8. august 
Larissa Russakova, 
koristaja -1 0 . august 
Mairi Kõrvel, 
assistent -1 9 . august

Ija Talja, Anne Laumets,
laborant -  20. august bibliograaf -  27. august
Kristiina Pai,
osakonnajuhataja-2 1 . august 55

Malle W k,
40 tehnoloogia spetsialist -  6.
Merle Lupp, august
lektor -  7. august Heli Asukiill,
Alar Sünter, koristaja -1 1 . august
teadur -  8. august Asta Kuha,
Aet Lukmann, raamatukoguhoidja -1 7 .
assistent -  22. august august
Ülo Valk, Mare Must,
professor -  25. august keemik-3 0 . august
Jelena Vider,
vanemlaborant -  25. august 60

Mare Vadi,
45 assistent -  2. august
Ülle Kitsik, Leili Kostabi,
haldusjuht -  2. august lektor -  5. august
Andres Meos, Mare Raudkats,
erakorraline vanemassistent - koristaja -  5. august
4. august Juha Ehrlich,
Marlit Veidi, dotsent -  22, august
erakorraline teadur -  6. CC
august oo

Ain Lankov, Hannes Tammet,
erakorraline teadur -  15. emeriitprofessor -  5. august
august Maiga Pärn,
Anu Laas, valvur -  27. august
projektijuht -  19. august Arnold Rosental,
Ruth Pooga, vanemteadur -  29. august
laborant -  22. august 7ft
Ragne Jõgeva, /и

lektor -  25. august Maie Kalnin,

50
emeriitprofessor -  21. august

Kalevi Kull, 80
dotsent -  12. august Juhan TUldava,
Lumme Kadaja, emeriitprofessor -  23. august
teadur -  17. august

KOOLIAASTA ALGUSE 
ERIPAKKUMINE TUDENGITELE!

Kuni septembri lõpuni saad Tartu Kaubamajas vormistada 
Partnerkaardi endale ja oma tudengist sõbrale ühe kaardi 
hinnaga (üliõpilaspiletid kaasa)!
Kaardi soetamise päeval võidad igalt ostult 10%!

Ш. И \Г ' V

*  partner annab

Kõik kaubad Kaubamajas
alati 5% soodsamalt
* kehtib nii Tartu kui Tallinna Kaubamajas
* igakuised eripakkumised
* sünnipäevasoodustus 10%
* soodustused Kaubamaja partneritelt
* kehtivus 2 aastat
pöördu Tartu Kaubamaja infoletti ja kaardi saad kätte kohe

Tartu Kaubamaja Riia 2A

Rebasekostüümides giidid tutvustavad uutele tudengitele Tartut ja ülikooli.

Rebasenädal 2002
2.-5. septembrini Tartu Ülikoolis
Rudolf Osman
üldkoordinaator

Rebasenädalal tutvustatak
se vastsetele üliõpilastele 
Tartu linna ja ülikooli.

Sel korral pööratakse rohkem 
tähelepanu üliõpilaste huvirin
gide tegevusele. Rebasenädal 
pakub meelelahutust ning 
püüab integreerida eesti, vene 
ja inglise keelt kõnelevaid tu
dengeid. Viimasel päeval on 
võimalus osa saada jumalatee
nistusest Tartu Jaani kirikus.

Üritust toetavad Balti Inves
teeringute Grupp, AS Sebe, 
EELK Tartu praostkond ja AP 
Trading. Auhinnad loosimistele 
ja meelelahutusüritustele on 
välja pannud Pappa Pizza ja 
Tallinna Karastusjoogid.

Rebasenädalat korraldavad 
kuuendat aastat Eesti Evan
geelsete Üliõpilaste Ühendus ja 
kristlik tudengiorganisatsioon 
Agape Eesti koostöös TÜ õppe- 
ja üliõpilasosakonnaga.

E, 2. september
9-15 infopunktid ülikooli pea
hoones (Ülikooli 18), TÜ raa
matukogu fuajees (W. Struve 1) 
ja Vanemuise tänava õppehoo
nes (Vanemuise 46). Infopunk
tidest saab tudeng esmavajalik- 
ku teavet õppekavade, tunni
plaani, majutuse, õppelaenu, 
auditooriumide vms kohta. Ja
gatakse põhjalikku infot rebase- 
nädala erinevate ürituste kohta 
ja korraldatakse auhindade 
loosimisi.

18.15 ekskursioon kahes 
grupis Tartu olulistesse kohta
desse algab TÜ peahoone eest. 
Giidideks neli silmapaistvat (re
basekostüümides) tudengit.

19.15 integratsiooniõhtu 
“Palju toredaid inimesi” keha
kultuuriteaduskonna spordi
saalis (Jakobi 5). Õhtu kujuneb 
lõbusaks salatikausiks eesti, 
vene ja  välistudengitest. Ees
märk on end üksteisele tutvus
tada ja erinevaid kultuure lähe
male tuua. Püüame vältida pal
judele tudengitele saatuslikuks

saanud kultuuriOokki ja näida
ta, et asjad ei käi õigesti ja vales
ti, vaid õigesti ja teisiti.

T, 3. september
9.-15 infopunktid.
17.15 Hillar Palametsa eks

kursioon Toomemäel (algus 
Pirogovi ausamba eest) . Hillar 
Palametsa häält tunneme kõik, 
kuid eelnevate aastate kogemu
sed näitavad, et ekskursiooni 
ajal on teda suure rahvamassi 
tõttu väga halb kuulda. Soovita
me varem kohale ilmuda.

19.15 professorite talkshow 
“No Signal” keemiaringis (Ja
kobi 2-226). Ameerikalik talk
show, mille peaosalised on tun
tud professorid Tõnu Lehtsaar, 
Aadu Must, Eero Vasar ja Atko 
Viru ning veetlev õhtujuht 
Peep-Ain Saar. Teemaks on, 
kuidas professorid tudengitega 
suhtlevad ja kuidas nad omava
hel kontakti saavad. Õhtule li
savad vürtsi piinlikud juhtumid 
professorite elust ja lustakad 
kommentaarid videoprojektori 
vahendusel. Meeleolu aitavad 
luua muusikud.

23.30 jalutuskäik kesköisel 
surnuaial algab kogunemisega 
TÜ peahoone eest (algus Raadi 
kalmistul kl 00.00). Ekskur
sioon Tartu linna jaoks ja ajaloo
liselt oluliste inimeste hauda
del. Surnuid püüab tõrviku ja 
huvitavade seikadega eUu kut
suda üks ajaloohuviline tudeng.

K, 4. september
9.-15 infopunktid.
9.15 hommikupalvus ülikooli 

peahoones (Ülikooli 18-227). 
Palvust peab usuteaduskonna 
dekaan professor Tõnu Leht
saar. Hommikupalvustega taas
tatakse vene ajal soiku jäänud 
ja ära keelatud oikumeeniliste 
palvuste traditsiooni Tartu Üli
koolis. Edaspidi hakkavad pal
vused toimuma kord nädalas 
samal ajal. Iga kord kutsutakse 
kõnelema kedagi Tartu kogu
duste vaimulikest või usutea
duskonna professoritest.

16.15 rebaste orienteerumi

ne Tartu kesklinnas algab XSi 
eest (Vaksali 21). Vahelduseks 
teevad rebased ka sporti. 
Orienteerumine on omamoodi 
jätk ekskursioonile “Olulised 
kohad”. Rebased lastakse lahti 
Miina Härma Gümnaasiumi va
hetus läheduses ja parimaid 
orienteerujaid ootavad muidu
gi auhinnad.

19.15 Hillar Palametsa disko- 
loeng peahoone aulas. Õhtus
tes tuledes särav aula kõneleb 
oma vanu lugusid. Omapärast 
hõngu aitab luua vastrenovee- 
ritud ruum, DJ Palametsa asja
kohased kommentaarid ja kon
kurentsitu plaadivalik.

21.15 Ülikooli Filmiklubi ava
õhtu uue anatoomikumi ring
auditooriumis (Näituse 2). Fil
miklubi selle aasta avaõhtul te
hakse midagi enneolematut — 
vaadatakse filmi! Filmiklubi õh
tud kulmineeruvad diskussioo
niga filmikunsti teemadel, nii et 
tegemist on hariva ja samal ajal 
ka meelelahutusliku üritusega.

N, 5. september
9-15 infopunktid.
16.15 ülikooli korporatsioone 

tutvustav ekskursioon “Korpo
rantlik Tartu” algab peahoone 
eest Koos korp! India ja korp! 
Fraternitas Liviensise giididega 
käiakse vaatamas Tartu linna 
korp! hooneid, kirjeldatakse tu
dengiorganisatsioonide ajalugu 
ja tutvustatakse praegusi või
malusi organiseerumiseks.

18.15 õppeaasta avajumala- 
teenistus Tartu Jaani kirikus. 
Traditsiooniks kujunenud oiku
meenilisel tudengite õppeaasta 
avajumalateenistusel jutlustab 
Tartu Salemi baptistikoguduse 
pastor Meego Remmel. Vaimuli
ke lauludega teenib ansambel 
Holy Sisters Band.

19.15 Tartu üliõpilaste loo
duskaitse ringi avakoosolek bo
taanikaaias (Lai 38). Ilusa ilma
ga toimub koosolek vabas õhus.

Tegemist on ringi algava hoo
aja avakoosolekuga, kus tutvus
tatakse ringi tegevust ja naudi
takse botaanikaaia loodust.
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Tartu Ülikooli vastuvõtt 2002 U U D I S E D

Olga Aleksejeva 
sai hõbemedali
TÜ spordistipendiaat, kehakul
tuuriteaduskonna tudeng ja TÜ 
Akadeemüise Spordiklubi 
sportlane Olga Aleksejeva saa
vutas Lissabonis vehklemise 
MM-võistiustel hõbemedali.

TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
tippspordi juhi Marko Luki sõ
nul alistas avaringis Eesti nais
kond Austraalia 37:26, seejärel 
saadi jagu Hispaaniast 16:15. 
Otsustava torke tegi Alekseje
va. Veerandfinaalis alistati 
Prantsusmaa 42:36, poolfinaa
lis oldi parem valitsevast maail
mameistrist Venemaa esindu
sest 20:18.

‘Taas oli heas hoos Alekseje
va, kes viis Eesti finaali kaotus
seisust 13:14,” üles Lukk.

Finaalkohtumist alustas Eesti 
naiskond hästi ja kolme matDi 
järel oldi taga vaid 8:9, kuid 
järgnevalt suurenes kaotusseis 
18:25. Eesti naiskonda kuulu
sid veel Maarika VÕsu, Heidi 
Rohi ja  Irina Embrich. Tänavu 
tuli maailmameistriks Ungari.

Üliõpilaste 
sõudmise MM-ilt 
medal ka Eestisse
Inglismaal Nottinghamis toimu
nud üliõpilaste MM-võisdustelt 
tuli pronksmedaliga tagasi Eesti 
paariskahene.

Jarek Mäestu (TÜ, pildil) ja 
Indrek Peterson (TPÜ) saavu
tasid poolakate ja  sakslaste järel
3. koha, kaotades võitjale 5 se
kund.

Eesti delegatsiooni juhi Ur
mas Heina sõnul oli tase ühtla
selt kõrge ja võitjateks pärjati 
MK-etappidel edukalt esinenud 
sõudjad.

Aime Randveer
TÜ vastuvõtutaiituse 
peaspetsialist

Tartu Ülikoolis soovis sel 
aastal keskhariduse baasil 
õpinguid Jätkata 4675 noort, 
neist võeti vastu 2565.

Riigi finantseeritavale 1309 
õppekohale esitati 8344 aval
dust. 2001 aastal esitati 1215le 
riikliku koolitustellimuse õppe
kohale 8007 avaldust. Keskmi
selt laekus 6,4 avaldust ühele 
õppekohale, mis on 0,2 võrra 
vähem kui aasta varem.

Riigieelarvevälistele õppe
kohtadele esitati tänavu 2727 
avaldust, vastu võeti 1312 ini
mest. Vastuvõetutega lepingute 
sõlmimine ei ole lõppenud ning 
seepärast ei ole veel selge riigi
eelarvevälistele õppekohtadele 
immatrikuleeritute arv. Eelmi
sel aastal immatrikuleeriti riigi
eelarvevälistele õppekohtadele 
703 üliõpilast.

Tartu Ülikooli finantseerita
vatele õppekohtadele võeti vas
tu 37 üliõpilast, nendest 27 üle
riigilistel või rahvusvahelistel 
õpilasolümpiaadidel saavuta
tud tulemuste põhjal, 5 silma
paistvate sporditulemuste põh
jal ning 5 maalikunsti erialale.

Konkurss riigieelarvelistele 
õppekohtadele

Kõige rohkem avaldusi, 527, 
laekus majandusteaduse eri
alale kanideerimiseks. Kõige 
suurem konkurss (27,2 soovijat 
ühele riigieelarvelisele õppeko
hale) oli õigusteaduse erialal 
TÜ Õigusinstituudis. KÕige vä
hem, 12 avaldust, esitati muu
sikaõpetaja erialale astumiseks. 
Kõige vähem avaldusi ühe riigi
eelarvelise õppekoha kohta 
(1,2) esitati samuti muusika
õpetaja erialale.

Tartu Ülikooli riigieelarvelis
tele õppekohtadele vastuvõe
tud üliõpilastel oli punkte kesk
miselt 77% maksimaalselt või
malikust. Võrreldes eelmise 
aastaga on keskmine vastuvõ
tuks vajalik punktide arv 2% 
võrra kõrgem. Õigusteaduse 
erialale õigusteaduskonda as- 
tujail oli vähemalt 92% ning TÜ 
Õigusinstituuti samale erialale 
astujail vähemalt 91% maksi

selle tõttu võimalik ülikoolis li
saks nominaalsele õppeajale 
ühe aasta jooksul õppida eesti 
keelt, kandideeris 117. Neist 
vastuvõetuks osutus 17 üliõpi
laskandidaat!, kuid täiendaval 
eesti keele õppeaastal riigieel
arvelisel õppekohal õppima 
asuda soovis 8 üliõpilast: Tartus 
3 ning Narva kolledeis 5.

Üliõpilaskandidaatide ja 
vastuvõetute päritolu

Tartumaalt pärit Triin Sepp alustab sügisel õpinguid arstiteaduskonnas. v a r je  s o o t a k

maalselt võimalikust punktide 
arvust. Kõige vähem punkte, 
26% maksimaalselt võimali
kust, oli vaja muusikaõpetaja 
riigieelarvelisele õppekohale 
vastuvõtuks.

Konkurss riigieelarve
välistele õppekohtadele

Riigieelarvevälistele õppekoh
tadele laekus kõige rohkem 
avaldusi, 247, majandusteadu
se erialale astumiseks ning 
riigieelarvevälistele õppekohta
dele on seal ka vastuvõetuid 
kõige rohkem -  232. Majandus- 
teaduskonda riigieelarvevälis
tele õppekohtadele võetakse 
vastu kõik, kellel oli vastuvõtu
eeskirjaga kehtestatud punkti
summa. Kõige vähem oli vastu
võetuid semiootika ja kulturo
loogia, materjaliteaduse ja geo
loogia erialal, kuhu võeti vastu 
3 üliõpilast igale erialale. Hari
dusteaduste (loodusteadusli
kud ained), klassiõpetaja vene 
õppekeelega koolis ja muusika
õpetaja eriala riigieelarve
välistele õppekohtadele astuda 
soovijaid ei olnud.

Riigieelarvevälisele õppeko
hale vastuvõetul oli punkte 
keskmiselt 52,9% maksimaal
selt võimalikust. Vähemalt 78% 
maksimaalselt võimalikust

punktide arvust oli informaati
ka eriala riigieelarvevälistele 
õppekohtadele vastuvõetutel. 
Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sot- 
siaalpolütika erialale riigieel
arvevälisele õppekohale vastu
võetutel oh vaid 19% maksi
maalsest punktide arvust.

Vene õppekeelega kooli 
lõpetanud

Tänavu laekus avaldusi 59 
vene õppekeelega koolist 876, 
vastu võeti 230. Eelmisel aastal 
laekus avaldusi 67 vene õppe

keelega koolist küll vähem, 652 
üliõpilaskandidaadilt, kuid sis- 
sesaajaid oh rohkem kui tänavu
-  257. Vene õppekeelega kooli
dest laekus enim avaldusi (60) 
ning ka võeti vastu enim üliõpi- 
laskandidaate (29) Narva 
Pähklimäe Gümnaasiumist. Tei
sel kohal 42 soovija ja 15 vastu- 
võetuga on Narva Humanitaar
gümnaasium.

Vene õppekeelega koolide lõ
petanuid, kellel eesti keele kui 
teise keele riigieksami hinne oli 
alla 60 palli ning kellel oleks

Tartu Ülikooli kandideeris 4675 
isikut. Esindatud olid kõik maa
konnad. Enim soovijaid, 1148 
ehk 24%, oli pärit Tartumaalt, 
järgnes Harjumaa 1044 aval
duse esitajaga (22%). Hiiu
maalt laekus avaldusi 24 isikult, 
seega vähem kui 1% soovinu- 
test. Riigieelarvelistele õppe
kohtadele vastuvõetud tuden
gitest 349 (27%) on Tartumaalt 
ja 331 (25%) Harjumaalt.

Üliõpilaskandidaatide hulgas 
oli 3 välismaal kooli lõpetanut, 
riigieelarvelisele õppekohale 
võeti vastu 1 üliõpilane.

Tartu Ülikooli astuda soovi
jaid oli kokku 242 koolist. Hugo 
Treffneri Gümnaasiumi lõpeta
nutelt laekus avaldusi 195. TÜ 
riigieelarvelistele õppekohta
dele vastuvõetuid oli 183 koo
list. Hugo Treffneri Gümnaasiu
mi lõpetanutest võeti vastu 104 
üliõpilast

Koole, millest kandideeris 
vaid 1 lõpetanu, oli 24 ning 
koole, millest sai sisse vaid 1 
kandideerinu, 48.

Välisüliõpilased Tartu Ülikoolis
Uile Tensing
TÜ välisüliõpilastalituse 
peaspetsialist

2002. aasta kevadel laekus vä- 
lisüliõpilastalitusse 194 aval
dust, k.a väliskülalis- ja vahe- 
tusüliõpilastelt. Enim avaldusi 
oli arsti- (55), filosoofia- (42) ja 
sotsiaalteaduskonda (31). Ars
titeaduskonna ingliskeelsesse 
gruppi, kus ainsana peavad vä
lismaalased konkursi läbima, oli 
ühele kohale 2,3 soovijat.

Sooviavaldusi tuli 33 riigist, 
enim Soomest -  92 ja Saksa

maalt -  19. Avaldusi tuli ka 
eksootilisematest riikidest: 
Bangladesh, Egiptus, Kamerun, 
Nigeeria ja Süüria, kuid õppima 
asuvad siiski vaid Egiptuse ja 
Kameruni esindajad.

Uuel õppeaastal alustab Tar
tu Ülikoolis õpinguid 162 uut 
välisüliõpilast, neist 35 põhi-, 7 
magistri- ja 3 doktoriõppes. 23 
põhiõppe üliõpilast liitub arsti
teaduskonnaga. Keelekesku
sesse tulijate arv on sellel aastal 
kasvanud, eesti keelt hakkab 
õppima 48 välisüliõpilast. Ka 
kõrgharidusprogramm ERAS-

MUS on hoogu juurde saanud, 
sügisel asub Tartu Ülikoolis õp
pima 30 erasmuslast ning 29 
üliõpilast on vahetuslepingute 
vahendusel valinud oma õpin
gute jätkamiseks Tartu Ülikooli.

Sellel sügisel saab alguse uus 
idaeestlaste programm, mille 
eesmärgiks on igal aastal pak
kuda endise NSVL territooriu- 
mü elavatele eesti päritolu 
noortele õppimisvõimalusi Ees
ti kõrgkoolides. Tartu Ülikoolis 
alustab 3 üliõpilast, kes aastase 
keeleõpingu järel jätkavad ba
kalaureuse-ja magistriõppes.

Koos esmakordse õppelaenuga anname Sulle 
ISIC Student Maestro üliõpilaspilet-pangakaardi 
TASUTA*
TULE KOHE lähimasse Ühispanga kontorisse, saad koos õppelaenu ja 
ISIC Student Maestroga üle 500 soodustuse Eestis!
Võta kaasa pass või ID-kaart ning värvifoto.

www.eyp.ee/student E ESTI  О  Ü H I S P AN К
СГР Г'гМГкПSEB Grupp

http://www.eyp.ee/student
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IN M E M O R I A M

H enn Elm et

4. aprill 1941 - 
29. aug 2002
Eile suri Eesti Põllumajandus
ülikooli rektor professor Henn 
Elmet.

Mälestab Tartu Ülikool

Õ N N I T L E M E

30
Tatjana Nahtman,
erakorraline teadur -  3. 
september

40
Robert Szava-Kovats, 
teadur -  3. september 
Andres Lehestik, 
taksidermist -  4. september

45
Oili Suvi,
sekretär -  2. september 
Marju Medar,
Pärnu kolledži õppedirektor -
6. september

50
Mihhail Lotman,
vanemteadur -  2. september 
Sirje Kallastu, 
sekretär -  3. september 
Ülle Pärli,
dotsent -  5. september 
Helve Schasmin, 
laborant -  7. september

55
Aino Vindi,
valvur -  8. september

65
Jüri Tammaru, 
lektor -  2. september 
Aino Punnar,
töökeskkonnaspetsialist -  3. 
september 
Edvitar Leibur, 
professor, stomatoloogia 
kliiniku juhataja -  4. septem
ber
Eevi Maiste, 
dotsent -  4. september

70
Atko-Meeme Viru, 
emeriitprofessor -  7. septem
ber

75
Kalju Pihlamäe,
koristaja -  4. september 
Leida Sikka, 
riidehoidja -  5. september

P O H J A * A M E E R I K A  Ü L I K O O L I D E  
T E A B E K E S K U S  P A K U B  TÖÖ D

2-le vabatahtlikule (assistent ja ГГ-abÜine) vabalt valitud töö
ajaga keskuses.

Eeldame:
• head inglise keele oskust,
• kohusetundlikkust ja täpsust,
• nädalas mitte vähemalt 4 1 tööd keskuses.

Tublile abilisele pakume:
• vajadusel nõuetekohast soovituskirja sisseastumiseks USA 

kõrgkooli või stipendiumitaotlemiseks,
• praktilist kogemust TÜ struktuuris töötamisel,
• tasuta testiõpikute (TOEFL, SAT, GRE jne.) laenutamist,
• tasuta paljundamist,
• tasuta interneti kasutamist.

CV koos sooviavaldusega esitada 6. septembriks Põhja-Amee
rika ülikoolide teabekeskusesse. Info Merli Tamtik, tel 
427 243, merlit@ut.ee.

T E A D M I S T E  P A E V A  
H A R I D U S K O N V E R E N T S

1. septembril kell 13 Tartu Ülikooli aulas, Ülikooli 18

13 Avamine -  TÜ rektor akadeemik Jaak Aaviksoo
13.15 “Eesti hariduspoliitikast” -  EV haridusminister Mailis 

Rand
13.45 “Hariduse, teaduse ja professionaalsuse väärtustami

ne” -  TPÜ rektor prof Mati Heidmets
14.15 “Fakti-ja õpetajakesksest koolist oskuste ja  pädevus- 

kesksesse kooli” — Kuressaare Gümnaasiumi direktor 
Toomas Takkis

14.45 “Praktilised sammud haridusparadigma muutmiseks 
koolis” -  Pikakannu Põhikooli õpetajad Eve Säre ja 
Annely Nagel

15.30 “Kutseharidus ja üldharidus” -  Tallinna Majaka Teeni- 
duskooli direktor Erkki Püsang

16 “Võimalusi Eesti hariduselu paremaks finantseerimi
seks” -  TÜ haridusteaduskonna lektor Jüri Ginter

16.30 “Haridus kõrvalseisja pilgu läbi” -  Eesti Päevalehe 
vastutav väljaandja ja peadirektor Aavo Kokk 
“Hea hariduspoliitika - selge, lihtne ja usaldusväärne”
-  TÜ rektor akad Jaak Aaviksoo

17

Tartu Ülikool võtab rektoraati tööle

rektori abi,
kelle ülesanne on rektori assisteerimine, rektoraadi töö koor
dineerimine ning TÜ valitsuse asjaajamise korraldamine.

Edukal kandidaadü on:
• kõrgharidus,
• administratiivtöö kogemus,
• väga head koostöö- ja suhtlemisoskused,
• väga hea analüüsi-ja algatusvõime,
• väga hea võõrkeelteoskus,
• arvutioskus.
Kasuks tuleb ülikooli töökorralduse tundmine ning projekti- 
juhtimiskogemus.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, eluloo
kirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia hüjemalt 
2. septembrü TÜ personaliosakonda (ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu). Info: tel 375 145, personal@ut.ee.

M älestu sta h ve l krim i
n aalõiguse professorile
1. septembril avab justiits
minister Märt Rask mäles
tustahvli Karl Saarmanni 
(1893-1948) sünnimajal Tal
linnas Paldiski mnt 3a.

Karl Saarmann oli Akadee
mia Nord professori Peeter Jär- 
velaiu sõnul esimene eestlasest 
TÜ kriminaalõiguse professor,

EV rügikohtunik ja üks karistus- 
seadustiku põhiautoreid. 2002. 
aastal on juba avatud mälestus
tahvlid mitmele Eestis tegutse
nud juristüe: prof Fr. G. von 
Bungele (1802-1897), prof Leo 
Leesmendüe (1902-1986) ja 
Carl Gustav Jochmannüe 
(1789-1830).

K O N K U R S S  “ O P I O T S T A R B E L 1 N E  C D ”

Konkurss kuulutatakse välja motiveerimaks ja kaasaaitamaks 
ülikooli õppejõudude õpiotstarbeliste CD- de väljaandmisel.

Osalemiseks tuleb 1. oktoobriks esitada ideekavand, mis:
• annab ülevaate CD-I esitatavast kursusest,
• planeeritud sihtgrupist,
• kasutamisvõimalustest igapäevases õppetöös ülikoolis või 

üldhariduskoolides.

Ideekonkursi võitja (te)le makstakse välja preemia 3000 kr, 
kui ta annab 15. oktoobriks CD-le planeeritud materjalid üle 
multimeediakeskusele CD kujundamiseks. Tekstiline mateijal 
tuleb vormistada MS Wordis; graafikute, illustratsioonide ja 
fotode tegemisel aitavad autorit multimeediakeskuse tööta
jad. Valmis CD esimesed 100 eksemplari kingitakse võitjale.

Täiendav info Peeter Kukk, tel 375 590, pkukk@ut.ee.

K U N S T I D E  O S A K O N N A  K U R S U S E D

FL kunstide osakond kuulutab välja alljärgnevad valikkursu
sed kõigüe soovijatele:
• EESTI FILMI AJALUGU (FLKU. 00.079, 2 AP), õppejõud 

Lauri Kärk, E kell 16-20 keemiaring, algus 9. sept.
• MUUSIKATEOORIA JA S0LFED*0 I (algkursus) 

(FLKU.02.009, 2AP) õppejõud Elvi Oolo, E ja К kell 16-18 
Lai 34-72, algus 3. sept.

• MUUSIKATEOORIA JA SOLFED-O II (edasijõudnutele) 
(FLKU. 02.012, 2 AP) õppejõud Elvi Oolo, T ja N kell 16-18 
Lai 34-72, algus 4. sept.

• PRAKTILINE SOLFED-O (FLKU. 02.016, 2 AP), õppejõud 
Elvi Oolo, E kell 14-16 Lai 34-72, algus 9. sept.

• EESTI RAHVALAUL: AKUSTILISI JA PSÜHHOLOOGILISI 
VAATEID (FLKU. 02.018, 2 AP), õppejõud prof Jaan Ross , 
N kell 12-14 Lai 34-72, algus 5. sept.

• JOONISTAMINE (FLKU.00.094, 2 AP), õppejõud Jaan Pun
ga, Eja К kell 16-18 Lai 3 4 1 k, algus 4. sept.

• MAALIMINE (FLKU.00.092, 2 AP), õppejõud dots Anne 
Parmasto, T ja N kell 16-18 Lai 3 4 1 k, algus 3. sept.

Info kunstide osakonnas Lai 34 III k, tel. 375 669 Triin Lett,
registreerimine ÕIS-is või kunstide osakonnas.

TU A R V U T I V Õ R G U  K A S U T U S Õ I G U S

Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutusõigust saab vormistada in
fotehnoloogia osakonna võrguadministraatori juures uuel 
aadressü Ülikooli 18a, avatud E R 9-12 ja  13-16.

K E E L E K E S K U S E  I N F O P Ä E V
4. septembril kell 12-18 ülikooli raamatukogu fuajees W. Struve 1

Registreerimine kõikidele üld- ja  erialakeele kursustele sügis
semestriks:
• inglise, rootsi, itaalia keel
• saksa, prantsuse, ladina, jaapani, türgi keel
• eesti, soome, vene keel
Info ja registreerimine jooksvalt ka keelekeskuses Näituse 2, 
375 357, keeled@ut.ee.

ACTA DIURNA
1. septembril kell 13 algab üli
kooli aulas teadmistepäeva hari
duskonverents. Kõik huvilised on 
oodatud! Info: Ülle Tillmann, tel 
343 617. Kava aadressil http:// 
www.ut.ee/ht/kutse/

2. septembrist on taas avatud 
ülikooli kohvikumaja II korrusel 
asuv kohvik. Kohvik avab oma 
uksed hommikul kell 9. 
Kohvikumaja aias ja “ Krambam- 
bulis” toimub 2. septembril kell
11 suur avaaktuste joot:
* liha küpsetab eesti barbecue 
vanaisa doktorant Habicht
* jootu joodab Krambambuli - 
ostad ühe, saad kaks
* pubi seinal otseülekanne aula 
avaaktustelt
* toimub veinide degusteerimine
* sünnib Krambambuli
* pubiviise mikserdab üliõpilane 
Möis

KURSUSED
“ Feminist Political Philosophy", 

praktilise filosoofia õppetooli eri
kursus (4 AP), külalisprofessor 
Lynda Lange Toronto Ülikoolist. 
Toimumisaeg (al.09.09.2002) E 
ja N 18-20, Lossi 3-223. Kursus 
kestab kuu aega ja toimub ingli
se keeles. Keskendutakse vali
tud kanooniliste filosoofiateoste 
(Platon, Aristoteles, Hobbes, 
Locke, Rousseau, Hegel, Marx, 
jt) feministlikule kriitikale. Avatud 
kõigi erialade üliõpilastele.

Semiootika osakond kutsub kõi
ki huvilisi kuulama Tartu-Moskva 
semiootikakoolkonna ühe rajaja 
prof Boris üspenski loengukur

sust “ Kommunikatsioon ja mõist
mine" (SOSE.01.182, 1 AP, 
rvestus) auditooriumi sTiigi 78- 
118.
Registreerumine 2. ja 3. 09 Tiigi 
78-307. Info: U.Urm, 375 933.

Võru keel II (FLLE.00.006, 2AP). 
Õppejõud Sulev Iva.
Kursus on mõeldud neile, kes on 
läbinud kursuse Võru keel I 
(FLEE.02.067) või mingil muul 
moel võru keelega varemgi kok
ku puutunud. Muu hulgas proo
vitakse kursusel ka võru keeles 
kirjutada. Eesmärgiks on võru
keelse väljendusoskuse põhi
aluste omandamine.
Kursus toimub 3.-12. n (algus 
20.09) R 8-10 Ülikooli 18 -  244. 
Kokkuleppel võidakse aega ka 
muuta. Lisainfo: tel 375 422.

TEATED
5. septembril kell 14 toimub Too
mel Valges saalis haridusteadus
konna tehnikavaldkonna õpetaja 
eriala lõpuaktus. Tegu on Tartu 
Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli 
ühise õppekava esimeste lõpeta
jatega. Info: Annika Konsap tel 
343 056.

Austatud organiseerumata
meestudeng, korporatsioon Fra- 
ternitas Liviensis ootab Sind oma 
külalisõhtutele 5. ja 19. septemb
ril kell 20 meie konvendikorteris 
Tähtvere 2-IV.

KONVERENTSID
5. -  7. septembril toimub spordi
pedagoogika õppetooli korral
dusel rahvusvahelise sporditead- 
lasi ühendava organisatsiooni 
ICPAFR iga kahe aasta järel toi

muv sümpoosion "Kehalise või
mekuse, kehalise aktiivsuse ja 
tervise mõõtmine ja testimine: 
uued suunad”, mis algab 5. 
sept kell 18 ülikooli aulas, 6. ja 7. 
sept algavad istungid kell 9 
Biomeedikumis. Täiendav info: 
Terje Sööt, tel 375 372.

6. septembril tähistatakse Tartu 
Ülikooli kauaaegse eesti keele 
professori (1955-1975), Ema
keele Seltsi esimehe (1968- 
1982) akadeemik Arnold Kase 
100. sünniaastapäeva. Kell 14 
pannakse lilled Arnold Kase kal
mule Raadil. Kell 15 algab TÜ 
nõukogu saalis ettekandekoos
olek, kus Arnold Kasest räägi
vad Reet Kasik, Kristiina Ross ja 
Karl Pajusalu. Info: Mare Sepp, 
tel 375 224.

KAITSMISED
11. septembril kell 16.15 toimub 
m atem aatika-inform aatikatea- 
duskonnas Liivi 2-512 Kadri 
Ohvrili magistriprojekti "Raseda 
kehamõõtude muutumise statisti
line mudel ja lapse sünnikaalu 
prognoosimine” kaitsmine ra- 
kendusstatistika magistrikraadi 
saamiseks. Juhendajad: emer 
prof Ene-Margit Tiit ja projekti
juht Helje Kaarma. Oponent: 
dots Krista Fischer. Info: dots 
Leiki Loone, tel 375 863.

KINOS ILLUSIOON
www.hot.ee/kinoillusioon 

Ühikakutid kl 14.
Eksperiment kl 16, 20. 
Amelie kl 18.
Koletise ball kl 22.

TU E E T I K A K E S K U S E  
D O K T O R I S T I P E N D I U M I D

TÜ Eetikakeskus kuulutab välja 2002/2003. õ-a Volkswagen 
Stiftungi toetusest makstava doktoristipendiumi konkursi.

Taotleda võivad TÜ kõigi teaduskondade doktorandid eeti
kaküsimustega tegeleva projekti kirjutamiseks. Stipendium 
määratakse kuni 5 doktorandüe üheks aastaks ja selle suurus 
on 2800 kr kuus. Edukate õpingute korral on võimalik saada 
stipendiumi kuni 3 aastat.

Stipendiaat peab elama Eestis, pidama ettekandeid oma 
tööst ja osalema eetikakeskuse interdistsiplinaarsetes kollok
viumides ja külalislektorite seminarides.

Nõutavad dokumendid (inglise või saksa keeles): CV ja 
publikatsioonide nimekiri, eetikaalase uurimistöö projekt (3-5 
lk), juhendaja soovitus, avaldus (vabas vormis, koos põhjen
dusega) stipendiumi saamiseks.

Dokumendid esitada hüjemalt 23. sept TÜ filosoofia osakon
da, Lossi 3-230, sekretär Ruth Jürjole, tel 375-314. Lisainfo: 
ldrsti@ut.ee, 375-427.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194 x 268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:merlit@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:pkukk@ut.ee
mailto:keeled@ut.ee
http://www.ut.ee/ht/kutse/
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ldrsti@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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R a a h a t u r o g

Tudengid kodustavad ühiselamut
Kristjan Kaljund

Raatuse tänava ühiselamu 
tudengid on oma uue kodu
ga rahul, puudu jääb vaid hu
basusest ning ruumist 
külmkapis.

“Olen väga rahul,” ütleb ava
tud ülikoolis õigusteadust õppiv 
Margo Loor. “Eriti välisilmega -  
see ei ole tavaline karp, vaid on 
veidi ka arhitektuuriga vaeva 
nähtud.”

Vaeva nägija, arhitekt Andres 
Siim jäi samuti lõpptulemusega 
rahule. Projekti arenedes kär
biti küll pisut eelarvet, mistõttu 
jäi maja plaanitust 25 meetri ja 
ühe trepikoja jagu lühemaks. 
Sellegipoolest on Siim rõõmus, 
et hoone suurus andis hoopis 
teistlaadi töökogemuse. “Ka sa
damas, kus seisavad kõrvuti 
kaks laeva -  suur ja väike -, 
tõmbab suur rohkem tähelepa
nu,” võrdleb arhitekt. “Ühisela
mu sisemine struktuur on kind
la rütmiga, välimusega on aga 
võimalik mängida.”

Hotell või haigla?
“Mõni ütleb, et elu on justkui 
hotellis,” vahendab varem Nar
va mnt 27 ühiselamus töötanud 
majajuhataja Heili Reinart tu
dengitelt kuuldut.

Ent mitte kõik pole uuest ma
jast heal arvamusel. “Kehv,” ise
loomustab juuratudeng Paul 
Angeijärv oma esmamuljet. 
“Tuba on steriilne nagu haiglas. 
Kõik on lukus ja kinni. Terve 
maja peale on vaid üks lift ja see 
ka ei tööta.”

Majajuhataja Heili Reinart ei 
mõista tudengite kurtmist: 
“Mida nad peavad silmas ste
riilsuse all? Kõik on puhas! Sei
nad on valged ja mööblit on 
vähe -  siis on just avarust roh
kem. Kodutunnet saab ju igaüks 
ise tekitada, panna kardinad 
ette ja vaiba põrandale.”

Maja on taustaks
Angerjärv üüeb, et tema suurt 
hulka asju tuppa kuhjama ei 
hakka. “Juurde ei viitsi siia mi
dagi tuua, sest kolimine näitas, 
et asju tassida on rõve ja seda 
tuleb vältida,” ütleb ta pärast 
viimase raamatukasti tuppa vii
mist.

Arhitekt Andres Siim üüeb,

Masendavhallist seinavärvist hoolimata on Katrin Kahn 
rõõmus -  uksed on ju  punased.

“Kui kuskil mingi tümakas on, siis boksi välisukse taga 
seda ei kuule,” kiidab Maarja Reineberg. з x kristjan  kaljund

et vormistas maja teadlikult 
neutraalse taustana, mis ei 
anna stereotüüpe.

“Üle maailma kokku tulnud 
noored toovad sinna elu sisse,” 
usub ta. “Inimesed tekitavad si
demeid, panevad maja elama.” 
Siim lisab, et oleks põnev poole 
aasta pärast majas ringi käia ja 
vaadata, milline miljöö uste 
taga avaneb. “Iga ukse tagant 
algab kodu ja see on igaühel 
erinev.”

Sahtlist tuleb suitsu
Elamist hubasemaks muuta 
saavad tudengid näiteks kardi
nate, vaipade ja toalilledega. 
Mööblit välja viia ei tohi, kull aga 
juurde tuua, kui mahub. Ele- 
vandipiltidega lemmiktapeeti 
seina kleepida ei lubata, samuti 
on keelatud seintesse auke 
puurida.

Maja ehitajate esindaja on 
ühikas kogu aeg kohal ja jooks
vad probleemid, näiteks tilkuv 
WC-pott, saavad kiirelt lahen
datud.

Kõik küsitletud elanikud 
kurtsid köögi üle. Kui akna puu
dumine veel andestatakse, siis 
imetillukesse külmkappi kuue 
inimese toitu mahutada ei oska 
keegi. Ka võib kuue peale nap
pida kahest pliidiplaadist.

“Kõvasti on raha pandud põ
randaküttele, aga köök on, 
nagu ta on. Kui pliit sisse lülita
da, hakkab sahtlist suitsu tule

ma, sest mingit isolatsiooni va
hel pole,” kurdab ajalootudeng 
Maarja Reineberg veel üht 
probleemi.

“Miks ehitatakse nii võimali
kult odavalt? Ühikaid on ju 
kogu aeg vajaja selle asemel, et 
igal aastal remontima hakata, 
võiks juba ehitada korralikult,” 
arvab tema toanaaber, juuratu
deng Katrin Kahn.

Uksed on uues ühiselamus 
lukus ja avanevad valikuliselt. 
“Turvasüsteem on eeskujulik, 
kolm korda tuleb kiipkaart välja 
võtta, enne kui toa ukseni 
jõuad,” kiidab Margo Loor.

Iga elanik pääseb Raatuse 
ühiselamus vaid oma korrusele. 
Tartu Üliõpilasküla majutusjuhi 
Janika Hango sõnul 011 see vaja
lik vastutuse piiritlemiseks -  kui 
koridoris midagi lõhutakse, ei 
pea süüdlast otsima kogu ma
jast vaid ainult sellelt korruselt.

Külla vaid kutsutud
Katrin Kahn ja Maarja Reine
berg meenutavad oma elu Nar
va mnt 25 ühikas. “Tuppa min
nes oli alati kümme sõpra ees, 
kes olid kuidagi sisse saanud,” 
üüeb Kahn.

Uude ühiselamusse külla 
minnes tuleb visiit varem kokku 
leppida või siis mobiütelefoniga 
oma kohalejõudmisest märku 
anda, sest majas pole uksekella 
ega fonolukku.

Raatuse ühikas elamist pea

vad tudengid pisut liiga kalliks. 
Koos kommunaalmaksudega 
tuleb koha eest välja käia veidi 
üle tuhande krooni kuus. “Kva
liteet ja hind ei ole vastavuses -  
ta ei ole nii palju vanadest pa
rem kui palju ta kallim on,” ar
vab Reineberg.

Järjekorrad kahanevad
Kolmapäeval elas 710 inimest 
mahutavas Raatuse ühikas 439 
tudengit. Paljud, kes olid ühika- 
järjekorras n-ö igaks juhuks, on 
loobunud ja järjekorras edasi 
liikudes võtab lepingute sõlmi
mine lihtsalt aega.

Ühiselamu fuajees avatakse 
lähiajal kohvik, viedolaenutus, 
kontoritarvete pood ning pal
jundus.

Sügisest hakatakse renovee
rima Narva mnt 25 ühiselamut, 
selle valmimise järel ootavad 
oma korda Narva 27 ja 89. Noo
ruse 7, Pepleri 23 ja Purde 27 
ühiselamutes üliõpüasküla ka
pitaalremonti teha ei plaani.

Elukohasooviga on üliõpüas
küla järjekorras praegu 739 ini
mest, kes soovivad kohta reno
veerimata ühiselamutesse, pi
sut alla saja on tahtjaid reno
veeritud majadesse.

Tiigi ühikas on mugav
Tiigi 14 renoveeritud ühisela
mu 253st asukast oli kolmapäe
vaks sisse kolinud 164, kes on 
uue elukohaga väga rahul.

“Ruumi on piisavalt ja uus 
kortersüsteem on väga mõnus,” 
räägib filosoofiatudeng Kristjan 
Kool.

Samaselt Raatuse turvasüs- 
teemüe peaks Tngiski iga elanik 
pääsema vaid oma trepikotta, 
aktiivsemad tudengid teavad 
aga rääkida, et tegelikult avab 
magnetkaart kõik välisuksed.

Külmkapi- ja pliidipinda on 
Tiigi tänaval kaks korda rohkem 
kui Raatuse ühikas. Ka saavad 
Tiigi ühiselamu asukad nautida

suurest köögiaknast avanevat 
vaadet. Maani ulatuvat akent 
avades on tunne peaaegu nagu 
rõdul.

Ühikaelanikele külla minek 
on aga problemaatüine siingi -  
võõrad välisuksest sisse ei pää
se ning uksekellad puuduvad.

Rotalia Fondi stipendiaadid teada
Sirje Mark
Rotalia Fondi stipendiumide 
komitee sekretär

Täna kell 18 antakse korp! 
Rotalia majas kätte 2002/ 
2003. õppeaasta Rotalia 
Fondi lOOOdollarilised sti
pendiumid.

TÜst pälvis stipendiumi 17 
tudengit. Gerhard Treubergi 
nim stipendiumi said: Uljana 
Boiko (füüs infotehnol), Mark 
Kantšukov (ettevõttemaj), Jo
hanna Kase (geenitehnol), Priit 
Kilgas (zool ja hüdrobiol magist
rant), Emilia Käsper (informaa
tika), Alari Paulus (rahvamaj), 
Luule Rand (ajaloo magist
rant), Ave Rannik (inglise filol), 
Toomas Silla (molekulaarbiol ja 
geneetika magistrant), Valeria

Martin Traks.
Sizemskaja (viroloogia magist
rant);

Ene Silla nim stipendium: 
Kaisa Aardevälja (psühhol), 
Jane Järvalt (avaliku halduse

magistrant), Kaido Kurrikoff 
(psühhol), Ringa Raudla (ava
lik haldus), Andres Vosman 
(ajalugu), Merit Voore (ajalu
gu);

Bruno ja Helge Laane nim 
stipendiumi sai Martin Traks 
(keemia).

USAs Seattle’is asuv Rotalia 
Fond andis EV avalik-õiguslike 
ülikoolide päevases õppevor
mis õppivatele 2. ja 3. aasta 
üliõpilastele ja 1. aasta magist
rantidele kokku 32 stipendiumi 
(a’ 1000 dollarit).

Kokku vaagis komitee 186 
sooviavaldust, neist 105 TÜ üli
õpilastelt.

Stipendiumide kätteandmi
sele on oodatud stipendiaadid, 
pereliikmed, õppejõud, sõbrad, 
kursusekaaslased.

Uued testimismeetodid 
sporditeaduses
Toivo Jürim äe
TÜ spordipedagoogika 
instituudi prof

Eile algas Tartus rahvusva
heline sporditeaduste süm
poosion “Kehalise võimeku
se, kehalise aktiivsuse, ter
vise mõõtmine ja testimine: 
uued suunad”.

Tänu Tartu sporditeadlaste 
üha suurenevale tuntusele 
maailmas on TÜ kehakultuuri
teaduskonna spordipedagoogi
ka õppetoolile antud võimalus 
korraldada rahvusvahelise 
sporditeadlasi ühendava orga
nisatsiooni ICPAFR (Internatio
nal Councü for Physical Activity 
and Fitness Research) regu

laarselt kahe aasta järel toimuv 
sümpoosion (ICPAFR Interna
tional Sport Science Sympo- 
sium).

23. konverentsile on regist
reerunud 70 välismaalast 20 
riigist, sh Kanadast, USAst, 
Austraaliast, Taist, Hiinast, Jaa
panist, LAVist. Ülevaateloengu- 
tega esinevad sellised maailma 
sporditeadlaste tippu kuuluvad 
professorid, nagu N. Arm- 
strong Inglismaalt, D. Bailey Ka
nadast, А. P Hills Austraaliast, P 
V Komi ja R. Laukkanen Soo
mest ning J. F. Sallis USAst.

Ürituse avamine toimus eüe 
TÜ aulas, täna ja homme alga
vad istungid kell 9 Biomeedi- 
kumis.

T A N A  LE H E S

Intervjuu
Õpetajate seminari 
direktor Toomas 
Kink: õpetaja
ametit on vaja 
väärtustada. 
l k  3

Käivitub Tartu 
Ülikooli 
arenguplaani 
arutelu
LK 2

Ülikooli koorid 
ootavad uusi 
liikmeid
LK 3

Uus botaanika
professor on 
Meelis Pärtel
LK 3

U U D I S E D

Rektor nõustus 
kandideerima
Rektor Jaak Aaviksoo teatas 30. 
augustil TÜ nõukogu istungil 
oma kandideerimisvalmidusest 
ka järgmiseks ametiajaks.

Aaviksoo valiti rektoriks 
1998. aasta 27. veebruaril, töö
le asus ta 1. juunü. Kandidaati
de esitamine lõppes 5. veebrua
ril. Selleks ajaks oli esitatud 
kolm kandidaati -  peale prof 
Aaviksoo tollane rektor prof 
Peeter Tulviste ja prof Jüri Allik, 
kes loobus kandideerimisest. 
Rektori valimiskogu nimekiri 
kinnitati jaanuarikuu nõuko
gus. TÜ akadeemüise sekretäri 
Ivar-Igor Saarniidu sõnul tuleb 
reglemendi järgi uus valimine 
välja kuulutada hiljemalt selle 
aasta lõpus.

Tähistatakse prof 
Arnold Kase 100. 
sünniaastapäeva
Täna tähistatakse TÜ kauaaeg
se eesti keele kateedri juhataja 
(1955-1975), Emakeele Seltsi 
esimehe (1968-1982) akadee
mik Arnold Kase 100. sünniaas
tapäeva.

Kell 14 pannakse lüled prof 
Arnold Kase kalmule Raadü. 
Kell 15 algab TÜ nõukogu saalis 
ettekandekoosolek, kus esine
vad Reet Kasik (“Arnold Kask 
Tartu Ülikoolis”), Kristiina Ross 
(“Arnold Kask ja kiijakeele aja
loo tulevik”) ja Karl Pajusalu 
(“Arnold Kasest murdeuurija
na”) .

Info: Mare Sepp, tel 375 224.

Professor Arnold Kask.
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Käivitub TU arenguplaani arutelu

M I C H A E L  P O R T E R
Harward Business Review, nov-dets 1966

Strateegia olemus seisneb 
valikutes, mida tegemata 
jätta.

Lõpetasid esime
sed TÜ ja TTÜ 
tehnikaõpetajad
Eile oli ajaloomuuseumis TÜ ja 
TTÜ esimeste tehnikaõpetajate 
lõpuaktus.

Riigieelarvelisele kohale võe
tud 60 tulevast tehnikaõpetajat 
jagunevad kahe ülikooli vahel 
võrdselt, esmaste lõpetajatena 
väljus ülikooli sammaste vahelt
51 tehnikavaldkonna õpetajat.

Ainulaadne koostöö annab 
pedagoogilise ja metoodilise et
tevalmistuse töötamiseks kut
seõppeasutuste tehniliste eri
alade õpetajana. TÜ Õpetaja
koolituse projektijuhi Hasso 
Kukemelgi sõnul on esmakord
selt kahel Eesti suurimal ülikoo
lil nii mahukas ühine õppekava.

Õppekava läbimisel antakse 
üliõpilasele vastava valdkonna 
(kas ehitus, energiatehnika, 
geotehnoloogia, informatsioo
nitehnika, keemia-ja materjali
tehnoloogia, logistika, mehaani
ka või tehniline füüsika) õpeta
ja kutsetunnistus ning akadee- 
müine õiend.

TÜ kergejõustikla
sed Eesti parimad
4. septembril Tallinnas toimu
nud Eesti kergejõustikuklubide 
karikavõisdustel võitis esikoha 
TÜ Akadeemiline Spordiklubi 
173,5 punktiga, teine oli Tallin
na Kalev ja kolmas kergejõusti
kuklubi VIKE.

Spordiklubi spordidirektori 
Harry Lembergi sõnul oli üks 
edukamaid kergejõustiklasi oli 
tänavu TÜ kehakultuuriteadus
konna lõpetanud Sirkka-Liisa 
Kivine, kes võitis kaugushüppe 
isikliku rekordiga 6.28 ja kol
mikhüppe tulemusega 13.50.

Erik Puura
arengukava koostamise 
töörühma juht

Madis Saluveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

Tartu Ülikoolis käivitus kogu 
ülikooli liikmeskonda haa
rav strateegilise planeerimi
se protsess.

Aprillis alustas tööd Tartu 
Ülikooli uue arengukava välja
töötamise töörühm koosseisus 
Erik Puura, Reet Adamsoo, Vik
tor Muuli, Peeter Burk, Jaan 
Ginter, Tõnu Meidla, Martin 
Hallik, Madis Saluveer, Ülle 
Hendrikson ja Aune Valk.

Senised etapid
Arengukava väljatöötamisel 
oleme läbinud juba mitu etappi.

Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni enesehinnagu program
mi raames on SWOT-analüüsi 
teel läbi viidud ülikooli välis-ja 
sisekeskkonna uuring ja antud 
sellele hinnang ning selgitatud 
võimalikke arengustsenaariu
me, samuti on uuritud otsustusi 
nõudvaid olukordi.

Oleme kogunud taustinfor
matsiooni ja analüüsinud nii 
ülikoolisiseseid kui ka -väliseid 
arengudokumente.

Oleme analüüsinud mitme
kümne välisülikooli arengustra
teegiaid ning planeerimist, 
arengukava koostamise kont
septuaalseid aluseid, oleme tut
vustanud rektoraadile ja erine
vatele komisjonidele ning admi- 
nistratiivallüksustele, samuti 
kogu ülikoolile teaduse infolehe 
Sammas kaudu. Pidevalt oleme 
arvestanud ka töörühma töösse 
kaasatud teaduskondade aren-

dusprodekaanide sisuliste 
kommentaaridega.

Strateegiline arenguplaan
Töörühm leidis, et erinevalt 
paljudest Euroopa ja eriti Ida- 
Euroopa ülikoolidest on ena
mikul USA ülikoolidel olemas 
tulevikusuundi määradev kõi
ge kõrgema taseme dokument, 
mille otsene tõlge eesti keelde 
on strateegiline arenguplaan 
(institutional strategic plari). 
Sõna “strateegiline” all mõiste
takse seejuures väliskeskkon
na muutuste arvestamist sise- 
eesmärkide saavutamisel. 
Strateegiline planeerimine üli

koolis on kogu ülikooli hõlmav 
ühine mõttetegevuse ja otsus
tamise protsess pidevalt muu
tuvates demograafilise, intel
lektuaalse, majandusliku, teh
noloogilise ja poliitilise välis
keskkonna tingimustes.

Rõhutamaks nii protsessi kui 
ka valmiva dokumendi tähtsust 
ja erilisust, nimetame seda 
“Strateegiliseks arenguplaa
niks aastaiks 2003-2010”. Töö 
viiakse läbi kindla metoodika 
alusel, millest järgmises UTs.

Arengukavade all mõistame 
dokumente, millega allüksused 
konkretiseerivad strateegilise 
arenguplaani eesmärke ja nen

de täitmist, kavandades tege
vused mõneaastaseks ajape
rioodiks.

Seminar Uuskülas
26. ja 27. augustil toimus Peipsi 
põhjakaldal asuvas Uuskülas 
seminar, kus strateegilise pla
neerimise metoodika alusel 
püüdsid 18 ülikooli eri allük
suste esindajat luua kontsept
siooni ning defineerida ülikooli 
põhiväärtused, missiooni, vi
siooni ja üldeesmärgid, mida 
hakata edasi arutama kogu üli
kooli liikmeskonnaga. Lisaks 
töörühma liikmetele osalesid 
veel Raul Eamets, Kalle Hein, 
Karin Jaanson, Kristi Jõesaar, 
Kalle Kisand, Toomas Liivamägi, 
Martti Preem, Andres Salu ja 
Raivo Valk.

Arutelude tulemusena peaks 
valmima dokument, mis aitaks 
kogu ülikoolil teha valikuid, 
mida teha ja mida tegemata jät
ta. Strateegilise arenguplaani 
rakendusmehhanism peab si

saldama võimalusi jälgida ees
märkide täitmise edukust -  ka 
vastavad strateegiad ja edu in
dikaatorid olid arudusel.

Kõigi arvamused oodatud
Käesolev artikkel avab UT uue 
rubriigi, millega käivitub ana
lüüsi tulemuste, ideede ja stra
teegiate arutelu kogu ülikooli 
tasandil. Olulisemad arvamu
sed ja seisukohad avaldatakse.

Kõik arvamused, kommen
taarid ja ettepanekud ilmuvate 
artiklite kohta palume saata 
teadus- ja arendusosakonda 
(TAO) Madis Saluveeri nimele 
(soovitavalt elektroonselt 
Madis.Saluveer@ut.ee). Lisaks 
ajaleherubriigile avab TAO oma 
kodulehel samateemalise rub
riigi, kuhu paigutatakse teie 
saadetud konstruktiivsed kom
mentaarid, arvamused ja ette
panekud.

Kutsume aktiivsele ja konst
ruktiivsele arutelule ning mõt
tejulgusele!

Mõttetalgutel Uuskülas pandi paika arutatava arengukava kontseptsioon. ANDRES SALU

Õppelaenuga 
kiiremini kohale

• tasuta pangakonto * pangakaart vaid viiekroonise kuutasuga
• tasuta Interneti-pank hanza.net * lepingutasuta õppelaen
• tudengi krediitkaart • kogumispension * ID-kaart
Lisaks üllatused Hansapanga partnerite lt! Info: www.hansa.ee/tudeng või helista (0) 6 310 310.

HansaTudengipakett
Head mõtted saavad alati teoks

mailto:Madis.Saluveer@ut.ee
http://www.hansa.ee/tudeng


6. september 2002 UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

A R V A M U S

TÜ üliõpilasesinduse 
sabakergituskampaania

Tudengite meeskoor

"Eestimaa kõigi aegade õpetajate aukiui seminari ees on kui õpetajatööd väärtustav 
sümbol,” arvab direktor Toomas Kink. v a r je  s o o t a k

Õpetaja ametit on 
vaja väärtustada

TÜ Õ P E T A J A T E  S E M I N A R I  D IR E K T O R  
T O O M A S  K I N K  (S Ü N D  1 9 6 0 }

1983 lõpetas TÜ majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi 
eriala.

1993 lõpetas filosoofiateaduskonna pedagoogika eriala. 
Töötanud Tartu linna TK SAO sotsialistliku omandi riisumise 

vastu võitlemise osakonnas, komsomolisekretäri ja 
ajalooõpetajana kutsekeskkoolis.

1990. aastast töötas Lähte keskkoolis huvijuhina, 1995. aastast 
Lähte ühisgümnaasiumi direktorina.

Õpib TÜ haridusteaduskonna magistrantuuris.

K ris tjan  Kaljund

Eelmises lehes tutvustas üliõpi
lasesindus oma tegevuskava 
alanud õppeaastaks. Positiivse
te plaanide (debatt hariduspo
liitikast, loengusari üldhuvita
vatel teemadel) kõrval jäi häiri
ma sügiseks püstitatud peaees
märk -  tutvustuskampaania.

Tudengeid esindava kollektii
vi põhitegevus peaks mu mee
lest olema teist laadi -  üliõpilas
te arvamuse vahendamine kõr
gematesse sfääridesse ning tu
dengite huvide eest seismine. 
Loomulikult peab valijaskond 
valitute tegevusest teadma 
ning mõistlik kogus PRi on tar
vilik, ent see saab siiski olla vaid 
enesestmõistetav kõrvalprot- 
sess, mitte kampaania korras 
läbi viidav üksikaktsioon.

M eelis Jõesaar

Tartu Akadeemiline Mees
koor (ТАМ) alustab oma 91. 
hooaega.

Septembris võetakse proovi
des (esmaspäeviti ja kolmapäe
viti kl 18.30 Ülikooli 16 II kor
rus) vastu uusi laulumehi.

Ehkki koori peamine eesmärk 
on hästi laulda, on koorielus 
laulmisega niisama tähtsal ko
hal ka seltskonnaelu -  70 te
gevliikmega meeskoor pakub 
uue suure sõpruskonna, läbi 
aasta kümnetes Eesti ja välis
maa kontserdisaalides esine
misvõimalusi jm.

Eelmisel sügisel võttis koor 
ette pika kontserdireisi Poolas
se ja Austriasse. Kevadel tähis
tas koor aga oma 90. juubelit. 
Anti välja ka koori album, 400 
lauluga lauluraamat, lindistati 
raadiosaade ning anti mitu

Kadri Vider

Kammerkoor Camerata 
Universitatis osales Unga
ris Veszpremis koorifestiva- 
lil “Vivace 2002”.

Augusti alguses viis buss 24 
lauljat kolmeks päevaks Veszp- 
remi koorifestivalile „Vivace 
2002“, mille juhtmõtteks oli 
väljendada elurõõmu igal või
malikul vokaal-muusikalisel 
moel. 8 koori eri maadest olid 
kõik mõelnud ka silmaga nähta
vale ja vürtsitanud esinemist lii
kumise või lausa teatrinumbri- 
tega. Tormise „Ingerimaa õh- 
tud“ olid meie koori lauljate esi
tuses isegi ebaugrilikult eksp
ressiivsed ja jõudsid üsna hästi 
ka peamiselt ungarikeelse pub
likuni. Vahetult enne meid esi
nenud Osseetia neidudekoori

Mida arvaksite, kui riigikogu 
(samuti esindusorgan) teataks, 
et seaduste väljatöötamise ase
mel keskenduvad nad sel aastal 
enesereklaamile, või linnavoli
kogu pühenduks liikmete post- 
rite tootmisele?

Paraku tundub tihtipeale, et 
esindus enese tundmaõppimi
sest ja tutvustamisest kauge
male ei jõuagi. Sagedaste vali
mistega vahetuvad esinduse 
liikmed ja ehk seetõttu pole 
mahti sisulistesse probleemi
desse piisavalt süüvida, saati 
siis veel neid lahendada.

Loodan siiski, et esinduse te
gevus ei piirdu järjekordse vol
diku -  tingimata kriitpaberil ja 
värvitrükis -  väljaandmisega, 
millest saab teada, et esinduses 
on koopiamasin ja isegi mõni 
ajaleht.

kontserti, mis on salvestatud ka 
CD-plaadil.

Seltskonnaüritustest toimu
vad traditsiooniliselt lisaks koo- 
risisestele laagritele koorilaag- 
rid talvel TTÜ Akadeemilise 
Naiskooriga ning suvel TÜ Aka
deemilise Naiskooriga.

Algaval semestril on plaanis 
kontserdireis Eestis ning ka raja 
taga. Kevadeks valmistub koor 
osa võtma Eesti Meestelaulu 
Seltsi korraldataval võistulaul
misel. Eelmisel võistulaulmisel 
saavutas meeskoor harrastus- 
kooride hulgas II koha.

Ebapiisava muusikalise taus
ta, kuid hea viisipidamisega 
uutele liikmetele antakse lisa
koolitust ja hääleseadet.

Info: http://tam.org.ee, kus 
on võimalik kuulata ka linti laul
dud lugusid ning vaadata pilte; 
või siis tel 052 59694 (Meelis 
Jõesaar) ja tam@ut.ee.

me ületada ei suutnud -  nende 
rahvuslikest pulmalauludest 
kava oli lummav nii vokaalselt 
kui sellega tihedalt seotud tant
sude väljendusrikkuse poolest, 
•ürii preemia läks õigustatult 
osseedi neidudele, publikule 
aga meeldis veelgi rohkem tu
liste kreeklaste ülesastumine.

Õhtud kujunesid spontaan
seks ja lõbusaks rahvaste 
paabeliks, kus näiteks eestlased 
tantsisid soomlaste pilli järgi 
kreeka tantsu.

Kestev lauluhimu toob koori 
lauljad ka sel sügisel esmaspäe
viti ja kolmapäeviti proovi. 11., 
16. ja 18. septembril kell 18 
ootame ph aud 139 endi sekka 
uusi liikmeid, sest tudengikoo- 
rina tabab meidki kevadel pere- 
heitmine. Tuleja võta oma laul 
kaasa!

Varje Sootak

Gümnaasiumidirektor Too
mas Kink, kes 1. juulist õpe
tajate seminari juhtima 
asus, loodab, et õpetaja
ametit ühiskonnas rohkem 
väärtustama hakatakse.

Kas Teil gümnaasiumis ka 
tunde oli?

Olen Õpetanud geograafiat, 
majandusgeograafiat, majan
dust, elus toimetuleku prog
rammi. Olin ka klassijuhataja.

Miks koolijuht ja  õpetaja väl
jakutse vastu võttis ja  õpeta
jaid õpetama hakkas?

Miks ka mitte. Kui 12 kooli
aastat läbi saab, lahkub õpilane 
koolist. Mul sai ka 12 aastat 
Lähtel läbi. Tegelikult on see 
ühelt poolt enda proovilepa- 
nek, teiselt poolt tunnen teatud 
kohustust. Olen ülikoolis juba 
kolmandat korda -  kaks korda 
olen TÜ lõpetanud. Olen siit nii 
palju saanud, et äkki oleks 
mõistlik ka midagi vastu pakku
da. Ma ei häbene tunnistada, 
olen Tartu Ülikooli fänn. Üks
kõik kui kehvad ajad siin on 
olnud, olen alati sellest asutu
sest väga lugu pidanud.

Üks põhjus on ka see, et olen 
sõna võtnud õpetajate etteval
mistuse kohta. 15aastase koolis 
töötamise kogemuse põhjal ar
van teadvat, milline peaks ole
ma Õpetaja ettevalmistus.

Selle nimel, millist õpetajat 
vaja, ei ole paha ise tööd teha.

Millist õpetajat on siis vaja?
Head. Mitmekümne positiiv

se omadusega, ta peaks lausa 
üliinimene olema, aga tegelik
kus on muidugi midagi muud.

Peale heade isikuomaduste 
peavad õpetajal olema ka min
gite valdkondade teadmised.

Hariduses on näiteks mõned 
piirid kohutavalt täpselt paika 
pandud, nii et emakeele õpeta
ja tegeleb ainult emakeelega ja 
matemaatikaõpetaja matemaa
tikaga.

Aga kui veidi laiemalt vaada
ta, siis näeme, et enamik tea
dusharusid on kahe või mitme 
aine sümbioos. Hea õpetaja 
peaks saama interdistsiplinaar
se hariduse. Ühiskond vajab 
täna teistsuguse ettevalmistu
sega inimesi.

Keda koolitab siis õpetajate 
seminar?

Klassiõpetajaid (neile kehtib 
praegu veel mitu õppekava, aga 
me läheme üle uuele, 3+2 süs
teemile), muusikaõpetajaid ja 
alushariduse Õpetajaid, ka ava
tud ülikoolis õppijaid.

Mis saab neist, kes uue süstee
mi järgi vaid kolm aastat õpi
vad? Kõik ju  kaheaastasesse 
magistrantuuri ei mahu.

Tõenäoliselt kolm aastat õp
pinud ikkagi kooli minna ei saa. 
Loodame, et neil on võimalik 
oma õpinguid jätkata. Juba 
praegu on ilmnenud te n/e hulk 
läbirääkimata küsimusi, ka õpe
tajakoolituse raamnõuded ei 
ole veel täpselt paika pandud. 
Kui vastav komisjon oma töö 
lõpetab, hakkame rohkem sel
gust saama.

Kas siis 3-4 aasta pärast pole
gi koolidel kuskilt õpetajaid 
saada?

Kahjuks on üleminekupe
rioodil veel palju selgusetut.

Me ei tea sedagi, kas nõuded, 
mis täna vastu võtame, on viie 
aasta pärast sobilikud. Kuid sel
leks, et ajaga kaasas käia, peab 
saama õppekava muuta.

Kuidas hindasite koolijuhina 
eemalt vaadates seminari lii
tumist ülikooliga?

Seminarile on see kindlasti 
kasulik, sest ta eksisteeris sule
tud miniühiskonnana. Semina
ri ees avanesid ülikooli ressur
sid ja nii on tudengil võimalus 
paremat haridust saada.

Nüüd saab ju võtta aineid eri
nevatest teaduskondadest. 
Kindlasti on see kasulik ka õp
pejõududele, sest ülikool on 
teaduspõhine õppeasutus. Seni 
tegelesid seminari õpetajad 
teadusega suhteliselt vähe. 
Nüüd laienevad ka nendele

akadeemilisele personalile keh
tivad nõuded.

Milline oli üliõpilaste kon
kurss?

Mina ei ole kunagi millegagi 
rahul. Kui vaadata, et mõni aeg 
tagasi peaaegu polnudki kon
kurssi, siis nüüd on väike edasi
minek olemas.

Usun, et konkurss läheb suu
remaks, ja eriti siis, kui õpetaja
amet hakkab ühiskonnas väärt- 
ustuma. Sõnades ju tunnista
takse Õpetajaameti tähtsust, 
kuid kui paljudeni jõuab see, 
mida tähendab ikkagi 12 aastat 
noore inimese õpetamist ja kas
vatamist.

Millised probleemid on uuel 
töökohal?

Selles ühes Tartu ilusaimas 
majas Salme la, kus on ka linna 
üks kaunima kõlaga saale, valit
seb ruumikitsikus. Väljast pais
tab maja küll suur, kuid kasulik
ku pinda on vähe, ainuüksi sei
nad on meetripaksused. Nii et 
hoone vajab renoveerimist. Aga 
see on tavaline jutt, et raha 
vähe.

Minu jaoks on hoopis olulise
mad inimesed ise ja neisse tu
leks kõige rohkem investeerida. 
Et nad täna on Tartu Ülikooli 
õppejõud, paneb neile teatud 
vastutuse ja annab teatud õigu
sed. Meil on väga tublisid ini
mesi, kes õpivad magistran
tuuris ja doktorantuuris, loota 
on väärikat järelkasvu. Praegu 
on pedagoogika Eestis veel suh
teliselt nõrgalt arenenud.

Millised on üliõpilased?
Head. Olen näinud noori 

meeldivaid inimesi, kellel sil
mad säravad ja kes tahavad õp
pida. See vana maja on täis 
noori, kes õpetuseandjaid en
didki noorena hoiavad ja end 
pidevalt täiendama sunnivad.

U U D I S E D

Dekaani kandidaa
diks prof Jüri Sepp
Majandusteaduskonna dekaani 
kandidaadiks esitas praegune 
dekaan, majanduspoliitika prof 
Jüri Sepp rahvusvahelise ette
võtluse prof Urmas Varblase. 
Professorid Mait Miljan, Tiiu 
Paas ja Mart Sõrg esitasid kan
didaadiks prof Jüri Sepa.

Nõusoleku kandideerida an
dis Jüri Sepp.

Geenitehnoloogia 
foorum 2002
Tuleval reedel algab Tartus kaks 
päeva kestev rahvusvaheline 
geenitehnoloogia foorum. Kon
verentsi avab kell 9 Vanemuise 
Kontserdisaalis rektor Jaak 
Aaviksoo. Kolmanda foorumi 
teemaks on “Personaalne me
ditsiin: müüt või tegelikkus”.

Käsitletakse geeni- ja bioteh
noloogia sektoris toimuvaid 
arenguid maailmas, mis on saa
nud hoogu seoses inimese ge- 
noomi järjestuse määramisega.

Põhiteemad on geneetika, 
genoomika ja komplekshaigu- 
sed, geneetiline informatsioon 
ja uus majandus, genoomika ja 
bioeetika, geenivaramu projekt.

Esinevad tippteadlased, eks
perdid ja ärimaailma taustaga 
valdkonna võtmeisikud Euroo
past ja Põhja-Ameerikast. TÜ 
teadlastest on ettekanne prof 
Andres Metspalul.

Avati suhtlevate 
maalide näitus
TÜ Raamatukogus saab vaada
ta new age-kunstniku Salme 
Allikheina (sünd 1948) nn 
suhtlevate maalide näitust.

Allikheina maalid on positiiv
se energia kogumid, mille vaa
tamise võtmeks on enda süda- 
mesilmaga nägemine. Maalid 
on sündinud inspireerituna 
loodusest ja meditatsioonis või 
mõtluses olemisest.

Allikhein on õppinud Tartus 
kujutava kunsti kaugõppekur
sustel Kaja Kärneri juhatusel. 
Ta on osalenud ühisnäitustel 
Eestis ja Soomes, tema isikunäi
tused on olnud mitmel pool 
Eestis.

Meelis Pärtel on 
botaanikaprofessor
TÜ nõukogu valis juunis botaa
nika professoriks Meelis Pärteli.

Meelis Pärtel (sünd 1969) lõ
petas TÜ bioloogia eriala 1992, 
magistritöö kaitses 1993, 
filosoofialitsensiaadi kraadi sai 
Uppsala Ülikoolist 1994, dokto
rikraadi kaitses TÜs 1997. Ta 
on töötanud TA ZBIs ja ökoloo- 
giainstituudis ning TÜ botaani
ka ja ökoloogiainstituudis,
1998. aastast vanemteadur, 
1999-2001 järeldoktor Kana
das Regina Ülikoolis.

Uurimisvaldkonnad: liigifon
di hüpoteesi kontrollimine, nii- 
dukoosluste dünaamika, liigi
rikkus ja struktuur, taimekoos
luste kaitse jmt. Pärtel on Pä
randkoosluste Kaitse Ühingu 
mõtte algataja Eestis.

Meelis Pärtel.

Konkursieelsed hetked Veszpremis. kadri vider

Camerata Universitatis

L:

http://tam.org.ee
mailto:tam@ut.ee
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Õ N N I T L E M E

Jüri Sepp 50
9. septembril tähistab oma esi
mest juubelit majandusteadus
konna dekaan, majanduspoliiti
ka õppetooli juhataja prof Jüri 
Sepp.

1975 lõpetas ta ülikooli cum 
laude, kandidaadiväitekirja 
kaitses Eesti TA Majandusinsti
tuudis 1982 ja professori koha
le asus 1994. Väga tähelepanu
vääriv on juubüari tegevus ma
jandusteaduskonna arendami
sel nii prodekaani 1993-1996 
kui dekaani ametis 1996. aas
tast. Ta on jätkanud teaduskon
na kujundamist kaasaegseks.

Kindlasti ei ole administra
tiivtöö ühele tugevale teadus
mehele kõige meeldivam ko
hustus, kuid ta on suutnud 
seda teha niisamasuguse põh
jalikkusega, nagu ka oma tea
dustegevust arendanud. De
kaanina on Jüri Sepp olnud sü- 
mapaistev teaduskonna esin
daja kõikvõimalikes ülikooli ko
misjonides ja nõukogudes. Kee
rulisi juhtimisprobleeme lahen
dades tuleb sageli esüe tema 
majanduskübemeetiku hari
dus, mis võimaldab välja tulla 
probleemi kirjeldava mudeliga, 
millega saab probleeme tervikli
kult ja hästi põhjendatult la
hendada. Seetõttu on isegi üli

kooli tasemel tihti räägitud nn 
Sepa mudelitest, mis on leid
nud tunnustamist.

Ta on osalenud aktiivselt ka 
Eesti majanduse arendamisel 
kaubandusministri asetäitjana. 
Praegu on ta Eesti Panga nõu
kogu liige ja EV presidendi ma
janduskomisjoni esimees. Jüri 
Sepp on Eesti Majandustead
laste Seltsi president ning vüist- 
lasühingu Hermes juhatuse lii
ge. Suurele töökoormusele vaa
tamata on tal jätkunud alati ka
destamisväärselt tasakaalukust 
ja optimismi.

Palju õnne sünnipäevaks!

Kolleegid
majandusteaduskonnast

Atko-Meeme Viru 70
7. septembril on juubel välja
paistval sporditeadlasel ja spor- 
düiikumise tegelasel, emeriit- 
professoril Atko-Meeme Virul.

Atko Viru lõpetas TÜ keha
kultuuriteaduskonna 1955. 
1963 kaitses ta bioloogiakandi
daadi ja 1970 bioloogiadoktori 
kraadi, professorikutse on tal 
alates 1971. aastast. Tema eest
võttel loodud lihastalitluse labo
ris tehtud uuringud pälvisid 
rahvusvahelise tunnustuse.

Sügavale ja mitmekülgsele 
teadushuvile liitub juubilaril 
väljapaistev juhtimisanne, 
mida ta on näidanud spordime
ditsiini kateedri ning spordifü
sioloogia kateedri ja õppetooli 
juhtimisel ning dekaanina.

Prof Viru loengukursused on 
hõlmanud füsioloogiat, spordi
bioloogiat, teadustöö aluseid ja 
terviseõpetust.

Atko Viru oli olümpialiikumi
se traditsioonide jätkajaid taas
iseseisvunud Eestis ning 1989-
2000 Eesti Olümpiakomitee

asepresident ja Eesti Olümpia
akadeemia asutaja ning presi
dent aastani 2001.

Juubilari aktiivset eluhoiakut 
tunnustati 2002. aastal riikliku 
spordi elutööpreemiaga. Prae
gu jätkab Atko Viru oma kaua
aegset karskusliikumise ja ter
vete eluviiside edendamise 
tööd ühingu AVE presidendina. 
Mainida tuleb ka Viru sportlikke 
saavutusi -  ta on kolmekordne 
Eesti meister korvpallis.

25
Kristi Fomatškina,
laborant -1 0 . september

30
Riho Teras,
teadur -  11. september 

35
Inga Vainumäe,
assistent -  15. september

45
Riia Nelis,
TÜ esindaja Saaremaal -  12. 
september 
Marika Liivamägi, 
referent -  13. september 
Hannes Veinla, 
lektor, keskkonnaõiguse 
õppetooli hoidja -  13. septem
ber

50
Gennadi Timberg,
vanemassistent -1 1 . septem
ber

55
Aino Vindi,
valvur -  8. september

60
Jaak Jaagola,
elektrik-automaatik -1 0 . 
september
Heidi-Ingrid Maaroos,
professor, polikliiniku juhataja
-  12. september

65
Margareete-Helge Otter,
dotsent -  9. september

75
Jevgenie Kade,
koristaja -1 0 . september

E E S T I  R A H V U S K U L T U U R I  F O N D I  
S T I P E N D I U M I D E  K O N K U R S S

Eesti Rahvuskultuuri Fond on eraldanud 2002/2003. õppeaas
taks TÜ filosoofiateaduskonnale järgmised stipendiumid:
• 6 stipendiumi oma erialal väljapaistvatele bakalaureuseõppe 

üliõpilastele (1000 kr kuus, 10 000 aastas),
• 6 stipendiumi magistrantidele ( 1500 kr kuus, 15 000 

aastas).
Stipendiaatidega sõlmib ERF lepingu. Õppeaasta lõpul esitavad 
stipendiaadid ERFüe aruande möödunud õppeaasta tegevuse 
kohta. Stipendiumide määramisel võetakse aluseks õppeedu
kus ja erialane tegevus. Taotlused esitada rektori nimele õppe- 
ja üliõpüasosakonda (ph ruumi 120, Helina Riisalu) hiljemalt 
13. septembriks.
Taotlejal esitada:
• isiklik avaldus, milles toodud isikuandmed, hariduslik taga

põhi (koolid, kursused, tööpraktika, uurimistööd), plaan al
gavaks õppeaastaks, aadress, telefon, elektronposti aadress 
ja pangarekvisiidid (panga nimi, isikukonto number);

• tõend õppetulemuste kohta (õppeainete läbimisel saadud 
ainepunktid ja hinded, väljastab dekanaat); magistriõppe I 
aasta üliõpüasel koopia bakalaureuseõppe akadeemilisest 
õiendist;

• soovituskiri vastava eriala õppejõult (magistrandi puhul kor
raliselt professorilt).

Info: Ülle Hendrikson, tel 375 623; Helina Riisalu tel 375 622.

Ü L I Õ P I L A S T E L E  R A V I K I N D L U S T U S E S T

1. oktoobrist hakkab kehtima uus ravikindlustuse seadus, mis 
toob muudatusi ka üliõpilaste ravikindlustuses:
• üliõpilane ei pea haigekassakaardi pikendamiseks ise haige

kassa poole pöörduma, üliõpüaste andmed esitab haigekassa
le haridusministeerium;

• akadeemilise puhkuse ajaks ravikindlustus peatub. Erandid 
kehtestatakse sotsiaalministri määrusega (tervislikud põhju
sed jm);

• üliõpüase ravikindlustus kehtib tema nominaalõppeaja ulatu
ses. Üle nominaalaja õppivad üliõpüased ei kuulu enam 
ravikindlustatud isikute hulka. Nende kindlustuskaitse lõpeb 
üks kuu pärast nominaalõppeaja möödumist;

• üldjuhul kehtib ravikindlustus veel kolm kuud pärast ülikooli 
lõpetamist;

• enne tähtaega ülikoolist eksmatrikuleeritud üliõpilaste kind
lustuskaitse lõpeb üks kuu pärast eksmatrikuleerimist.

2002. aastal ülikooli astunud üliõpilaste ravikindlustuse and
med esitab haridusministeerium haigekassale 5. oktoobril. See
ga ei pea tudengid ise septembris haigekassasse pöörduma.

Need, kes soovivad ravikindlustust pikendada mingil põhju
sel enne 1. oktoobrit 2002, peavad esitama ise haigekassale 
tõendi üliõpüasstaatuse kohta (tõendi saab dekanaadist). Kaasa 
võtta pass ja seni kehtinud haigekassakaart.

Helina Riisalu
TÜ üliõpilasnõustaja, tel 375 622

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Tartu Ülikooli loengud ja 
praktilised tööd 2002/
2003. õppeaastal.

Kaheköiteline kataloog an
nab lühiülevaate TÜ ajaloost ja 
struktuurist ning infot õppe
süsteemi kohta.

Kataloogi põhiosa moodus
tavad 2002/2003. õppeaas
tal ülikoolis õpetatava 4993 
õppeaine Itiijed. Teise köite lõ
puosas on toodud õppeainete 
register ning inglise ja vene 
keeles õpetatavate ainete loe
telud.

TU Raamatupood asub Tartus, Ülikooli 11.
Avatud E-R 9-19, L 10-16. 

Ülikooli liikmeskonnale hinnasoodustus 10%!

Kui sulle meeldib reisida...
Kui tahad suhelda tudengitega üle Euroopa...

Kui soovid akadeemüisele haridusele lisa...

...SIIS ON SINU JAOKS AEGEEÜ!

AEGEE-Taitu infotunnid toimuvad teisipäeval, 10. ja nelja
päeval, 12. sept kl 18 TÜ ph r 102. Vaata www.ut.ee/aegee.

A N D R E A S  J A  DR E L M E R I C E  T R A K S I  N IM  
S T I P E N D I U M

edwcation
US,

The U.S. Government Affiliated 
Educational Advising Center

Eesti Abistamise Komitee 
USAs (Estonian Relief Com- 
mittee, Inc) poolt asutatud sti
pendiumile võivad kandidee
rida TÜ arstiteaduskonna 
doktorandid ja majandus- 
ning sotsiaalteaduskonna 
poliitilis-riiklike erialade ma
gistrandid ja doktorandid. Sti
pendium on mõeldud õpinguteks või praktiseerimiseks USAs 
või Euroopa riikides. A. ja dr E. Traksi nim stipendiumifond 
moodustub annetustest, selle suurus on 4000 dollarit.

Kandideerimiseks esitada:
• CV (koos kontaktandmeteja pangarekvisiitidega);
• väljavõte õpinguraamatust (kinnitatud dekanaadis);
• juhendaja soovitus;
• stipendiumi kasutamise projekt (eelarve);
• vastuvõtva teadusasutuse nõusolek.
23. septembriks Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusesse 
(TÜ Raamatukogu, Struve 1-325. Keskus avatud E-N 13-16, tel 
427 243, merlit@ut.ee).

Stipendiumi määramisel võetakse aluseks õppeedukus, moti
vatsioon edasiõppimiseks ja oma teadmiste hüisem rakendami
ne Eestis, samuti aktiivsus üliõpilaskonnas ning ühiskondlik 
tegevus. Komisjon saadab parimate kandidaatide dokumendid 
lõpliku otsuse tegemiseks Eesti Abistamise Komiteele.

ACTA DIURNA
9. septembril kell 16 toimub ph 
aud 102 vabade kunstide kutsu
tud professori Ain Kaalepi loen
gukursuse “Peatükke eesti kul
tuuriloost” sissejuhatav loeng. 
Teretulnud kõik huvilised! Info: 
Triin Lett, tel 375 669.

KURSUSED
“Feminist Political Philosophy” , 
praktilise filosoofia õppetooli eri
kursus (4AP), külalisprofessor 
Lynda Lange Toronto Ülikoolist. 
Toimumisaeg (al 9.9.) E ja N 18-
20, Lossi 3-223.
Kursus kestab kuu aega ja toi
mub inglise keeles. Keskendu
takse valitud kanooniliste filosoo- 
fiateoste (Platon, Aristoteles, 
Hobbes, Locke, Rousseau, 
Hegel, Marx, jt) feministlikule krii
tikale. Avatud kõigi erialade üli
õpilastele.

LOENGUD
Külalisprofessorite loengud spor
dipedagoogika õppetoolis:
9. septembril Jakobi 5-302:
10 Don Bailey (Kanada) 
“Physical Activity and Bone 
Density”
11 Omri Inbar (Iisrael) 
“Anaerobic Capacity”
10. septembril Jakobi 5-302:

10.30 Omri Inbar (Iisrael) 
“Cardiopulmonary Exercise 
Testing -  Clinical Diagnosis and 
Functional Evaluation” .

KAITSMISED
18. septembril kell 16.15 kaitseb 
nõukogu saalis Jelena Gerške- 
vitš doktoritööd “Formation and 
evolution of binary systems with 
compact objects” (Kaksiktähte- 
de süsteemide moodustumine ja 
evolutsioon kompaktse objekti
ga).
Juhendajad prof Ene Ergma 
(TÜ) ja dr hab Marek Sama 
(Poola TA CAMK). Oponendid 
dr (füüs-mat) G. S. Bisnovatyi- 
Kogan (Moskva Kosmiliste Uurin
gute Instituut) ja PhD Laurits 
Leedjärv (Tartu Observatoo
rium). Info: Hanno Ohvril, tel 375 
553.

TEATED
Austatud organiseerumata
meestudeng! Korporatsioon 
Rotalia ootab sind tutvuma meie 
traditsioonide ja liikmetega 11. 
ja 19. septembril kl 20 meie aja
loolises konvendihoones Tähe 3. 
Riietus soliidne.

TÜ Rahvakunstiansambel ootab 
endisi ja uusi tantsijaid ja muusi
kuid! Tutvumistreening 9. sep

tembril kell 18 Tartu Üliõpilasma
ja suures saalis.
Treeningud hakkavad toimuma 
samas kohas igal esmaspäeval 
ja kolmapäeval kell 18. Kõik huvi
lised on oodatud!

Tartu Ülikooli Akadeemiline Nais
koor võtab vastu uusi lauljaid! 
Repertuaar ulatub kirikukoraali- 
dest eesti rahvalauludeni, ba
rokkaja suurteostest populaar
sete muusikalideni. Koori juures 
tegutseb ka ansambel.
Kui sind hakkas asi huvitama, siis 
katsed toimuvad 3., 5., 10., 12.,
17., 24. ja 26. septembril ph aud 
128, algusega kell 17.
Ette palume valmistada ühe laulu 
omal valikul. Tule, laula ja sära! 
Info: Helen, 052 09 733, 
www.ut.ee/TYAN 
Afates 4. septembrist asub Teh- 
noloogiainstituut Riia tn 185 ruu
mides.
Uus kontakttelefon: 07 307 000. 
Postiaadress endiselt Ülikooli 18, 
Tartu 50090.

TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILI
NE SPORDIKLUBI 
Ujula tn 4 II korrus, e-post: 
sport@ut.ee, www.tysk.ee 
Marko Lukk -  võistlusspordi 
juht, tel 375 371, e-post: 
marko@tysk.ee
Karine Rüütel -  harrastusspordi

juht, tel 375 370, e-post: 
karine@ut.ee
MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline 
Spordiklubi pakub harrastus- ja 
võistlusspordiga tegelemise või
malusi kõigile huvilistele. Treenin
gud toimuvad Tartu Ülikooli spor
dibaasides.
NB! Alates 2002/2003 õppeaas
tast ei saa treeningu eest aine
punkte!
Eesti üliõpilaste kergejõustiku 
meistrivõistlustes on muudatus: 
toimuvad 11. sept TÜ staadionil 
kell 16. Info www.ut.ee/easl ja 
333 233, 052 57 624.

Tantsukoolitus Hugo Treffneri 
Gümnaasiumis.
Algkursus esmaspäeviti kell 
19.30 ja kolmapäeviti kell 20. Al
gajate jätkukursus teisipäeviti 
kell 19.30. Info: tel; 474248, 
05286482 ja ilmetiik@hot.ee 
ning triinJ@hotmail.com.

TÜ kunstide osakond vajab 
mees- ja naismodelle. Tel (056) 
601 719 Rein.

KINOS ILLUSIOON
www.hot.ee/kinoillusioon 

Ühikakutid -  kl 14;
Amelie -  kl 18;
Koletise ball -  kl 22; 
Eksperiment -  kl 16, 20.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1 /24 lk (44 x 64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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--------------------------------------------------------------- SUHPEKSE-Mf-I-Mi------------------------

Teaduskond keldri
ruumidest mäe otsa

V a rje  S o o ta k

Peaaegu kogu matemaati- 
ka-in fo rm aatika teaduskond  
alustas tööd uues majas 
Ui vi 2.

“See maja on matemaatikute 
unistuste tipp. Teaduskonnale 
hakati uut maja projekteerima 
juba 1967. aastal. Vahetunud 
on asukohad, muutunud maja 
suurus jne,” räägib dekaan prof 
Toivo Leiger. Kuid alles aasta 
tagasi pandi nurgakivi arvutus
keskuse lammutatud majaossa 
ning sinna kerkinud uus hoone 
on tudengeid täis, enamik õp
pejõude on üle kolinud.

Vanemuise 46 majja jäävad 
Leigeri sõnul kuni kõrvalmaja 
valmimiseni dekanaat ning teo
reetilise mehaanika ja mate
maatika didaktika õppetool. 
“Siis saame siinpool end rahuli
kumalt sisse seada ja pole mit
mekordset kolimist,” selgitab 
dekaan.

Nutika lt planeeritud

Dekaan on majaga väga rahul: 
“Ehitajad on kvaliteedile palju 
rõhku pannud ja hoone on, ar
vestades suhteliselt väikest pin
da päris mahukas”. Maja pro
jekteerinud firma AS RTG Pro- 
jektbüroo projektijuhi Alar 
Peedo sõnul oligi töö neüe huvi

tav selle poolest, et suhteliselt 
mahukas hoone tuli paigutada 
Toomele nii, et ta harmonee
ruks ümbritsevate hoonete ja 
kõrghaljastusega.

Leigeri arvates on maja päris 
nutikalt planeeritud: “Pole suu
ri pikki koridore, koridorid ja 
fuajeed on liigendatud omapä
raste nurgakestega, ümber lifti
de ja WC-de kulgeb teine väik
sem koridor, kahe viimase kor
ruse ühel osal on ühine väike 
klaaslagi, värvilahendus on rõõ
mus ja julge”,

“Tänu Toomel paiknemisele 
avaneb hoone katuseterrassilt 
ka suurepärane panoraamvaa
de Tartule,” märgib projektijuht 
Peedo. “Hoone kõrgus on 24 
meetrit (absoluutkõrgus on 91 
m ja26  cm).” 

Informaatikaüliõpilase Val
mar Everti meelest ei saa uusi 
ruume vanadega võrreldagi. 
“Kontrast Vanemuise 46 keldri- 
ruumidega on väga suur ja lõ
puks hakkavad kõik ühes kohas 
paiknema,” ütleb Evert.

Suur auditoorium

Dekaan tõmbab lahti maja kõige 
suurema auditooriumi ukse 
esimesel korrusel: “Selles kald
auditooriumis on 150 kohta, 
oleks vaja paarisajakohalist, 
kuid kasutame jätkuvalt ka Va

nemuise 46 suurt auditooriu
mi.” Auditooriumi õppetehnili- 
se sisustuse ostis teaduskond 
ise. “See läks päris kalliks, aga 
siin ei ole mõtet kokku hoida,” 
räägib Leiger. Ta toonitab, et ka 
tavaline kriit ja tahvel ei kao 
matemaatika õpetamise juurest 
kuskile, need tuleb vaid kombi
neerida uuemate vahenditega.

Võidab õpetam ine

Nullkorrusel on kõige suurem 
arvutiklass, mida saab ka vahe
seintega eraldada. Küsimusele, 
kas arvutikohtade poolest tea
duskond võitis, vastab dekaan, 
et mitte väga palju, sest teadus
konna arvutiklasse Laias täna
vas nad ise enam ei kasutanud. 
Suuremat võitu loodab dekaan 
arvutite poolelt, et õppetöö kva
liteet võidaks. “Kuigi oleme ise 
uusi arvuteid ostnud ja abi saa
nud nii ülikoolilt kui ka väljast
poolt, ei jätku igasse klassi uute 
arvutite ostmiseks raha. “Teise 
korruse arvutiklassi on aidanud 
võimsate kaasaegsete arvutite
ga sisustada firma Sun 
Microsystems,” märgib dekaan.

Tema sõnul olid aga kõige 
kehvemas seisus õppejõud, iga
ühel polnud oma töölaudagi. 
“Nüüd on professoritel ja dot
sentidel omaette kabinet, teised 
jagavad ruumi kahepeale.”

K õrvalm aja  saab valm is jaanuaris.

Suurim  auditoorium  m ahutab 150 inimest, зх varje  so otak
j

M AT E  M A A T I K A - I N F O  R M A A T I K A -  
T E A D U S K O N N A  Õ P P E H O O N E

Maksumus üle 33 mln kr, koos kõrvalmajaga üle 45 mln kr. 
6 korrust, pluss soklikorrus, üldpind -  3820 m2.
Ehitaja AS Rand&Tuulberg.
Projekteerija AS RTG Projektbüroo, projektijuht Alar Peedo, 

arhitekt Jelena Beljaeva

Nullkorrusel on kaks arvuti
klassi ja otsapidi jääb sellesse ka 
kaldauditoorium. Esimesel kor
rusel käib kohviku sisustamine. 
Teisele korrusele tulevad peale 
dekanaadiruumide põhüiselt 
auditooriumid ja arvutiklassid.

Kolmandal korrusel paikneb 
arvutiteaduse instituut, praegu 
on seal koha leidnud ka need 
töötajad, kes kõrvalmajas asu
ma hakkavad.

Neljandal korrusel on põhili
selt suuremad auditooriumid, 
aga allpool asuvatest ruumidest 
kõrgema laega. Projektijuhi 
Alar Peedo sõnul tegigi projek
teerimise keerukaks suure ruu
miprogrammi mahutamine et
teantud alale ja uue hoone si
dumine olemasoleva maja tre
pikojaga. “See tingis ka korrus
te kõrguse neljal esimesel kor
rusel. Neljas korrus on aga juba 
kõrvalhoonest kõrgemal,” mär
kis Peedo.

Viies korrus kuulub mate
maatilise statistika instituudile.

Samal korrusel on ka kaks 
tudengite seminariruumi.

Viimasele korrusele on en
nast sisse seadnud puhta mate
maatika instituut.

Jaanuaris teine maja

Dekaani sõnul hakkab kõik päri
selt toimima alles uue aasta al
gul. “Kõrvalmaja valmimise 
tähtaeg on 15. jaanuar.” 

“Suured klaasaknad on küll 
väga valgusküllased, kuid kuu
made ilmadega lähevad ruu
mid liiga palavaks,” seletab de
kaan. Üliõpilast Valmar Evertit 
häiris samuti liigne suvekuu
mus: “Pealegi ei saa suuri ak
naid lahti teha.”

Dekaan muretseb ka parkla 
puudumise pärast: “Arutusel 
on olnud mitu varianti, looda
me ikka parima lahenduse lei
da.”

Valmar Everti arvates peaks 
uues majas kindlasti ka suitse
tajatele ja jalgratastele koha 
leidma.

Eesti Pangaliidu 
kaugkoolitus nüüd TÜs
M a rt S õ rg
TÜ professor

6. septem bril allkirjastasid  
TÜ rektor akadeemik Jaak 
Aaviksoo ja Eesti Pangaliidu 
juhatuse esimees Indrek 
Neivelt Eesti Pangaliidu 
kaugkoolituse Tartu Ü likoo
lile üleandmise lepingud.

Kaugkoolitusprogrammi jät
katakse majandusteaduskonna 
rahanduse ja arvestuse insti
tuudis, kuigi koolitus ise toimub 
Tallinnas Õigusinstituudi ruu
mides.

Kaugkoolituskursustel on 
alates 1996. aastast osalenud

5900 õppurit finantssektorist, 
eeskätt pangatöötajaid. Praegu 
on õppijaid 151. Neli korda aas
tas registreeritakse kursustele 
uusi Õppijaid, juba septembris 
toimub järgmine vastuvõtt.

Kaugkoolituse ületulekuga 
loodavad mõlemad osapooled 
saavutada kaugkoolituse kvali
teedi ja populaarsuse edasist 
tõusu. Sünergilist efekti saavu
tatakse eeskätt integreerimise
ga ülikooli teiste õppekavadega. 
Kaugkoolitusprogrammi raa
mes õpetatavaid finantsdistsip
liine saaksid majandusteadus
konna üliõpilased õppida ka va
baainetena.

Õppekavade konverents TUs
l l la r i  Lään

12.-14. septem brini korral
davad TÜ haridusteadus- 
konna pedagoogika osa
kond ja õppekava arendus
keskus Hilda Taba (pild il) 
100. sünniaastapäevale pü
hendatud rahvusvahelise 
õppekavakonverentsi.

Plenaarettekanded käsitle
vad nii õppekavade arendami
se päevaprobleeme kui anna
vad ka tagasivaateid.

Eesti pedagoogidel on hea 
võimalus kuulata ettekandeid 
õppekavadest Soomes, Saksa
maal ja Sloveenias. Sektsiooni
des arutatakse õpetamismeeto
deid, põhioskuste problemaati
kat, koolituse põhimõtteid jm.

Hilda Taba oli maailmakuulus 
Eesti päritolu pedagoogika
teadune, kes lõpetas 1926. 
aastal Tartu Ülikooli, kuid kelle 
edasine elu- ja teadustegevus

seostub põhiliselt Ameerikaga. 
Hilda Taba ideed kõlavad värs
kena ka tänapäeval, seda eriti 
õppekava n-ö alt üles arenda
mise metoodikate (koostöös 
õpetajatega) ja õpilaste mõtle- 
misoskuste arendamise osas 
kodanikuõpetuse vahendusel. 
Tema põhiteos “Õppekava 
arendamine: teooria ja prakti
ka” (1962) sisaldab palju kasu
likku ka tänastele Õppekavate- 
gijatele. Taba üldistusi ja mõtte
avaldusi tsiteeritakse uusima
tes õppekava raamatutes. Kon
verentsi töökeeleks on inglise 
keel.

Info: www.ut.ee/cuiTiculum,
07 376 125 või jyrimae@ut.ee, 
Huko Laanoja, tel 07 376 125, 
huko@ut.ee.

T A N A  L E H E S

Intervjuu
Geenivaramu 
projektijuht Taavi 
Lai õpib TÜ 
doktorantuuris
LK з

Jätkub ülikooli 
uue arengukava 
planeerimise 
teema
LK 2

Prantsuse 
Teaduslik 
Instituut 80
LK 3

Teaduste 
Akadeemia 
esimesed uurija- 
professorid
LK 2

U U D I S E D

Dekaaniks valiti 
uuesti Jüri Sepp
11. septembril valiti majandus
teaduskonna dekaaniks uuesti 
majanduspoliitika prof Jüri 
Sepp. Teaduskonna valimisko
gu 35 kohal olnud liikmest hää
letas Sepa poolt 30.

Prof Jüri Sepp on dekaan kol
mandat korda.

Rahvusvahelise
välissuhtluse
konverents
11.-14. septembrini toimub 
Portos (Portugal) Rahvusvahe
lise Hariduse Euroopa Assot
siatsiooni 14. konverents, kus 
osaleb ka TÜ delegatsioon ees
otsas rektoriga.

TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi Sirje Üpruse sõnul on see 
ülikoolide välissuhete aasta kõi
ge tähtsam üritus. “Konverent
sil osalevad peale Euroopa üli
koolide välissuhete töötajate ka 
kolleegid Aasiast, Austraaliast, 
Ameerikast jm,” selgitas Üprus.

Ülikooli delegatsiooni kuulu
vad veel õppeprorektor, välis
suhete talituse ja õppeosakon
na töötajad. Rektor prof Jaak 
Aaviksool oli kavas ettekanne.

Tartu Ülikool tutvustab en
nast Portugalis ka näitusega.

Academica VI
Saksa-Eesti akadeemiline nädal 
toimub ülikoolis 28. septemb
rist 3. oktoobrini. Tänavu on 
teemaks “Ülikooli teadustradit- 
sioon: kohustus, eelis või välja
kutse?”.

Kavas on aulaloeng, diskus
sioon ja loengud teaduskonda
des.

http://www.ut.ee/cuiTiculum
mailto:jyrimae@ut.ee
mailto:huko@ut.ee
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U U D IS E D Strateegiline planeerimine algab 
välis- ja sisekeskkonna analüüsist

Treeninguõpetuse 
professoriks valiti 
Ants Nurmekivi
TÜ nõukogu valis nelja kandi
daadi seast treeninguõpetuse 
professoriks kehakultuuritea
duskonna spordipedagoogika 
instituudi dotsendi, peda- 
googikakandidaadi, endise 
tippsortlase Ants Nurmekivi 
(sünd 1941).

Nurmekivi lõpetas TÜ keha
kultuuriteaduskonna cum 
laude 1963, ped-knd 1974. 
Nurmekivi töötab TÜ kerge
jõustiku kateedris 1974. aas
tast, 1981. dotsendina, 1992. 
treeninguõpetuse instituudi ju
hataja ja professorina, 1997. 
aastast dotsendina.

Peamised uurimissuunad: 
erinevate treeninguvahendite 
ja -meetodite toime, kesk- ja pi
kamaajooksjate funktsionaalse 
ettevalmistuse struktuur jmt. 
Nurmekivi on üks Eesti Olüm
piaakadeemia asutajaliikmeid.

Eesti TA valis 
esimesed uurija- 
professorid
6. septembril kirjutasid kolme
poolsele lepingule alla esime
sed uurija-professorid TÜ tai
mefüsioloogia õppetooli juhata
ja, prof akadeemik Agu Laisk ja 
TÜ keemilise füüsika instituudi 
vanemteadur Asko Uri ning TA 
president Jüri Engelbrecht ja 
TÜ rektor Jaak Aaviksoo .

Võimekad teadlased on val
davalt koormatud õppetööga 
ülikoolides või uurimisrühma
de korralduslike küsimustega. 
Uurija-professori ametikoht 
võimaldab professoritel ja 
uuringuid juhtivatel ning dok
torante juhendavatel oma eri
ala tunnustatud teadlastel 
määratud aja jooksul kontsent
reeruda teadusuuringutele ja 
jõuda kiiremini uute teadustu
lemustem.

Uurija-professori tööga seo
tud kulutused kaetakse kuni 5 
aasta jooksul riigieelarvest eral
datud vahenditega.

Valik toimus 15 kandidaadi 
hulgast.

Keskkonnanäitus 
“Miks mina?”
18. septembril avatakse TÜ 
Ajaloo Muuseumis keskkonna
näitus “Miks mina?”.

Lasteaialastele ja kooliõpÜas- 
tele mõeldud väljapanekul on 
näha keskkonnajaama mudel, - 
jaamade kaart, prügimull, kom- 
postiussid jpm. Samuti saavad 
lapsed mängida prügi sorteeri
mise mängu, arvestada, kui 
palju vett läheb kaduma tilku
vast kraanist, joonistada jne.

Näituse eesmärk on õpetada 
väikestele kodanikele keskkon
nasõbralikku eluviisi.

Uus peasekretär
Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni uue peasekretärina töö
tab alates septembrist Lesley 
Wilson, tema asetäitjaks sai 
Andree Surcock.

Erik Puura
uue arengukava koostamist 
koordineeriva töörühma juht

Tõnu M e id la
geoloogia instituudi juhataja

Euroopast vaadatuna on 
Tartu Ülikooli positsioon  
Eestis 2002. aasta sep
tem bris kummaline.

Arenenud Euroopa ääremaal 
paiknevas pidevalt kahaneva 
rahvaarvuga väikeriigis, kus iga 
20 000 elaniku kohta on üks 
kõrgkool, koolitab TÜ umbes 70 
euro eest kuus spetsialiste, kel
le haridusest ja haritusest sõl
tub kogu riigi ja rahvuse tulevik.

Kui vaadata olukorda ühe 
nurga alt, siis on ülikooli soov 
saada arvestatavaks teadusüli- 
kooliks Euroopa teadus- ja hari- 
dusruumis juba kandnud vilja -  
oleme Euroopa tipus, kui indi
kaatorina kasutada teadustege
vuse finantseerimist ühe CC ar
tikli kohta. Tartu Ülikooli “stra- 
teegüised mõõdud” -  umbes 
40% Eesti kõrghariduse turu
osast, üle 50% teaduspublikat
sioonidest ning 2/3 edukast 
doktoriõppest on administraa- 
toreüe pilkupüüdvad. Kahjuks 
aga on absoluutarvud sellised, 
et Euroopas asetub Eesti ikkagi 
vähem arenenud ossa.

Kuidas edasi?

Quo v a d is ,  Tartu Ülikool? Üliõpilased 2. septembril 2002. and res  tennu s

Millised on kolm põhimuutust
K O LM  M Ä Ä R A V A T  M U U T U S T

* Euroopa haridus- ja teadusruumi jätkuv avanemine.
* Kõrghariduse nõudluse vähenemine Eestis.
* Teadlaskonna vananemine.

Meie kehtiv arengukava on oma 
põhiolemuselt positiivse alatoo
niga dokument, mis tõstab esüe 
ülikooli tugevaid külgi ning rõ
hutab temaga seonduvaid väär
tusi. Samas ei ole suures ja kil
lustatud ülikoolis pidevalt muu
tuvate väliskeskkonna tingi
mustes primaarne mitte mahu
ka dokumendi omamine, vaid 
strateegilise planeerimise prot
sess. Näiteks võib tudengikoha 
maksumuse ning sisemajandu
se koguprodukti suhte jätkuv 
langus torpedeerida mistahes 
arenguplaane ja muuta iseene
sele seatud vastutuse koor
maks.

Ülikooli eesmärgid ja tegevu
sed on määratletud seaduste ja 
põhikirjaga. Strateegilise plaani 
eesmärk ei ole neid korrata, 
vaid defineerida strateegilise 
arengu eesmärgid, mis aitaksid 
teha valikuid nii väljakutsete 
vastuvõtmisel kui ka kitsaskoh
tade lahendamisel.

Valm istuda m uutusteks

Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni enesehinnangu prog
rammi raames valminud aru
ande koostamisel analüüsisid 
käesoleva artikli autorid TÜ po
sitsiooni Eestis ja Euroopa hari
dusmaastikul senisega võrrel-

Ülikool vajab ühtset stratee
g ilis t platvorm i kõ ig is o lu li
seks peetavates valdkonda
des, olgu need siis õppetöö  
kvaliteedi tagamine, tehno- 
loogiavaldkonna ü likooli in
tegreerim ine või laboribaasi 
uuendamine.

Ilmselt on otstarbekas otsida 
võimalusi ülikooli struktuuri 
optimeerimiseks, sest ligi 3000 
töötajat ühendav 129 struktuu
riüksusest koosnev süsteem 
kaldub juba olemuslikult muu
tuma käsitamatuks. Samas on 
oht, et suur osa sisemisest ener
giast kulutataksegi struktuuri- 
muudatustele. Kõik, mida üli
kool suudaks saavutada -  leida

des erinevast lähtekohast. Üli
kooli senise tegevuse analüüs 
SWOT konfrontatsiooni metoo
dika alusel näib osutavat teatud 
ühekülgsusele -  me viitame 
meelsasti TÜ tugevatele külge
dele (millest väljapaistvaim on 
hea imago), kuid probleemidele 
eelistame pigem mitte tähele
panu pöörata. Nõrkuste sihi
teadlik vähendamine võib osu
tuda vähemalt niisama efektiiv
seks arengumootoriks kui tuge
vate külgede toetamine.

Ülikooli tänast arengumude
lit võiks iseloomustada kui eks
tensiivset kasvu, mis põhineb 
järsult laienenud vastuvõtul ja 
teaduse kiirel arengul. Selline 
teadlik kurss võeti 1998. aastal 
uuendatud arengukavas, mis 
nägi eelnevaga võrreldes ette 
tunduvalt radikaalsemat vastu
võtu kasvu. Praegu on seda ise
gi edestatud. Tänases demo
graafilises situatsioonis võiks 
sama mudeli alusel toimuv 
areng edukalt jätkuda veel 4-5 
aastat. Siiski tuleks valmistuda 
muutusteks ning teha stratee
gilised valikud lähitulevikus.

võimalusi akadeemilise potent
siaali suurendamiseks, taotleda 
kõigi vahenditega kõrgharidus- 
süsteemi tänasest paremat re
guleerimist -  on tulevikus tema 
jätkusuutlikkuse olulisteks ga
rantiideks. Loodame, et neid tu
levikunägemusi realiseerides 
suudame leida vastuse ka vana
le eksistentsiaalsele küsimusele 
“kuidas arendada ülikooli sa
maaegselt rahvusülikoolina ja 
rahvusvahelisel tasemel konku
rentsivõimelise teaduskeskuse
na”.

Ootame kogu ülikoolilt arva
musi, kommentaare ja visioone.

Tagasiside: Madis Saluveer, 
madis.saluveer@ut.ee.

Eesti kõrghariduspoliitika  
jätkuva umbmäärasuse 
taustal on s iiski kolm selgelt 
prognoositavat muutust, 
mis määravad nii TÜ kui 
kogu rahva tuleviku.

1. Euroopa haridus- ja  tea- 
dusruum avaneb üha roh
kem.

Konkurentsi ja ekstensiivse 
kasvu tingimustes pole ülikoolü 
olnud kapitali ega sisemist 
energiat selle teemaga seondu
vate võimaluste ja ohtudega si
hipäraselt tegeleda, kuigi vaja
dust on tunnetatud aastaid. 
Selle tõenduseks on ka ülikooli 
praegune arengukava, millesse 
kirjutatud tudengite arv on 
ammu ületatud, kuid samal ajal 
on välistudengite osakaalu 
hüppelise kasvu asemel toimu
nud hoopis Eesti tudengite osa
kaalu kasvust tingitud protsen
tuaalne langus. Samas, Tartu 
jääb Tartuks ka Euroopa Liidus 
ning ülikool peab end muutu
vas süsteemis strateegiliselt 
positsioneerima. Kindlasti ei ole 
uuenenud 3+2 Õppesüsteem 
kaugeltki optimaalne. Selle 
järkjärgulisel arendamisel tuleb 
varem planeeritu kõrval silmas 
pidada nii intematsionaliseeri- 
mise võimalusi kui ka taotleda 
kompromissitult üha kõrgemat 
kvaliteeti. Viimast ohustab piiri
de avanemine, mis meelitab 
hea keeleoskuse ja parima tea
duspotentsiaaliga järelkasvu 
end realiseerima hea sissetule
ku, kaasaegse teadusaparatuu
ri ning rahuliku turvalise tööat- 
mosfääri tingimustes mujal, kui 
need tingimused pole Tartus 
täidetud.

2. Teiseks mõjustab meid see, 
et sisenõudlus kõrghariduse 
järele peagi väheneb.

Selle aluseks on sündimuse 
langusest tulenev kindel demo
graafiline suundumus, mis seab 
esmalt ohtu maapiirkondade 
väikekoolid ning viib lõpuks ka 
Eesti kõrghariduse kardinaal
sele ümberkujunemisele. Prog
noosid näitavad, et üliõpilas
kandidaatide arv hakkab aasta
test 2006-2007 vähenema 
ning see suundumus süveneb 
kiiresti. Kasvule orienteeritud 
arengumudel kaldub vastuvõ
tuarvude võimalikul vähenemi
sel andma mitmesuguseid ne
gatiivseid tagajärgi. Mitmed 
ülikooli tänased tugevad küljed
-  eelkõige õppevormide ja ka
vade paljusus -  muutuvad uue
nevas olukorras problemaatili
seks. Saavutatud taseme säili
tamine (head produktiivsus- 
näitajad, kõrge doktoriõppe po
tentsiaal, edukas tasuline Õpe) 
läheb muutuvas olukorras üha 
raskemaks. Puudulikult regu
leeritud kõrgharidussüsteem 
vaid võimendab tekkivaid prob
leeme ja ülikool peab ise leidma 
teid nende lahendamiseks.

3. Kolmandaks paratam atu
seks on teadlaskonna üldine 
vananemine.

Selle eest pole kaitstud ka TÜ 
inimkapital, sest kogu riigi hari- 
dus- ja teadusasutustes tekki
vad järjepidevuse lüngad on 
vaja kuidagi katta. Süvenev 
doktorikraadiga spetsialistide 
nappus ning nõrk haridaste 
tööturg viivad selleni, et üha 
teravamalt tunnetame potent
siaalsete liidrite puudust. See 
tundub mõnevõrra üllatav olu

korras, kus tudengite arv lööb 
üha uusi rekordeid. Kujunenud 
olukord on vähemalt osaliselt 
Eesti kõrgkoolide, sh ka TÜ se
nise tegevuse tulemus ning sel
le põhjusi on vaja kriitiliselt 
analüüsida. Loomulik oleks vaja 
spetsialisti kutseoskuste aren
damise kõrval pöörata senisest 
rohkem tähelepanu haritud, 
arenemisvõimelise ja loova 
mõtlemisviisiga, juhiks sobiva 
isiksuse kujundamisele, kuid 
see on ülesanne, mida on kau
gelt lihtsam sõnastada kui täita.

Teadlaskonna üldise vanane
mise probleem puudutab ka 
ülikooli akadeemilist potent
siaali. Olukorras, kus ülikooli 
arengu määravad eelkõige 
tema materiaalsed ja intellek
tuaalsed ressursid, oleme tava
liselt harjunud esile tõstma esi
mese nappust. Intellektuaal
sest ressursist kõneldes rõhuta
me tavaliselt positiivset poolt -  
tugevaid õppe- ja teadusinsti
tuute ja väljapaistvaid tipp- 
teadlasi.

Ülikooli asend Eestis ja 
Euroopas kujundab ometigi 
reaalsuseks ka paiguti täitmata 
professuurid, ülekoormatud 
liidrid ja piiratud tippkaadri re
servi. Kuna intellektuaalne res
surss on ülikooli seisukohalt 
kriitiline (ei ruumid, laborid ega 
raha, omaette ega koos, loo üli
kooli), siis peame otsima võima
lusi selle suurendamiseks.

Esiletoodu pärineb uue stra
teegilise arenguplaani koosta
mist koordineeriva rühma töö
materjalist.

Ootame arvamusi!

mailto:madis.saluveer@ut.ee


13. september 2002 UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

AHHAA näitus paneb 
meeled proovile

Jalgpalliturniir 2002

Geenivaramu projektijuht Taavi Lai sirvib küsimustikku, mis paberkujul võtab enda 
alla 50 lk, elektrooniliselt kulub selle täitmiseks kuni üks tund. kristjan  kaljumd

Geeniuuringu kohta 
küsitakse liiga vähe

l l la r i  Lään

16. septem bril avab Tallin
nas Kalevi komm ivabrikus 
uksed TÜ teaduskeskuse  
AHHAA interaktiivne kogu- 
perenäitus “Ahhaa, šokolaa- 
dilabor!” .

Avatava haridusnäituse tee
mad on inimese meeled ja aju
tegevus. Külastajail on võimalus 
end proovile panna erinevates 
olukordades, jõudes kohati tõ
demuseni, et näüine ja tegelik ei 
pruugi just alati kgkku langeda.

Näitus on tänavu olnud juba 
Tartus ja Pärnus, seda on kokku 
külastanud 30 tuhat inimest.

AHHAA teaduskeskuse juha
taja Tiiu Silla sõnul on kõige 
menukam olnud maitsemeelt 
käsitlev osa “Magus Euroopa”, 
mis annab pildi ELi rahvastest 
nende šokolaaditraditsioonide

A ig a r A ab
jalgpalliturniiri 2002 
peakorraldaja

Veel enne Tartu tudengite  
sügispäevi to im ub Tartu 
kõrgkoolide tudengitevahe- 
line ja lgpa llitu rn iir 2002.

Jalgpalli üha suureneva po
pulaarsusega on jalgpall ka tu
dengite seas kogumas aina suu
remat hoogu. Iga-aastasest 
EPMÜ teaduskondadevaheli- 
sest jalgpalliturniirist on välja 
kasvanud Tartu kõrgkoolide va
heline tumiir. Sellel aastal teeb 
EPMÜ Üliõpilasesindus koos
tööd Eesti Akadeemilise Spor
diliidu ja ööklubiga XS. Tege
mist ei ole kõrgkoolide esindus- 
võistkondade omavahelise heit
lusega, vaid see on suunatud 
kõikidele tudengitele. Seoses 
sellega on ka võistkondade 
koosseis tavapärasest erinev. 
Võistkond koosneb 7 mängijast: 
5 mehest ja 2 naisest. Ametlik 
avamine on 26. septembril öö
klubis XS, kus võistkondade 
kaptenid loosivad end alagrup
pidesse. 27. septembrist 3. ok
toobrini toimuvad algrupi,

T iit  A r ik o
TÜ klassikalise filoloogia 4. 
aasta üliõpilane

Kirjastuselt Eesti Keele S iht
asutus ilmus uus ja väärikas 
õppevahend, ladina keele 
õpik humanitaarerialade üli
õpilastele “ Studia Latina” .

Selle autorid on TÜ professor 
Anne Lill ning TÜ klassikalise 
filoloogia eriala lõpetanud Ma
ria Kanter ja Merike Ristikivi. 
Õpiku ettevalmistamisele ja 
väljaandmisele aitasid kaasa 
paljud, teiste hulgas prof Suliko 
Liiv initsiaatorina ning Martin 
Ehala TPÜ arenduskomisjonist, 
kes hoolitses projekti rahalise 
külje eest.

“Studia Latina” autorid on 
lähtunud just õppija praktilis
test vajadustest ning õpik, mis 
on mõeldud ka iseseisvaks ha
rutamiseks, on esimene oma
taoline just eestikeelsele Õppi- 
jaskonnale.

Õpikusse on lisatud põhjalik
ke selgitusi ning näpunäiteid la-

kaudu. Kohapeal on ka külasta
jail võimalus proovida oma kätt 
šokolaadi valmistamisel. Toor
ained eraldas Kalevi kommivab
rik, oma toetuse näitusele on 
andnud Euroopa Komisjon.

Lisaks šokolaadilaborile on 
võimalus seigelda peegellabü- 
rindis, pikutada naeltel fakiiri- 
voodis jms.

Üks põnevamaid asju on kivi- 
tunnel, mille seinad pannakse 
liikuma. Tunnelis vübijal hakkab 
ka põrand jalge all tugevasti 
“kõikuma”, ehkki tegu on vaid 
meelepettega.

“Ahhaa, šokolaadilabor!” 
jääb avatuks 13. oktoobrini. 
Näitusele pääseb Kalevi muu
seumi kaudu, sissepääsuga Ko- 
hüa tänavas, iga päev kell 10-
18.

Lisainfot saab aadressilt 
www.alihaa.ee.

poolfinaal-ja finaalmängud.
Jalgpalliturniir lõppeb auta

sustamisega ja aftetpartyga 3. 
okt õhtul ööklubis XS. Võistluste 
täpsem reeglistik on üleval õp
pehoonetes ja üliõpilasesindus- 
tes. Võistkondi saab registreeri
da TÜ ja EPMÜ üliÕpüasesin- 
dustes.

Peale tõsiste võitlusheitluste 
oodatakse tudengite algatust 
oma võistkonna atraktiivsel 
riietumisel, ning fännklubi kaa
samist. Loomulikult peaksid 
olema fännidel ka omad lipud, 
pasunad, trummid. Nii avamis- 
kui lõpetamispeol toimuvad 
mitmesugused võistlused jalg- 
pallihimulistele tantsusõprade- 
le ning fännid saavad oma hää
le lahti karjuda kisavõistlusel. 
Lisaks kolmele parimale jalgpal
limeeskonnale, autasustatakse 
parimat väravakütti, värava
vahti, parimat naisjalgpallurit 
ja atraktiivsemat võistkonda.

See jalgpallivõistlus on väärt 
osalemist, sest peale spordi ja 
meelelahutuse on võimalus 
saada osaliseks soliidsest au
hinnalauast.

Vt: www.eau.ee/-~epmyyv/.

dina keele grammatikaga tut
vumiseks, mida hõlbustavad ka 
asjakohased võrdlused eesti, 
inglise ja saksa keelega. Toodud 
on ka kasulikke nõuandeid ladi
nakeelse teksti tõlkimiseks ning 
samuti antiikautorite tekste, 
mille peal õpitut praktiseerida.

Euroopa kultuuri ja kirjandu
se lätete tundmaõppimiseks on 
nüüdsest märksa suuremad 
võimalused.

K r is t ja n  K a lju n d

Sihtasutuse Eesti Geeniva
ramu pro jektijuht ja TÜ ter
vishoiukorralduse dokto
rant Taavi Lai räägib oma 
tööst ja õpingutest.

Kuidas Geenivaramul läheb?
Ma arvan, et Geenivaramul 

läheb hästi. Praegu on testpe- 
riood, mille käigus Geenivara
mu kontrollib kõigi andmekogu
mis- ja andmetöötlussüsteemi
de, sealhulgas logistika tööval- 
midust.

Esimesed vereproovid peak
sid jõudma laborisse septembri
kuus.

Kuidas töö Geenivaramus 
välja näeb -  skafandrid ja  
sõrmejäljeskännerid nagu 
acöon-filmides?

Mina töötan ainult arvutiga ja 
saan seda teha mulle sobival 
ajal ja mulle sobivas kohas. La
borisse pole mul põhimõtteliselt 
vajadust minna.

Milline on Teie roll Geeniva
ramu projektis?

Olen peaaegu aasta tegele
nud Geenivaramu tervisesei- 
sundi küsimustiku koostamise
ga ning uurinud erinevaid või
malusi selle läbiviimiseks. Gee
nivaramu on ka suur rahvasti- 
kuküsitlus, mis tähendab, et kü
simustik peab töötama väga eri
nevates tingimustes.

Andmete kogumine toimub 
inimgeeniuuringute seadusega 
lubatud piires. Seaduse erine
vaid tõlgendusvõimalus! oleme 
arutanud andmekaitseinspekt- 
siooniga ja tänaseks jõudnud 
kokkuleppele ka nendes punk
tides, kus esialgu arvamused 
lahknesid. Vastavalt sellele on 
ka küsimustikku muudetud.

Kas pidite seadusepiirangute 
tõttu küsitlusest ka midagi 
välja jätm a?

Geneetikud oleksid soovinud 
küsida rohkem sugulaste, eel
kõige külgsuunas sugulaste -  
õdede ja vendade -  kohta.

Seadus ütleb aga selgelt, et 
küsimusi võib esitada vaid üle
nevate ja alanevate sugulaste -  
laste ning vanemate ja vanava
nemate -  kohta. Inimgeeni
uuringute seadus ei luba ge
neetilist sugupuud avaldada 
isegi mitte geenidoonorile, see
ga on sugupuu kohta koguta
vad andmed mõeldud vaid gee- 
nikaartide koostamise hõlbus
tamiseks.

Kas küsimustik on nüüd lõpli
kult valmis?

Pilootprojekti puhuks oleme 
joone alla tõmmanud, aga pä
rast seda mingid muutused 
kindlasti tulevad. Eelkõige sel
leks, et teha vastamist veelgi 
lihtsamaks ja mugavamaks.

Kuivõrd andmeid kogutakse 
niivõrd paljudelt inimestelt, on 
küsimustik elektrooniline, mis 
tähendab, et andmeid ei pea 
sisestama topelt.

Kõik küsimused on eelkodee- 
ritud -  neile on olemas valikvas- 
tused, sest teisiti oleks müjoni 
inimese andmeid väga keeruli
ne töödelda.

Kas ja  kuidas Tartu Ülikool 
Geenivaramuga seotud on?

Otsest seost ei ole, küll aga on 
mitmed TÜ spetsialistid aida
nud ja konsulteerinud küsi
mustiku koostamisel. Laiemas 
plaanis vaadates on TÜ-1 Kliini
kum, kust esialgsete ideede ko
haselt võiks kunagi vastavate 
kokkulepete ja ühiskondliku 
konsensuse korral geenidoono- 
rite andmeid täpsustada ja 
täiendada, nagu see ka seadus
tes kirjas on.

Tartu on Geenivaramu asu
kohaks väga sobilik, kuivõrd siin 
on nii geneetika kui teised tea
dusharud piisavalt hästi esin
datud -  see on projekti läbivii
miseks hädavajalik.

lisaks on ju  Tartu ainus koht, 
kus Eestis meditsiiniharidust 
saab.

Geenivaramu projekti puhul 
on meditsiiniharidus vaid üks 
valdkond. Korraldusliku ja ma
jandusliku poole jaoks on aga ka 
teiste erialade spetsialistid väga 
vajalikud.

Kui projekt alguse sai, oli üle
kaalus eelkõige teaduslik pool. 
Käimasaamiseks tuli suuremat 
tähelepanu pöörata majandus
likule poolele. Hiljem tõuseb 
otse loomulikult esiplaanile taas 
teadus -  andmete kogumine, 
analüüsimine ja tõlgendamine.

Kuidas kommenteerite ini
meste hirmu, et geeniandmed 
võivad lekkida kindlustusfir
madele, tööandjatele jt?

Selles osas kaitseb inimesi 
seadus. Kõige olulisem punkt 
on siin hoopis mujal -  kellele 
geenidoonor ise annab loa oma 
andmeid kasutada. Sellise loa 
andmise puhul peaks geeni
doonor kindlasti põhjalikult jä
rele mõdema.

Mind üllatab, kui vähe küsi-

G E N E E T I K A G  А 
S E O T U D
K O D U L E H E K Ü L G I :

www.geenivaramu.ee
www.genomics.ee
www.egeeninc.com
www.geneforum.ee
www.ebc.ee
www.estshg.ebc.ee

musi inimesed selle projekti 
kohta esitavad. Arvan, et see on 
suuresti seotud meie lähimine
vikuga, mil küsimuste esitami
ne ei olnud eriti soositud.

Geenivaramu saab küll and
meid jagada, aga see, mis alus
tel ja milliseid andmeid, peaks 
lähtuma suuresti just inimeste 
soovidest.

Millised on Eesti võimalused 
maailma ulatuses geeni
uuringutes kaasa rääkida?

Positiivseid näiteid Eesti gee
niuuringute tasemest on palju. 
Ka Geenivaramu projekt on 
ainulaadne selles mõttes, et 
haarab peaaegu kogu elanik
konda. See loob hea pinnase 
edasisteks uuringuteks.

Eesti teadusasutused saavad 
Geenivaramu andmeid kasuta
da tasuta, mis loob Eesti tead
lastele head arenguvõimalu
sed.

Kuidas töö õpingutega haa
kub?

Kuivõrd minu doktorantuuri 
teemaks on küsitlusuuringud, 
täiendavad koolja töö teineteist 
väga hästi. Juhendan üht prak- 
tikarühma ja äsja algas ka me- 
ditsiinieetika kursus.

Huvi meditsiinieetika vastu 
ongi suuresti tänu Geenivara- 
mule esile pääsenud, kuna iga 
küsimustiku koostamisel ja 
uuringu läbiviimisel peab iga
külgselt kaaluma, kuidas see 
võib mõjutada neid inimesi, kes 
on nõus osalema. Teadliku 
nõusoleku ja inimeste infor
meerimise küsimused on hetkel 
minu jaoks väga aktuaalsed. 
Näiteks sugulaste kohta küsi
muste esitamise teemal oli aas
ta alguses TÜ Eetikakeskuses 
arutelu, kus ma esinesin ette
kandega ja sain kinnitust oma 
senistele arusaamadele.

Ka tulevastele geenidoonori- 
tele võib soovitada, et nad aru
taksid sellega seonduvad prob
leemid sugulastega läbi.

Kavatsete ka ise Geenivara- 
musse verd anda?

Eks aeg näitab.

U U D I S E D

Esseekonkursi võit 
tuli Tartu Ülikooli
Geenitehnoloogia Foorumi raa
mes korraldatud tudengite es- 
seekonkursü “Eesti edu eeldus” 
sai I koha (auhind 10 000 kr) 
TÜ bioloogia-geograafiateadus- 
konna II aasta üliõpüane Martin 
Meltsas. Teisele kohale (5000 
kr) tuli Marko Saag TÜ Õigus
instituudist.

Prantsuse Teadus
lik Instituut 80
21. ja 22. septembril toimub TÜ 
Raamatukogus Prantsuse Tea
dusliku Instituudi 80. juubelüe 
pühendatud interdistsiplinaar
ne konverents “Relecture et 
decouverte. Ülelugemine ja 
avastamine”.

Konverentsi eesmärk on viia 
kokku erinevate tekstide luge
jaid, et jagada ja arutada tÕl- 
gendamisalaseid kogemusi. 
“Miks ma sellest aru ei saa?” 
“Miks mulle tundub, et mind ei 
mõisteta?”, “Millest on õieti 
jutt?” jms on küsimused, mis 
ühendavad eri distsipliinide 
uurijaid.

Kirjanduslike, juriidiliste, aja
looliste, loodusteaduslike ja 
matemaatilis-formaalsete teks
tide tõlgendamisest kõnelevad 
Danielle Risterucci-Roudnicky, 
Jean-Pascal Ollivry, Francis 
Segond, Leo Võhandu, Marge 
Käsper, Tanel Lepsoo, Marju 
Luts, Aadu Must, Raivo Mänd, 
Jaanika Päll, Silvi Salupere, 
Katre Talviste ja Jan Willemson. 
Vaadeldavate probleemide või
malikult mitmekülgseks valgus
tamiseks on pärast iga ettekan
net kavas arutelu.

Vt: www.tdl.ee/~tanel/pti.

Muudatusi TÜ 
sporditegevuses
TÜ nõokogu likvideeris keha
kultuuriteaduskonna koossei
sus oleva spordikeskuse.

Dekaani prof Vahur Ööpiku 
sõnul on juba mõnda aega toi
munud ülikooli sporditegevuse 
ümberkorraldamine, müle ees
märk on koondada sporditege
vusega seotud funktsioonid 
ühtsesse struktuuri -  MTÜsse 
TÜ Akadeemiline Spordiklubi. 
“Spordikeskuse ülesanne oli 
teaduskonna õppekavadele 
vastava õppetöö läbiviimine, 
millega tegeldakse edasi, ning 
TÜ sporditöö korraldamine. 
Uuest õppeaastast täidab vii
mast ülesannet akadeemiline 
spordiklubi,” selgitas Ööpik.

TÜ jäi teiseks
Üliõpilaste kergejõustikuvõist
luste rändkarika võitis EPMÜ 
(üks punkt TÜst rohkem).

Eesti Akadeemilise Spordüii- 
du arendusjuhi Tiina Beljaeva 
sõnul olid TÜ sportlased mitmel 
alal esimesed: Maidu Laht jook
sis 100 m 11,10 (-0,4) ja 400 m 
48,75, Riho Kallaste ületas tei
vashüppes 4.00 m, Ahti Peder 
lennutas oda 66.96 m. Neidu
dest oli 100 m jooksus kiireim 
Jane Kalda 13,11, Jaanika Me- 
riküll läbis 100 m tõkkeid ajaga 
14,49, Lea Saapar hüppas tei
vast 3.40, Terje Matsik tõukas 
kuuli 11,29 ning heitis ketast 
41.64, Gudrun Kaukver viskas 
oda 39.50. 4x100 m teatejook
su võitis TÜ ajaga 47,57 (Julia 
Krasnova, Jane Kalda, Oliver 
Lukasson, Maidu Laht).

“Mitmele üliõpilaskergejõus- 
tiklasele on eesmärgiks jõuda
2003. aasta suveuniversiaadile 
Lõuna-Koreas Daegus. Enne 
seda saab head vormi näidata 
rahvusvahelistel SELLi mängu
del maikuus Kaunases,” märkis 
Beljaeva.

K O N T S E R T
neljapäeval, 19. sept kell 19 TÜ aulas 

Düsseldorfi Heinrich Heine nim Ülikooli sümfooniaorkester, diri
gent Silke Löhr. Kavas: R.Wagneri 3. vaatuse sissejuhatus oope
rist “Parsifal” , A. Pärdi Sümfoonia nr.1 (Fratres), F, Mendelssohn- 
Barthoidy Sümfoonia nr.5. Piletid 25 ja 50 kr kohapeal.

"Studia Latina"

http://www.alihaa.ee
http://www.eau.ee/-~epmyyv/
http://www.geenivaramu.ee
http://www.genomics.ee
http://www.egeeninc.com
http://www.geneforum.ee
http://www.ebc.ee
http://www.estshg.ebc.ee
http://www.tdl.ee/~tanel/pti
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Õ N N I T L E M E

Margareete Otter 65
9. septembril tähistas 65. sün
nipäeva farmakoloogia insti
tuudi dots Margareete-Helge 
Otter, kes on olnud tervele 
põlvkonnale Eesti proviisoritele 
ja ka paljudele arstidele farma- 
koloogiaalaste algteadmiste 
andja ning hilisem täiendaja 
lektori ja kirjutiste autorina.

Farmaatsiaõpingute käigus 
tekkinud esimene kokkupuude 
farmakoloogiaga sai Otteri eri
alaks 1977. aastal TÜ psühho- 
farmakoloogia laborisse teadu
rina tööle asudes. Sellele eelnes 
kandidaadikraadi kaitsmine ja 
mitmeteistaastane teadustege
vus taimebiokeemia vallas TA 
Eksperimentaalbioloogia Insti
tuudis. 1986. aastast oli Otter 
TÜ farmakoloogia instituudi 
dotsent.

Teadustööd käsitlevad psüh- 
ho-, käitumis- ja kronofarmako- 
loogiat. Eraldi uurimissuunaks 
on olnud ealine ja arengufar- 
makoloogia ning viimastel aas
tatel narkootikumide kasutami

se levimus ja selle muutused 
Tartu üliõpilaste hulgas.

Otter on aktiivselt tegelnud 
Eesti rohuteaduse ja arstitea
duse ajaloo uurimisega.

Olulise osa M. Otteri kirjutis
test moodustavad populaartea
duslikud artiklid ja raamatud 
rohuteaduse erinevate aspekti
de kohta.
Kolleegid TÜ farmakoloogia 

instituudist

Arne Laos 65
14. septembril on sünnipäev 
kehakultuuriteaduskonna õp
pejõul Arne Laosel, kes on tu
dengitele korvpalliõpetust jaga
nud mitme aastakümne vältel.

Juubilar lõpetas TÜ kehakul
tuuriteaduskonna 1961. aastal 
ning jõudis 15 aastat hüjem siia 
õppejõuna tagasi. Vahepeale jäi 
sportlasekarjäär ning töö noor- 
tetreenerina Tartus. Arne Laos 
mängis Tartu Kalevis ajal, mil 
meeskond osales suurriigi 
meistrivõistlustel -  1964 ja 
1965 tuldi kuuendaks. Eesti 
meistritiitli on Arne Laos saa
nud TÜ võistkonna koosseisus 
kahel korral -  1958. ja 1959. 
aastal. 1976 asus Laos tööle ke
hakultuuriteaduskonna sport
mängude kateedris ning on sel
lest ajast treeninud ülikooli mit
me koosseisu korvpallimees- 
kondi.

Arne Laose tegevuse eduku

sest õppejõuna annavad tun
nistust tema käe alt sirgunud 
arvukad treenerid, kes Eesti 
korvpallielu edasi viivad. Juubi
lari aastakümnetepikkust tööd 
korvpalliteoreetiku ja -prakti
kuna kroonis kaua oodatud 
“Korvpalliõpik”, mis möödunud 
aastal ilmus.

Heino Variku 50
Igal sügisel ja kevadel küsid Sa 
meilt suuri sümi: kas tudengi- 
päevad tulevad või ei? Aastad 
seda Sinult ei küsi -  nemad 
lihtsalt kuhjuvad.

Olgu Sul kanda või pool sa
jandit, ikka tiirlevad Su ümber 
noored. Ja me ütleme Sulle, 
miks: Sinu elurõõm, särts ja si
hikindlus innustavad meidki te
gudele.

Soovime Sulle jõudu Tartu 
vaimu kandmisel!

Sinu kultuuriklubilased

TÜ võtab TÜ Õigusinstituudi raamatukokku tööle

klienditeenindaja
kelle ülesanne on lugejate teenindamine, töö teavikutega ning 
kogu korrashoid.

Edukal kandidaadil on:
• kesk(eri)haridus,
• head koostöö-ja suhtlemisoskused,
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil,
• arvutioskus,
• soovitavalt teenindusalane töökogemus.

Töökoht asub Tallinnas.
Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele ning 
elulookirjeldus hiljemalt 17. septembril TÜ personaliosakon- 
da (rvalk@ut.ee, ruum 302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 
(07) 375 141, e-post personal@ut.ee.

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 FO UN DATIO N

19. septembril kell 12 TÜ aulas

Kuidas saada raha?”
Sihtasutuse stipendiumikonkurssidest, rahataotlemisest ja 
sihtasutuse ülesehitusest räägivad sihtasutuse juhatuse liik
med Sten Soosaar ja Indrek Mustimets.

Esitlus on tasuta. Oodatud on küsimused ja ettepanekud! 
Info: Indrek Mustimets 050 63 076 ja im@ut.ee.

F O R E IG N  T E A C H E R S / S C H O L A R S !

Two years ago the former foreign lecturer from Hungaria took 
the initiative to gather all foreign university teachers working in 
Tartu, to a meeting at Wilde. That was the new start of a union 
or club for foreign teachers in Tartu - later often called 
“Dorpater Dozentenabend' after a similar institution in 
Dorpat/Tartu, in the 1930s.

We want to continue this tradition. It was announced to those 
participating in the reception for foreign students and teachers, 
given by the Reetor on Monday 2nd September. Then Reetor 
Aaviksoo promised to sponsor wine for our first meeting. Later 
on, the International Office has shown interest in this aetivity, 
and they will probably support us in the future.

The first meeting this autumn will take place at “Paabel”, 
Ülikooli 17 (just opposite the main entrance of the main 
building, on Wednesday the 18th of September, at 19.00. Just 
check on the third floor (Skandinavistika) where exactly the 
meeting will be held.
Preliminary programme:
• Opening adress by professor Stig Örjan Ohlsson.
• Dr Jürgen Beyer opens the bottles from the reetor.
• The participants present themselves.
• Discussion about aetivities of the “Dorpater Dozentenabend”.
• When the bottles are emptied the meeting is over.
We suggest that everybody brings some snaeks for common use 
- specialities from the different countries of the participants are 
very welcome!

Please give a note to all those who might be interested in 
joining the club! And, please, let us know that you will come, by 
a short e-mail, headed Dorpater Dozentenabend, to 
viivikav@ut.ee

Jürgen Beyer, Ph.D., külalisprof, Germany 
Rene Kegelmann, Dr.Phil., külalislektor, Germany 

Stig Örjan Ohlsson, Fil.dr, külalisprof, Sweden 
Elina Waris, Fil.dr, külalisteadur, Finland

30
Maarja Öpik,
laborant -  17. september

35
Inga Vainumäe,
assistent -  15. september 
Merike Petuhov, 
vanemlaborant -  17. 
september

40
Valdo Kuusemets,
vanemteadur -  17. september

45
Arne Sellin,
dotsent -  16. september 
Krista Lukka, 
raamatukoguhoidja -  18. 
september

50
Leida Rõivassepp,
metoodik -  16. september 
Urve Liin,
assistent -  18. september 
Heino Variku, 
direktor -  18. september

Raul Narits,
professor, instituudi juhataja 
- 19. september

55
Kaur Alttoa,
lektor -  14. september 
Jaanus Paal,
erakorraline professor -  16. 
september 
Tiia Rosenberg, 
vanemlaborant -  19. 
september

60
Tiina Tenno,
teadur -  16. september

65
Margareete-Helge Otter
dotsent -  9. september 
Arne Laos,
erakorraline õpetaja -  14.
september
Elvi Roots,
valvur -  17. september

TÜ võtab üld-ja molekulaarpatoloogia instituuti tööle

laborandi,
kelle ülesanne on geneetikalaboris toimuva teadustöö assis- 
teerimine ning geneetika praktikumide ettevalmistamine.

Edukal kandidaadil on:
• erialane keskeri- või kõrgharidus (meditsiin, bioloogia, kee

mia),
• head koostöö-ja suhtlemisoskused,
• hea võõrkeel(t)eoskus,
• hea arvutioskus,
• hea käeline täpsus.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, eluloo
kirjeldus ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 
16. septembril TÜ personaliosakonda (ruum 302, Jakobi 4, 
51014 Tartu). Info: tel (07) 375 145, e-post personal@ut.ee.

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

English
Macmillan English 
Dictionary for Advanced 
Learners,
Macmillan 2002

Mahukas ja kaasaegne õp
puritele mõeldud sõnaraamat 
sisaldab üle 100 000 märksõ
na. Sõnaraamatut on lihtne 
kasutada: seletused on lühi
kesed ja konkreetsed, eraldi 
on välja toodud aktiivsesse 
sõnavarra kuuluvad sõnad, li
satud on märkused sünonüü
mide, metafooride, kollokat- 
sioonide ja enamlevinud viga
de kohta. Üle tuhande sõna on 
seletatud piltide abil. Lisatud 
on lühiinfo arvutialase terminoloogia ja äriinglise keele kohta.

TÜ Raamatupood asub Tartus, Ülikooli 11.
Avatud E-R 9-19, L 10-16.

Ülikooli liikmeskonnale hinnasoodustus 10%!

KURSUSED
TÜ kunstide osakond koostöös 
Eesti Muusikaakadeemiaga kuu
lutab välja sügissemestriks all
järgneva valikkursuse kõigile 
soovijatele:
EESTI MUUSIKA AJALUGU 
(FLKU.02.011, 2 AP, E), õppe
jõud Tiia Järg. Toimumise ajad 
E, T 16.-17. sept., 7.-8.okt., 11,- 
12. nov. ja 2.-3. dets: esmaspäe
viti kell 14.15-17.30 ja teisipäeviti 
kell 10-14.
Loengud toimuvad Lai 34-72. 
Info kunstide osakonnas Lai 34 
III k„ tel 375 669 Triin Lett, re
gistreerimine ÕIS-is või kunstide 
osakonnas.

FLLE.00.006 Võru keel II, 2AP 
Õppejõud Sulev Iva 
Kursuse eesmärgiks on võru
keelse suulise ja kirjaliku väljen
dusoskuse põhialuste omanda
mine. Kursus on mõeldud neile, 
kes on läbinud kursuse Võru 
keel I (FLEE.02.067) või mingil 
muul moel võru keelega varemgi 
kokku puutunud. Kursusel kor
ratakse ja õpitakse juurde võru 
grammatikat ning harjutatakse 
võru keeles iugemist ja loetu üm
berjutustamist. Iseseisva tööna 
proovitakse ka võru keeles kirju
tada. Kursus lõpeb arvestusega. 
Loengud toimuvad 3.—12. n (1. 
loeng 20. sept) R 8-10 ph-244. 
Lisainfot saab TÜ Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringute kes
kusest Lossi 38 (tel. 375 422) või 
eesti keele õppetoolist.

Kolmapäeviti kell 17 hakkab 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuses taas koos 
käima võru keele vestlusring. 
Esimene kokkusaamine on 25. 
septembril.

Ladina keelt õppida soovijad 
(valik- või vabaainena, algajad ja 
edasijõudnud) saavad end re

gistreerida klassikalise filoloogia 
õppetoolis, Ülikooli 17 (4. kor
rus), ruum 412 (kuni 26. sept). 
Õppetöö algab 1. oktoobril.

KONVERENTSID
20. ja 21. septembril toimub TÜ 
Ajaloo Muuseumis rahvusvaheli
ne konverents teemal “Tying 
together both ends of the Baltic 
Sea: historical contacts between 
Denmark and Estonia” . Kõik hu
vilised on oodatud. Info: 
külalisprof Jürgen Beyer, tel. 
375 304 ja 482 009.

TEATED
TU Kammerkoor ootab oma ri
dadesse uusi lauljaid. Helista ja 
lepi kokku proovilaulmise aeg! 
Dirigent Triin Koch 052 71 105.

Korp! Filiae Patriae selle semest
ri külalisõhtud toimuvad 17., 19. 
ja 24. septembril kell 19 meie 
konvendis, aadressil Struve 4.

Korp! India selle semestri külalis
õhtud toimuvad kolmapäeviti, 
18. ja 25. septembril kell 20 
meie konvendis, aadressil Täht
vere 4.

TÜ kunstide osakond vajab 
mees- ja naismodelle. Tel 056 
601 719 Rein.

KINOS ILLUSIOON

iCCusioon
www.hot.ee/kinoillusioon 

Peeter Paan -  Tagasi Eikunagi- 
maal -  kl 13, 14.15, 15.30 
Ühikakutid -  kl 16.45 
Herilasepesa -  kl 18.15, 20 
Amelie -  kl 21.45

Rebasenädal kinos Illusioon 13.- 
19. september -  kõikidele esma
kursuslaste^ kõik seansid ainult 
25 krooni. Võta matrikkel kaasa!

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:rvalk@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
mailto:im@ut.ee
mailto:viivikav@ut.ee
mailto:personal@ut.ee
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Sl I JOEKSEMPLARVälistudengid kiidavad Tartut
Kristjan  Kaljund

Tartu Ülikoolis õppivad välis
tudengeid on on üllatunud ja 
rahul siinse sõbraliku õhk
konnaga.

Hollandist pärit majandustu
deng Tim Joris Kaiser istub 
Krooksus kahe õlleklaasi taga. 
“Pilsner on magusam kui Origi
naal,” ütleb ta pärast kaht võrd
levat lonksu.

Tartu Ülikooli sattus Kaiser 
juhuse tõttu. “Minu koduüli- 
koolil on lepingud tohutu hulga 
ülikoolidega üle maailma. Kuk
kusin statistikaeksamil läbi ja 
see kahandas mu valiku kolme
le -  Tartu, Praha ja Budapest,” 
räägib Kaiser. “Kahes viimases 
linnas olen käinud, Tartu tun
dus kõige põnevam.”

Kaiser uurib ajaleheartiklit 
m-pileti kohta. “Vaat sellised as
jad mulle Eesti juures meeldi
vad!” Üllatusi pakub talle Eesti 
väiksus. “Isegi ministrid kõnni
vad teil tänaval,” imestab 
Kaiser.

Tartu pani paari
Kaiseril on veel teinegi põhjus 
rahul olla. Tartusse tulemata 
oleks ta vaevalt kohtunud oma 
praeguse tüdruksõbra -  Peter
burist vahetusüliõpilasena rah
vusvahelisi suhteid õppima tul
nud Elena Fofanovaga.

Fofanova on põgusalt Eestis 
käinud kümmekond korda, 
nüüd aga jääb korraga pooleks 
aastaks. Siis seisab ees bakalau
reusekraadi kaitsmine Peterbu
ris, seejärel kaalub ta Eestisse 
naasmist, et siin magistrantuuri 
astuda. Lisaks plaanib ta tulevi
kus kindlasti Eesti kohta mõne 
teadusliku töö kirjutada ning 
õpib kohalikest oludest paremi
ni aru saamiseks eesti keelt.

Belgia noormees Bart Cosyns 
tuli siia aga vene keele õpinguid 
jätkama. Ta kaalus ka Venemaa
le minekut, ent seal oli väga 
vähe vabu kohti, lisaks tuli kõige 
eest ise maksta. Eesti kohta oli 
Cosyns varem kuulnud oma 
kooli professoritelt, kes kinnita
sid, et Tartu Ülikool on tasemel. 
Loomulikult pole võõras ka Juri

E L E N A  F O F A N O V A
Vahetusüliõpilane Peterburist

Erinevalt Peterburist on 
Tartus kõik väga abivalmid, 
teretavad ja  küsivad, kas 
nad saavad kuidagi aidata.

Lotmani nimi. Tulevikus tahab 
Cosyns Brüsselis kirjaliku tõlgi
na tööle hakata.

Küsimusele, mis talle Eestis ei 
meeldi, vastab Cosyns häbeli
kult: “Külm on!” Lisaks valmis
tasid talle ebameeldiva üllatuse 
Eesti hinnad. “Arvasin, et hin
navahe Belgiaga on suurem.”

Küllap on Eesti hinnatase 
halva üllatuse valmistanud nii 
mõnelegi välistudengile, sest 
õppimisprobleemide kõrval on 
TÜ välisüliõpilastalituse pea
spetsialisti Ülle Tensingu sõnul 
just majanduslikud raskused 
põhjuseks, miks mõned välistu
dengid siit plaanitust varem 
lahkuvad.

Tartu kohta ütleb Cosyns, et 
see on hubane linn, mitte liiga 
suur. Võrreldes Balkaniga, kus 
Cosyns samuti õppis, on Tartu 
puhas ja kaasaegne. Inimesed 
on sõbralikud ja naised ilusad.

Inimeste sõbralikkust ei suu
da ära imestada ka Fofanova. 
“Mul on kahe nädalaga tekki
nud nii palju tuttavaid! Erine
valt Peterburist on kõik on väga 
abivalmid, teretavad ja küsivad, 
kas nad saavad kuidagi aidata.”

Tudengist mainekujundaja
Samas möönab ta, et enamik 
inimesi Peterburis suhtub Ees
tisse eelarvamusega. “Kõik on 
veendunud, et eestlased on ve
nelaste vastu vaenulikud, ja 
kardavad seepärast siia tulla.” 
Fofanova ütleb, et on tutvus
ringkonnas palju promotööd 
teinud ja pärast seda põlevad 
kõik soovist ise Eestis ära käia.

Cosyns elab Pepleri 14 ühikas 
ja on sellega väga rahul, kurdab 
vaid, et õhtuti on fuajee täiesti 
tühi ja pole kellegagi suhelda. 
“Pidusid ei korraldata, inime-

UT K U S I B

Millised on rebaste probleemid?
Inge
Mesek
arsti
teaduskond

P õ h i l i s e d  
probleemid 
on seotud 
süsteemist arusaamisega, sest 
kõik oli uus -  valik-, vaba- ja 
kohustuslikud ained, keegi 
meist ei teadnud, mida need 
tähendavad, kus ja kuidas neile 
registreeruda.

Omajagu segadust tekitas ka 
matriklite ja üliõpilaspiletite 
kättesaamine. Meie teaduskon
nas sai neid alles alates teise 
nädala lõpust ning seepärast 
sõideti sinnamaani koju täispi- 
letiga, kuigi oleks pidanud juba 
soodustust saama. Tahaks loo
ta, et tulevikus hakkavad asjad 
veidi kiiremini liikuma.

Jelena
Rjazanova
Õpetajate
Seminar

Tulin õpeta
jaks õppi
ma. Tahan 
tõesti õpetajaks saada. Õpetaja
te Seminaris õpivad klassiõpe
tajaks vene õppekeelega koolis 
põhiliselt eestlased, venelasi on 
vaid 4-5.

Esialgu on raske loengutest 
arusaamise ja konspekteerimi
sega, kõike ei jõua üles kirjuta
da.

Aga probleeme üldiselt pole. 
Õppejõud on vastutulelikud ja 
püüavad kõike seletada.

Kuna elan Tartus, siis ei ole 
mul ka igapäevaseid olmeprob- 
leeme. Ja ülikoolis mulle meel
dib.

Maarja
Тогда
õigus
teaduskond

Kuna see va 
rebase ras
ke elu on te
gelikult juba teist aastat käsil, 
on enamik muresid lihtsalt ära 
jäänud. Linn on vajalikul mää
ral selge ja ülikooli paberima
jandusest ka arusaam olemas.

Eelmisest aastast on kõige 
hullema asjana meeles regist
reerimise “tore” protsess, mis 
tundub ka selle aasta rebaste 
jaoks kõige rohkem probleeme 
valmistavat. Seda nii vormilise 
(matriklinumbrite ja õppeinfo
süsteemi kasutajaparoolide 
saamise) kui ka sisulise (millis
tele ainetele täpselt registreeri
da) poole pealt.

sed ei tunne üksteist.”
Fofanova ütleb, et kõik sõltub 

sellest, kuidas sa ise inimestega 
suhded. “Kui oled avatud ja 
rõõmsameelne, vastatakse sa
maga.” Vahel isegi itaallaseks 
peetud Fofanoval peokaaslas- 
test puudu ei tule.

Kehv keeloskus
“Odavus, hea haridus, hea mai
nega ülikool, tudengisõbralik 
linn ja tuttavate käest saadud 
soovitused,” loetleb TÜ välisüli
õpilastalituse peaspetsialist 
Ülle Tensing põhjusi, miks välis
maalased siia õppima tulevad.

Samas on õppijate aiv vii
mastel aastatel muutumatuna 
püsinud. Kõige rohkem tullakse 
TÜsse õppima Soomest -  Tartu 
on kodule lähemal ja keelebar
jäär on soomlastel väiksem.

“Uudsus, mis tõmbas välisüli
õpilasi 90ndate keskel, on 
nüüdseks taandunud,” vastab 
Tensing küsimusele, miks välis
tudengite arv viimasel ajal kas
vanud pole. “Ülikool peab tõst
ma ingliskeelsete programmide 
ja kursuste arvu, nagu ka rektor 
Aaviksoo rõhutanud on. Selleks 
viiakse läbi võõrkeelsete aine
kursuste konkursse.”

Ka Tim Joris Kaiser ütleb, et 
ingliskeelseid kursusi võiks roh
kem olla, samas on nii mõnelgi 
õppejõul keelega raskusi. “Kui 
ta auditooriumi ees järgmist 
sõna otsides viis korda eelmist 
kordab, tekib küll tahtmine 
ütelda, et räägi, kurat, edasi,” 
kurdab Kaiser.

Praegu õpib TÜs 410 välistu
dengit, mis on mitu korda vä
hem ülikooli arengukavas mai
nitust. “Good luck,” üdeb Tim 
Joris Kaiser selle peale kerge 
naeru turtsatusega.

Belgiast pärit Bart Cosyns plaanib Tartus õppida nii 
vene kui ka eesti keelt. KRISTJAN KALJUND

V Ä L I S Ü L I Õ P I L A S E D  T A R T U  Ü L I K O O L I S

Sellel sügisel võeti vastu 158 uut välistudengit 23 riigist 
(Soome, Venemaa, Saksamaa, USA, Itaalia, Rootsi, Ungari, 
Hispaania, Kanada, Holland, Hiina, Prantsusmaa, Tšehhi, 
Belgia, Egiptus, Pakistan, Norra, Ukraina, Inglismaa, Korea, 
Turkmeenia, Läti, Leedu).

TÜ Raamatukogu sai 
väärtusliku täienduse
Kertu Uri
TÜ Raamatukogu 
väliskirjanduse osakonna 
juhataja

Juuli lõpus jõudis TÜ Raa
matukokku osa Göttingeni 
Ülikooli emeriitprofessori, 
Tartu Ülikooli audoktori Gert 
von Pistohlkorsi raamatuko
gust.

Dr G. von Pistohlkorsi nimi on 
Eesti ajaloolastele ja ülikooli ini
mestele kindlasti hästi tuttav, 
sest ta on uurinpd Eesti ja teiste 
Balti riikide ajalugu. Ka raama- 
tukogul on G. v. Pistohlkorsiga 
pikaajalised kontaktid -  ta on 
aastaid saatnud raamatukogule 
nii tema enda koostatud või kir
jutatud raamatuid, Balti Ajaloo- 
komisjoni väljaandeid kui ka 
muid Saksamaal ilmunud Eestit 
ning Baltimaid käsitlevaid teo
seid. TÜ Raamatukogule osuta

tud teenete eest anti 
Pistohlkorsile seoses raamatu
kogu 200. aastapäevaga raa
matukogu teenetemärk.

Suvel siia jõudnud saadetis 
on aga oma mahult tunduvalt 
suurem kui senised ja moodus
tab osa tema isiklikust raamatu
kogust. Kingitud kogu sisaldab 
peamiselt Saksamaa ajalugu ja 
ajaloo teooriat puudutavaid 
väljaandeid ning ajakirja 
Zeitschrift für Ostforschung TÜ 
Raamatukogus seni puudunud 
aastakäike. Kingitud raamatud 
on märgistatud templiga “Ex 
libris Dr. Dr. h. c. Gert von 
Pistohlkors, Göttingen”.

Raamatute saatmist Eestisse 
aitas korraldada Sachsen- 
Anhalti Liidumaa kultuuri- ja 
haridusministeeriumi raama- 
tukogunõunik dr Jürgen Heeg, 
finantseeris Saksamaa Liitvaba
riigi välisministeerium.

T A N A  L E H E S

Tartu Ülikool 
käis Peterburi 
Ülikoolis
LK 3

Eesti ja  TÜ
Euroopa
teadusruumis
LK 2

Ernst Jaaksoni 
stipendium Ilona 
Nurmelale
LK 2

U U D I S E D  

Academica VI
Järjekordne Saksa-Eesti aka
deemiline nädal toimub ülikoo
lis 28. septembrist 3. oktoobri
ni.

Tänavuse Academica teema 
on: “Ülikooli traditsioonid: ko
hustus, eelis või väljakutse?”

TÜ välissuhete talituse pea
spetsialisti Lea Kivi sõnul toimu
vad põhiüritused esmaspäeval, 
30. septembril. “Aulaloengut 
pidama on kutsutud 
Volkswagen AutoUni president, 
Marburgi Ülikooli prof Walther 
Ch. Zimmerl teemal “Euroopa 
ülikooli kolm muutumist -  aja
loo puudumine kui õnnistus ja 
traditsioon kui võimalus”. Nagu 
juba tavaks on muutunud, toi
mub ka nüüd Eesti ja Saksa 
teadlaste vahel teemakohane 
diskussioon,” ütles Lea Kivi.

Samuti on kavas juba popu
laarseks saanud infopäev, kus 
tutvustatakse õppimisvõimalu
si Saksamaal.

Järgnevatel päevadel on 
rõhk teaduskondades toimuva
tel üritustel.

Academica ürituste saijas 
toimub 1. oktoobril närvikliini
kus raamatu “Eetika meditsiini 
argipäevas” esiüus (koostaja ja 
kahe peatüki autor on Lüübeki 
Meditsiiniülikooli prof Dietrich 
von Engelhardt).

Esimene Academica toimus 
viis aastat tagasi eesmärgiga ti
hendada kontakte kahe maa 
teadlaste vahel ning pakkuda 
kogu ülikooliperele võimalust 
kuulata silmapaistvate Saksa 
teadlaste loenguid ja osaleda 
seminarides.

Infotehnoloogia 
osakond kolis 
uude kohta
TÜ infotehnoloogia osakond ko
lis sel nädalal täies koosseisus 
uutesse ruumidesse vanasse 
keeltemajja Ülikooli 18a teisele 
korrusele. Varem oli neis ruu
mides keelekeskus, mis asub 
nüüd uues anatoomikumis Näi
tuse 2.

Osakonna juhataja Andres 
Salu ütles, et uutest ruumidest 
on heameel: “Viimati olime ju 
Liivi tänava majas ajutisel pin
nal.”

Enamik osakonna töötajate 
telefoninumbreid on samaks 
jäänud, muutunud pole ka e- 
posti aadressid.

Arvutiabi telefon on 375 500, 
e-posti aadress ak.abi@ut.ee.

Arvutiprobleemidest saab 
teada anda ka veebivormi kau
du aadressilt www.ut.ee/it.

mailto:ak.abi@ut.ee
http://www.ut.ee/it
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Eesti ja TU Euroopa teadusruumis

Eelmisel aastal anti TÜs 50 doktorikraadi. Ülikooli aastapäevaaktusel sai rektorilt 
doktoridiplomi ka Euroopa Kolledi tollane asedirektor Raul Eamets. jmknilson

Mälestuspäev on 
2. oktoobril
Tartu Ülikool mälestab ülikooli- 
pere lahkunud liikmeid kolma
päeval, 2. oktoobril Raadi kal
mistu keskväljakul.

Mälestuspäev on kujunenud 
ülikooli traditsiooniliseks üritu
seks.

Kergejõustiku 
rändkarikas TÜsse
Eesti üliõpilaste kergejõustiku 
meistrivõistlustel võitis rändka- 
rika Tartu Ülikool (43 p), mitte 
EPMÜ. Teine oli EPMÜ (48 p) ja 
kolmas TTÜ (49 p).

“Vahetult pärast võistlust 
kuulutati võitjaks EPMÜ (nü oli 
ka eelmises UTs -  toim), punkti
arvestuses ilmnesid aga eba
täpsused,” vabandavad Eesti 
Akadeemüine Spordiliit ja 
võisduste läbiviijad.

Euroopa keelte- 
päev “Elukestev 
keeleõpe”
24. septembril kell 11 algab ha
ridusministeeriumis Euroopa 
keeltepäev.

Haridusministri Mailis Ran
na tervituse järel kõneleb 
kantsler Peep Ratas teemal 
“Keel kui pere” ja keelepoliitika 
nõunik Jüri Valge “Keeleõpe -  
elukestev looming”.

Eesti Täiskasvanute Koolita
jate Assotsiatsiooni Andras ju
hatuse esimees prof Talvi Märja 
räägib elukestvast õppest.

Itaalia keelest tänases maail
mas kõneleb TÜ itaalia keele 
lektor Pietro Lauretta ja hispaa
nia keelest Peruu Vabariigi au
konsul Eestis Ricardo Mateo,

Kell 14.30 jätkuval keelepäe- 
val räägib ladina keele tähtsu
sest TÜ vabade kunstide kutsu
tud prof Ain Kaalep, Euroopa 
keelemapist TÜ inglise keele 
lektor Ülle Türk, eesti keelest 
maailmas ministeeriumi poliiti
kaosakonna keeletalituse eks
pert Piret Toomet ja eesti kee
lest teise keelena Eestis minis
teeriumi poliitikaosakonna si- 
seintegratsiooni nõunik Maie 
Soil.

VÕru Instituudi spetsialisti 
TÜ doktorandi Sulev Iva ette
kande teema on Euroopa ja 
Eesti põliste paikkondlike keel
te olukord.

Kirjastused tutvustavad ka 
keeleõppematerjale.

Info: Tõnu Tender, haridus
ministeeriumi keeletalituse ju 
hataja, tel 350 223, 051 54 
365, Tonu.Tender@hm.ee.

Sporditeated
Eesti Akadeemüine Spordiliit 
alustab registreerimist Eesti üli
õpilaste harrastajate korvpalli
liigasse (kuni 7. okt); Eesti üli
õpilaste meistrivõistlustele 
korvpallis (27. okt) ja võrkpallis 
(26. okt). Registreerumine 1. 
oktoobrini www.ut.ee/easl, 
easl@ut.ee ja 07 333 233, 052 
57 624.

Wado-ryu Akadeemia ootab 
kõiki huvilisi uuel hooajal jaapa
ni traditsionaalse võitluskunsti 
wado-ryu treeningutesse E ja N 
kell 18 (vanuses 8-13 aastat) ja
19 (al. 14 a.) Tartu Kommerts
gümnaasiumi võimlas. Lisatea
ve www.wadoryu.ee või tel: 
055 677 467 (WAE peainstruk- 
tor Tanel Lihtmaa).

Mälumäng
25. septembril kell 18.30 alus
tab Tartu Üliõpilaste Mälumän- 
guklubi kohvikus Heller oma 
kolmandat hooaega.

Info: www.hot.ee/eria ja 
aolesk@ut.ee.

Erik Puura
uue arenguplaani 
koostamise töörühma juht

Viktor Muuli
teadustalituse peaspetsialist

Madis Saluveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

Uut strateegilist arengu
plaani koostav töörühm ei 
ole hetkekski vaidlustanud 
ülikooli praeguses arengu
kavas püstitatud eesmärki 
saada tipptasemel haridus- 
ja teaduskeskuseks Lääne
mere regioonis, Euroopas 
ning kogu maailmas.

Sellele püüdlusele on rajatud 
ka tulevase arenguplaani vali
kud.

Siiski ei ole eesmärgi seadmi
sel mõtet, kui puudub võrdlus- 
mateijal -  erinevalt USA ülikoo
lidest pole Euroopa ülikoolidele 
seni ühtseid võrdluskriteeriu- 
me loodud. Kuidas siis teada 
saada, müline võiks olla kesk-ja 
milline tipptase?

Võrdlusmaterjalid
Küsimust analüüsides selgus, et 
peamiseks abimaterjaliks Eu
roopa teadusruumi teadus- ja 
arendustegevuse võrdlemisel 
saavad olla riike võrdlevad näi
tajad. Kuna Tartu Ülikool annab 
Eestis suurima panuse nii tea- 
dusloomingusse kui ka uute 
doktorikraadiga spetsialistide 
tekkesse, määrab ülikool ühtlasi 
kogu riigi näo. See võrdlusma
terjal on praegu olemas kõikide 
ELi liikmesriikide, USA ja Jaa
pani kohta veebiaadressÜ 
w w w . c o r d i s . l u / r t d 2 0 0 2 /  
indicators/, nende sisu selgitav 
ülevaatedokument asub 
veebiaadressil europa.eu.int/ 
c o m m / r e s e a r c h / e r a / p d f /  
benchmarking20Ql.pdf. Prae
gu ei sisalda ülevaade kandi
daatriikide andmeid, kuid need 
lisanduvad süsteemiadminist
raatorite sõnul peagi.

Eesti ja TÜ hetkeseis
Missugune on siis Eesti ja Tartu 
Ülikooli hetkeseis?

Selgub, et eesmärki olla üle 
keskmise taseme on märksa 
lihtsam saavutada Euroopa kui 
Põhjamaade dimensioonis, kus 
Soome ja Rootsi domineerivad 
enamiku näitajatega. Samas ei 
ole tase üle keskmise veel kind
lasti tipptase. Soovitame ülikoo- 
lipere liikmetel ülaltoodud ma
terjaliga tutvuda, siin kommen
teerime ainult ülikooli seisuko
halt tähtsamat.

Üks peamine näitaja on uute 
doktorikraadide arv 1000 ela
niku kohta vanuserühmas 25- 
34. Aastal 2001 anti Tartu Üli

koolis 50 doktorikraadi, Eestis 
tervikuna 83, mis annab Eesti 
vastavaks näitajaks 0,45. Root
sis oli see näitaja Euroopa kõr
geimana 1999. aastal 1,17, 
Soomes teisena 0,97, madalai
mana Portugalis 0,23 ja Itaalias
0,17. ELi keskmine oli 0,55. 
Suund tugevdatud doktoriõp
pele peaks olema riigi jaoks pri
maarne, pidades silmas ka Eesti 
teadlaskonna vanust, milleks 
on keskmiselt 47 aastat.

Teaduspublikatsioonid
Teine oluline näitaja on teadus
publikatsioonide ning enim tsi
teeritud publikatsioonide aiv. 
Esimene näitab teadustöö 
kvantiteeti (küll eelrefereerita- 
vuse tingimusega) ja teine tea
dustöö kvaliteedi tippu. Euroo
pa teaduse kvaliteedi üks näita
jatest arvestab ainult Institute

of Scientific Information (ISI) 
Science Citation Indexi (SCI) 
poolt refereeritavates ajakirja
des avaldatud artikleid. Artik
lid, kus autorid on kahest või 
mitmest riigist, lähevad täisar- 
tildina kõikide osalejate riildde 
arvestusse. TÜ teadlased aval
dasid 2001. aastal SCI referee
ritavates ajakirjades 372 artik
lit. Kokku oli see arv Eestis 592, 
seega avaldati 433 artiklit mil
joni elaniku kohta. Aastal 1999 
oli vastav arv Rootsis 1431, 
Taanis 1214 ja Soomes 1157; 
mahajäänumatena Kreekas 
340 ja Portugalis 248. ELi kesk
mine oli 613.

Kõige rohkem tsiteeritud 
publikatsioonid leitakse, kui 
kõigi riikide enim tsiteeritud ar
tiklid jagatakse riikide arvestu
ses tagasi. Kuna Eesti veel selles 
süsteemis pole, ei saa seda

GRE-, GMAT-, CLEP- jt sisseas
tumistestidele Ameerikas.
2004. aastal tähistab ETS 
TOEFL-keeletesti 40. sünnipäe
va, tuues turule uue struktuuri
ga TOEFL-testi.

praegu hinnata.
Võrdluspilt on kurvem, kui 

hinnata tehnoloogilist arengu
taset -  ülikool kui regionaalne 
teadus- ja innovatsioonikeskus 
peaks olema suuteline andma 
tugeva panuse riigi tehnoloogi
lisse arengusse.

Tehnoloogiline tase
Euroopa patentide arvus miljo
ni elaniku kohta on kindlas esi
rinnas Rootsi, Soome ja Saksa
maa, kus 1999. aastal olid vas
tavad näitajad 289, 265 ja 244. 
Siin on mahajäänutega eriti ko
loriitne vahe. Kreekas ja Portu
galis olid need näitajad vasta
valt 6 ja 3 (ELi keskmine 125). 
Sama laadi on USA patentide 
arvnäitajad. Eestis anti aastal
2001 välja 14 patenti ehk 10 
patenti miljoni elaniku kohta.

Ehk on rõõm teada, et väike

lootuurmgua on naiaanua, et 
uus test on endisest keerukam, 
nõudes väga head kõnekeele 
oskust, kuid mitmekülgsem tes
ti ülesehitus muudab testi huvi
tavamaks sooritajale. Seoses 
uue TOEFLi kasutuselevõtuga

Euroopa Komisjoni 
ettekandes 
hinnatakse Eesti 
teaduspotentsiaali 
kõrgeks.
Eesti ei ole Euroopa teadusruu
mi võrdlusnäitajates liikmesrii
kidega võrreldes viimasel ko
hal. Just teaduse ja tehnoloogia 
areng peab olema põhjamaise 
riigi majanduslikuks aluseks, 
loendamatule turistide voolule 
ei luba kliimaolud lihtsalt loo
ta... Meie mahajäämus Soome, 
Rootsi ja Saksamaa keskmise 
tasemega võrreldes on väga 
suur. Euroopa teadusruumis 
osalemine eeldab ka riigi enda 
panuse otsustavat suurenda
mist.

Kokkuvõtteks
Euroopa Komisjoni ettekanne 
“European Trend Chart on 
Innovation. Country report: Es
tonia (January 2001-June 
2001)” hindab Eesti teaduspo
tentsiaali kõrgeks. Selle tõestu
seks tuuakse Eesti teadlaste 
edukas osalemine ELi teadus-ja 
arendustegevuse 5. raamprog- 
rammis, milles Eesti projekti- 
taotlusest on heaks kiidetud 
keskmiselt 24%. See on võrrel
dav ELi liikmesmaade keskmi
sega ja on parem kui ülejäänud 
Kesk ja Ida-Euroopa riikidel. 
Samas konstateeritakse, et Ees
ti teadus- ja arendustegevuse 
kulutused on teiste ELi riikide
ga võrreldes väga madalad, 
keskmiselt 0,6% SKPst aastatel 
1995-1999. See on vaid kol
mandik ELi maade keskmiselt
1,9% SKPst. Sellise finantseeri- 
mistasemega jääb Eesti maha 
Sloveeniast, Ungarist, Tšehhist, 
Poolast ja Maltast, olles ühel ta
semel Rumeenia ja Bulgaariaga 
ning edestades Lätit ja Leedut.

koi Ki, кеаа nuvitaD enese
täiendamine mõnes USA või 
Kanada kõrgkoolis, oodatakse 
Põhja-Ameerika ülikoolide tea
bekeskusesse TÜ Raamatukogu 
ruumis 325 E-N 13-16, tel 
427 243, merlit@ut.ee.

Eesti teadus- ja arendustegevuse finantseerimine 1995-2004*
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Код u f ina ntsee rim in e 
(m ln  EUR) 16,2 19,5 24,8 28,8 36,6 33,9 47,3

(32 ,5 ) 78,5 100,4 125,8

Sh riik lik  finan tsee rim ine  
(m ln EUR) 11,8 14,0 16,6 19,7 22,9 23,4 37,8

(25,9) 58,9 75,3 88,1

Riikliku finan tsee rim ise  suhe  
kogufinan tseerim isse  (% ) 71 72 67 68 63 69 80 75 75 70

Finantseerim ise suhe SKPsse 
( % )

0,64 0,60 0,58 0,61 0,76 0,62 0,75
(0,55) 0,80 0,90 1,10

Riikliku finan tsee rim ise  suhe  
SKPsse (% ) 0,45 0,43 0,40 0,42 0,48 0,43 0,63

(0,44) 0,90 1,05 1,12

Riikliku finan tsee rim ise  suhe  
riig iee larvesse (% ) 2,08 2,15 2,07 2,05 1,99 1,28 1,99

(1,36)
2,89

(2,38) 3,44 3,70

* 2002-2004 aasta arvnäitajad on hinnangulised ja tuginevad Eesti teadusstrateegia dokumendis “Teadmistepõhine Eesti” väljendatud ees
märkidel. Sulgudes on toodud 2 00 1 . aasta tegelikud näitajad. a llik a s : e u ro o p a  ko m is jo n  (2001)

Eile andis TÜ Sihtasutus õigusteaduskonna rahvusva
helise eraõiguse lektorile, Cambridgei Ülikooli dokto
randile Ilona Nurmelale (fotol koos dekaani prof Kalle 
Meruskiga) kätte Ernst Jaaksoni Mälestusfondi stipen
diumi (186 000 kr). Ilona Nurmela kasutab stipendiumi 
doktoriõpinguteks Cambridge’i Ülikoolis. VARJE SOOTAK

TOEFL-testil muutused tulekul
M erli Tamtik
Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskus

54. NAFSA konverentsil San 
Antonios, Texases tutvustati 
uut TOEFL-testi (Test of 
English as a Foreign Lan- 
guage) struktuuri ja räägiti 
tulevikumuutustest inglise 
keele testimises.

ETS (Educational Testing 
Service) peakorteritega Prince- 
tonis ja Ewingis USAs on amet-

Uus test koosneb 4 osast. Va
rem sisaldunud kuulamis-, lu
gemis- ja kirjutamisosale lisan
dub alates juulist 2004. a testile 
ka inglise kõnekeele oskuse 
kontroll, mis siiani puudus. Ees
märk on inglise keele taseme 
võimalikult kompleksne ja in
teraktiivne testimine, mis testi- 
tegijale tähendab eelkõige suht
lemisjulgust arvutiga. Arvuti 
esitatud küsimustele (suuliselt 
või kirjalikult) tuleb ettenähtud 
ajajooksul suuliselt vastata. Pi-

võib muutuda ka senine 
skoorimissiisteem ja testi mak
sumus, mis praegu on veel 
110$. Varasema testi skoorid 
kehtivad ikka 2 aastat.

Testimisaastal 2001/2002 
sooritas TOEFL-testi 223 eest
last, kelle keskmiseks tulemu
seks mõõdeti 585 677st. Oma 
tulemuste poolest oleme pare
mad lähinaabritest lätlastest, 
leedulastest ja venelastest, kuid 
inglise keele taseme poolest jää
me alla soomlastele.

mailto:Tonu.Tender@hm.ee
http://www.ut.ee/easl
mailto:easl@ut.ee
http://www.wadoryu.ee
http://www.hot.ee/eria
mailto:aolesk@ut.ee
http://www.cordis.lu/rtd2002/
mailto:merlit@ut.ee
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Tartu Ülikool tähistas 
aastapäeva Peterburis
Varje Sootak

5. ja 6. juutil tähistas Tartu 
Ülikool oma 375. asutamise 
ja 200. taasasutamise täht
päeva Peterburis.

Peterburiga seovad ülikooli 
nii ajaloolised sidemed kui ka 
praegune koostöö ülikoolideva
helise lepingu alusel.

Bussitäis ülikooliinimesi eri
nevatest teaduskondadest ees
otsas rektor Jaak Aaviksooga 
alustas oma Peterburi-reisi Tar
tust 4. juulil, külastades ka Nar
va kolledžit.

5. juuli hommikupoolikul oli 
võimalus enne aulaettekandeid 
veidi aega ka Peterburi ülikooli
ga tutvuda.

Seda võimalust kasutasid UT 
toimetus ja teabetalitus sealse 
ajakirja toimetuse ja infoosa

konna uudistamiseks.
TÜ rektori Jaak Aaviksoo ja 

Peterburi ülikooli rektori Ljud
mila Verbitskaja sõnavõttude jä
rel esinesid ettekannetega seal
se ülikooli ajaloomuuseumi di
rektor Igor Tihhonov ja ajalooli
se geoloogia kateedri asejuha
taja Andrei Dronov.

TÜ prof Toomas Asser kõne
les prof Ludvig Puusepast, К. E. 
von Baeri muuseumi direktor 
Erki Tammiksaar Baerist, Tartu 
Observatooriumi asedirektor 
Tõnu Viik W Struvest.

Seejärel otsisime Smolenski 
luteri usu kalmistul üles mitme 
Tartuga seotud isiku haua.

Õhtul võttis meid vastu EV 
peakonsulaat Peterburis.

Järgmisel päeval oli võimalus 
taastutvuda Neevalinnaga ja 
käia Kroonlinnas.

Erki Tammiksaar, Jüri Trei ja Kristjan Kaljund otsivad 
olematut Wiedemanni hauda. v a r je  s o o t a k

Smolenski kalmistul
235 aastat tagasi sündis 
1802. aastal taasavatud Tar
tu Ülikooli esimene rektor G.
F. Parrot.

Rektor Jaak Aaviksoo ütles 
tema kalmul, et täpselt täna, 5. 
juulil 235 aastat tagasi Prant
susmaal sündinud, Saksamaal 
õppinud, Tartus ja Peterburis 
töötanud füüsik Parrot on üks 
näide Euroopa akadeemilisest 
ühtsusest.

Asetasime kunagise rektori 
mälestuseks tema kalmule lilled 
ja süütasime küünlad.

Sellele kalmistule on maetud 
ka mitmeid Tartu Ülikooli tead
lasi ja kasvandikke, nagu füüsik

М. H. Jacobi ja botaanik К. I. 
Maksimovitš, keemik H. Hess, 
A. J. Kupfer, keeleteadlane F. 
Wiedemann, TÜ kuraator F. M. 
Klinger, kelle matmispaiku sa
muti otsisime Peterburi konsuli 
Jüri Trei juhatusel.

Kahjuks on luteri kalmistu 
rohtu kasvanud ja paljud haua
monumendid lõhutud. Akadee
mik Wiedemanni hauda näiteks 
polegi enam võimalik üles leida, 
sest sellele kalmistuosale on 
ehitatud tuletõrjehooned.

Lootust, et kalmude eest siiski 
ka edaspidi hoolitsetakse, an
nab suvel surnuaias töötanud 
Eesti kooliõpilaste suvemalev.

UT KUS1B

Milline on ülikoolide
vaheline koostöö?
Vastab Peterburi ülikooli 
rektor prof akadeemik Ljud
mila Verbitskaja, kes juhib 
ülikooli 1994. aastast.

Oleme Venemaa vanim üli
kool, mis asutati Peeter I ukaasi
ga 1724. aastal. Ülikool hakkas 
kaadrit andma ka teistele õppe
asutustele, nagu näiteks 
Herzeni nim instituudile (prae
gu pedagoogüine ülikool), polü
tehnilises ülikoolile jt.

Oma pika ajaloo jooksul ole
me tihedalt seotud olnud palju
de ülikoolidega, ka Tartu ülikoo
liga -  mitmed teadlased on õp
pinud või töötanud mõlemas 
ülikoolis, nad on olnud Peterbu
ri TA liikmed.

Mul on väga hea meel, et just 
täna, G. F. Parroti sünniaasta
päeval on siin teda meeles pida
mas nii palju tartlasi. Parrot on 
palju kaasa aidanud meie füü
sikute koolitamisele, ta rajas

siin professorite instituudi, tegi 
palju ülikoolide autonoomia 
saamiseks.

Ka tänapäeval on meil Tartu 
Ülikooliga sõbralikud sidemed, 
eriti tänu koostöölepingule.

Loodan, et pärast tartlaste 
külaskäiku jätkub koostöö veel
gi sisukamalt.

Peterburi Ülikooli välissuhete osakonna juhataja Natalia Nossova (paremal) võtab 
vastu külalisi Tartu Ülikoolist. v a r je  s o o t a k

Lepingud soodus
tavad koostööd
Irina Külmoja
TÜ vene keele professor, 
koostöölepingu kuraator

Tartu ja Peterburi ülikooli va
hel 1997. aastal sõlmitud 
koostööleping on olnud ka
sulik mõlemale poolele.

Nagu teisteski sellistes lepin
gutes, oli ka siin ette nähtud 
üliõpilaste ja õppejõudude va
hetus, vastastikune konverent
sidel ja teadusväljaannetes osa
lemine jms.

Taasalustasid politoloogid 
ja filoloogid

Kuna tookord olid meie ülikoolis 
teadussidemed Venemaaga säi
linud vaid politoloogidel ja sla
vistidel, siis hakkasid just need 
kaks osakonda aktiivsemalt te
gutsema.

Juba 1998. aasta sügisse
mestriks läksid Peterburgi esi
mesed vene filoloogia üliõpila
sed. Tagantjärele pean tunnis
tama, et ootasin neid tagasi tea
tud ärevusega. Oli ju Venemaal 
parajasti majanduskriis, ka Pe
terburi ülikooli majandusolu- 
kord polnud kiita -  olmetingi- 
mused olid palju halvemad kui 
Tartus. Tudengite tagasi saabu
des selgus, et minu kahtlused 
olid asjatud, noored jäid suure 
kultuurikeskuse eluga väga ra
hule. Teatrid, kontserdid, muu
seumid, uued tutvused ja uus 
keskkond korvasid mõned ol- 
meebamugavused täielikult.

Üliõpilasvahetuse kvoot -  
kaks inimest üheks semestriks -  
kipub viimasel ajal väikeseks 
jääma vaatamata asjaolule, et 
mõnikord on nende välissuhete 
osakond meie soovidele vastu 
tulnud ning rohkem kui neli 
üliõpilast aastas vastu võtnud.

Peale vene filoloogide ja poli
toloogide on semestri vältel Pe
terburis õppinud ka ajaloo, sak-

Kes soovivad kevadsemestril õppida või 
täiendada Peterburi ülikoolis, peavad  
dokumentide esitamisega kiirustama.
sa filoloogia ja sotsioloogia osa
konna ning majandus- ja usu
teaduskonna tudengid. Praegu 
on seal üks semiootika osakon
na bakalaureuseõppe tudeng ja 
üks politoloogia osakonna ma
gistrant. Peterburist on vahetu
se korras meie ülikooli tulnud 
sealse filoloogia-ja rahvusvahe
liste suhete teaduskonna üli
õpilased.

Koostöö laieneb
Uus suund kahe ülikooli koos
töös hakkas kujunema 2000. 
aastal, kui Peterburi ülikooli fi
loloogiateaduskonna dekaani 
prof Sergei Bogdanovi algatusel 
hakati soome-ugri filoloogia 
osakonna tudengitele õpetama 
kõrvalainena eesti keelt. Eesti 
keele lühikursusi on läbi viinud 
TÜ eesti keele (võõrkeelena) 
õppetooli lektorid Siije Rammo 
ja Raili Pool, allakirjutanu on 
pidanud loenguid eesti ja vene 
keele kontrastiivsest grammati
kast.

Sel suvel allkirjastati Peterbu
ri ülikooli ja EV Haridusminis
teeriumi vaheline leping, mille 
tulemuseks on Peterburis prae
gu Eesti riigilt palka saav eesti 
keele lektor.

Juba kaks rühma eesti keele 
huvilisi on käinud Tartus keele- 
ja kultuuripraktikal. Samasu
gusel praktikal on käinud Pe
terburis ka TÜ vene filoloogid, 
viimati augustis. Vahetuses osa
levad ka kraadiõppurid -  ma
gistrandid ja doktorandid, kes 
käivad raamatukogudes ja ar
hiivides ning 2-3 nädalat Peter
buri spetsialistidega konsultee
rimas.

Ka Tartu Ülikoolis võib kohata 
Peterburi aspirante. Viisanõue 
tingib aga olukorra, kus vahetu
se edukaks toimimiseks tuleb 
dokumendid esitada 5-6 kuud 
enne õpingute algust, seega ke
vadsemestriks juba septembris, 
sügiseks aga hiljemalt märtsis.

Dokumentidega tuleb 
kiirustada

Ootangi soovijailt põhjendatud 
avaldust, teadusjuhendaja soo
vituskirja ja passi koopiat lähi
päevil vene keele õppetoolis 
Näituse 2-217, tel 375 352.

Kandidaatidega soovin ves
telda vene keeles, mida peab 
Peterburi ülikooli minnes oska
ma, kuna ingliskeelseid loen
guid on vähe. Õppetöö toimub 
vene keeles, keelt saab ka koha
peal juurde õppida, kuid mitte 
nullist alustades.

Vahetusüliõpilased saavad 
Peterburi ülikoolilt tasuta ühis- 
elamukoha, makstakse ka sti
pendiumi. Praegu on see 600 
rbl kuus (um 300 krooni), mis 
on küll sümboolne, kui arvesta
da suurlinna elamiskulusid.

Veidi tagasihoidlikum on ol
nud õppejõudude vahetus. Eri
ti aktiivselt on kutsunud Tartus
se külalisesinejaid politoloogia 
osakond, koostöö on olemas 
geoloogidel ja vene filoloogidel. 
Kahjuks on mõni lektor jäänud 
tulemata raskesti kättesaadava 
viisa pärast.

Oleksin tänulik õppetoolide
le, osakondadele ja teaduskon
dadele uute koostööettepane
kute eest. Vajaduse korral 
aitaksin jõudumööda leida ka 
kontakte.

Peterburis ajalehe asemel ajakiri
Varje Sootak

Peterburi Ülikoolis ilmub 
1995. aastast traditsioonili
se väikese ajalehe asemel 
ajakiri “Sankt-Peterburgskii 
Universitet” .

“Kuna ülikool ostis endale 
uued trükimasinad ja linnas 
läks trükkimine kallimaks, oli
me sunnitud ajalehe formaati

muutma. A5 ei ole aga ajale
heks sobiv formaat ning otsus
tasime hakata paar korda kuus 
ajakirja välja andma,” selgitas 
ajakirja peatoimetaja Natalia 
Kuznetsova.

Kuznetsova leiab, et ajakirja 
ilmumisel on nii plusse kui mii
nuseid: “Kaob operatiivsus, 
kuid teemasid saab käsitleda 
sügavamalt”. Ta viitab ülikooli

infoosakonnale, kes on loonud 
väga hea elektroonse uudiste- 
süsteemi.

“Sügisest on võimalik 2000- 
list tiraaži kaks korda suuren
dada. Ülikoolis on üle 20 000 
tudengi ja üle 5000 õppejõu,” 
rääkis Kuznetsova. Toimetuses 
on 16 töötajat (sh 8 ajakirjanik
ku). See on ka ajakirjandusüli
õpilaste praktikabaasiks.

U U D IS E D

Noore teadlase 
preemia
Sihtasutus Vabariigi Presidendi 
kultuurirahastu kuulutas välja
2002. aasta noore teadlase 
preemia (40 000 kr) konkursi.

Preemia on mõeldud 35 aas
tasele või nooremale Eesti pä
ritolu doktorikraadiga teadlase
le, kes teeb uurimistööd Eesti 
või välismaa teadusasutuse või 
ülikooli juures. Kandidaate või
vad esitada nii noored teadla
sed ise kui ka nende juhenda
jad, tööandjad jt, samuti 
rahastu nõukogu liikmed.

Kandideerimiseks esitada 
kirjalik avaldus koos isikuand
mete ja lühikese elulooga, tea
dustöö kirjeldus, asjasse puu
tuvate avaldatud teadustööde 
loetelu ning vähemalt kaks soo
vitust töö juhendajalt või õpeta
jalt.

Preemia saaja püüab saavu
tada Eesti kõrgkoolidega kok
kuleppe, et pidada aasta jook
sul tasuta vähemalt kaks uuri- 
misteemalist akadeemilist loen
gut. Võimaluse korral on eelis
tatud loengud Eesti kõrgkoolide 
kolledzites Narvas, Pärnus, 
Haapsalus või mujal väljaspool 
Tallinnat ja Tartut.

Dokumendid saata 30. sep
tembriks presidendi 
kultuurirahastule: Weizenbergi 
39,15050 Tallinn. Eelmise aas
ta preemia sai TÜ farmakoloo
gia instituudi erakorraline va
nemteadur, meditsiinidoktor 
Allen Kaasik.

Eesti TA uurija- 
professori 
stipendiumide 
konkurss
Eesti TA kuulutab välja uurija- 
professori teise konkursi.

Uurija-professori ametikoht 
(3 aastat) võimaldab teadus- ja 
arendusasutuses või ülikoolis 
uuringuid juhtival ning dokto
rante juhendaval tunnustatud 
teadlasel koonduda teadus
uuringutele.

Kandideerida võib isik, kellel 
on Eesti doktorikraad või sellele 
vastav välisriigi akadeemüine 
kraad, kes on töötanud vanem
teaduri või ülikooli professorina 
kokku vähemalt 10 aastat ning 
kelle juhendamisel on kaitstud 
doktoriväitekirju. Kandideeri
jalt nõutakse jätkuvat rahvus
vahelisel tasemel teadustööd ja 
edukat uurimistoetuste täit
mist.

Vajalikud dokumendid esita
da hiljemalt 1. novembriks.

Esimeses konkursis osalenud 
võivad esitada vaid avalduse.

Info: tel 6 444 739, vt ka 
www.akadeemia.ee.

Botaanikaaias
pargipäev
Laupäeval, 21. septembril toi
mub ülikooli botaanikaaias par
gipäev.

“Kuna on oodata erakordselt 
halba ilma, siis toimub pargi- 
päeval vaid kaks ekskursiooni, 
kell 12 ja 14. See-eest on aia 
külastus ja ka ekskursioon tasu
ta,” ütles botaanik Jaak Palu
mets.

http://www.akadeemia.ee
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Heino Variku
18. sept 1952-16. sept 2002
Esmaspäeva õhtul suri kaua
aegne Tartu Üliõpilasmaja di
rektor Heino Variku, kes kaks 
päeva hiljem oleks tähistanud 
oma 50 aasta juubelit.

Aastaid Heino Variku kõrval 
töötanud kolleegid meenuta
vad teda lõputult tööka, järje
kindla, sportliku ja energilise 
inimesena, kes oma seisukohta
dele kindlaks jäädes oli alati 
sõbralik ja humoorikas.

Kultuuritöö valdkonnas on 
tema nimi teada ja tuntud kogu 
Eestis. Lõpetanud 1975. aastal 
Tallinna Pedagoogilise Instituu
di kultuurharidustöötajana, tuli 
ta juhatama ülikooli ametiühin- 
guklubi. Sealsetele kaastöötaja
tele meenub ta endiselt lahtise 
ja mõistva inimesena, kes ei 
kartnud kaasa minna uute ja 
nooruslike ideedega.

Püsiva sihikindlusega on Hei
no Variku edendanud Tartu 
kultuurielu. Tema eestvedami
sel ja koordineerimisel on Tartu 
kultuurikalendris märkimis
väärse koha omandanud üli
kooli kevad-ja sügispäevad. Sa
mas on Variku pikkade aastate 
jooksul oma kultuuritöös kokku 
puutunud nii üliõpilaslauiupeo 
Gaudeamuse, Tartu laulupeo 
kui ka erinevate kultuurifesti
valide ja kontsertide korralda
misega. Kõikvõimalike suurüri

tuste juhendamisel polnud Va
riku jaoks ka raskeimal hetkel 
väljapääsmatut olukorda.

Heino Variku ärasaatmine 
toimub laupäeval, 21. septemb
ril kell 12 Tartu Üliõpilasmajas 
(Kalevi 24) ning muldasängita
mine Raadi kalmistul.

Tartu Ülikool, 
Tartu Üliõpilasmaja, Tartu 
Akadeemiline Meeskoor, 

TÜ Akadeemiline Naiskoor, 
TÜ Rahvakunstiansambel, 

Tartu Üliõpilasteater

UT toimetus jääb Heino Varikut 
mäletama kui Tartu üliõpilaste 
kultuurielu eestvedajat, meel
divat koostööpartnerit ja väga 
sõbralikku ning toredat inimest.

Õ N N I T L E M E

Prof Raul Narits 50
19. septembril sai 50aastaseks 
kauaaegne Õigusteaduskonna 
õppejõud ja tunnustatud õigus
teadlane prof Raul Narits.

Lõpetanud 1976. aastai cum 
laude TÜ õigusteaduskonna, 
keskendus Narits õiguse teoo
ria küsimustele. Kandidaadiväi
tekirja kaitses ta 1987. aastal. 
Juubüar töötab õigusteadus
konna õppejõuna 1981. aas
tast, ta on olnud vanemõpetaja 
ja dotsent ning pidanud ka õp
peprodekaani ametit.

1992. aastast on Narits pro
fessor ja võrdleva õigusteaduse 
õppetooli juhataja, 1993. aas
tast ka avaliku õiguse instituudi 
juhataja.

Praegu on Raul Naritsa pea
mised uurimisvaldkonnad 
võrdlev õigusteadus, õiguse 
metodoloogia ja tõlgendamine, 
praktiline juriidiline semantika.

Lisaks mitmesuunalisele tea
dustööle täidab juubilar arvu
kaid teaduslik-organisatsiooni- 
lisi ülesandeid. Ta on Rahvus

vahelise Õigus- ja Sotsiaalfilo
soofia Ühingu Eesti sektsiooni 
president jne.

Prof Raul Narits on aktiivselt 
osalenud Eesti õigusloomes 
ning ta on juristide täiendus
koolituse tunnustatud lektor.

Õnnitleme ning soovime jät
kuvat reipust ja ettevõtlikkust!

Kolleegid
õigusteaduskonnast

25
Mihkel Nõges, 
arvutispetsialist -  21. septem
ber

30
Kaili Reinumägi,
sekretär -  23. september

40
Eili Lubja,
kontrolör -  22. september
Mati Marits,
referent -  25. september

45
Ljudmila Kutkina,
koristaja -  22. september 
Inta Ööpik,
usuteaduskonna dekanaadi 
juhataja -  26. september

50
Katrin Pavlov,
pearaamatupidaja asetäitja - 
25. september 
Silvia Annama, 
koristaja -  26. september

55
Varpo Redi,
tehnik -  22. september

TU R A A M A T U P O E  O K S J O N

TÜ Raamatupood korraldab laupäeval, 16. novembril kell
11.15 ülikooli peahoones kuuenda raamatuoksjoni teemadel:

• Eesti luuleraamat,
• Eesti teatm eraam at,
• Eesti vanem ja/või haruldane raamat.

Teemal “Eesti luuleraamat” võetakse ilmumiskohta piiramata 
vastu Eesti autorite eesti või algupäraselt ka mõnes muus 
keeles ilmunud luuleteoseid, sh ka laste-ja vaimulikku luulet, 
samuti nende tõlkeid mis tahes keelde. Mitte-Eesti autorite 
eesti keelde tõlgitud luuleteoseist võetakse vastu vanemaid 
või haruldasi mugandusi või muus suhtes eriti väärtuslikke. 
Vastu võetakse ka antoloogiaid, antoloogia tüüpi või mitme 
autori kogumikke, laulikuid jms. Eestis ilmunud trükiste ilmu
misaja tinglik ülempiir on reeglina 1960. aasta.
Teemal “Eesti teatmeraamat” võetakse ilmumisaega ja -kohta 
piiramata vastu eesti- ja võõrkeelseid Eesti kohta käivaid 
teatmetrükiseid. Siia kuulub lexica e t biographica, st kõikvõi
malikud entsüklopeediad, leksikonid ja sõnaraamatud (excl 
mitmekeelsed tõlkesõnaraamatud) ning isiku- ja elulootrüki- 
sed; edasi aadressiraamatud, kataloogid ja bibliograafiad, 
kalendrid ja aastaraamatud, käsiraamatud, juhendid ja õpe
tused; seejärel asutuste ja tegevusalade ajalood, ülevaated ja 
käsitlused; viimaks localia ehk paikkonnatrükis, st trükis, mis 
käib tervenisti või osaltki Eesti paikade ja paikkondade kohta 
ajaloo või maateaduse seisukohalt.
Teemal “Eesti vanem ja/või haruldane raamat” võetakse 
ümumiskohta piiramata vastu kõiki eestikeelseid või Eestis 
ilmunud võõrkeelseid trükiseid ilmumisajaga kuni 1860. aas
ta, hilisemast ajast kuni tänapäevani ainult haruldasi või 
väheliikuvaid eestikeelseid või Eestis ümunud või Eesti kohta 
käivaid võõrkeelseid trükiseid. Trükiseid võetakse oksjonile 
ainult valikuliselt, sümas pidades nende väärtust, seisundit ja 
nõutavust. Peale raamatute on oodatud ka perioodika, trüki
graafika, väiketrükised jms, samuti dokumendid ja käsikirjad.
Vastuvõtt toimub raamatupoes (tel 441 102, faks 441 465) 
Ülikooli 112. korrusel poe lahtioleku aegadel (E-R 9-19, L 10- 
16) kuni laupäeva, 12. oktoobrini (mci).

K O N K U R S S  “ O P I O T S T A R B E L I N E  C D ”

Konkurss kuulutatakse välja motiveerimaks ja kaasaaitamaks 
ülikooli õppejõudude õpiotstarbeliste CD- de väljaandmisel. 
Osalemiseks tuleb 1. oktoobriks esitada ideekavand, mis:
• annab ülevaate CD-I esitatavast kursusest,
• planeeritud sihtgrupist,
• kasutamisvõimalustest igapäevases õppetöös ülikoolis või 

üldhariduskoolides.
Ideekonkursi võitja(te)le makstakse välja preemia 3000 kr, 
kui ta annab 15. oktoobriks CD-le planeeritud materjalid üle 
multimeediakeskusele CD kujundamiseks. Tekstiline materjal 
tuleb vormistada MS Wordis; graafikute, illustratsioonide ja 
fotode tegemisel aitavad autorit multimeediakeskuse tööta
jad. Valmis CD esimesed 100 eksemplari kingitakse võitjale. 
Täiendav info Peeter Kukk, tel 375 590, pkukk@ut.ee.

4<aks arvutit ühe hinnaga
Microlink Essentia alates 7 320,- 

LCD monitorid alates 6 860.- 
17” monitorid alates 2 690.-

Kaks arvutit ühe hinnaga - viiele esimesele 
reklaamkomplekti ostjale kaasa 
pihuarvuti Siemens IC-35
Õpilastele ja  õpetajatele tavahinnast soodustus kuni 5%,

Canon BJ S200
Hind 1 067.- 

V ---------- ------------------------

* Arvutite remont ja  hooldus
* Arvutivõrgud ja  IT tugi 
k Müügisüsteemid ja

raamatupidamistarkvara 
1 Intemetiiahendused 
k Programeerimine

f ..................... *4
CD ROM 450.-
CD kirjutaja 1 225.-
CD Toorikud 3.90

L —  — J

l
MicroLink

Arvutid

Riia 26, Kauburi kaubamaja 
Kastani tn.tiivas 

Telefon: 40 99 99

AOTA DIURNA
20. septembril kell 16,15 esineb 
J. Liivi 2-111 firma “Linux Inter
national” tegevdirektor Jon Hall. 
Ettekande teema on “Linux and 
Freedom of Software in Educa- 
tion and Government” . J. Hall on 
maailma tuntumaid Linuxi spet
sialiste, kes on paljude artiklite 
autor ning on esinenud ettekan
netega paljudes maailma paika
des. Ootame aktiivset osavõttu.

23. septembril keli 16 avatakse 
TÜ raamatukogus Tartu noore 
graafiku Nerva näitus “Päikesele 
lähemal".

24. septembril kell 19 toimub 
Naiskodukaitse Tartu ringkonna 
lahtiste uste päev Riia 12 Kaitse
liidu majas. Sissepääs Võru tä
navast. Ootame kõiki huvilisi.

KURSUSED
Moraaliteoloogia (US00.02.011,
1 AP), prof Lars Reuter, Aarhusi 
Ülikool. Kursus toimub 14.-18. 
oktoobril, eesmärgiks on tutvus
tada eetikakäsitluse aluseid ja 
selle rakendamist tänapäeval. 
Inglise keeles. Vajadusel eesti
keelsed kommentaarid. Kursuse 
alguses saadaval õppematerjal. 
Eksam toimub sooritajale sobi
vas keeles (inglise, saksa, eesti).

Prantsuse Teadusliku Instituudi 
prantsuse keele kursustele on 
veel vabu kohti! Eriti oodatud on 
need, kes veidi juba õppinud, 
aasta või natuke enam, ning ta
haksid oma teadmisi värskenda
da ja täiendada. Kursuste hind 
on 800 kr semestris. Tunnid toi
muvad: algajatele E ja К 18.15; 
edasijõudnutele T ja N 18.15 Üli
kooli 17-218. Õpetajateks Tiina 
Jaksman ja Madli Kütt. Regist
reerimine: madli.kytt@hot.ee.

LOENGUD
24. septembril kell 18.15 kõne
leb Lossi 3-223 eetikakeskuse 
kollokviumil dr Michael Haspef 
(Marburgi Ülikooli sotsiaaleetika 
dotsent) “Human Rights and 
Humanitarian Intervention: 
Current Problems of the Ethics 
of International Relations” . 
Oodatud on kõik huvilised!

25. septembril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Cpetatud Eesti Seltsi 
1205. ettekandekoosolek. Päe
vakorras: Ott Kurs: Läänemere
soome põlisasustusest Rootsis. 
Info: tel 055 610 546.

25. septembril kell 18 on jututarõ 
külaline Jaan Kaplinski, kes rää
gib võru keelest ja meelest. Kõik 
huvilised on oodatud kuulama. 
Samal päeval kell 17 alustab uut 
hooaega ka võru keele vestlus
ring -  ootame nii endisi kui uusi 
huvilisi. Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum), Lisainfo: 
Triin Iva, tel 375 422.

SEMINARID
25. septembril kell 14 peab Riia 
23-217 prof Valeri Nosikov 
(National Research Centre 
“GosNII genetika", Moskva) se
minari “Association of candidale 
gene polymorphic markers with 
diabetic nephropathy and 
neuropathy in Russian patients 
with type 1 diabetes meilitus” . 
Info: prof Andres Metspalu, tel 
375 066.

27. septembril kell 11 peab Riia 
23-218 prof David Reisman 
(Department of Biological 
Sciences, University of South 
Carolina) seminari “Expression 
of the p53 tumor suppressor 
gene and potential conse- 
quences of mutant p53 in tumor 
cells” . Info: prof Toivo Maimets, 
tel 375 028.

KAITSMISED
27. septembril toimub Vanemui
se 46-301 ZHIs magistritööde 
kaitsmine ihtüoloogia ja kalandu
se erialal:
10.15 Aare Verliin -  Merisiig Ees
ti rannikumeres: vormid, kasv, 
toitumine, viljakus. Juhendaja: 
Toomas Saat, biol-knd Oponent: 
Tiit Raid, PhD.
kell 12,15 Väino Vaino -  Peipsi- 
Pihkva järve kalandus. Juhenda
ja: Toomas Saat, biol-knd Opo
nent: Mart Kangur, biol-knd. 
Info: Janika Ruusmaa, tel 375 
835.

TEATED
Akadeemiliselt organiseerumata 
eesti soost meestudeng! Korpo
ratsioon Vironia ootab Sind 24. 
septembril toimuvale külalisõhtu
le oma konventi aadressil Lai 30. 
Algus kell 20. Riietus korrektne.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Nais
koor ootab kõikidesse häälerüh- 
madesse uusi lauljaid. Vastuvõ
tukatsed toimuvad 24. ja 26. 
septembril ph aud 128 kel! 17.

Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti kell 9.15-9.45 ph aud 
227. 25. septembril peab pal
vust EMK Tartu Püha Luuka ko
guduse pastor Priit Gregorios 
Tamm.

Ülikooli Kunstimuuseum avab 25. 
septembril Pärnu muuseumis 
näituse “ 100 kaunist kreeka 
münti” . Välja on pandud valik 
kunstipärastest mündivalanditest 
ülikooli kunstimuuseumi 3000 
valandist koosnevast kogust. 
Näituse koostas Laidi Laiverik, 
kujundas Anne Arus. Näitusega 
saab tutvuda 20. oktoobrini. 
Info: tel 375 384 Laidi Laiverik.

KONTSERT
Vanemuise Kontserdimajas

L 21 septembril kell 19 hooaja 
avakontsert -  Eesti Riiklik Süm
fooniaorkester, solist Reka 
Szilvay (viiul, Soome), dirigent 
Nikolai Aleksejev. Kavas: Tormi
se avamäng nr 2, Sibeliuse viiuli
kontsert, Debussy “La Mer” , 
Raveli “La Valse” .

T 24. septembril kell 18 esineb 
festivalil Credo ansambel Rusta- 
vi, kunstiline juht Anzor 
Ergomaishvili (Gruusia, Tbilisi), 
Kontsert avab publikule 
1665aastase Gruusia õigeusu ki
rikumuusika eksootika.

К 25 septembri! kell 19 festival 
Klaver: Angela Hewitt (klaver, 
Kanada). Kavas: Bachi 
Goldbergi variatsioonid BWV 
988, “НТК” II vihikust Angela 
Hewitti esituses festivalil Klaver
2000 räägitakse seniajani. Nüüd 
on paljude meelest meie aja 
suurim Bachi-interpreet ja Glenn 
Gouldi troonipärija tagasi Eesti 
publiku ees, ühe oma lemmik
teosega Bachi loomingus 
“Goldbergi variatsioonidega” . 
Hewittit on nimetatud oma põlv
konna Bachi-pianistiks par 
excellence" (Sunday Times) ja 
pianistiks, kes defineerib, milline 
on Bachi esitamine klaveril lähitu
levikus” (Stereophile, 1998).

KINOS ILLUSIOON
www.hot.ee/kinoillusioon

Peeter Paan -  Tagasi 
Eikunagimaal -  kl 13 (R, L, P); 
14.15; 15.30
Paras punt -  kl 16.45; 20.40 
Amelie -  kl 18.40 
Herilasepesa -  kl 22,30 
Hispaania filmipäevad (Amelie 
asemel). Kõigile tasuta!
23. sept keli 18.40 -  Tere, oled 
sa üksi?
24. sept kell 18.40 -  Monos

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm} 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:pkukk@ut.ee
mailto:madli.kytt@hot.ee
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mailto:ajaleht@ut.ee
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Esmaspäeval сйдаЬмрш 
Academica VI

TASUTA

Varje Sootak

Saksa-Eesti akadeemiline 
nädal teemal “Ülikooli tradit
sioonid: kohustus, eelis või 
väljakutse?” toimub 28. sep
tembrist 3. oktoobrini.

30. septembril kell 12 on 
aulas Academica pidulik avami
ne. Aulaloengu “Euroopa üli
kooli kolm muutumist -  ajaloo 
puudumine kui õnnistus ja tra
ditsioon kui võimalus” peab 
Volkswagen AutoUni president, 
Marburgi Ülikooli prof Walther 
Ch. Zimmerli.

Kell 17 algab aulas teemako
hane diskussioon, kus osaleb 
kolm Eesti ja kolm Saksa tead
last. Diskussiooni juhib rektor 
Jaak Aaviksoo. Väitluslaua taga 
osalevad professorid Jüri Tal- 
vet, Wolfgang Drechsler, Diet- 
rich von Engelhardt jt.

Diskussioon
Prof Jüri Talvet ütles teemat 
kommenteerides, et kahju, kui 
kellelegi Tartu Ülikooli tradit
sioon koormana tunduks. “Tra
ditsioon kui eelis on igaühele 
selge. Loodan, et peagi võetakse 
haridusministeeriumis ülikooli
de statuudid koos nimetustega 
päevakorda ja Tartu Ülikool ni
metatakse amedikult Tartu 
Rahvusülikooliks,” ütles Talvet.

Ta lausus öeldu põhjendu
seks, et eestlastele on TÜ sisuli
ne rahvusülikoolina toimimine 
endastmõistetav, ent ajal, mil 
nii palju tähelepanu pööratakse 
välistele märkidele, mainele,

imagole jne, tuleks ka selle külje 
eest hoolt kanda.

“Pealegi teeks see Eesti ava
tuse tingimusis välismaalastele 
märksa kiiremini selgemaks 
meie ajaloolise koha Eesti hari- 
dus- ja kultuurimaastikel. Ma ei 
kahtie, et enamik meist, kes me 
siin oleme ja kes on olnud, ei ole 
traditsiooni eales teisiti mõist
nudki kui vastutuse ja päevpäe- 
vase väljakutsena,” lausus prof 
Talvet.

Teaduskondades
Kell 11-17 on peahoones ka in- 
fopäev, kus antakse teavet 
õppimis- ja stipendiumivõima- 
luste kohta Saksamaal.

Teisipäeval ja kolmapäeval 
esinevad Saksa teadlased loen
gutega teaduskondades ja raa
matukogus (vt kava UT 4. lk). 
Kokku on akadeemilise nädala 
külalisi Saksamaalt ligi paar
kümmend.

Academica ürituste sarjas 
toimub 1. oktoobril raamatu 
“Eetika meditsiini argipäevas” 
esitlus.

Esimene Academica toimus 
viis aastat tagasi eesmärgiga ti
hendada kontakte kahe maa 
teadlaste vahel ning pakkuda 
kogu ülikooliperele võimalust 
kuulata silmapaistvate Saksa 
teadlaste loenguid ja osaleda 
seminarides.

Eelmistel Saksa-Eesti nädala
tel on teemaks olnud Euroopas
se integreerumine, kõrgharidu
se tulevik ja kvaliteet, teaduse 
eetilisus jm.

Eetika
meditsiini
argipäevas

Eetika
meditsiini
argipäevas

" v  v v

Ilmub raamat „Eetika 
meditsiini argipäevas
Andres Soosaar
TÜ arstiteaduskonna dots

Raamatu “Eetika meditsiini 
argipäevas” esitlus toimub 
Academica ürituste raames 
teisipäeval, 1. oktoobril kell 
11 närvikliiniku auditooriu
mis. Tõlkeraamatu andis 
välja TÜ Kirjastus (340 lk, 
hind ca 100 krooni).

Lübecki Meditsiiniülikooli 
meditsiini-ja teadusajaloo ning 
bioeetika professori Dietrich 
von Engelhardti koostatud 
„Ethik im Alltag der Medizin" 
(1997) sisaldab Saksa akadee
milise meditsiini esindajate töö- 
ja isiklikust kogemusest lähtu
vaid mõtisklusi ning seisukoha
võtte paljudel meditsiinieetika 
aktuaalsetel teemadel.

Lübecki Meditsiiniülikoolis 
toimub igal aastal õppepäev,

kus peetakse ettekandeid ja 
diskuteeritakse õppejõudude, 
klinitsistide ja üliõpilaste osavõ
tul mõne aktuaalse meditsiini
eetika probleemi üle. Oluline 
osa raamatu peatükkidest on 
sündinud just erinevate aastate 
õppepäevade ettekannete ja 
diskussioonide tulemusena.

Lisaks meediku vaatevinklile 
erinevate kliiniliste alade konk
reetsetele eetilistele aspektide
le, sisaldab väljaanne ka pea
tükke arsti ja patsiendi suhte 
sagedastest probleemidest ning 
ka patsiendi ootustest-lootus- 
test meedikute ja meditsiini 
suhtes. Teos on tõlgitud mit
messe keelde.

Eestikeelse tõlke ilmumine on 
Tartu ja Lübecki ülikooli aasta
tepikkuse koostöö tulemus ning 
kaalukas panus siinse meditsii
nieetika edasiseks arenguks.

Uurimisobjekti püüdmiseks võib zooloogidel tarvis minna nii paati kui mitmesuguseid 
kalapüügiriistu, sealhulgas suurt noota. e r a k o g u

Zooloogia arengu
suunad Eestis 2002
Jüri Kärner
TÜ zooloogia ja 
hüdrobioloogia instituudi 
juhataja, üldzooloogia prof

Ülikooli tänavune juubeli
aasta jõuab zooloogidel 
kõrgpunkti 28. septembril 
oma konverentsiga.

Lisaks üleülikoolilistele teetä
histele 370/200 on meil veel 
omad juubelinumbrid. Nimelt 
saavutas meie ülikooli zooloogia 
arvestatava iseseisvuse aastal 
1822, kui J. E Eschscholtzi eest
vedamisel eraldati zooloogili- 
sed kogud muudest teaduskol- 
lektsioonidest iseseisvaks kabi
netiks ning alustati zooloogia 
süstemaatilist õpetamist. Zoo
loogia korralise professuuri 
täitmiseni jõuti alles 1843. Nii
siis oleksid zooloogide juubeli
numbrid 180 ja peaaegu 160.

Ajaloo algusaastatest teeb 
konverentsil avaettekande 
“Tartu Ülikooli zooloogiaka- 
teedri rajamine (1843) ja selle 
eellugu” Erki Tammiksaar. Ette
kandest selguvad huvitavad 
seigad toonase kaadripoliitika 
kohta, milles on nii mõnigi sar
nasus kaasajaga.

Eelmine samateemaline kon
verents peeti 1994, arengu
suundi vaagiti tõsiselt zooloogi
de päeval 1993.

Suured muutused
Mis on siis tänaseks muutu
nud? Kui võrrelda eelmisi prog
ramme ja teese praegustega, 
siis tänases Eesti zooloogias on 
oluliselt rikastunud metoodika, 
mis võimaldab püstitada prob
leeme sügavuti.

Loomade arengubioloogia, 
evolutsiooni, süstemaatika ja 
populatsioonigeneetika uurimi
sel on jõuliselt maad võtnud 
molekulaarbioloogilised ja -ge- 
neetilised meetodid (Illar Pata, 
Alar Karis “Transgeensed loo
mad kui mudelid zooloogias ja 
biomeditsiinis”, Urmas Saarma 
“Erinevate loomarühmade evo
lutsioon, süstemaatika ja popu
latsioonigeneetika”, Heli Talvik 
“Parasitoloogilise uurimistöö 
suunad ja hetkeseis”, Riho 
Gross jt “Lõheliste fülogeo-

PROF J U R I  K A R N E R
Zooloogia uurimine on 
rikastunud uute meetoditega, 
see võimaldab püstitada  
probleeme sügavuti.

graafilised, populatsioonige- 
neetilised ja molekulaarökoloo- 
gilised uuringud Eestis”, Ülo 
Väli “Konnakotkaste moleku- 
laargeneetilised uuringud”).

Loomaökoloogid, kes on usi
nad publitseerijad, rakendavad 
ökoloogilises uurimistöös füsio
loogia, immunoloogia ja 
parasitoloogia meetodeid ( Ind
rek Ots, Peeter Hõrak “Verepa- 
rasiitide mõju rasvatihaste ter
vislikule seisundile ja ellujäämi
sele”, Dalial Freitak jt “Im- 
muunkompetentsuse looduslik 
varieerumine suure kapsalibli
ka nukkudel”, Peeter Hõrak jt 
“Pesitsevate rasvatihaste karo- 
tinoidne sulestikuvärvus pee
geldab vereparasiitidega naka
tumist ja ellujäämist”, Juhan 
Javoiš, Toomas Tammaru “Mu
nemise selektiivsus niiduvaksi- 
kul: seosed populatsioonidü- 
naamika ja füsioloogilise sei
sundiga”, Raivo Mänd, Vallo 
Tilgar “Kaltsium, linnud ja kesk
kond” ja palju teisi).

Loomaökoloogide juhtgrupp 
(Raivo Mänd, Peeter Hõrak, 
Toomas Tammaru, Indrek Ots) 
tutvustab põhjalikumalt oma 
viimaste aastate loomingut, mü- 
le eest neid pärjati tänavu Eesti 
teaduspreemiaga.

Meie kalauurijad on moodsa 
seire rakendamise kõrval süü
vinud ka kalade sigimisbioloo
giasse ja patoloogiasse. Toomas 
Saat kõneleb kalauuringutest 
Eestis, Vello Kadakas jt lõhilaste 
proliferatiivse neeruhaiguse te
kitajast.

Näitus Eesti loomastikust
Rõõmu teeb aiheo- ja paleo- 
zooloogia, mis kümne aasta eest 
meil arglikult pead tõstis ja 
nüüd oma jätkuvat elujõudu 
demonstreerib (Lembi Lõugas 
“Pleistotseeni faunast ja arheo-

zooloogia tulevikust”). Arheo- 
zooloogia töötulemusi saame 
konverentsipäeval nautida kell 
14 avataval näitusel zooloogia
muuseumis “Eesti loomastik 
läbi aja”.

14 000 aasta jooksul on Eesti 
loomastik läbi teinud pika aren
guloo. Siit on läbi käinud või süa 
paika jäänud üsna suur ja kirju 
loomastik. Paljudest on meieni 
säilinud vaid luud ja hambad. 
Luuleiud on tänapäeva uurijale 
ürikuteks ja info allikaks ning 
tihti ainsad dokumendid, mis 
tõestavad ühe või teise loomalii
gi eksisteerimist selles paigas.

Zooloogia arengusuundade 
arutamise kõrval on oluline 
kuulda meie tegutsevate zoo
loogide (registreerunud on 
juba ligi 100) arvamust ülikooli 
töö kohta.

Viimastel aastatel 15 uut 
doktorit

Konverentside vahepealsel ajal 
on ülikooli zooloogid nimetatud 
kahe tippteaduskeskuse koos
seisu, on lisandunud 15 uut 
filosoofiadoktorit, 68 uut tea- 
dusmagistrit, kasutusele võe
tud uued õppekavad ning värs
kelt renoveeritud õpperuumid 
ning teaduslaborid.

Traditsiooniliselt kuulub kon
verentsi kavva lahkunud õpe
tajate haudade külastamine 
Raadi kalmistul.

Nagu ikka, lõpeb päev ülikooli 
vanas kohvikus, seekord aga 
selle uues Krambambulis. On 
kuhjaga meenutada kunagisi 
ülikoolipäevi, diskuteerida päe
val kuuldud teadusprobleemi
de üle või imetleda slaidiprog
ramme loodusest ja loomadest.

Ja lõpuks. Zooloogid on hea
südamlik ja seltsiv rahvas, mis 
juba iseenesest on ürituse kor
damineku hea tagatis.

T A N A  L E H E S

Ülo Niinemets:
Iseseisva Õppe osa 
peab suurenema 
LK 3

Euroopa 
haridus-ja  
teadusruumi 
avanemise 
mõjudest
LK 2

Akadeemiline 
Muinsuskaitse 
Selts 15
LK 3

Kultuuriloengud
tudengitele
LK 3

U U D I S E D

Tartus Rootsi 
ajaloo päevad
Täna kell 14 algavad aulas kaks 
päeva kestvad Rootsi ajaloo 
päevad.

Plenaaristungitel ja sektsioo
nides käsitletakse Skandinaa
via ja Baltikumi ajaloolisi side
meid viikingite ajast külma sõja 
lõpuni. Põhjalikumalt peatutak
se 16.-17. saj ajalool, s.o perioo
dil, mil tänane Eesti ja osa Lätist 
kuulus Rootsi suurriigi koossei
su. Arutuse all on ka kultuuri
suhted.

Rohkem kui 300 osaleja hul
gas Rootsist, Soomest ja Eestist 
on ka Carl Bildt, Mart Laar, Too
mas Hendrik Ilves jt tuntud 
ühiskonnategelased. Avaette
kande peab president Lennart 
Meri.

Rootsi ajaloo üritus ühendab 
professionaalseid ajaloolasi ja 
ajaloohuvilisi.

Päevade peakorraldaja on 
Rootsi Riigiarhiiv, kelle põhi- 
partneriks Tartus on Rahvusar- 
hiiv. Ürituse korraldamist toe
tavad TÜ, Tartu linn, välisminis
teerium ja Põhjamaade MN 
Eesti esindus.

Kava vt: www.dsh.se/.

Mälestuspäev 
Raadi kalmistul
2. oktoobril mälestab ülikoolipe- 
re oma lahkunud liikmeid.

Rektoraadi liikmed mälesta
vad Pauluse ja Uue Jaani kal
mistul ning Raadil ka ülikooli 
varasemaid rektoreid.

Kell 16 toimub mälestushetk 
Raadi kalmistu keskväljakul: 
süüdatakse küünlad, kõneleb 
ülikooli koguduse õpetaja Ur
mas Petti ning vüakse lilled üli
kooli töötajate haudadele. Eel
mise aasta 1. oktoobrist alates 
on lahkunud emeriitprofesso- 
rid Elmut Laane ja Kaljo Villako, 
prof Sawati Smirnov, dotsent 
Uno Podar, vanemteadur Jaan 
Simisker, assistent Ester Kõrge
saar, direktor Heino Variku ja 
koristaja Laine Viigipuu.

http://www.dsh.se/
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Eesti Rahvus
kultuuri Fondi 
stipendiumi saajad
Bakalaureuseõppe stipendiumi 
said Jane Remm (maalikunst), 
Saale Sünd (saksa keel ja kir
jandus), Olga Trofimova (vene 
ja slaavi filoloogia), Hiie Sau- 
maa (inglise keel ja kirjandus), 
Janet Laidla (ajalugu) ja Maarja 
Klaas (ajalugu).

Magistriõppe stipendiumi 
said Nele Rand (ajalugu), Arvi 
Haak (ajalugu), Kaija Pruel 
(eesti ja soome-ugri keeletea
dus), Ave Tupits (kirjandus ja 
rahvaluule), Jelena Sidorova 
(vene ja slaavi filoloogia) ja Too
mas Lott (filosoofia).

Kolledžid süvenda
vad koostööd
24. septembril sõlmisid TÜ Pär
nu ja Narva kolledž ning Viljan
di Kultuurikolledž heade kavat
suste kokkuleppe.

Kavas on ühiselt arendada 
õppekavu, korraldada üliõpi
lasvahetust ja uurimisprojekte. 
Osapooled juhinduvad koos
töös kaks aastat tagasi sõlmitud 
Viljandi Kultuurikolledži ja TÜ 
koostöölepingust. Kokkulepe 
puudutab Õppekavade arenda
mist, üliõpilasvahetust, perso
nalikoolitust, multikultuurse 
ühiskonna uurimist. Viljandi 
Kultuurikolledži ja Pärnu kol
ledži juhid rõhutasid eelkõige 
soovi arendada koostööd kul- 
tuuriettevõtluse ja turismi õpe
tamisel ning ühist õppetööd. 
Narva kolledž on esialgu huvi
tatud üliõpilasvahetusest.

Treenerikoolitus 
tähelepanu all
23. septembril toimus ülikoolis 
neljapoolne nõupidamine TÜ 
(rektor Jaak Aaviksoo, dekaan 
Vahur Ööpik, prof Ants Nurme
kivi), Eesti Olümpiakomitee 
(president Mart Siiman), kul
tuuriministeeriumi (minister 
Margus Allikmaa) ja Eesti Tree
nerite Ühenduse (esimees Jaak 
Salumets, treener Mati Alaver) 
esindajate vahel.

Nõupidamisel tõdeti, et hea
de treenerite lisandumine Eesti 
sporditegevusse ei tohi olla 
ainult soov, vaid see on vältima
tu eeldus edu saavutamiseks 
järgnevates olümpiatsüklites.

Esimeseks viivitamatuks 
sammuks peeti spordiseaduse 
muudatuse seaduseelnõu ette
valmistamist, mis tagaks tree
nerite viieastmelise litsentsee
rimise rakendusskeemi toimi
mise. Ühtlasi leiti vahendid 
treeneriks õppiva tudengi pea
raha tõstmiseks ja täiendkooli
tuse jõuliseks rahastamiseks.

Struve meridiaani- 
kaar 150
26.-28. septembrini toimub 
Tallinnas ja Tartus rahvusvahe
line konverents “Struve meri- 
diaanikaar 150”.

150 aastat tagasi lõppesid W. 
Struve ja C. Tenneri juhenda
misel trigonomeetrilised väli
tööd Tartu meridiaanikaare 
määramiseks. See läbis täna
päeva 10 riigi territooriumi 
Põhja-Jäämerest Doonau suud
meni. 1993. aastal algatati säili
nud punktide rahvusvahelise 
kaitse alla võtmine ja nende 
kuulutamine UNESCO kultuu
ripärandi hulka.

28. septembril kella 15st tut
vuvad konverentsist osavõtjad 
teemakohase näitusega TU 
Raamatukogus, avavad mäles
tustahvli tähetornis ja lõpeta
vad konverentsi ülikooli ajaloo 
muuseumis.

Euroopa haridus- ja 
teadusruumi 
avanemise mõjud
Madis Saluveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

UT 13. septembri artiklis 
arengustrateegia mõjurite 
kohta oli esimesena maini
tud Euroopa teadus- ja kõrg- 
haridusruumi avanemist. 
Vaatleme seda tegurit pisut 
lähemalt.

Euroopa teadusruum on pla
neeritud välja kujundada aas
taks 2006. Selleks on ELi tea
dus- ja arendustegevuse 6. 
raamprogrammis ette nähtud 
terve rida tegevusi, mis on suu
natud teadusruumi aluste tu
gevdamisele ja ruumi struktu- 
reerimisele. Kõrgharidusruum 
peaks Bologna deklaratsioonist 
tulenevalt välja kujunema aas
taks 2010.

Võimalik finantsmõju
Hinnanguliselt hõlmavad ELi 
raamprogrammid ainult 4-6% 
Euroopa teaduskuludest, 
94-96% kulutustest teadus- ja 
arendustegevusele tehakse 
rahvuslike teadusfinantseerin- 
gute kaudu. TÜ teadlaste edu
kas osalemine 5. raamprogram
mis loob eeldused edukaks kaa
salöömiseks ka 6. raamprog
rammis.

Esiteks. Seni on Eesti inves
teeringud raamprogrammides- 
se arvestuslikult tagasi toonud 
kuni kolm korda rohkem raha. 
Jääb küsimus, kuivõrd suuda
vad Eesti teadlased tagasi tee
nida 6. raamprogrammi inves
teeringuid, kui kandidaatriiki
dele kehtestatud soodustused 
kaovad?

Teiseks. Arvestades asjaolu, 
et 6. raamprogramm on sead
nud üheks eesmärgiks valmis
tada ette rahvuslike teadus
programmide avamist teiste 
maade, sh ka Eesti teadlastele 
(tulenevalt ELi lepingu §-st 
169), omandab edaspidi kogu 
Euroopa teadusruumi jaoks 
hoopis suurema tähtsuse § 169 
rakendamine. See eeldab Eu
roopa Komisjoni ja riikide vahel 
vastastikuseid programmide 
avamise kokkuleppeid. Ülikooli
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jaoks on eriti oluline see, kuidas 
meie valitsus kavatseb neid mit
mepoolseid kokkuleppeid ette 
valmistama hakata, millal esi
mesed lepingud sõlmitakse 
ning kuidas see mõjub konku
rentsile Eesti teadusturul.

Kolmandaks. Lissaboni tipp
kohtumisel seati eesmärgiks 
tõsta aastaks 2010 ELi liikmes
riikide teadus- ja arendustege
vuse kulud keskmiselt 3%-ni 
SKPst. Ehkki Eestil on eesmärk 
jõuda aastaks 2006 1,5%-ni 
SKPst, nõuab see väga suurt 
poliitilist tahet (vt ka 21. sept 
UT tabel Eesti teadus- ja aren
dustegevuse finantseerimise 
kohta). Kas seda tahet jätkub, et 
jõuda edaspidiseks kavandatud 
3%-ni SKPst, sest iga protsendi
punkti taga on miljonid teadu-

Euroopa teadus- ja  kõrgharidusruumi 
avanemine toob kaasa teadusrahade 
kasvu ja õppimisvõimaluste laienemise, 
aga ka suurema konkurentsi.

sesse tulevad kroonid?
Euroopa haridusruumi tekki

mine endaga otseseid finants- 
mõjusid kaasa ei too, küll aga on 
mõjud kaudsed Sokratese 
programmi kaudu, mis soodus
tab ülikoolide vahel jätkuvalt 
üliõpilaste ja õppejõudude mo
biilsust. See omakorda loob eel
dused välisüliõpilaste hulga 
suurendamiseks ülikoolis. Vä
lisüliõpilaste arvu tegelik suu
renemine sõltub samas ikkagi 
ülikooli poolt pakutavast ja selle 
atraktiivsusest Euroopa hari- 
dusturul.

Muud mõjud
Euroopa kõrgharidusruumi 
teke eeldab, et on tagatud võr
reldavad kõrgharidusastmed ja 
-kraadid, diplomite ja muude

kõrgharidusdokumentide ning 
kraadide vastastikune tunnus
tamine, võrreldav kvaliteedi ta
gamise süsteem ning tudengite 
ja õppejõudude vaba liikumine. 
Väljundid on kindlasti ka üli
koolidevahelised magistriõppe- 
programmid, mis eeldavad ing
liskeelseid magistrikursusi, õp
pejõude, kes neid inglise keeles 
ka loevad, ja osade õpingute 
sooritamist välisülikooli(de)s. 
Ühtne kõrgharidusruum toob 
samas kaasa konkurentsi kasvu 
ülikoolide vahel nii tudengite 
kui ka haridusrahade pärast.

Euroopa teadusruumi teke 
soodustab samuti eelkõige 
teadlaste mobiilsust, sest kaota
tud on 5. raamprogrammis 
kehtinud vanusepiirangud 
ning soodustatakse kolmandate

riikide teadlaste sissetoomist 
ELi riikidesse. Oluline uus osa 
on Marie Curie stipendiumi- 
programmis ettenähtud lühi
ajalised toetused, mis võimal
davad ülikoolidel taotleda ra
hasid, et “sisse osta” spetsialiste 
kiiret edendamist vajavatel ala
del.

Kokkuvõtteks
Euroopa teadus- ja kõrghari
dusruumi teke toob endaga 
kaasa teadusrahade kasvu ja 
õppimisvõimaluste laienemise 
ning tööjõuturu avanemise. 
Kuid samuti toob see kaasa ka 
kasvava konkurentsi üliõpilaste 
ja õppejõudude ning rahade 
pärast, tudengite, õppejõudu
de ja teadlaste mobiilsuse ning 
kasvavad kvaliteedinõuded.

Akadeemiliselt võitluskunstidestKohtumine Euroopa 
Liidu eksperdiga
P riit Tamm
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse spetsialist

7. oktoobril kell 11-13 tutvus
tab Euroopa Liidu ekspert 
Alasdair Reid (pildil) TÜ nõu
kogu saalis ekspertgrupi esma
seid järeldusi Eesti teadus- ja 
arendustegevuse ning innovat
siooni finantseerimise hindami
se kohta ning jagab soovitusi 
struktuurifondidest teadus- ja 
arendustegevuse meetmete 
kavandamise kohta.

Eesti astumisega Euroopa Lii
tu muutub oluliselt ka Eesti tea- 
dus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni ELi-poolne toe- 
tusmehhanism.

Pärast liitumist saab taotleda 
projektide finantseerimist ELi 
struktuurifondidest. Struktuu- 
rifondide rahastamine hakkab 
põhinema rahandusministee
riumis koostataval Eesti riiklikul

arengukaval (Single Prog- 
ramming Document -  SPD). 
Phare 2001 projekti raames 
aitab ekspertgrupp majandus
ministeeriumil hinnata ettevõt
luse tugistruktuure ning kujun
dada teadus- ja arendustege
vuse ning innovatsiooni meet
meid selle arengukava jaoks.

Üritus on inglise keeles.

Tanel Lihtmaa
Wado-ryu Akadeemia Eesti 
peainstruktor

Kumba eelistada -  kas aka
deemilist või kutseharidust? 
Selle küsimuse võib püstita
da ka võitluskunstide kohta.

Spetsialiseerudes kohe ühele 
kitsale tehnika ja taktika lõigule 
võib üsna lühikese ajaga saavu
tada käegakatsutavaid tulemu
si ja neid praktikas rakendada. 
Pole kahtlust, et paar aastat hea 
treeneri käe all poksi või kick- 
boxingut harjutanud isik on 
võitluses üle sama kaua tradit
sionaalset võitluskunsti (ju- 
jitsu, aikido) praktiseerinud 
kaaslasest. Samas ei ole aga 
suuremat eksitust, kui hakata 
sellise näite põhjal koostama 
võitluskunstide paremuse või 
efektiivsuse pingerida, sest va
nade jaapani sõjakunstide lähe
nemine on kaasaegsetest võit- 
lusaladest erinev nagu akadee
miline õppeviis kutseõppest.

Esiteks on tehniline arsenal

palju rikkalikum sisaldades tra
ditsiooniliselt viit osa: löögiteh- 
nikad, heited, liigesetehnikad, 
kägistusvõtted ning erinevad 
relvatehnikad (mõõk, kaigas, 
nuga jne).

Teiseks on tehnikad ainult 
üks osa iidsete võitluskunstide 
terviklikust õpetusest, mis hõl
mab ka meditatsiooni ja kesken- 
dumisharjutusi ning tervista
vaid harjutusi.

Meisterlikkuse saavutamine

eeldab ka inimese anatoomia ja 
biomehaanika tundmist ning 
teadmisi võitluskunstide aja
loost, teooriast ning filosoofiast. 
Õpetamise eesmärk on pakku
da võimalikult põhjalikku üle
vaadet kõigist võitluskunstide
ga seonduvatest teemadest ja 
anda hea põhibaas nii tehnika 
kui teooria alal, millele tugine
des igaüks saab hüjem spetsiali
seeruda just talle sobivale ja hu
vipakkuvale kitsamale erialale.

Postimehes artikleid kirjutav Verena Gorris Kölnist oli 
1999. aastal TU välisüliõpilane. varje  sootak



27, september 2002 U N IVER SITAS TAR TU EN SIS  3

U U D IS E DAkadeemiline 
Muinsuskaitse Selts 15 Iseseisva oppe osa 

peab suurenema
Lllo  N iin e m e ts
TÜMRI ta im e fü sio lo o g ia  
ÕDDetooli d o tse n t

Ülo Niinemets (laenatud talaaris) usub, et doktoritööde 
kaitsmine peaks olema väga pidulik sündmus. erakogi

ÜLO  N IIN E M E T S

Sündinud 19. märtsil 1970.
2000. aastast TÜ õppejõud.
2002. aasta veebruar-aprill -  külalisprof Canterbury Ülikoolis. 
1993. aastal kirjutas essee, milles esitatud ettepanekutest (üli
kooli õppeainete teatmik, ühiselamute probleemid, ülikooli ja 
linna tihedam suhtlemine) on enamik tänaseks teoks saanud.

T u llio  l lo m e ts
AMSi esimees

I i le  Pa lm
AMSi abiesimees

Akadeemiline Muinsuskait
se Selts (AMS) asutati 23. 
septembril 1987 keemia
hoone ringauditoorium is to i
munud torm ilise koosoleku  
tu lem usena.

Säilinud registreerimislehte- 
de järgi võttis koosolekust osa 
247 inimest, kellest suurem osa
oli üliõpilasi. Pikema ülevaatega 
muinsuskaitse olukorrast esi
nes Eesti Muinsuskaitseklubide 
Nõukogu esimees Trivimi 
Velliste. Sõnavõtte oli palju ja 
ägedaid. Valiti seltsi volikogu, 
kes samal päeval valis esimesel 
koosolekul seltsi esimeheks 
prof Sulev Vahtre, aseesime-

Tartu ja Tallinna botaanika
aedades arutati koostööd välis
maiste botaanikaaedadega.

Tartus viibis ka Minnesota 
Ülikooli maastikuarboreetumi 
direktor prof Peter Olin.

TÜ botaanikaaia direktori 
Heiki Tamme sõnul on plaanis 
arendada mitmekesist koos
tööd nii Minnesota kui Tveri ja 
Petrozavodski ülikooli botaani
kaaiaga. “Koostöös Minnesota 
kolleegidega tahame teha seal 
aretatud uute dekoratiivtaime
de sordivõrdluskatseid, rajada 
botaanikaaia Põhja-Ameerika 
osakonda Minnesota salu ning 
tugevdada meie materiaalteh
nilist baasi,” ütles Tamm.

Minnesota botaanikud on hu
vitatud Venemaa Kaug-Ida tai
mede seemnetest ja aklimati-

K a ir i S aa r 
K r is t ja n  S a n d e r
TÜ Üliõpilasesinduse 
kultuuritoimkond

2. oktoobril kell 18 algab 
keemiaringis TÜ Ü liõpilas
esinduse kultuuritoim konna  
korraldatava loengusarja 
“ Kultuur ei kopita” esimene 
loeng.

Ilmar Raag peab loengu “Tu
dengist filmiloojaks”, milles 
võrdleb Eesti ja USA tudengite 
filmitegemise võimalusi. Loen
gu alapealkirjaks võiks olla küsi
mus “Kas nappide vahenditega 
saab teha head filmi?” Näitena 
kasutatakse Õ-Fraktsiooni 
“Tapja õllejogurti rünnakut”. 
Rühmituse Õ-Fraktsioon moo
dustab kimbuke TÜ politoloo- 
giatudengeid. Õ-Fraktsioon 
tekkis 1998. aastal politoloogiat 
õppima asunute seas justkui

heks dots Tullio Ilometsa ja 
kesktoimkonna esimeheks Mati 
Lauri.

AMS registreeriti ülikooli 
nõukogus ja linna kultuuriosa
konnas 2401iikmelisena. 11. 
jaanuaril 1989 asutati AMSi 
901iikmeline vilistlasklubi, mis 
muutus Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi iseseisvaks allseltsiks.

Viimaseil aastail on seltsi liik
mete atv püsinud 40 piires.

AMS on pidanud ettekande
koosolekuid, lindistanud mä
lestusi isamaalistest ettevõtmis
test, teinud päevakajalistel tee
madel ja kultuuripärandi kaits
mise kohta avalikke pöördumi
si, inventeerinud kalmistuid, 
alustanud ülikooliga seotud isi
kute kalmude restaureerimise 
ning korrastamisega jne.

Õnnitleme kõiki AMSi liik
meid tähtpäeva puhul!

satsiooni tulemustest Eestisse 
ning ühisekspeditsioonist 
Kaug-Itta.

Koos Tveri kolleegidega on 
plaanis rajada ekspositsioon 
Kesk-Vene taimestikust meil ja 
Eesti taimedest seal, Petroza
vodski kolleegidega saaks aren
dada Ida-Euroopa botaanika
aedade andmebaasi ja selle ot
singusüsteemi.

Botaanikaaedade esindajad 
kohtuvad järgimine kord hilje
malt tuleva suvel TÜ Botaanika
aia 200. aastapäeva juubelikon
verentsil.

Tartu Ülikooli botaanikaaed 
asutati 1803. aastal. Esimene 
asukoht oli Tiigi tänava pargi 
kohal, 1806. aastast asub bo
taanikaaed praeguses kohas 
Laias tänavas.

iseenesest ning ka selle asuta
jad on siiani kahtleval seisuko
hal ühenduse loomise motiivide 
osas.

Teisele loengule on kutsutud 
esinema tõlkija ning literaat 
Jüri Kallas. Loengu üldteemaks 
on ulmekirjandus. Jüri Kallas 
on tegutsenud toimetaja ja tõl
kijana, olnud Eesti Ulmeühingu 
president ja kuulub Eesti suu
remate fantastilise kirjanduse 
asjatundjate hulka.

Kolmandas loengus esinevad 
lavakunstiakadeemia äsja lõpe
tanud lendu kuuluvad noored 
näitlejad, kes räägivad oma esi
meste etenduste käigus ette 
tulnust.

Sarja eesmärk on alternatiiv
semate kultuurildhistuste tut
vustamine ning esinemisvõi
maluse andmine noortele tegi
jatele. Loengud toimuvad kord 
kuus.

Oma välisü likoolides tööta
mise kogemuse põhjal leian, 
et auditoorse õppetöö osa
kaal võrreldes iseseisva 
tööga on meil ikka veel liiga 
suur, samuti kasutame liiga 
vähe IT-võimalusi.

Canterbury Ülikoolis (Uus- 
Meremaa) on õppetöö korral- 
duses väga heal tasemel IT-ra- 
kendused. Iga kursuse jaoks on 
eraldi list, kust tudengid saavad 
operatiivset infot tunniplaani- 
muutuste, ruumide kohta jne. 
Samas võib õppejõud postitada 
sellesse listi järgmise loengu 
materjali, kodulugemist jms. 
Selline list sobiks ka eksamitule
muste teatamiseks. Loomulikult 
on võimalik kõike teha ka vä
hem tsentraliseeritult, kuid ko
gemus õpetab, et teaduskonna 
üldisest listist pole kõrge müra- 
fooni tõttu olulise eraldamine 
just kerge. Lisaks võtavad tu
dengid aineid ka teistest tea
duskondadest ja seetõttu oleks 
hea, kui kogu ülikoolis oleks 
ühine standard.

Loengu asemel sem inar

Väga kasulik Canterbury Üli
kooli arvutivõrgus oli iga kursu
se juurde käiv fotodega tuden
gite andmebaas (salasõna abil 
ligipääsetav). Kuna elu on üli
koolis läinud pinnapealsemaks, 
võiks ka TÜs kaaluda sellise õp
pejõududele orienteeritud 
andmebaasi loomist.

Teiseks tundub mulle pärast 
Uus-Meremaal viibimist, et TÜs 
on auditoorse töö osakaal võr
relduna tudengite iseseisva töö 
ja seminarilaadis õppevormiga 
ikka veel liiga suur. Eelkõige just 
magistri- ja doktoriõppes, kus 
tihtipeale on loengute külasta
mine vajalik ainepunktide täis
saamiseks. Teadusülikoolides 
on väga oluline õppetöö vorm 
just temaatiliste artiklite luge
mine, koos diskuteerimine, et
tekannete pidamine ning es
seede kirjutamine. Olen veen
dunud, et oma mõtete avalda
ma Õppimine on kõige olulisem 
asi, mida tudeng võiks oma 
aima materist saada. Võib-olla 
peaks TÜs üleüldiselt vähenda
ma auditoorse töö ning suuren
dama seminaride osakaalu. 
Suur seminaride ja iseseisva 
töö osakaal on omane anglo- 
ameerika kõrgharidusmudelile. 
Samas kasvab isegi sellise kon
servatiivse ülikoolisüsteemiga 
maal nagu Saksamaa seda tüü
pi õppetöö osakaal jõudsalt.

Teaduseks ei ole aega

Väliskolleegidega mõtteid vahe
tades tundub, et TÜs on õppe
jõudude koormus liiga suur. Sa
mas on tudengite iseseisev töö 
ja kirjanduse lugemine tagasi
hoidlik. Kolme aasta jooksul on 
mul ilmunud 17 CC artiklit 
tipperialaajakirjades, kuid eel
kõige on see saavutatud varase
ma tööga väljaspool TÜd, Uued 
ideed leiavad loomulikult sa
muti varem või hiljem väljundi, 
kuid pikas perspektiivis on suu
re õppetöö koormuse kõrval 
raske välisülikoolide teadlaste
ga konkurentsis püsida.

Keskmisele TÜ üliõpilasele on 
tihti takistuseks piiratud keele
oskus. Minu eelnev kogemus 
õppejõuna Tallinna Pedagoogi
kaülikoolis näitab, et inglise keel 
ei valmistanud absoluutselt 
mingit probleemi 90%-le tu
dengitest. Samuti on võõrkeelte

oskuse tase tohutult kõrge Põh
jamaade tudengite seas. TÜs 
paraku ingliskeelset kirjandust 
vähemalt bioloogidele üldjuhul 
soovitada ei saa. Eriti katastroo
filine on lugu avatud ülikooliga, 
kus võõrkeelsete õpikute soovi
tamine tekitab auditooriumi 
hulgas vaid muigeid.

Tippu vaid võõrkeeles

Olen kogu aeg tudengitele rää
kinud, et tipptasemel eestikeel
seid ülikooliõpikuid kõigi ainete 
jaoks ei ole ega tule ilmselt 
enam kunagi.

Kümme aastat tagasi õppisi
me biokeemiat, molekulaarbio-

J a a k  A a v ik s o o

Kõik on üldjoontes igati õige. 
Probleem pole mitte niivõrd  
selles, et ei ole teada, mis 
suunas minna, vaid selles, 
kuidas minna.

Auditoorset nädalakoormust 
on vähendatud kümne aastaga
32 tunnilt 16-20 tunnini. Võiks 
olla 12-16 tundi, ent oluliselt 
suurema individuaaltöö koor
muse korral. See eeldab ka õp
pejõududelt oluliselt teistsu
gust lähenemist -  ettevalmista
mata samm vähendab suuresti

loogiat, geneetikat, mikrobio
loogiat venekeelsete tõlkeõpi- 
kute järgi, sest originaale TÜ 
Raamatukogus polnud. Praegu 
on parimad ingliskeelsed õpi
kud kättesaadavad, kuid raa
matute kasutamise kultuur on 
vahepeal kaotsi läinud. Kas ei 
oleks võimalik seada inglise 
keele oskust üheks ülikooli vas- 
tuvõtukriteeriumiks? Ma ei ta
haks avada debatti, kas TÜ on 
rahvus- või teadusülikool, sest 
üks ei välista teist. Tänapäeva 
tippteadus on rahvusvaheline 
ja selles kaasamängimiseks on 
vaja mõningaid elementaarseid 
oskusi.

õppe kvaliteeti. Probleemiks on 
loomulikult ka inglise keele os
kus -  kas ülikool on õigustatud 
nõudma inglise keele oskust, 
kui paljudes koolides seda vaja
likul tasemel ei õpetata? Mida 
arvab sellest avalikkus, mil 
määral saame siis rääkida ema
keelsest kõrgharidusest, raa
matute olemasolust ja kättesaa
davusest. Jne, jne. Need küsi
mused vajavad esmalt avalikku 
vastust ja siis tegutsemist.

Ülikool koostab oma arengu
kava -  kas peaks toodud ettepa
nekutele selles ruumi tegema?

Toomemäel 
keskkonnatelk
29. septembril kell 14-17 tegut
seb Tähetorni juures TÜ tea
duskeskuse AHHAA keskkon
natelk.

Teaduskeskuse juhataja Tiiu 
Silla sõnul saab tudengite abiga 
lähemalt uurida Tartu linna
keskkonna olukorda. LabPro 
moodsa koolüabori abü hinna
takse näiteks Emajõe vee kvali
teeti enne ja pärast linnapiiri 
ning tutvustatakse teisigi kat
seid. Samuti saab osa võtta vik
toriinist, paremini vastanuid 
ootavad magusad auhinnad.

Lastele pakutakse põnevat 
meisterdamistegevust.

Üritust toetab Keskkonnain
vesteeringute Keskus, tehnika 
on hangitud Tiigrihüppe ja 
Avatud Eesti Fondi abil.

13. oktoobrini kestab Tallin
nas Kalevi Kommivabrikus AH
HAA näitus “Ahhaa, šokolaadi- 
labor!”. “Näituse esimese näda
la lõpuks olid koolid kõik plane- 
taariumi- ja laboriajad juba kin
ni pannud, eelmisel nädalalva- 
hetusel oli üle 1500 külastaja,” 
ütles Tiiu Sild.

Naiskoori 
vilistlaskoor
2. oktoobril alustab hooaega ke
vadel lOaastaseks saanud TÜ 
Akadeemilise Naiskoori vilist
laskoor.

Võetakse vastu uusi liikmeid, 
kel on olemas varasem lauluko- 
gemus kas ülikooli naiskoorist 
või mõnest teisest kontsertkoo- 
rist. Proovid toimuvad ülikooli 
peahoone aud 232 esmaspäe
viti ja kolmapäeviti kell 18-20. 
Dirigent on Vaike Uibopuu.

Lauldakse peamiselt eesti 
kooriloomingut ja rahvalaulu- 
seadeid, repertuaaris on teiste 
rahvaste laule ja nii tänapäe
vast kui vana koorimuusikat. 
Eelmine lauluaasta lõpetati Rii
daja torupillitalus, suvel tunti 
rõõmu reisist Šotimaale.

Tarkusepäev 
raamatukogus
Täna kell 12 algab TÜ Raamatu
kogu konverentsisaalis tarkuse
päev, mis viib kokku tulevased 
ja praegused teadlased.

Tarkusepäeva avab bioloogia- 
geograafiateaduskonna de
kaan prof Ain Heinaru. Kell
12.15 saab kuulata teadur Rein 
Ahase akadeemilist loengut klii
mamuutuste mõjust loodusele 
ja ühiskonnale.

Loengule järgnevad ekskur
sioonid raamatukogus ja kohtu
mised teaduskondades.

Tarkusepäeva eesmärk on 
anda n-ö lapsteadlastele võima
lus tutvuda ülikooliga ja saada 
kokku huvipakkuvate ainete 
spetsialistidega.

Osalevad Valga-, PÕlva-, Vil
jandi-, Võru- ja Jõgevamaa pa
rimad ainetundjad.

Debatt 
hariduspoliitikast
30. septembril kell 18 korral
dab TÜ Üliõpilasesindus Va
nemuise 46 ringauditooriu
mis debati “Kas tudeng peab 
olema vaene!?”.

Kuue erakonna haridus- 
spetsialistid annavad hin
nangu 3+2 süsteemile ja tu
dengite sotsiaaltoetustele.

Esinevad Mailis Rand 
(Keskerakond), Tõnis Lukas 
(Isamaaliit), Marju Lauristin 
(Mõõdukad), Hannes Astok 
(Reformierakond), Berk Va
her (Res Publica), Lembit Nei 
(Eestimaa Rahvaliit). Debatti 
juhib Toomas Roolaid.

Botaanikaaia koostöö 
teiste ülikoolidega

2. oktoobril esineb tudengitele Ilmar Raag. peeter langovits

Kultuur ei kopita!

K O M M E N T A A R

Ettepanekud on õiged
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30
Kristi Jõesaar,
haridusteaduskonna dekanaa
di juhataja -  30. september 
Pille Kõiv,
õppekava spetsialist -  1. 
oktoober

50
Hiie Sarv,
vanemlaborant -  27. septem
ber

Tartu Ülikool võtab infotehnoloogia osakonda tööle

andmebaasi administraatori,

kelle ülesanne on Oracle’i-põhise andmebaasi haldamine ning 
arendamine.
Edukal kandidaadil on:
• andmebaasidega töötamise kogemus,
• kõrgharidus (soovitavalt erialane ja lõpetatud),
• head programmeerimisteadmised ja -oskused,
• hea analüüsivõime,
• hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
• Kasuks tuleb programmeerimiskeelte PL/SQL ning JAVA 

kasutusoskus.
Pakume:
• väljakutsuvaid ülesandeid innovaatilises meeskonnas,
• tööd tipptasemel IT seadmetega,
• töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist palka. 
Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, haridust 
tõendava dokumendi koopia ning elulookirjeldus palgasoovi
ga hüjemalt 7. oktoobril TÜ personaliosakonda (ruum 302, 
Jakobi 4, 51014 Tartu). Info tel 375 613, Andres.Salu@ut.ee 
või 375 141, rvalk@ut.ee.

Tartu Ülikool võtab kaugkoolituskeskusesse tööle

nõustaja,

kelle ülesanne on TÜ tegevuse tutvustamine, koolituse vahen
damine ja korraldamine ning nõustamine õppeküsimustes. 
Töö on 0,5 koormusega TÜ Tallinna esinduses.
Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (võib olla omandamisel, soovitavalt TÜs), 

administratüv- või organiseerimistöö kogemus,
• head koostöö-ja suhtlemisoskused,
• hea arvuti- (tekstitöötlus) ja võõrkeelteoskus.
Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele, haridust 
tõendava dokumendi koopia ning elulookirjeldus palgasoovi
ga hiljemalt 4. oktoobril TÜ personaliosakonda (ruum 302, 
Jakobi 4, 51014 Tartu). Info tel 375 603, airev@ut.ee või 375 
141, rvalk@ut.ee.

AVAAKTUS
reedel, 4. oktoobril 

kell 15

T artu  Ü lik o o li  au las

Rektor Jaak Aaviksoo avasõnad 

Teaduskondade dekaanide tutvustamine 

Järva maavanema Theo Aasa sõnavõtt 

Avatud iilikooli direktori Aune Valgu tervitused 

Avatud ülikooli üliõpilase Meelis Pai sõnavõtt 

Esineb Tartu Ülikooli Kammerkoor

AVATUD ÜLIKOOL -  AVATUD TU LEVIK

Sulev Ingerpuu,
dotsent -  1. oktoober

55
Marie Prints,
tuletõrjevalvur-2. oktoober 

60
Anne-Mai Pullerits,
koristaja -  27. september

A C A D E M I C A  V I  L O E N G U D  J A  S E M I N A R I D
Tartu Ülikooli teaduskondades ja raamatukogus 

30. september - 3. oktoober

USUTEADUSKOND
1. oktoober
Prof emer Martin Greschat 
“Kari Barth ja “dialektilise teo
loogia” teke” (sks k) ph aud 
307 kl 10.15.
“Karl Holl ja “Lutherirenes- 
sansi” algus” (sks k) ph aud 
307 ld 12.15

2. oktoober
Prof emer Martin Greschat 
“Stuttgarti süütunnistus 
1945” (seminar sks k) ph aud 
307 kl 10.15.
“Kirikud külmas sõjas: 1956 
aasta” (sks k) ph aud 307 kl
12.15.
Soovijatele kohapeal kirjalik 
tõlketekst eesti k, diskussioo
nis võib kasutada ka inglise 
keelt.

ÕIGUSTEADUSKOND
1. oktoober
Prof Joachim Rückert 
“Vaba ja sotsiaalne: sajandi- 
programm õigusele ja riigile” 
(sks k, tõlge eesti k) Iuridicum 
aud 103 kl 10.15.
Prof Christian Joerges 
“Vkbadusõigused ja poliitilised 
õigused eraõiguses: Miks tu
leb Euroopa õigust mõista kol- 
lisiooniõigusena?” (sks k, tõlge 
eesti k) Iuridicum aud 103 kl
12.15.

2. oktoober
Prof Christian Joerges 
“Komisjoni 2001.a juuli Valge 
raamat “Valitsemisest Euroo
pas”: Ebaõnnestunud algatus 
tulevikuks” (sks k, tõlge eesti 
k) Iuridicum aud 117 kl
10.15.
Prof Joachim Rückert 
“Koodeks ilma perspektiivide
ta? Saksa tsiviüseadustiku ja 
selle printsiipide saatusest pä
rast 1900. aastat” (sks k, tõlge 
eesti k) Iuridicum aud 117 kl
12.15.
“Elav õigus ja juriidiline mee
tod. Sissejuhatus. Nn. mõiste- 
jurisprudents (Windscheid ja 
Enneccerus), huvijurispru-

dents (Jhering, Heck), vaba 
õiguse liikumine, natsiajastu 
ja 1945. aasta järgne väärtus- 
jurisprudents (Nipperdey, 
Larenz)” (seminar sks k, tõlge 
eesti k) Iuridicum aud 117 kl
16.15.
Prof Christian Joerges 
“”Riigid ilma turgudeta” “tu
ruks ilma riigita”? Saksamaa 
LV riikluse kaitsmisest euroin
tegratsiooni vastu SLV Konsti
tutsioonikohtu Maastrichti- 
otsuses “ (seminar ingl k, tõlge 
eesti k) Iuridicum aud 114 kl
16.15.

ARSTITEADUSKOND
1. oktoober
Kl 11 TÜ Närvikliiniku aud (2. 
k) prof Dietrich v. Engelhardti 
raamatu “Eetika meditsüni ar
gipäevas” esitlus.
Prof Dietrich v. Engelhardt 
“Informeeritud nõusolek ja 
arsti-patsiendi suhted” (ingl 
k) L. Puusepa 8, A. Linkbergi 
nim aud kl 15.

FILOSOOFIA
TEADUSKOND

30. september
Prof Manfred Görlach 
“Anglitsismid Euroopa keel
tes” (ingl k) ph aud 128 kl
12.15.
Prof Ludwig Wenzler 
“Siire jumala ideelt jumala ko
gemisele Edmund Husslerli 
fenomenoloogias” (sks k) Los
si 3-215 kl 18.15.

1. oktoober
Prof Ludwig Wenzler ‘"'Sure
mine nähtamatu eest” -  ajalu
gu kui totaalsus ning selle üle
tamine Emmanuel Levinas' 
mõtlemises” (sks k) Lossi 3- 
215 kl 18.15.

FÜÜSIKA-KEEMIA-
TEADUSKOND

30. september
Prof Ferdinand Hucho 
“Valu molekulaarsed alused” 
(ingl k) Biomeedikum aud 
1006 kl 16.

1. oktoober
Prof Helmut Schwarz 
“Elementaarstaadiumid kee
miliste sidemete aktiveerimi
sel metallidega: eksperimendi 
ja teooria kokkupuutepunk
tid” Kh aud 430 kl 10.

2. oktoober
Prof Helmut Schwarz 
““Kättesaamatute” molekuli
de otsinguil: pühad graalid 
gaasifaasi keemias ja moleku- 
laarfüüsikas” Kh aud 430 kl 
16.

HARIDUSTEADUSKOND
1. oktoober
Prof Tilman Albert 
“Õpetaja professionaalne 
identiteet ning õpetajakoolitu
se institutsionaalne raamistik” 
(ingl k) Lossi 3-217 kl 10.

2. oktoober
Prof Tilman Albert 
“Sissejuhatus perekonna sot
sioloogiasse” (ingl k) Lossi 3- 
217 kl 12.

3. oktoober
Prof Wolf-Rüdiger Walburg 
“Eripedagoogika -  teadus ilma 
traditsioonita?” (sks k) Tiigi 
78-119 kl 16.15.

KEHAKULTUURI
TEADUSKOND

1. oktoober
Prof Jürgen Steinacker 
“Hormoonid ja tsütokiinid 
adaptatsioonil (vastupidavus) 
treeningule” (ingl k) Jakobi 5- 
302 kl 10.15.
“Ületreeningu hormonaal- 
markerid” (seminar ingl k) Ja
kobi 5-302 kl 16.15.

2. oktoober
Prof Jürgen Steinacker 
“Leptiini ja IL-6 tähtsus tree- 
ningprotsessis ja ületreeningu 
korral” (seminar ingl k) Jakobi 
5-302 kl 10.15.
Prof Dorothee Alfermann 
“Noortespordi psühholoogili
sed probleemid” (ingl k) Jako
bi 5-302 kl 16.

MAJANDUSTEADUSKOND
1. oktoober
Prof Peter Hoivath 
“Strateegilise controllingu 
arengusuunad -  ettevõtete ja 
avaliku sektori organisatsioo
nide aspektid” (ingl k) Naiva 
mnt 4-B306 kell 10.15-12.45.

2. oktoober
Prof Dieter B. Pressmar 
“Kaasaegsete algoritmide ra
kendamine ettevõtte planee
rimisprotsessis” (ingl k) Nar
va mnt 4-A313 kl 10.15.

MATEMAATIKA-INFOR-
MAATIKATEADUSKOND

1. oktoober
Prof Wolfgang Gaul 
“Matemaatilised mudelid tu
runduses” (inglise keeles) J. 
Liivi 2-202 kl 10.15.
Prof Lothar Profke 
“Matemaatikaõpetus Saksa
maal TIMSSi ja PISA tulemus
te taustal” (sks k) J. Liivi 2- 
202 kl 12.15.

2. oktoober
Prof Wolfgang Gaui 
“Veebikaevanduse väljakutse 
e-ärile” (ingl k) J. Liivi 2-402 
kl 10.15.

SOTSIAALTEADUSKOND
1. oktoober
Prof Heiner Meulemann 
“Identiteedi kujunemine ja 
säilitamine -  üleminek nooru
kieast varasesse täiskasvanu- 
ikka Saksa paneeluuringus 
16. ja 43. eluaasta vahel” (ingl 
k) Tiigi 78-125 kl 10.15.

RAAMATUKOGU
1. oktoober
Sabine Wefers
“Aimanuks Goedie seda: 
uued uurimisvaldkonnad kui 
ülesanne raamatukogudele” 
(sks k) W. Struve 1-202 ld 10.

2. oktoober
Sabine Wefers
“Multimeediumraamatukogu 
Jena Ülikooli ja Tüüringi Liidu
maa Raamatukogu näitel” 
(sks k) W. Struve 1-202 kl 10.

KURSUSED
Linnart Mälli loengukursus “Hii
na, Taiwan ja Hiina RV” 
(FLAJ.07.153, 2 AP) toimub 7,-
18. okt kl 16-18 Lossi 3-427. Kur
sus käsitleb omariikluse kujune
mist Taiwanil XX sajandi II poolel 
ning Taiwani arengut demo
kraatlikuks ja liberaalseks õitsva 
majandusega riigiks. Vaadel
dakse ka selle protsessi aluseks 
olnud religioosseid, filosoofilisi ja 
poliitilisi ideid, eelkõige konfutsia
nismi ja budismi. Loenguid illust
reerivad audio-videomaterjalid. 
Kursuse avab esmaspäeval, 7. 
okt Taiwani esindaja Baltimaa
des hr. Weber Shi.

LOENGUD
4. oktoobril kell 16.15 esineb 
Lossi 3-223 eetikakeskuse küla
lisõppejõud Lynda Lange (To
ronto Ülikool) loenguga “Women 
and the Problem of Philosophy”. 
Oodatud on kõik huvilised!

Iganädalased Tartu Ülikooli hom- 
mikupalvused toimuvad kolma
päeviti kell 9.15-9.45 ph aud 
227. 2. oktoobril peab palvust

EKEK Harkujärve koguduse dia
kon Jaanus Kangur.

Tartu Vabatahtlike Keskus, mis 
vahendab vabatahtlikku tööd 
Tartu linnas, korraldab 2. ok
toobril kell 11-16 TÜ raamatuko
gus infopäeva ja keil 15 infotun- 
ni. Kui soovid teha huvitavat ja 
kasulikku vabatahtlikku tööd, 
siis tule kuula lähemalt!

Kolmapäeviti alustab taas tööd 
koolieelikute muusikaring. Esi
mene kokkusaamine 2.oktoobril 
kell 17 TÜ Raamatukogu fuajees. 
Oodatud on nii varem osalenud 
kui ka uued lapsed. Info: TÜ 
Ametiühing, Maila Orav, tel 423 
804.

3. oktoobril kell 16 avatakse üli
kooli kunstimuuseumis näitus 
“ Ülo Sooster ja eesti sürrea
lism” , Näitus põhineb M. Lepa ja 
R. Kuulmani erakogudel ja esi
tab nii eesti sürrealismi klassiku, 
Ülo Soosteri loomingut kui kaas
aegset eesti sürrealistlikku kuns
ti. Kunstinäitust saab vaadata 
kuni detsembrikuu alguseni. 
Info: Inge Kukk, tel 375 384.

Seltskonnatantsu kursused alga

jatele Hugo Treffneri Gümnaa
siumis kolmapäeviti kell 20. Esi
mene tund 9.oktoobril. Teave ja 
registreerimine tel: 052 864 82, 
474248 ja ilmetiik@hot.ee või 
triinJ@hotmail.com.

KONTSERT
Vanemuise kontserdimajas

L 28 septembril kell 19 “Mart 
Saar 120". Esinevad Eesti Filhar
moonia Kammerkoor, (dirigent 
Mikk Üleoja), Eesti Koorijuhtide 
Naiskoor (dirigent Ants Sööt) ja 
Eesti Rahvusmeeskoor {dirigent 
Ants Soots).

KINOS ILLUSIOON

3  iCCusioon
www.hot.ee/kinoillusioon

Peeter Paan -  Tagasi Eikunagi- 
maal. Kl 13 (R, L, P), 14.15,
15.30
Herilasepesa. Kl 16.45, 22.30 
Amelie. Kl 18.40 
Paras punt. Kl 20.40

Alates oktoobrist tudengitele ja 
õpilastele uued hinnad: kuni kl 
17.59 kõik filmid 30 kr, alates 18 
kõik filmid 40 kr.

1: S 1С LU В

Mis: I:siclub rebased risti!
Kus: klubis Atlantis
Millal: teisipäeval 1. oktoobril
Kellele: kõikidele Tartu kõrgkoolide tudengitele
DJ: Kert Klaus
Kui palju: ISIC kaardiga 30.-, teistele 40.-.
Mis toimub: võistlustulle astuvad 7 Tartu kõrgkooli reba

sed ja toimub ühine ristimisvande andmine
Ohtut juhivad: hõberebased
Auhinnad: Ühispank, Pool Kuus, Aura, Taffel, ISIC

Uile kohale ja võta sobrad sappa!

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92 x 131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:Andres.Salu@ut.ee
mailto:rvalk@ut.ee
mailto:airev@ut.ee
mailto:rvalk@ut.ee
mailto:ilmetiik@hot.ee
mailto:triinJ@hotmail.com
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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• S f / J D ETraditsiööil sõltub tõlgendamisest
VI Academica otsis traditsioonide rolli ülikoolis ja  heitis pilgu ülikooli tulevikku
K ristjan  K aljund

Saksa ja Eesti professorite 
diskussioonil leiti, et tradit
sioonidest tuleb välja valida 
parimad ning need pluralist
likus maailmas enda ka
suks tööle panna.

“Euroopa ülikoolide prob
leem on suutmatus vabaneda 
teadmisest, kui edukad nad ku
nagi olid,” möönis VT Saksa-Ees
ti teadusnädala Academica 
aulaloengus Volkswagen Auto- 
Uni president, Marburgi Ülikoo
li prof Walther Ch. Zimmerli. 
“Me ei suuda mõista, et maail
ma vaim on liikunud lääne suu
nas ja praegu on tooni andmas 
Ameerika ülikoolid.”

Traditsioonidekoormat veda
vad ülikoolid ei suuda tihti olla 
piisavalt paindlikud, et muu
tustega kohaneda ja võtta 
omaks innovaatüisi ideid. “Kui 
18. sajandil tugineti ennekõike 
üksmeelele, siis tänapäeva üli
koolis peab olema võimalik 
mõelda hoopis teistmoodi. See 
on ka innovatsiooni sünonüü
miks -  innovatsioon pole võima
lik teisitimõtlemiseta,” rääkis 
prof Zimmerli oma loengus.

Ettevõtlik ülikool

Euroopas on täheldatav ten
dents, et ülikoolid muutuvad 
riigi ideoloogia kandjatest ma
janduse ideoloogia kandjateks. 
Ka aulaloengule järgnenud dis
kussioonil pälvis ettevõtliku üli
kooli mõiste suuit tähelepanu. 
Osalenud olid nõus, et ülikoole 
tuleks juhtida nagu ettevõtteid, 
see aitaks kaasa nende dünaa
milisele noorenemisele.

“19. sajandil poleks saanud 
seda teha, ent täna saab ja 
peab,” kinnitas professor Zim
merli. “Kui ma juhtisin Witten/ 
Herdecke eraülikooli, helistas 
mulle üks Suurbritannia inves
teerimispank ja küsis, palju üli
kool maksab. Arvasin, et neid 
huvitab, kui suur on õppemaks, 
ent selgus, et nad tahtsid tõe
poolest teada, kui palju ülikool

Professor Engelhardt (paremal) kuulab süvenenult, 
mida professor Horvath ülikoolidest arvab.

ise maksab, kuna tahtsid hari
dusse investeerida. Toona ma 
siiski ülikooli maha ei müünud.”

Ettevõtluse printsiibid tuleb 
üle võtta juhtimises, mitte üli
kooli sisu hindamisel ega iga
päevases töös. “Ettevõtlus ei tä
henda, et filoloogiaprofessor 
peab luuletusi müüma -  Pet- 
rarca tõlgetega raha ei teeni -  
vaid seda, et ma ei istu elevan
diluust tornis, vaid osalen ak
tiivselt scientific communifys,” 
ütles meditsiiniprofessor Diet- 
rich von Engelhardt Lüübeki 
Meditsiiniülikoolist.

Patendiamet on kalmistu

“Ent ka neis valdkondades, kus 
esmapilgul tunduvad olevat 
head rahateenimise väljavaa
ted, varitsevad ohud. Näiteks 
arstiteaduses tähendaks kliini
kute lahutamine ülikoolist seda, 
et rohkem hakatakse tegelema 
akuutsete haigetega ja vähem 
rehabilitatsiooni, ning kroonilis
te ja haruldaste haigustega, 
kuivõrd need ei tasu end ära,” 
lisas Engelhardt.

Professor Zimmerli arvates ei 
maksa ülikoolil ka intellektuaal
sest omandist kiiret kasu loota. 
‘Võtab 20 aastat, enne kui üli

kool intellektuaalsest omandist 
kasu saab. Patendiametid on 
tõelised surnuaiad edutute pa
tentide jaoks -  umbes üks pa
tent 10 OOOst on majandusli
kult edukas,” rääkis ta.

Traditsiooni võib müüa

Maailma Kaubandusorganisat
siooni hinnangul on kasumile 
orienteeritud hariduse maht 
kasvanud kolm korda kiiremini 
kui kasumit mittetaotleva hari
duse oma. Tehakse järeldus, et 
kõrghariduses saavutavad lähi
ajal juhtpositsiooni täiesti tava
lised äriettevõtted. “Kuidas 
peaks sellisele väljakutsele rea
geerima üks klassikaline tradit
sioonidega ülikool?” küsis dis
kussiooni juhtinud rektor Jaak 
Aaviksoo kolleegidelt.

Stuttgardi Ülikooli majandus
professor Peter Horvath leidis, 
et ka traditsioon võib olla edu
kas müügiartikkel, sest uutel te
gijatel lihtsalt pole midagi sa
maväärset pakkuda.

Professor Drechsler nõustus 
Horvathiga, lisades, et tradit
sioon iseenesest on neutraalne. 
“TÜ väga paljude traditsioonide 
hulgast võime valida, millisele 
toetuda ja millisega töötada.”

Academica teadusnädalal räägitu huvitas lisaks õppejõu
dudele ka noori, 3 X ANDRES TENNUS 
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TU on heas seisus
W alther Ch. Z im m erli

Euroopa ülikool teab ehk pare
mini kui Ameerika oma, et pole 
olemas üht rahvuslikku ja tea
duslikku tõde, eri võimalustest 
õige valimine on diskussiooni ja 
katse-eksituse meetodil otsimi
se küsimus.

Ülikool peab sellist argu- 
menteerimis-ja diskussioonios- 
kust õpetama ning Euroopa üli
kool on selleks oma pluralisüiku 
mineviku tõttu eriti sobilik.

Tänu oma katkendlikule aja
loole ja geograafilisele posit
sioonile eri maade ja eri kultuu
ride ristteel võiks Tartu Ülikool 
olla ka sillaks Skandinaavia, 
Aasia ning Euroopa vahel.

Tartus on tegutsenud erine
vad ülikooli tüübid erinevate 
traditsioonidega -  Saksa aadli
kud said siin oma traditsioone 
(näiteks vehklemiskunst) alal 
hoida, siin koolitati sotsialistlik- 
ku kaadrit, praegu liigutakse 
euroopaliku ülikooli suunas.

Kus mujal on nii palju ajaloo
list kogemust? Kus mujal on nii 
palju mitmekesisust? Seda kõi

ke kasutaksin ma ära.
Iga hinna eest peaks vältima 

eelarvamust, et ülikoolil on üks 
ajalugu, mis sunnib minema 
ainult ühes suunas. Vältima 
peaks ka vääraid võrdlusi teiste 
ülikoolidega.

Tartu Ülikool, kui arvestada 
siinsete üliõpilaste ja enamiku 
õppejõudude taset, suudab 
teistega väga hästi konkurent
sis püsida. Küsimus on ressurs
sides ja ma ei mõtle siinkohal 
vaid raha -  inimressurss on 
Tarm Ülikoolis väga hea.

UT K U S I B

Milline peaks olema auditoorse ja 
iseseisva õppetöö osakaal?
P ille
S im s
usuteaduse 
3. aasta 
üliõpilane

Lähtuma peab aine spetsiifi
kast. Täppisteaduste puhul 
võib auditoorse töö maht olla 
väiksem, humanitaarainetes 
(eriti keeled) on auditoome töö 
aga määrava tähtsusega.

TÜs peaks maksimaalselt ka
sutama õpikeskkonna WebCT 
võimalusi. Iseseisvast tööst suu
rema protsendi võiks moodus
tada grupitöö. Näib olevat 
unustatud, et pärast lõpetamist 
läheb pigem vaja grupitöö os
kust, tööle asudes võib telddda 
suhtlusprobleeme.

H enri
L aasn er
usuteaduse 
2. aasta 
üliõpilane

Mõnele professorile meeldib re
fereerida enda kirjutatud teost. 
Sellisel juhul võiks üliõpilasel 
loeng olla võimaluseks arusaa
matuks jäänud probleemidele 
lahendusi küsida.

Töötava tudengina eelistan 
võimalikult suurt iseseisva töö 
osa (väidetavalt töötab Eestis 
kolmest tudengist kaks!). Sa
mas olen sunnitud tõdema, et 
üliõpilase esmane töö on õppi
da, mistõttu pole erilist vahet, 
kas teha palju tööd kodus või 
pingutada loengus.

Kaspar
Küünarpuu
avalikkus
suhete ja 
teabe
korralduse 
3. aasta 
üliõpilane

Auditoorse töö osa määrab, kas 
aine on omandatav iseseisvalt 
või õppejõuga. Ka lektor tunneb 
oma ainet ja võimeid loengupi- 
dajana. Iga ekspert pole kah
juks särav kõnemees. Tapvalt 
tüütu on olla loengus, kui lektor 
midagi konspektile ei lisa. Tü- 
deng on väga nõudlik. Lektori 
kompetents (eksperdi ja lekto
rina) määrab üliõpilase hääles
tuse juba kursuse algul. Kuna 
materjali saamiseks ei pea alati 
loengus olema, nõuab see roh
kem ka õppejõult.

Arstiteaduskonna 
päevad tulekul
9. oktoobril kell 9 Biomeedi- 
kumis (aud 1006) algav üli
õpilaste teaduskonverents 
on arstiteaduskonna selle 
aasta päevade avaüritus.

10. oktoobril kell 10 algab 
Biomeedikumis õppejõudude, 
teadurite, doktorantide ja ma
gistrantide teaduskonverents 
ning raamatukogu konverentsi
saalis teaduskonverents “160 
aastat iseseisvat farmaatsia ins
tituuti”.

Kell 13 on Biomeedikumis ka
vas Oswald Schmiedebergi nim 
loeng “Integratsioon arstiabis: 
kaasaegse farmakoteraapia eel
dus” emeriitprofessor Ain-El- 
mar Kaasikult.

11. oktoobril kell 9 avatakse 
TÜ nõukogu saalis farmakoloo
gia instituudi 200. aastapäeva 
pidulik konverents.

Kell 10 toimub Biomeediku
mis konverents “Kliiniline pato

loogia”.
Kell 14 algab TÜ aulas arsti

teaduskonna päeva aktus, kus 
akadeemilise loengu “Geen- 
vaktsiinide konstrueerimine” 
peab prof Mart Ustav.

T A N A  LEHES

Intervjuu
Prof Jaan Sootak: 
“Karistus ei pärsi 
kuritegu”
LK 3

Eesti kõrg- 
haridusruumist
LK 2

Täiskasvanud
üliõpilased
LK 2

Vana kohvik 
teeb uuendusi
LK 3

U U D I S E D  

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil esitab 
arendusprorektor Hele Eve- 
raus TÜ institutsioonilise eval- 
veerimise aruande, rektor Jaak 
Aaviksoo tutvustab 2003. aasta 
finantseerimispõhimõtteid ja 
tehnoloogiainstituudi direktor 
Mart Ustav instituudi arengu
suundi.

Kavas on vastu võtta otsus 
tehnoloogiakeskuse ühendami
se kohta tehnoloogiainstituudi
ga. Ülevaate 2002. aasta vastu
võtust teeb õppeprorektor Volli 
Kalm.

Maalikunsti professoriks 
kandideerib maalikunsti prof 
Jaan Elken ning ihtüoloogia ja 
kalanduse professoriks hüdro
bioloogia prof, biol-knd Toomas 
Saat.

Filosoofia
teaduskonna 
dekaani valimine
Rektor Jaak Aaviksoo kuulutas 
välja filosoofiateaduskonna de
kaani valimised.

Kandidaate saab ülikooli aka
deemilisele sekretärile esitada 
13. novembrini. Valimised toi
muvad 27. novembril.

UT küsimusele, kas praegune 
dekaan prof Birute Klaas kandi
deerib dekaani ametikohale, 
vastas viimane, et on teadus
konna nõukogus andnud luba
duse uuesti kandideerida.

Teaduskonna põhimäärus lu
bab ühel isikul olla dekaaniks 
kaks valimisperioodi. “See seab 
õnneks ajalised piirid, sest pa
raku tuleb tunnistada, et de
kaani töö ei turguta minu tea
duslikku potentsiaali,” üdes 
prof Klaas.

Avatud ülikool 
avab uue aasta
Täna kell 15 algab aulas TÜ 
avatud ülikooli 2002/2003. 
akadeemilise aasta avaaktus.

Aktuse traditsiooni loomise 
kaudu tahab avatud ülikool rõ
hutada oma üliõpilaste kuulu
mist Tartu Ülikooli akadeemilis
se perre ja tähtsustada nende 
kui akadeemilise pere liikmete 
rolli. Rektor Jaak Aaviksoo ava
sõnade järel tutvustatakse de
kaane. Sõna võtavad Järva 
maavanem Theo Aasa, avatud 
ülikooli direktor Aune Valk ja 
avatud ülikooli 1. aasta magist
rant Meelis Pai.
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Täiskasvanud 
üliõpilased Eestis
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Õpetajakoolituse
konverents
3.-5, oktoobrini toimub TÜ Aja
loo Muuseumis rahvusvaheline 
õpetajakoolituse teaduskonve
rents “New Perspectives of 
Teaching and Leaming”.

Arutatakse õpetajakoolituse 
ja selle reformiga seotud küsi
musi, innovatsiooni õppimises, 
õpetamises ja õpetajakoolitu
ses, diskuteeritakse õpetaja 
kvalifikatsiooninõuete üle jne. 
Konverentsil osalevad USA, 
Soome ja Eesti teadlased.

Esinevad Eesti ja Soome hari
dusministeeriumi esindajad, 
haridusametnikud, õpetajakoo
lituse spetsialistid jt.

Konverentsi sihtgrupiks on 
eelkõige õpetajad, nende kooli
tajad, haridusametnikud ning 
pedagoogikateadlased, kuid 
oodatud on ka teised haridus- 
probleemidest huvitatud isi
kud. Konverentsi peamised 
korraldajad on Tartu Ülikooli 
haridusteaduskond ja prof Kari 
Niinistö Turu Ülikoolist.

Konverentsi töökeel on ingli
se keel.

10 aastat sotsiaal
töö õpetamist TÜs
Täna kell 10.15 algab raamatu
kogus rahvusvaheline konve
rents “Tagasipöördumine Lää
ne ühiskonda -  10 aastat sot
siaaltöö õpetamist TÜs”.

Konverentsist võtavad osa 
Saksamaa, Itaalia, Suurbritan
nia, Soome, Norra, Rootsi ja 
Eesti teadlased ning sotsiaaltöö 
eksperdid.

Homme jätkub konverents 
Tiigi tänava õppehoones töötu
badega, kus antakse ülevaade 
viimaste aastate parimatest ba
kalaureuse* ja magistritöödest, 
diskuteeritakse Tartu Sotsiaal
töö Üliõpilaste Ühingu arengu
suundade ja sotsiaaltöötajate 
liidu loomise vajaduse üle jne.

Konverentsi korraldavad sot
siaalpoliitika õppetool ja Tartu 
Sotsiaaltöö Üliõpilaste Ühing.

Mälumängu
meistrivõistlused
9. oktoobril kell 18 algavad Va
nemuise 46 suures auditooriu
mis järjekordsed Tartu linna 
mälumängu meistrivõistlused.

Osalevad 4liikmelised võist
konnad, osavõtumaks tudengi- 
võistkonnale 400 kr, teistele 
1000 kr võistkonna pealt. Kok
ku mängitakse 10 vooru, millest 
7 paremat läheb arvesse. Meist
rivõistlused lõpevad aprillis, mü 
mängitakse ka ühevooruline 
karikamäng. Kõik voorud pee
takse kolmapäeviti üle nädala. 
Igas v o o r is  küsitakse 30 küsi
must. Küsimusi valmistavad 
ette erinevad mängujuhid.

Info: 051 617 12.

Detsembris TÜ 
ajaloo konverents
TÜ Ajaloo Muuseum korraldab 
teaduskonverentsi seoses üli
kooli taasavamise 200. aasta
päevaga teemal “Keiserlik Tartu 
ülikool (1802-1918)”.

Muuseum ootab kõigi teadus
kondade esindajate ettekan
deid, mis puudutavad tolleaeg
se ülikooli kasvandikke ja õppe
jõude, ülikooli mõju lähemal ja 
kaugemal, sisemisi arenguid ja 
väliseid mõjutegureid, õppe
toolide väljakujundamist ja Tar
tu ülikooliga seotud teaduskool- 
kondi.

Ettekande pikkus on kuni 25 
min 4- 5 min küsimustele. Kon
verents toimub 6. detsembril. 
Muuseum ootab 25. oktoobriks 
ettekannete teese aadressil: 
lleppik@ut.ee või tel 375 672.

Aune Valk
TÜ avatud ülikooli direktor

Aastal 2001 õppis Saar Polli 
uuringute andmetel vanuse
grupis 15-74 umbes 130 000 
inimest ehk 13% mingis täis- 
kasvanuhariduse vormis 
(kaug-, õhtune, täiendus-, 
ümberõpe), enamik vanu
ses 20-60 aastat.

2001/2002. õppeaastal õp
pis Eesti kõrgkoolides 45 765 
üliõpilast statsionaarses õppe
vormis, 4479 õhtuses õppes ja 
10 165 kaugõppes. Seega õpib 
ca lA kõigist üliõpilastest n-ö 
mittestatsionaarsena ehk on 
täiskasvanute koolituse seadu
se järgi täiskasvanud Õppijad. 
Arvestades, et mitmed kõrg
koolid on immatrikuleerinud 
oma töötavad ning õhtuti või 
nädalavahetused õppivad tu
dengid õppelaenu saamiseks 
statsionaari, siis tõenäoliselt on 
täiskasvanud üliõpüaste hulk 
veel oluliselt suurem, võib olla 
isegi kuni 1/3 kõigist tudengi
test. Eesti ca 60 500 tudengist 
on umbes pooled riigieelarve- 
välised ehk tasuvad oma õpin
gute eest ise või teeb seda nen
de tööandja.

Täiskasvanud üliõpilased 
Tartu Ülikoolis

TÜ tudengitest õpib umbes vee
rand avatud ülikoolis kaugõppi- 
jana, neist vaid väike osa -  ca 
13% on riigieelarvelised üliõpi
lased. Avatud ülikooli tulemise 
peamiseks põhjuseks on pere ja 
töö, mis ei luba igapäevaselt õp-

Marvi M ikk
TÜ õppeprorektori abi

26. ja 27. septembril toimus 
Pühajärvel avalik-õiguslike 
ülikoolide õppeprorektorite 
nõupidamine.

Nõupidamisele olid kutsutud 
ka haridusministeeriumi kõrg
hariduse talituse juhataja Heli 
Aru ja ülikoolide peaekspert 
Tiia Kurvits ning ülikoolide õp- 
peosakondade j uhatajad.

Nõupidamise päevakorras 
olid ECTSi (European Credit 
Transfer System) rakendami
sega seotud küsimused ja ka
vandatavad ülikooliseaduse 
muudatused. Arutati varase
mate õpingute ja töökogemuse

pida, vaid väga väike osa ei ole 
statsionaari sisse saanud. Ava
tud ülikooli üliõpilased on klas
sikalises mõttes täiskasvanud 
õppijad, enamasti üle 20 aasta 
vanad, keskmiselt 29 aasta va
nused.

Nii avatud ülikooli üliõpilaste 
kui ka riigieelarveliste statsio
naarsete üliõpüaste osakaal on 
ülikoolis aasta-aastalt kasvanud 
(vt joonis). TÜ riigieelarvelis
test üliõpilastest tasub suur osa 
oma õpingute eest ise, nende 
hulk on aasta-aastalt kasvanud, 
samuti on kasvanud avatud üli
kooli avalduse esitajate hulk 
(2002 -  1954 avaldust, 2001 -  
1750).

Avalduste arvu kasv on seo
tud eelkõige uute erialade ava
misega. Valdaval enamikul “va
nadel” erialadel on sisseastu- 
misavalduste arv vähenenud. 
Populaarsed on n-ö avatud 
(saab astuda erineva põhiõppe 
baasilt) ja interdistsiplinaarsed

arvestamise põhimõtteid õppe
kava täitmise osana ning jagati 
kogemusi, kuidas on ülikoolides 
reguleeritud üle nominaalaja 
õppijate käest õppeteenustasu 
küsimine.

Eesti ECTSi koordinaatorid 
TÜ õppeprorektor Volli Kalm ja 
EKA õppeprorektor Lylian 
Meister andsid ülevaate seni 
toimunust ning ühiselt nenditi, 
et kõrgharidusreformi raames 
on otstarbekas minna Euroopa 
ainepunktide ülekandmise süs
teemile üle võimalikult kiiresti, 
arvestades kõiki sellega kaasne
vaid nüansse. Õppeprorektorid 
tegid ettepaneku, et ECTSi 
ainepunktisüsteemile minnak
se üle alates 1. septembrist

magistriõppekavad, mille pak
kumine võikski olla avatud üli
kooli üks prioriteete.

Täiskasvanute 
kõrghariduse probleemid

Need on eelkõige seotud riigi 
ebajärjekindla, täiskasvanud 
õppijale kohati ka ebasoodsa 
poliitikaga. Kui tasemekoolituse 
eest tasub tööandja, siis käsitle
takse seda erisoodustusena ja 
asutus maksab lisaks koolituse 
maksumusele ligikaudu 80% 
erisoodustusmaksu riigile.

Mittestatsionaarsed üliõpila
sed, kes suures osas tasuvad 
oma koolituse eest ise või kelle 
eest tasub tööandja, ei saa riik
likku Õppelaenu. Seega on neü 
võrreldes statsionaarsete riigi
eelarveliste tudengitega kahe
kordne koormus. Samuti on nii 
kehtiva kui ka planeeritava üli
kooliseaduse järgi riigil võimatu 
tellida osakoormusega (ehk 
täiskasvanutele sobivat) õpet.

2004 ning vastav säte viiakse 
sisse ülikooliseadusesse.

Enim vaidlusi ja küsitavusi te
kitasid kavandatavad ülikooli
seaduse muudatused. Arutluse 
all oli rakenduskõrgkoolide 
soov viia rakenduskõrgkoolides 
läbi magistri- või meistriõpet, 
mis oleks eelneva taseme õppe
ga võrreldes kitsamalt spetsiali
seeritud. Nenditi, et nn uue 
õppe (meistriõppe) rakendu
misega hägustuks senine kraa
dide süsteem veelgi ja tehti et
tepanek korraldada vastav õpe 
täienduskoolituse raames.

Aruüusel oli ka küsimus, mitu 
korda peaks üliõpilane saama 
õppida riigieelarvelisel õppeko
hal samal õppeastmel. Siin oli

Ü lle  H end rikson
TÜ õppe- ja üliõpilas
osakonna juhataja kt

Eesti kõrghariduskeskkond 
vajab ühist kontseptsiooni.

Kui vaadelda õppetegevuse 
väliskeskkonda Euroopa kon
tekstis, siis mitmekülgse koos
töö ühistes eesmärkides leppi
sid kõrghariduse eest vastuta
vad ministrid kokku 1999. aas
tal Bolognas.

Bologna deklaratsioon seab 
Euroopa kõrghariduse eesmär
kideks võrreldavad kõrghari
dusastmed ja -kraadid, kõrg- 
koolidevahelist liikuvust soo
dustava võrreldava ainepunkti
de süsteemi (ECTS) ja diplomi 
lisa (Diploma Supplement) ka
sutuselevõtu. Samuti on sihiks 
koostöö edendamine, et tagada 
õppetöö kvaliteet ning saavuta
da nn Euroopa dimensioon 
ühisõppekavade, institutsioo- 
nidevahelise koostöö ning üli
õpilaste, õppejõudude ja tööta
jate mobiilsuse kaudu.

Eesti kontekst

Eesti kõrghariduse viimaste 
aastate suund on olnud kõrgha
ridust andvate õppeasutuste 
(1996 -  32, 2001 -  51) ning 
üliõpilaste arvu (1996 -  30 
000, 2001 -  60 000) pidev 
kasv. Põhiliselt on kasvanud 
riigieelarvevälistel õppekohta
del õppijate hulk ja seda eeskätt 
tööturul hinnatumates vald
kondades (ärindus ja õigus).

Kuid ka kõigis teistes vald
kondades on riigieelarvevälistel 
kohtadel õppijad olemas alates 
1997. aastast.

Kõrghariduse omandanute 
valdkondlikku jaotumist vaada
tes paistab Eesti muu maailma 
kontekstis silma ärinduse ja 
õiguse valdkonna lõpetamise 
suure hulgaga (1999 -  44%

arvamus ühene, et samal õppe
astmel peaks saama riigieelar
velisel kohal õppida ühe korra.

Tehti ettepanek täiendada 
ülikooliseaduses ülikooli mõis
tet selliselt, et veelgi enam rõ
hutada ülikoolides teaduse rolli 
olulisust.

Kõrgharidusreformi raken
dumisega on üha aktuaalse
maks muutumas vajadus tun
nustada varasemaid õpinguid 
ja töökogemust (suur hulk eri 
pikkuse ja sisuga kõrgharidus- 
astmeid). Otsustati, et ülikooli
seadusesse tuleb viia säte, mille 
kohaselt saab õppekavast täita 
kuni 50 protsenti varasemaid 
õpinguid ja töökogemusi arves
tades.

lõpetajatest, 1998 -  30%, 1996 
-  23%). Vähenenud on 
humanitaaria ja kunstide, loo
dusteaduste ning ravi ja tervis
hoiu valdkonnas lõpetanute 
osakaal. Riigieelarveliste õppe
kohtade struktuuri kõigis õppe- 
astmetes iseloomustab põllu
majanduse ning sotsiaaltea
duste, ärinduse ja õiguse vald
konna õppekohtade proport
siooni vähenemine. Riigieelar
veliste õppekohtade koguarv 
on püsinud suhteliselt muutu
matuna.

Vajalik ühine kontseptsioon

Eesti demograafüist olukorda 
vaadates ei saa üliõpilaste arv 
igavesti kasvada, pigem on 
oodata kahanemist alates 
2006/2007. õppeaastast. TÜ 
2002. aasta sisseastunute põh
jal võib öelda, et lisaks värskete
le keskkoolilõpetajatele saab 
ülikooli sisse ka varasematel 
aastatel keskkooli lõpetanuid, 
kes moodustavad sissesaanu- 
test (nii riigieelarvelistele kui ka 
riigieelarvevälistele kohtadele) 
ligikaudu 25%. Selline võiks 
olla potentsiaalsete üliõpilaste 
reserv lisaks uutele keskkoolilõ
petajatele.

Kogu kõrghariduse arengut 
Eestis iseloomustab praegu ilm
selt üsna hästi olukord, kus ül
disemaid suundumusi kajasta
vad arengukavad on küll ole
mas mõningate projektidena 
(nt Õpi-Eesti), kuid kooskõlas
tatud ühise kontseptsiooni 
puudumiseni on liikumissuu
nad pigem aimatavad kui kõigi
le selgesti näha.

* Artiklis on kasutatud Statis
tikaameti (“Haridus 2001/ 
2002”) ja haridusministeeriu
mi (“Kõrghariduse riikliku koo
litustellimuse kavandamine”, 
2001) andmeid.

Õppeprorektorite nõupida
misel oli kõne all ka viimasel ajal 
meedias palju kõneainet tekita
nud Tartu Ülikooli soov hakata 
üle nominaalaja Õppivate üli
õpüaste käest küsima õppetee
nustasu. Kevadel on vastavad 
regulatsioonid välja töötatud 
TTÜs ning õppeteenustasu lu
bab küsida ka sügisel EPMÜ 
nõukogus kinnitatud õppekor
ralduseeskiri. Seni puuduvad 
vastavad regulatsioonid EMKs, 
TPÜs ja TÜs.

Täna arutab TÜ nõukogu üli
kooli valitsuses ja õppekomisjo- 
nis heakskiidu pälvinud üle no
minaalaja riigieelarvelisel kohal 
õppijatele õppeteenustasude 
rakendamise põhimõtteid.

Füüsika-keemiateaduskond Narvas
26. septembril tutvustas füüsika-keemiateaduskond oma uusi 
õppekavasid Narvas. Üritusest võttis osa ligi kakssada Narva 
kooliõpilast ja õpetajat. Dekaani prof Jaak Järve (pildil paremal) 
sõnul olid arutelu keskpunktis venekeelsete üliõpilaste õppimis
võimalused teaduskonnas ja Tartu Ülikoolis üldse.

Avalik-õiguslike ülikoolide õppeprorektorid pidasid nõu

Nüüdisaegsed auditooriumid soodustavad ka avatud ülikooli õpet. ANDRES TENNUS

mailto:lleppik@ut.ee
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Range karistus ei pärsi kuritegu
Konverents “Eesti karistusõiguse reform ja  uus karistusõigus Euroopa võrdluses
Jaak Laats

Uue karistusseadustiku väl
jatöötamise töögrupi juhi 
prof Jaan Sootaki arvates ei 
hakka inimene seadust täit
ma seadust lugedes ja ka- 
ristusähvarduse pärast vä
risedes, vaid õpib seda oma 
käitumisega kogu elu.

Mis on konverentsi eesmärk, 
on see teaduslik või rohkem 
praktikale orienteeritud?

Üritusel on kolm eesmärki. 
Esiteks tahame koos välismaa 
kolleegidega analüüsida karis
tusseadustiku põhilisi lahendu
si tänapäeva õigusteaduse ta
semel võrdlev-õiguslikult. Tei
seks üritame määratleda põhili
sed rakendusprobleemid ja 
neid selgitada. Kolmandaks loo
dame uut seadust lihtsalt tut
vustada. Väliskülalisi tuleb ligi 
20 -  Lätist, Leedust, Poolast, 
Prantsusmaalt, Rootsist, Saksa
maalt ja Soomest, kokku võib 
arvestada ligi 200 osavõtjaga. 
Huvi on suur.

Kas suur huvi võib olla seotud 
ajakirjanduses tähelepanu 
pälvinud probleemidega ka
ristusseadustiku ümber?

Konverentsi kavandamine al
gas juba ammu enne seadusti
ku jõustumist, mistõttu aruta
misele tulevate probleemide 
ling ei ole kuidagi seotud ajakir
jandusliku käraga. Samuti loo
dan, et see ei mõjuta konve
rentsi teaduslikku taset ning et 
huvi konverentsi vastu on sisu
line, mitte kõmuline. Kuivõrd 
aga paljudel pressis tõstatatud 
probleemidel on selge õiguspo- 
liitiline taust, ei ole seda laadi 
küsimuste käsitlemine näiteks 
sanktsioonisiisteemile pühen
datud sektsioonis välistatud.

Millised on siis need õiguspo- 
liitilised probleemid?

Karistusseadustik räägib küll 
karistamisest, kuid see ei tä
henda, et järgitaks õiguspoliiti- 
list joont, mis näeb karistamises 
ja võimalikult ranges karistami
ses kõikide probleemide lahen
damise imevitsa. Eestis ebasea
duslikult viibiv välismaalane tu
leb siit välja saata, maksupettu
rilt tuleb kõigepealt maks kätte

Prof Jaan Sootak 1. septembrist jõustunud karistusseadustikuga. VARJE SOOTAK

saada. Ajakirjandus tahab selle 
asemel hoopis ranget karistust, 
olgu probleemi sisulise lahen
damisega kuidas on.

Teaduslikult on ammu kind
laks tehtud ja praktikas kontrol
litud, et range karistus ei pärsi 
kuritegu. Kui me hakkame ühis
konnas kumuleemnud prob
leeme, paljude inimeste viha ja 
kibestumist ühe kohtu all oleva 
inimese peale välja valama, 
oleks selline tegu sotsiaalpsüh
holoogiliselt ehk mõistetavgi, 
ajalooliselt tähendaks see ar
hailises õiguses kasutusel ol
nud ohverdamist. Demokraa
tia, õigusriigi ja õiglase kohtupi
damisega ei oleks siin aga mida
gi pistmist.

Töökeeled on eesti ja saksa. 
Kuidas on kõrgetasemeline 
rahvusvaheline teadusüritus 
võimalik inglise keeleta?

Just sellepärast, et tegemist 
on kõrgetasemelise teadusüri- 
tusega. Täpne ja üksikasjaline 
õigusdogmaatika ei ole inglise 
keeles võimalik. Näiteks lause 
“Koosseisupärase teo süülisus 
on välistatud keelueksimuse 
tõttu” tõlkimine saksa, prantsu
se või vene keelde ei valmista 
erilisi raskusi. Inglise keelde tõl
kides tuleb aga sellest segapu
der, millel puudub selge õigus
lik sisu. Inglise keeles ei olegi 
sellist sõna, nagu süüteokoos- 
seis, seega ka tuletisi (näiteks 
koosseisupärasus). Ma ei taha 
muidugi langeda teise äärmus
se ja hakata halvustama inglise 
keelt ja õigust. Uuemad seisu
kohad näitavad, et tänu anglo- 
ameerika karistusöigusteaduse 
püüdlustele on ka Kontinen- 
taal-Euroopa õigusteadus saa
nud uusi impulsse mitme seni 
lahendamata või mõneti ummi

kusse jõudnud probleemi käsit
lemisel (näiteks õigushüve 
kontseptsioon, samuti positiiv
se üldpreventsiooni teooria).

Eesti keel on siis teaduskeel ja 
Eesti õigusreformi üks eeldu
si on ka meie keeleline võime 
töötada välja uus õigus, ka 
uued mõisted?

Ei ole mingi saladus, et ühe 
olulise eeskujuna kasutasime 
Saksamaa StrafgesetzbucNi, 
aga ka Prantsusmaa Code 
penaFi. Eriti saksa õigusteadust 
ja -keelt iseloomustab detailne 
mõisteline läbitöötatus. Püüdsi
me saksa õigusele omast täp
sust ja süsteemset lähenemist 
kasutada eelnõu koostamisel.

Eesti keel on teaduskeel, 
meie keel võimaldab nii teadlas
tel kui praktikutel töötada täp
sete mõistetega ja süsteemselt. 
Muidugi on sisuline reform ka

P R O F E S S O R  JAAN
S O O T A K  (S.  1 9 4 8 )

1971 lõpetas TÜ 
õigusteaduskonna.

1980 õigusteaduste kandidaat.
1974. aastast töötab 

õigusteaduskonnas, 1992. 
aastast kriminaalõiguse 
professor.

Olnud viie seaduseelnõu 
koostamise töögrupi juht 
(kõrgemate riigiametnike 
kriminaalvastutuse seadus, 
kunstliku viljastamise ja 
embrüokaitse seadus jt), 
kuulunud 8 seaduseelnõu 
töögruppi.

süsteemi mõisteline ja termino
loogiline täiustamine, seega 
keeleline probleem. Meil on 
nüüd sellised uued keelendid, 
nagu karistusõigus, süütegu, 
väärtegu, süüvõime, õigushü
ve, ebaõigus, hoolsuskohustus, 
teoainsus, varakäsutus jne.

Kas siit ei tulene konverentsi 
veel üks eesmärke, nimelt 
õigusliku mõtlemise täpsuse 
ja süsteemsuse edendamine?

See on tegelikult kogu õigus
reformi eesmärk ja konverent
sid on vaid üks osa selles töös. 
Karistusõigusreform kestis üle 
kümne aasta, viimati ilmus kri
minaalkoodeksi kommenteeri
tud väljaanne 20 aastat tagasi. 
Selle ajaga on meie juristide 
õigusteaduslik tase teatud 
määral maha käinud. Vähene 
kirjandus ja reformi venimisest 
tingitud ebakindlus hakkas üm- 
selt mõjutama ka õppetööd.

Uus seadustik kujutab endast 
juristi kui spetsialisti käsutuses 
olevat töövahendit. Ühiskond 
peaks ju olema huvitatud sel
lest, et tegemist oleks täpse ja 
tänapäeva Õigusteaduse tippta
semele vastava instrumendiga. 
Ei tasu sattuda paanikasse, et 
lihtinimene ei tea, mida näiteks 
tähendab hoolsuskohustus ja 
kuhu see keelend õigussüstee
mis kuulub. Iga inimene oskab 
(kui ta tahab) käituda hoolsus- 
kohustust rikkumata. Seda on 
ta õppinud ja õpib ka edaspidi 
kodus ja koolis, mitte aga sea
dust lugedes ja karistusähvar- 
duse ees värisedes.

Geopoliitiline kogumik
7. oktoobril kell 15 toimub 
TÜ Õigusinstituudi aulas Tal
linnas, Kaarli pst 3 TÜ dots 
Eiki Bergi koostatud raama
tu “Eesti tähendused, piirid 
ja kontekstid” esitlus (artik
lite autorid on Eiki Berg, Sai
ma Oras, Jaanus Veemaa ja 
Jussi S. Jauhiainen).

Raamat keskendub geopolii
tilise mõtestamise avamisele 
taasiseseisvunud Eestis ajava
hemikul 1991-2000. See an
nab ülevaate tähendustest, 
mida Eesti riigile annavad ini
mesed, kes elavad Eestis ja 
tema piirialadel.

Eesti-Vene piiriga seonduv 
temaatika tugineb erinevate 
ideede, huvide ja tegevuste 
analüüsile, hindab välispoliiti
liste sammude tulemuslikkust, 
osalejate institutsioonilist päde
vust ning ka vastastikku koordi
natsiooni ja koostöövõimalusi. 
Ajaline, isikuline ja institutsioo
niline kontekst võimaldab luge
jal mõista seda, kuidas mitmeti- 
mõistetav ja tähendusrikas Ees
ti osales piiriläbirääkimiste 
protsessis, kinnitas varasemaid

diskursiivseid praktikaid ja lõi 
(eba) soodsa pinnase seni keh
tinud teadmiste taastootmi
seks. Tõstatades küsimused, 
kuidas ning millistel eesmärki
del on konstrueeritud rahvuslik 
aeg-ruum, kuidas sünnivad 
õpikud ja kooliatlased, ajalooli
sed ideekavandid ja geograafili
sed kontseptsioonid, mida õp
petöös kasutatakse, seab raa
mat eesmärgiks analüüsida 
sotsialiseerumisprotsessi toi
mumist.

Vana kohvik teeb uuendusi
V arje  S ootak

Kolmapäeva hommikul va
nas kohvikus tasuta saadud 
maitsekohv vaniljega mait
ses hästi.

Kohviku juhataja Elina Kask, 
miks pakkusite tasuta mait- 
sekohvi ja suupisteid?

Tahame oma kohvikukultuu
ri edasi arendada ja pakkuda 
peale masina-ja kannukohvi ka 
teisi sorte.

Me vabandame, et kohvi tuli 
kaua oodata. Ei osanud arvata, 
et nii palju rahvast tuleb, peale
gi telliti põhiliselt moccachinot, 
mille valmistamine võtab roh
kem aega.

Püüame ka kondiitritoodete 
sortimenti iga kuu uuendada. 
Põhitooted, rahva lemmikud, 
jäävad alles.

Kas ülikooli inimesed on 
vana kohviku uuesti omaks 
võtnud?

Tundub, et on, aga peame 
rohkem reklaami tegema. Kü
lastajaid on keskmiselt. Looda-

Infotehnoloogia tudeng 
Aron Jalakas leidis aega 
kohvi jooma tulla.

me, et ka neljapäevaõhtused 
kontserdid toovad rahvast 
juurde. Tõnis Mäge olid paljud 
kuulama tulnud. Mujal eriti sel
liseid võimenduseta kontserte 
polegi.

K O N T S E R D I D  
V A N A S  K O H V I K U S

Algus kell 19.30, hind 50 kr 
10. oktoobril Riho Sibul ja

JaakTuksam
17. oktoobril Jaak Johanson
24. oktoobril Jaan Sööt

(Krambambulis)
31. oktoobril Kait Tamra

Kas hinnad ei võiks odava
mad olla?

Alguses olid hinnad tõesti 
väga kallid, oleme neid alla lask
nud. Praegu pole hindade lan
getamine enam majanduslikult 
võimalik, samal ajal tegutseme 
suunas, mis tulevikus ka odava
mat hinnapoliitikat võimaldaks. 
Soodsam lõunatamisvõimalus 
on buffets, kus saab oma toidu- 
taldriku ise vastavalt hinnaklas
sile ja maitsele komplekteerida. 
Pubis pakutakse äripäeviti ka 
soodsamaid ekspressroogi.

Iga päev kell 17-18 toimub ka 
happyhour, kus saab kaks Saku 
Rocki ühe hinnaga. Samuti on 
võimalik suurelt TV-ekraanilt 
spordivõistlusi jälgida.

U U D I S E D

Konverents 
karistusõigusest
10. ja 11. oktoobril toimub üli
koolis rahvusvaheline konve
rents ja XXVI õigusteadlaste 
päev teemal “Eesti karistus
õiguse reform ja uus karistus
õigus Euroopa võrdluses”.

Plenaaristung algab 10. sep
tembril kell 12.15 TÜ aulas. Kä
sitletakse karistusõiguse aren
gusuundi Euroopas. Töö jätkub 
järgmisel päeval sektsioonides 
TÜ Raamatukogus ja Eesti 
Õiguskeskuses. Väliskülalisi 
osaleb Lätist, Leedust, Poolast, 
Prantsusmaalt, Rootsist, Saksa
maalt ja Soomest.

Konverentsi korraldavad TÜ 
õigusteaduskond, justiitsminis
teerium, Eesti Akadeemüine 
Õigusteaduse Selts ja Eesti Ju
ristide Liit. Sponsor on Hansa
pank, rahaliselt toetavad mit
med advokaadibürood.

Raamat Eesti 
rahvussuhete 
uuringutest
2. oktoobril esitlesid TÜ Kirjas
tus ja autorid ülikooli kunsti
muuseumis raamatut “The 
Challenge of the Russian 
Minority” . Prof Marju Lauristini 
sõnul võiks raamatu pealkirja 
tõlge olla “Vene vähemus -  väl
jakutse Eesti ühiskonnale”.

Ürituse avas rektor prof Jaak 
Aaviksoo, kes haridusministri
na toetas ligi kuus aastat tagasi 
raamatu koostamise projekti et
tevõtmist. Raamatu on toimeta
nud TÜ meediaõppejõud Marju 
Lauristin ja TPÜ prof Mati 
Heidmets, 16 autori hulgas on 
TÜst prof Rein Ruutsoo, Triin 
Vihalemm, Veronika Kalmus, 
Valeria Jakobson, Larissa 
Vassilitšenko jt.

Eesti sürrealism 
kunstimuuseumis
Eile avati TÜ Kunstimuuseumis 
näitus “Ülo Sooster ja eesti sür
realism” Mart Lepa ja Rene 
Kuulmanni kunstikogudest.

Kõrvuti eesti sürrealismi 
klassiku Ülo Soosteri (1924- 
1970) joonistuste ja kollaažide- 
ga saab vaadata tema põlvkon
nakaaslaste Henn Roode, 
Valdur Ohaka, Olav Marani jt 
loomingut, Soosterist mõjusta
tud 60.-70. aastate eesti kunsti 
ning sürrealismi vaimu edasi 
kandva noorema põlvkonna 
Eesti kunstnike töid. Kunstiko
guja Mart Lepale kuulub suu
rim erakogu Eestis, rõhuasetu
sega 20. sajandi eesti kunstil.

Kollektsioneerinud kunsti 
alates 60. aastatest, on Lepp 
koostanud oma kogust ligi 80 
näitust, lisaks on ilmunud 
kunstnike loomingut tutvusta
vaid albumeid. Rene Kuulman
ni kõrgeklassilisele kogule pan
di alus 90. aastatel.

Loosiauhinnaga 
saab raamatuid
TÜ Kirjastus on käivitanud TÜ 
Raamatupoes õppeaasta lõpu
ni kestva raamatute ostmisega 
kaasneva auhinnakampaania.

Iga kuu loositakse eelneval 
kuul TÜ Kirjastuse raamatuid 
ostnute vahel välja mitu auhin
da. Loosimisel osalemiseks tu
leks raamatu ostmisel täita ko
hapeal vastav kupong. Peaau
hinnaks on võimalik valida ta
suta 500 kr väärtuses mistahes 
raamatuid.

Kirjastuse direktori Vaiko 
Tigase sõnul osales 1. oktoobri 
loosimisel 55 kupongi, lisaks 
peavõidule loositi välja kolm 
300kroonist ja 10 lohutusau- 
hinda.
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25

Viktoria Lugna,
valvur -  9. oktoober

40

Tõnu Margus,
süsteemiadministraator -  9. 
oktoober

45

Veera Kuznetsova,
koristaja -  7. oktoober

50

Tiia Laak,
projektijuht -  6. oktoober

Merike Reino,
valvur -  8. oktoober 
Elo Tuhnin,
klienditeenindaja -  6. oktoober 

55

Ulla Peterson,
laborant - 10. oktoober

65

Luule Philips,
vanemlaborant -  4. oktoober 
Jaan Salm,
vanemteadur -  8. oktoober

V O R U  L IN N A  S T IP E N D IU M

Linnavalitsus tahab stipendiumiga (6000 kr) toetada Võru 
linnast pärit üliõpilasi ja magistrante. Võru linna aktuaalseid 
probleeme ja arengut käsideva diplomi-, bakalaureuse- või 
magistritöö eest antava stipendiumi taoüused esitada hiljemalt
1. novembriks Võru Linnavalitsusse, Jüri 11, 65620 Võru.

Taotlus peab sisaldama:
• diplomi-, bakalaureuse- või magistritöö laiendatud kava koos 

instituudi või õppetooli soovitusega;
• CV;
• ülevaadet erialasest tegevusest;
• isiku arveldusarve numbrit, panga nimetust ja koodi.

Möödunud aastal pälvis stipendiumi EPMÜ maastikuarhitek
tuuri IV kursuse tudeng Hele Möllits töö eest ‘Võru linnakalmis
tu uue kalmistuosa eskiisprojekt”. Kokku esitati kuus tööd, 
stipendiumi määramisel arvestati kõige rohkem seda, et tööl 
oleks praktiline väärtus linna probleemide lahendamisel.

Info: tel 078 50 900, vlv@vorulinn ee, www.vorulinn.ee.

ila ltäH ria iakiri

'TC
QD

Rein Taagepera 

Paavo Roos 

Maarja Lõhmus
Totalitaarne, osalev ja liberaalne tekst: 

Avaliku teksti transformatsioone Eestis (1940-2000) 
Ilmar Tomusk

Riigikeele oskuse nõudest rahvaesindajaile 
ja selle kaotamisest

Siinai veelahe valitsemise ajaloos 

Trooja sõda, Paabeli torn ja keelemõistmine

Jetrold J. Katz 

Alexander George 

Hans Piimas 

Jaan Malm 

Enn Sarv 

Matt Ridley

Chomsky lõpetamata revolutsioon 

Katz eksiteel

Kas keemiat saab taandada füüsikale?

Luulet

Vorkuta - vangide maa

Genoom: Ühe liigi autobiograafia 
kahekümne kolmes peatükis. VI

T U  R A A M A T U P O O D  S O O V IT A B

Lauri Vahtre
“Suur pettumus ehk Inime
ne, ühiskond ja inimõigu
sed”
Varrak 2002.

Põhjalik ja kaasakiskuv essee 
käsitleb küsimust inimeseks- 
olemisest ja kaitseb seisukoh
ta, et vähemalt siiamaani on 
inimeseks-olek võimalik olnud 
vaid läbi kõlbluse, kultuuri, 
keele, sugudevahelise tööjao
tuse, mille tänapäevased hu- 
manismikuulutajad meeleldi 
üle parda heidaksid kui hun
niku häbiväärseid igandeid.
Ega me ometi valel rajal pole? -  küsib Vahtre oma raamatus ja 
leiab, et juba käesolev sajand peaks meile andma vastuse, kas 
arenenud läänemaailma tabab suur triumf või suur pettumus.

Ülikooli liikmeskonnale hinnasoodustus 10%!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

• •

Ülikooli spordiklubi areneb raskuste kiuste
ll la r i Lään

MTÜ Tartu Ülikooli Akadee
miline Spordiklubi moodus
tati käesoleva aasta kevadel 
eesmärgiga arendada sihi
päraselt ülikooli mitmetahu
list sporditegevust ja kasu
tada otstarbekalt olemas
olevaid ressursse.

Selle tulemusena koondati 
ülikooli sporditegevuse eden
damisega seotud funktsioonid 
mainitud katusorganisatsiooni 
alla. Tänaseks päevaks, mil üm
berkujundatud spordiklubi te
gevuse algusest on möödas ligi 
pool aastat, võib öelda, et üm
berkorralduste otsus on ennast 
õigustanud.

TÜ Akadeemilisel Spordiklu
bil on õnnestunud täita kolme 
eelnevalt lahus olnud spordiük- 
suse -  ülikooli spordibaaside, 
kehakultuuriteaduskonna 
spordikeskuse ja ülikooli spor
diklubi funktsioone ühtse juhti
mise ja sihipärase tegevuse 
kaudu. Spordiklubi kindel soov 
on edendada sporditegevust 
tasakaalustatult, luues sporti- 
misvÕimalusi nii harrastus- 
sportlastele ja kui ka vajalikud 
tingimused klubi saavutus- 
sportlastele, mis on eelduseks 
edu saavutamisel üle-eestilistel 
võistlustel ja tagaks konkurent
sivõimelise esinemise rahvus
vahelisel areenil.

Spordiklubi meedia 
huviorbiidis

Kahtlemata pole spordiklubi 
esimene poolaasta möödunud 
tagasilöökideta, mis on meedia 
kõrgendatud huvi tõttu jõud
nud ka laiema avalikkuseni.

Ajakirjanduse huviorbiidis on 
olnud nii Tarm Ülikooli korvpal
limeeskonna uue liikme Vallo 
AlHngu Tartusse tulek kui ka

T Ü  Akadeemilise Spordiklubi juhatuse liikme Harry Lembergi sõnul vajab lisaks sport
mängude saali põrandale vahetamist ka kergejõustikumaneei rajakate.

ülikooli spordihoone sportmän
gude saali põranda ehituse rii
gihanke konkurss.

Liigsest meediakärast ja selle
ga kaasnenud segadusest hooli
mata on ülikooli spordihoone 
põranda ehituse riigihanke 
konkurss tänaseks lõppenud nii 
lepingupartneri väljaselgitami
se kui ka lepingu allkirjastami
sega.

Ülikool ei ole siin rikkunud 
riigihangete seadust ega käitu
nud ebakorrektselt, nagu võib 
olla jäänud mulje ajakirjandu
sest. Pigem on tegemist olnud 
emotsionaalsete argumentide
ga, millest meedia on kinni haa
ranud.

Määrav on tõsiasi, et ühtki 
riigihangete seadusele vastavat 
protesti spordihoone põranda 
ehituse hankekorralduse kohta

esitatud ei ole ja ülejäänu on 
spekulatsioonide mängumaa.

Samuti on tänaseks sõlmitud 
juriidiliselt korrektne leping 
korvpallimeeskonna uue noor
mängijaga Vallo Allingu ja korv
palliklubiga Rakvere, et aren
dada koostööd Eesti korvpalli- 
taseme tõstmiseks. Allingu on 
oma arengupotentsiaali juba 
Tartu kodumeeskonna esimes
te võidukate mängude jooksul 
ka tõestanud.

Ülikooli huvid ennekõike

Spordiklubi on paratamatult 
meediale kõneainet pakkunud, 
kuna tihti pole juba vastu võe
tud, ent möödapääsmatud ot
sused laiemale üldsusele meelt
mööda. Viimase näiteks on kas 
või spordisaali rendihindade 
tõstmine, mis on arvutatud eri-

VARJE SOOTAK

nevate kuluartiklite liitmisel. 
Hindu tõstes tekib spordihalli 
kasutajates paratamatult mee- 
lehärm, ent see on vältimatu 
otsus, kui tahta turumajandus
likes tingimustes ellu jääda, pa
randada kehakultuuriteadus
konna tudengite õppe- ja tree- 
ningutingimusi ning ülikooli 
liikmeskonna sporditegemise 
võimalusi. Ülikool ei pea muude 
tegevuste arvelt (teadus- ja õp
petöö) finantseerima ülikooli- 
väliste rentijate sporditegevust.

Eespool mainitut arvesse võt
tes on TÜ Akadeemiline Spordi
klubi saanud tänaseks koge
muste võrra rikkamaks ja tuge
vamaks ning üritab jätkuvalt 
täita enda õlgadele võetud ko
hustusi, kanda nende täitmise 
eest vastutust ja liikuda teadli
kult seatud eesmärkide poole.

Harrastajate korvpall
Tiina B eljaeva
EASLi arendusjuht

7. oktoobrini saab registree
ruda harrastajate korvpalli
turniirile.

Igal aastal osaleb turniiril ligi 
30 meeskonda ja kümmekond 
naiskonda, kellest parimad 
pääsevad 19. jaanuaril toimu
vale lõppvõistlusele.

Turniir vältab alagrupi- ja va- 
hetumiiridega kokku 4 kuud 
ning pakub mängurõõmu ja 
närvikõdi pikaks ajaks. Harras
tajate korvpalliturniirist saavad 
osa võtta kõik tudengid, kel on 
üliõpilaspilet ning lisaks 2002. 
aasta lõpetanud. Võistkonna 
suurus on kuni 12 mängijat ja 1 
treener-esindaja.

Iga õppeasutus võib esineda 
piiramata arvu võistkondade

ga. Mängijad peavad õppima 
samas kõrgkoolis ning üliõpilas
te meistriliigas mängijad ei saa 
osaleda harrastajate liigas. See 
on ka loomulik, sest võrdne ja 
aus mäng on kõikidele osavõtja
tele põnevaim,

Turniirile saab registreeruda 
EASLis, internetis www.easl.ee, 
kus on ka täpsem juhend ja 
sügissemestri spordikalender. 
Osavõtt maksab 200 kr võist
konnalt ja läheb täies osas au
hinnafondi.

Eelmisel aastal olid parimad 
meeskonnad TÜ avalik haldus, 
õigusinstituut, TTÜ ja naiskon
dadest EPMÜ, TÜ harrastajad. 
7. oktoobrini saab end kirja 
panna ka Eesti üliõpilaste korv- 
ja võrkpalli meisüiliigasse.

Info: tel 333 233, 052 57 
624.

N Ä IT U S E D  E E S T I R A H V A  M U U S E U M IS
Täna kell 16 avatakse Eesti Rahva Muuseumis kaks uut näitust: 
ERMi teaduri Indrek Jäätsi koostatud fotoülevaade kolhoosi- 
elust Õisu piirkonnas Järvamaal ning skulptor Jaan Luige tööd 
soome-ugri rahvaste märkidest ja sümbolitest. Viljandi Kultuu
rikolledži ülevaateväljapanekuga rahvusliku käsitöö eriala õp
petöödest avatakse 8. oktoobril kell 17.

T O IM E T U S  V A B A N D A B
segaduse tekitamise pärast eelmise nädala UTs uudisega “Aka
deemiline Muinsuskaitse Selts 15”. AMS ei ole mitte ise alustanud 
ülikooliga seotud isikute kalmude restaureerimist ja korrastamist, 
vaid neid töid on ülikool alustanud seltsi ettepanekute põhjal (avali
kud pöördumised, kalmude inventeerimine jmt).

ACTA D IU R N A
Eetikakeskuse külalisõppejõud 
Lynda Lange (Toronto Ülikool) 
esineb 4. oktoobril kell 16.15 
Lossi 3-223 loenguga “Women 
and the Problem of Philosophy” . 
Oodatud on kõik huvilised!

Professorite klubi hooaja avaüri- 
tus toimub kolmapäeval, 9. ok
toobril algusega kell 16.15 TÜ 
Ajaloo Muuseumi konverentsi
saalis. Ettekandega esineb prof 
Raik Mikelsaar teemal “Tartu Üli
kool ajapeeglis” .

TÜ vabade kunstide kutsutud 
prof Ain Kaalepi järgmine loeng 
“Peatükke Eesti kultuuriloost” 
toimub esmaspäeval, 7. oktoob
ril kell 16 TÜ peahoone auditoo
riumis 102.

9. oktoobril kl 14 algab Riia 23 
ruumis 218 bioinformaatika semi
nar. Seminari juhib Jaak Vilo, 
teemaks on “Bioinformaatika -  
andmed, algoritmid ja bioloo
gia." Info: Jaak Vilo, vilo@ut,ee.

10. ja 11. oktoobril toimub Tar
tus rahvusvaheline õigusteaduse 
konverents ja XXVI õigustead
laste päev ühisnimetusega “Ees
ti karistusõiguse reform ja uus 
karistusõigus Euroopa võrdlu-

Lüneburgi ülikooli prof dr iur 
Joachim Sandeni loengud ja se
minarid luridicumis:
* loeng “ International and Euro- 
pean Environmental Law” -  14. 
okt kl 16-18 r 217,
* seminar “Recent develop-

ments of European Law (First 
Part)” -  15. okt kl 16-18 r 203,
* seminar “Aktuelle Entwicklun- 
gen im Europarecht” -  15. okt 
kl 14-16 r 203,
* loeng “Einführung in das 
deutsche Staats- und Verwal- 
tungsrecht” -  14. okt kl 14-16 r 
217.

TEATED
Kunstikursus Kunstimajas (Vane
muise 26 E kl 17, L kl 11). Info: 
tel 056 90 32 90, www.art.ee/ 
kursus. Võimalik saada 2 AP.

Seltskonnatantsu kursused alga
jatele Hugo Treffneri Gümnaa
siumis kolmapäeviti keli 20. Esi
mene tund 9. oktoobril. Teave ja 
registreerimine tel: 052 864 82, 
474248 ja iImetiik@hot.ee või 
triinJ@hotmail.com.

Vajatakse üheks aastaks lapse
hoidjat Rootsi 13aastasele tüdru
kule. Tasuta elamine, toit ja root
si keele kursus + 3000 rootsi kr 
kuus. Vajalik juhiluba ja tervise- 
kindlus.
Info: Margareta.Steen@x.lst.se.

K IN O S ILLU SIO O N
Raatuse 97, tel 402 602 

www.hot.ee/kinoillusioon

Peeter Paan -  Tagasi 
Eikunagimaal, kl 14.15; 15.30 
Manitou saabas, kl 16.45, 22.30. 
Amelie, kl 18.40.
Paras punt, kl 20.40.
Alates oktoobrist tudengitele ja 
õpilastele uued hinnad: kuni kl 
17.59 kõik filmid 30 kr, alates kl 
18 kõik filmid 40 kr.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk {92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1 /24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.vorulinn.ee
http://www.easl.ee
http://www.art.ee/
mailto:iImetiik@hot.ee
mailto:triinJ@hotmail.com
mailto:Margareta.Steen@x.lst.se
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Intervjuu
Liivi Liivlaid 
räägib arsti
teaduskonna 
üliõpilaste teadus
konverentsist 
LK 3

Aasta 2003 -  
saame rahvus
vaheliseks
LK 2

Farmakoloogia 
instituut 200 
ja farmaatsia 
instituut 160
LK 3

Vene ja  slaavi
filoloogia
konverents
LK 2
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Arstiteaduskonna 
päeva aktus
Täna kell 14 algab aulas arsti
teaduskonna päeva aktus, mil
lest võtab osa ka sotsiaalminis
ter Siiri Oviir. Akadeemilise 
loengu “Geenivaktsiinide 
konstrueerimine” peab prof 
Mart Ustav. Premeeritakse pa
rimaid üliõpilaste ja doktoranti
de töid ning aasta jooksul resi
dentuuri lõpetanutele antakse 
kätte eriarsti kutsetunnistused.

Arstiteaduskonna medaliga 
autasustatakse prorektor prof 
Volli Kalmu ja prof Mart Ustavit.

Kliinilise pato
loogia konverents
Kolmapäeval alanud arstitea
duskonna päevad jätkusid täna 
konverentsiga “Kliiniline pato
loogia”.

‘Traditsioonilisest patoloogi
lisest anatoomiast on arenenud 
palju kaasaegseid tehnoloo
giaid ja meetodeid kasutav hai
guste võimalikult täpsele diag
nostikale suunatud meditsiini- 
eriala patoloogia,” üdes prof 
Toomas Asser.

Vastavate erialaspetsialistide 
kujunemise peab Asseri sõnul 
tagama kaasaegse kliinilise me
ditsiini vajadusi arvestav kooli
tussüsteem ja meditsiinipoliiti- 
ka. “Teaduskonna ja Eesti arst
konna ühise arutelu teemaks 
on aga valdkond seepärast, et 
tegelik olukord nendele soovi
dele ei vasta,” märkis prof 
Asser.

Üle nominaalaja 
õpe tasuliseks
TÜ nõukogu tegi ülikooliseadu
se ja TÜ põhikirja alusel muu
datusi TU õppekorraldusees
kirjas. Riigieelarvelisel õppeko
hal õpingute pikendamist taot
lenud üliõpilased on kohusta
tud hüvitama ülikoolile oma õp
pekulud. Otsus puudutab neid 
üliõpüasi, kes on astunud üli
kooli pärast 1999. aastat. Tasu
ta on lubatud välja võtta aka
deemilised puhkused. Aasta
maksuks on 6300 kr. Taoline 
otsus on tehtud ka TTÜs.

R a a m a t u k o g

.  .. Sjihbeksemplar 1 —  1Arstiteaduskond uuel õppeaastal

Farmakoloogia instituudi vanemassistendid meditsiinidoktorid Vallo Matto (vasakul) ja Paavo Pokk arutavad 
kinureniinide määramist HPLC-aparatuuriga. a n d re s  te n n u s

T O O M A S  ASSER

Lähiaastatel on vaja kaas- 
ajastada kliinilise meditsiini 
ja  farmaatsia eriala, 
luua materiaalne baas 
ja  infrastruktuur.

Toom as A sser
TÜ arstiteaduskonna dekaan, 
professor

Viimaste aastate muutused 
ühiskonnas, seadusandlik 
taust ja eurointegratsiooni 
nõuded mõjutavad oluliselt 
arstide, proviisorite ja ham
baarstide ettevalmistust.

Oma värvingu annab asjade
le ka Eesti ühiskondliku arengu 
ebaühtlus ning seda kajastav 
ajakirjandus. Meditsiinisüstee- 
mi arengust räälddes ilmnevad 
vastuolulised arusaamad. Klii
nilist meditsiini õpetavad arst- 
õppejõud on seotud nii muutu
va haridus- kui ka tervishoiu
süsteemiga ning tajuvad ehk 
kõige enam kõrghariduse ja 
teaduse eelisarendamisel kuju
nenud raskusi.

Praktilises arstiõppes on ma
teriaalseid vahendeid järjest 
vähem. Järelikult tuleb leida 
kliinilise õppe- ja teadustöö 
arendamiseks uusi võimalusi. 
Kliiniliste erialade õppejõudu
de motivatsiooni suurendamise 
ainus sisuline võimalus on mää
ratleda selgemalt arst-õppejõu 
staatus.

Õppetöö

1997. aastal alustati arstiõpet 
Euroopa Liidu nõudeid arvesta
va õppekava alusel. Sel õppe
aastal lõpetavad esimesed uue 
õppekavaga alustanud üliõpila
sed. Kolm aastat tagasi alusta
tud rahvatervise õppekava an
dis kevadel uued magistrid. Tä
navu lõpetasid esimesed uue 
õppekavaga õppinud proviisori 
ja hambaarsti üliõpilased. Uues 
vormis algas ka õendusteaduse 
magistriõpe.

Akrediteerimiseks koostatud 
teaduskonna eneseanalüüsi 
aruande ja protsessi alusel saa
dud teadmised võeti aluseks 
õppekomisjoni töö korraldami
sel. Õppekomisjoni töö tulemu
sena valmis põhjalikult läbitöö
tatud 6. kursuse lõpueksami 
korralduse reglement, vajalik 
on ka kogu õppeaasta jooksul 
toimuv arstiõppe pidev ana
lüüs.

Teist aastat on teaduskonnas 
järgitud doktoriõppe struktu- 
reeritud korraldamise ning ka 
doktorantuuri edukuse hinda
mise ühtseid nõudeid, Käivitu
nud on neuroteaduste doktori
õppe kava, mis toimib kraadiõp- 
pekooli printsiibil ja mille tuge
vuseks on interdistsiplinaarsus 
-  biomeditsiini ja kliinilisi eriala
sid ühendav õpe. Esimese aasta 
tulemused näitasid, et nelja 
teaduskonna (arsti-, sotsiaal-, 
bioloogia-geograafia- ning füü
sika-keemiateaduskond) koos
töö on olnud tulemusrikas, seda 
saab kindlasti veel laiendada.

Teadustöö

Moodustati molekulaarse ja 
kliinilise meditsiini tippkeskus, 
mis sai vabariiklikul konkursil 
potentsiaalse tippkeskuse ni
metuse. See on võimaldanud 
teadus- ja arendustegevust se

nisest rohkem koordineerida. 
Teaduskonna baasil moodusta
tud tippkeskus lülitati Euroopa 
6. raamprogrammi tippkeskus- 
te võrgustikku.

Arstiteaduskonnas täidetak
se 29 sihtfinantseerimise tee
mat, 75 ETFi granti, 4 ESTAGi 
granti ja 11 välislepingut jm. 
Traditsiooniliselt tugevad uuri
misrühmad töötavad biokee
mia, farmakoloogia, mikrobio
loogia ja füsioloogia instituuti
des ja ÜMPI õppetoolides. Klii
nikutest paistsid eelneval aastal 
paremate tulemustega silma 
lastekliinik, närvikliinik ja naha- 
kliinik. Olulisemad uurimistööd 
on seotud närvisüsteemi ja vai
muhaigustega, endokriinsüs- 
teemi autoimmunoloogiliste 
kahjustuste, allergiahaiguste ja 
oksüdatiivsest stressist tingitud 
kudede kahjustustega.

Edukas on olnud teadustule

muste praktiline rakendamine, 
tulemuseks mitme patenditaot
luse esitamine.

Eesmärgid

Lähiaastate põhieesmärk on 
kliinilise meditsiini ja farmaat
sia eriala õppe- ning teadustöö 
kaasajastamine ja vastava ma
teriaalse baasi ning infrastruk
tuuri tekitamine.

Oluline ning aastatega süve
nev probleem on akadeemilise 
jätkusuutlikkuse kindlustamine

kõikides meditsiini põhivald
kondades ehk noorte õppejõu
dude ja teadlaste järelkasvu 
koolitamine, sest jätkuvalt on 
täitmata suur arv professuure.

Vältimatu on Maarjamõisa 
meditsiinilinnaku edasine 
arendamine nii uute vajalike 
ehitiste kui ka infrastruktuuri 
mõttes. Kiiresti on tarvis teha 
TÜ ja TÜ Kliinikumi hoone
kompleksi edasise arendamise 
strateegilised otsused ning 
need ka ruttu ellu vüa.

UT K Ü S I B

Kas Te suudate ja tahate ülikooli nominaalajaga

N-ö normaalsed inimesed kilju
tavad doktoritööd 7-8 aastat. 
Kui vahepeal ebanormaalsuse 
märke ilmutan, siis võib see töö 
kõrvalt 5-6 aastaga õnnestuda.

Seni olen kõik haridusast- 
med lõpetanud nominaalajaga. 
Magistritöö TPÜs valmis töö 
kõrvalt semestri võrra varem.

Ei leia, et semestrid ilma ra
hata oleksid ebatäiuslikumad 
kui nüüd. Rahapuudus on õpe
tanud kulutusi kokku tõmbama 
ning pikaajaliselt planeerima. 
Haritud inimese tunnuseks 
peetakse pingutuste eest tasu 
saamise lükkamist tulevikku.

H anno
N ilov
ajaloo 
3. aasta 
üliõpilane

Ülikoolis olen ajalootudengina 
juba 1998. aastast ja lõpetama 
oleksin pidanud sel aastal. Kah
juks on lõpetamine lükkunud 
määramatusse tulevikku.

Arvan, et nominaalajaga lõ
petamine on täiesti võimalik, 
kuid kahjuks ei toeta seda riigi 
haridus-ja sotsiaalpoliitika.

Olgem ausad, kui tudeng 
peab valima õigel ajal lõpetami
se ja enda materiaalse ülalpida
mise vahel, siis olen ma kindel, 
et enamiku valik langeb viimase 
poole. Seni kuni riik ei väärtus
ta haridust ega üliõpüast, ei näe 
ma ka mingit lahendust.

M arit
R uuda
a ja
kirjanduse 
4. aasta 
üliõpilane

Kindlasti tahan ülikooli nomi
naalajaga ära lõpetada. Kuid 
kuna praktiseerisin üle poole 
aasta välismaal, siis on enne lõ
petamist veel palju teha ja 
praegu ei ole päris kindel, et 
kevadeks kõik tehtud saab.

Nominaalajaga lõpetada ei 
ole sugugi raske, kui inimene 
saab end pühendada vaid õppi
misele.

Enamjaolt jääb paljudel õigel 
ajal lõpetamata just töö tõttu, 
kuid nii mõnigi suudab töö kõr
valt edukalt ka ülikooli lõpeta
da, küsimus on vaid suhtumises 
ja tahtmises.

Jah, soov nominaalajaga lõpeta
da on küll. Ilmselt pean siiski 
lootma jääma lisa-aastale, sest 
kahel esimesel kursusel tööta
sin Tallinnas.

Kuna tegemist oli ööklubi juh
timisega, siis loppus tööpäev 
12tunniseks. Seetõttu jäid ka 
mitmed eksamid sooritamata, 
mis tuleb nüüd tagantjärele 
teha. Seega on päevase tööta
mise kõrvalt, asugu see või Tar
tus, suhteliselt võimatu korrali
kult koolis käia. Praegu olen 
töösuhted lõpetanud ja üritan 
õhust ja armastusest elades 
kooli ära lõpetada.

Kairi
S a a r
geograafia 
5. aasta 
üliõpilane

Üldjuhul suudab iga intensiiv
selt õppiv tudeng õigel ajal üli
kooli lõpetada.

Mina nominaalajaga ei lõpe
tanud, sest leidsin, et sümaringi 
laiendada tahtes ei saa piirdu
da ainult oma teaduskonnas 
pakutavate õppeainetega, vaid 
tuleb teha ka valikuid teistest 
teaduskondadest.

Nominaalajaga ei lõpeta ka 
aktiivsemad tudengid, kes ar
vavad, et ülikoolis käimine ei 
tähenda ainult õppimist, vaid 
ka sotsiaalvõrgustiku loomist, st 
kuulumist erinevatesse tuden- 
giorganisatsioonidesse.

Alan
A dojaan
avalikus- 
suhete ja 
teabe
korralduse 
3. aasta 
üliõpilane

R am on
Loik
haridus
teadus
konna 
2. aasta 
doktorant
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Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni institutsionaalse evalveerimise meeskonna sekre
tär John Davies ülikooli nõukogu istungil ettekannet tegemas. v a r je  s o o t a k

Iga aastaga saame 
rahvusvahelisemaks

UT K Ü S I B

Millal hakati TÜs 
vene keelt õpetama?

U U D I S E D

Tehnoloogia
instituudi 
arengusuunad
TÜ nõukogu kiitis eelmisel ree
del heaks tehnoloogiainstituudi 
arengusuunad.

Pikemalt tutvustas arengu
suundi instituudi direktor prof 
Mart Ustav. Ustavi sõnul on ins
tituudi tegevuse põhieesmär
giks patendisuutliku teadus- ja 
arendusasutuse loomine, mis 
tegutseks infotehnoloogia, bio
meditsiini- ja keskkonna- ning 
materjalitehnoloogia vallas.

Nõukogu otsusega ühendati 
TÜ Tehnoloogiakeskus TÜ Teh
noloogiainstituudiga.

Üliõpilaste 
õigusbüroo jätkab
Esmaspäeval alustas taas TÜ 
õigusteaduskonna üliõpilaste 
õigusbüroo.

Üliõpilased annavad tasuta 
õigusabi neljandat aastat.

Vastuvõtuajad Iuridicumis 
Näituse 20 on esmaspäevast 
reedeni kell 16-19 ning laupäe
viti kell 10-13.

Vastuvõtule palutakse ette 
registreerida. Vastuvõtuaega
del saab büroosse ka helistada 
tel 375 995.

Konverents 
“Trükiväljaandest 
digitaalseni”
Pühapäeval kell 11 algab TÜ 
Raamatukogu juubelikonve- 
rents “Trükiväljaandest digi
taalseni. TÜ Raamatukogu 
200” .

Avaistungil saab kuulata raa
matukogu direktori Toomas Lii
vamäe ettekannet TÜ Raama
tukogust tänaja tulevikus. Sak
samaa kolleegi Elmar Mittleri 
ettekande teema on “Raamatu
kogude tulevik: ülemaailmse 
elektroonilise informatsiooni 
infrastruktuuri osa” ning Jens 
Thorhauge Taanist peatub üli- 
kooliraamatukogu osal võrgu- 
põhises õpikeskkonnas.

Kell 15 tutvustatakse ette
kannete kogumikku ning räägi
takse ülikooli- ja teadusraama
tukogudest.

Avatakse ka juubelinäitus 
“Rara Bibliothecae 200”.

Esmaspäeval kell 9 konve
rents jätkub, põhilised ettekan- 
deteemad on digitaalsetest ko
gudest. Esmaspäeval toimub ka 
õpikoda.

Liina Saarele 
eripreemia
ELi noorteadlaste 2002. aasta 
konkursil võitis TÜ üliõpilane 
Liina Saar (pildil) eripreemia.

14. korda toimuval rahvus
vahelisel konkursil oli Eesti 
esindatud esmakordselt Liina 
Saare tööga, kes oli selle koosta
mise ajal Saaremaa Ühisgüm
naasiumi õpilane, praegu bio- 
loogia-geograafiateaduskonna 
keskkonnatehnoloogia 2. aasta 
üliõpilane. Eripreemiaks oli 2- 
nädalane stipendium Norra Po- 
laarinstituuti Svalbardis, kus 
toimuvad Arktika keskkonna
uuringud.

Erik Puura
strateegilise arenguplaani 
töörühma juht

Karin Jaanson
teadus- ja arendusosakonna 
juhataja

Ülikooli arenguplaani stra
teegiline suund muutuda jär
jest rohkem rahvusvaheli
selt tuntud ja tunnustatud 
teadusülikooliks nõuab eri
list tähelepanu kõigilt struk
tuuriüksustelt.

Küsimus pole niivõrd hetkesi
tuatsioonile hinnangu andmi
ses kuivõrd ühtses tegevus
plaanis, mille tulemusena üli
kool oskab parimal moel orien
teeruda jätkuva haridus-ja tea- 
dusruumi avanemise tingimus
tes.

Välisekspertide
soovitused

4. oktoobril toimunud ülikooli 
nõukogus tutvustasid Euroopa 
Ülikoolide Assotsiatsiooni eks
perdid oma visiooni ülikooli 
arenguvõimaluste kohta.

Mahuka materjali hulgas, 
millest valmib ka kokkuvõttev 
aruanne, jooksis nõuannetest 
üldiselt läbi rahvusvaheliseks 
saamise võimaluste motiiv kui 
üks põhilisi ülikooli arengumoo- 
toreid. Teemat peeti nii oluli
seks, et tehti ettepanek kaaluda 
koguni vastava prorektori ame
tikoha loomist.

Lisaks välismaailmaga vastas
tikuste suhtlemis- ning kiilas- 
tusvõimaluste kasvule on ole
mas territoriaalsest paiknemi
sest ning hetkeajast tingitud 
erilised võimalused. Näiteks ei 
paikne välisekspertide arvates 
Tartu mitte kaugel ääremaal, 
nagu Tallinna-hirmus mõni
kord väidetakse, vaid geograa
filisel ristteel lääne ja ida vahel. 
Kahetunnine tee Tartust Tallin
nasse võib tunduda pikana

V arje  Sootak

6. septembrist on UT teist le
hekülge täitnud teadus- ja 
arendusosakonna artiklid.

Koostöö käivitamise ajendiks 
oli ülikooli strateegilise arengu
kava väljatöötamine ja selle 
arutelu. Artikliseeria avasid 
arengukava koostamise töörüh
ma juht Erik Puura ning ELi ja

ainult meie oma väikeses mõt
teruumis, paljudes suurlinna
des kulub see aeg äärelinnast 
keskusesse jõudmiseks. Oskus 
suhelda mitmes keeles suuren
dab võimalusi omada ka tea
dussaavutuste transiitkeskuse 
funktsiooni.

On terve rida valdkondi, kus 
pikale paigalseisule järgnenud 
viimase aastakümne jooksul 
toimunud ülikiired muutused 
pakuvad suurt rahvusvahelist 
huvi -  näiteks majanduslikud, 
poliitilised, sotsiaalsed ja loo
duskeskkonna muutused.

On valdkonnad, kus meie 
tase ka Euroopa teadustipus 
olevate Põhjamaadega võrrel
des on kindlalt konkurentsivõi
meline, samas õpetame veel 
märkimisväärselt odavamalt. 
On valdkonnad, kus oleme võr
reldes ida- ja lõunanaabritega 
teinud märksa kiirema arengu- 
hüppe. Kas sellisest analüüsist 
ei kasva iseenesest välja aren
guideed?

Kas tudengkond on inglise 
keeles õppesuutlik?

Teaduspõhine doktoriõpe juba 
toimubki suures osas ingliskeel
sena. Väliseksperdid esitasid 
aga küsimuse, kuivõrd valmis 
oleks ülikool 3+2 süsteemi pu
hul muutma näiteks mingi osa 
magistriõppest ingliskeelseks.

Käesoleva artikli esimene 
autor korraldas väikese ekspe
rimendi keskkonnageoloogia 
kursust kuulanud 37 geoloogia- 
ning keskkonnatehnoloogia 2.-
4. aasta tudengi seas, esitades 
väikese tekstiosa inglise keeles 
ning hiljem sama teksti rääki
des ja samal ajal ekraanile näi
dates. Tudengeil paluti kons
pekteerida eesti keeles ning 
hinnata oma arusaamise prot
senti.

Tulemused olid hämmasta
vad -  mittearusaajaid ei olnud
ki ning vaid neli tudengit kuu-

ettevõtlussuhete talituse pea
spetsialist Madis Saluveer, kes 
tutvustasid arengukava kont
septsiooni väljatöötamist.

13. septembri UTs analüüsi
sid Erik Puura ja prof Tõnu 
Meidla strateegilise planeerimi
se alustamiseks vajaminevat 
välis-ja sisekeskkonda.

20. septembri ajalehes vaa
deldi Eesti ja Tartu Ülikooli osa

lus kategooriasse, kus arusaam 
teksti kuulamisel oli alla 50% 
ning kuulamisel koos ekraanile 
näitamisega 50-70%! Kõik üle
jäänud said paremini aru ning 
11 tudengit hindas kuulmise 
järgi arusaadavaks 95-100% 
ning eksponeerituna 98- 
100%! Test võimaldas kohe ka
sutada iseseisvaks tööks 
intemetipõhist referaadivormi.

Missugune aga on potentsiaal 
ülikoolis tervikuna, nii akadee
milist personali kui ka 
tudengkonda silmas pidades? 
Kas allüksustel on huvi luua 
rahvusvaheline õpikeskkond, 
mis rikastaks ilmselt meie tu
dengite keeleoskust, haritust ja 
silmaringi rohkem, kui me het
kel oskame arvata? Kas tuden
gid äkki isegi soovivad seda -  
see oleks ju parimaks etteval
mistuseks erialaseks enese
täiendamiseks mujal maail
mas? Kas ei arene sellelt pinnalt 
välja järjest kasvavad välisva
hetused ja koostöövormid?

Arvamused 
on hädavajalikud

Loomulikult ei saa mööda min
na ka ohust eesti keelele, lisaks 
on alati räägitud ajude äravoo
lust. Kuivõrd tõsised need 
probleemid on?

Strateegilise arenguplaani 
koostajad peavad teadusülikoo- 
li jätkuvat rahvusvaheliseks 
saamist tähtsaks arenguteeks, 
võimaluste ja ohtude analüü
siks aga on vaja teha uuringuid, 
kuid kindlasti kõigepealt kuula
ta ära allüksuste seisukohad. 
Mõte on nimetada 2003. aasta 
rahvusvaheliseks saamise aas
taks ootusega, et nii akadeemili
sed kui ka tugistruktuurid selle 
temaatikaga tõsiselt tegeleksid.

Ootame nii individuaal
seid kui ka allüksuste 
asjakohaseid kommentaa
re: madis.saluveer@ut.ee.

Euroopa teadusruumis (Erik 
Puura, Viktor Muuli ja Madis 
Saluveer), 27. septembri 
numbris Euroopa haridus- ja 
teadusruumi avanemise mõju
sid (Madis Saluveer).

Eelmisel nädalal tutvustasid 
õppeosakonna juhataja Ülle 
Hendrikson ja avatud ülikooli 
direktor Aune Valk Eesti kõrg
haridust.

Vastab rahvusvahelise tea
duskonverentsi korraldus
toimkonna esimees prof 
Aleksandr Dulitšenko.

Slaavi keeli ja kirjandust ha
kati siin Õpetama paarsada aas
tat tagasi, seepärast toimubki 
konverents “200 aastat vene ja 
slaavi filoloogiat Tartus” TU 
200. juubeli ürituste sarjas.

Konverentsil on 45 esinejat, 
ettekanded on pühendatud 
slavistikale Tartus ning käsitle
vad Tartu slaavi keele ja kirjan
duse teadustöö kujunemise va
rasemat perioodi, slaavi rah
vaste keelte, kirjanduse, ajaloo 
ja kultuuri uurimise ajalugu.

Konverents algas eile, avami
sest võtsid osa ka Venemaa, 
Poola, Valgevene jt riikide saadi-

S irje  Üprus
Tartu Ülikooli rahvusvahelise 
koostöö juht

Mitmel kõrgetasemelisel vi
siidil ülikooli (Kreeka ja Mal
ta presidendid, Malta parla
mendi esimees) on ilmne
nud koostööhuvi.

Ülikoolil on võimalus luua 
koostöösidemed kolme Vahe
mere regiooni ülikooliga -  
Tours’i FranOois-Rabelais’, Atee
na ning Malta ülikool.

Lepete laiem eesmärk oleks 
TÜ traditsioonilise koostöövõr- 
gustiku avardamine, nii et see 
ulatuks lisaks senistele partner- 
piirkondadele (eeskätt Saksa
maa ja Skandinaavia riigid) ka 
Vahemeremaadesse -  ülikooli-

Kristi K uningas
Tartu Üliõpilasküla 
administratiivjuht

Raatuse 22 üiiõpilaselamus 
on veel vabu kohti. Koha 
taotlemiseks tuleb pöördu
da üliõpilasküla majutus- 
osakonda Vallikraavi 25.

Sel sügisel valmis uus üliõpi- 
laselamu Raatuse tänavas ning 
lõppes Tiigi 14 renoveerimine. 
Ttidengid, kes olid esitanud 
Tartu Üliõpilaskülale avalduse, 
et saada kohta renoveeritud 
üliõpilaselamusse, on endale 
Raatuse 22 või Tiigi 14 majas 
elamispinna ka saanud.

Kui varem pidi uues majas 
koha saamiseks ootama vähe
malt aasta, siis sel sügisel on 
järjekord kadunud.

Ka kõigil renoveerimata üli

kud. Vene ja slaavi filoloogia 
osakonnas Näituse 2 avati ka 
tänutahvel eraisikutele ja orga
nisatsioonidele, kes toetasid 
uute ruumide sisustamisel.

Täna kell 10 algab ph aud 
140 1883.-1893. aastatel Tar
tus töötanud silmapaistvale 
keeleteadlasele ja slavistile 
Baudouin de Courtenayle pü
hendatud istung. Enne ette
kandeid külastatakse maju, kus 
ta elas, ning peahoone ruumi 
138, kus ta töötas. Õhtupooli
kul ja homme jätkuvad ettekan
ded Näituse 2 ringauditooriu
mis.

Juubelikonverentsi materja
lid avaldatakse kogumikuna.

Info: www.ut.ee/yritused/ 
konferentsija.htm.

de sünnipaika.
Maltaga seob Eestit ka ühine 

Euroopa Liidu kandidaatmaa 
staatus.

Kokkuleppe saavutamise 
korral vahetataks esimesed tu
dengid ja teadlased juba 2003/ 
2004. õppeaastal.

Palume kõigil teaduskonda
del, kes huvituvad koostööst 
nende ülikoolidega või kellel on 
nendega juba toimivaid koos
tööprojekte, sellest teada anda. 
Oodatud on kõik ettepanekud 
ja soovitused.

Vt ka: www.univ-tours.fr/,
www.uoa.gr/,
www.um.edu.mt/.
Info: Sirje.Uprus@ut.ee.
NB! Asume sellest nädalast 

peahoone ruumis 301.

õpilaselamutes elavatel üliõpi
lastel on soovi korral võimalus 
kolida vastvalminud Raatuse 
22 majja.

Ümberkolimise soovist tuleb 
teada anda kas majajuhatajale 
või majutusosakonda.

Renoveerimata majades 
(Naiva mnt 27, 89, Pepleri 23, 
Nooruse 7 ja Purde 27), kus 
üürihind on madalam, vabaneb 
kohti harva. Üksikud vabad ko
had on vaid Narva mnt 89.

Paljud üliõpilased hoiavad 
end majutuskoha järjekorras 
igaks juhuks ning kohta tegeli
kult ei vaja.

Üliõpilasküla juhatus võttis 
vastu otsuse: kui üliõpilane on 
kolm korda loobunud pakuta
vast majutuskohast, kustuta
takse tema avaldus järjekor
rast.

Arenguplaanist lähtuv rubriik

Laieneb TÜ koostöö 
Vahemeremaadega

Kes soovib kohta verivärskes Raatuse tänava üliõpilas
elamus, esitagu kiiresti avaldus. k r is t ja n  k a l ju n d

Raatuses vabad kohad

mailto:madis.saluveer@ut.ee
http://www.ut.ee/yritused/
http://www.univ-tours.fr/
http://www.uoa.gr/
http://www.um.edu.mt/
mailto:Sirje.Uprus@ut.ee
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Konverents populariseerib teadust
K ristjan  Kaljund

Arstiteaduskonna üliõpilas
te teaduskonverentsi kor
raldaja Liivi liivlaid räägib 
UTle, miks tudengid teadust 
teevad.

Kuivõrd on tudengite teadus
tööd mängu- ja kuivõrd pä- 
risteadus?

Tegu on ikkagi päristeaduse- 
ga. Osa töid on lõik mingist suu
remast projektist, mida teevad 
juba “suured ja targad” -  dok
torandid või professorid. Aga 
ka tudengid on oma tööde jaoks 
laboris istunud või hulga hai
guslugusid läbi töötanud. 
Referatiivsete tööde osa järjest 
kahaneb.

Üliõpilane, kes on süvenda
tult mingi probleemi kallal sü
vendatult töötanud, saab tule
vikus kindlasti paremini hakka
ma ka praktiseeriva arstina. 
Teadustöö kogemusega meedik 
suudab erinevaid probleeme 
laiemalt käsitleda .

Mis suunas teemad liiguvad?
Esiplaanil on prekliinilised* 

teemad, 26 tööst on vaid 5-6 
kliinilistel teemadel, ülejäänud 
kõik prekliinilistel -  farmako
loogia, immunoloogia, biokee
mia jmt. Prekliinilisi teemasid 
soodustab ka Biomeedikum 
ning sealsed võimalused. Kui 
üliõpilane seal nagunii terve 
päeva kohal on, siis pole mingi 
probleem veel paar tundi tea
dustööle pühendada.

Kui suur on tudengite huvi 
konverentsi vastu?

Kuulajaskonna vähesuse üle 
kurta ei saa. Lisaks pakub 
Biomeedikum ülekande võima
lust Internetis ja seega ei pea 
konverentsist osasaamiseks tin
gimata kohal olema. Samas 
saab kuulamise eest pool aine
punkti ja seega on kasulik oma 
nimi kohapeal kirja panna.

Osalemise vastu tuntakse sa
muti üha suuremat huvi. Eks 
siingi on omakasu mängus -  
teadustöö eest saab hästi palju 
ainepunkte.

Kas esinejad saavad ka eriet
tevalmistuse? Üks asi on tea
dustööd teha ja teine asi seda 
atraktiivselt ette kanda.

H ic la  te a ta k s e

aalsetest

Marek Vahar 

Rero Laurits 3ltdlmjl

Liivi Liivlaidi sõnul huvi 
teaduskonverentsi vastu 
kasvab.

Reio Lauritsa ettekanne 
antibakteriaalsetest seepi
dest oli üks väheseid, mis 
võõrsõnade arvu poolest 
ka tavakuulajale arusaa
dav. 2 X KRISTJAN KALJUND

Traditsiooniks on saanud 
triaad: kevadine seminar, kus 
Õpetatakse, kuidas teese kirju
tada, sügisene seminar, kus 
õpetatakse esinema, ning kon
verents ise. Sel aastal õpetas 
näiteks lavastaja Tiit Ojasoo esi- 
nemisnärvist lahti saama ja 
publikut paeluma; alati tutvus
tab mõni arvutispetsialist teh
nilisi võimalusi.

Kindlasti pingutab ka esimest 
korda suurele auditooriumile 
rääkiv tudeng rohkem kui pro
fessor, kes räägib samamoodi 
nagu ta ikka aastakümneid 
loengut lugenud on. Samas on 
õppejõudude huvi koolituse 
vastu üha kasvanud.

Kas “inimene tänavalt” ka 
konverentsilt midagi põnevat 
leida võiks?

Neile konverents siiski suu
natud pole, kuivõrd “inimene 
tänavalt” ei saa tihtipeale töö 
pealkirjastki aru, eriti just 
prekliiniliste teemade puhul. 
Küll aga oleme mõelnud kaasa
ta näiteks kehakultuurituden- 
geid.

Kas asjadest peabki nii keeru
liselt rääkima või saaks seda 
ka lihtsamalt teha?

Kindlasti on võimalik lihtsa
malt rääkida, aga ise asja sees 
olles ei pane neid võõrsõnu 
enam tähelegi. Enamiku kuula
jate ning žürii jaoks on asi sa
muti arusaadav.

Samas on konverents mõel
dud esimesest kuuenda kursu
seni, seega võiks ehk mõelda 
nii, et kui esmakursuslased aru 
saavad, on kõik korras. Liiga 
maakeelseks ka minna ei saa, 
muidu kuluks kogu ettekanne 
töö pealkirja lahtimõtestamise
le.

Miks on konverentsile žüriid 
vaja?

Kuivõrd auhinnafond -  sel 
aastal 18 000 krooni -  on samu
ti üks osalemise motivaatoreid, 
peab keegi selle raha ka välja 
jagama.

Millised on suurimad takistu
sed teadustöö tegemisel?

Ennekõike ajapuudus. Tea
dustööd tegevad üliõpilased ki-

A R S T I T E  A D U S K O N  N A Ü L I Õ P I L A S T E
T E A D U S K O N V E R E N T S  2 0 0 2

Korraldatakse 1996. aastast, arstiteaduskonna päevade raames 
1998. aastast.

Sel aastal 26 ettekannet 48 tudengilt.
EAUSi teadusgrupi preemiad (6000 kr) said:
• Kaie Soo ja Kristin Sepp “Klebsiella pneumoniae 

epidemioloogiline uuring Tartu lasteintensiivravi osakonnas” 
ning “Kas perearstid on piisavalt informeeritud suu-ja 
hambahaigustest?”;

• Maarika Liik “Guillan-Barre sündroomiga patsiendid TÜ 
Närvikliinikus 1990-2001”;

• Triin Treial ja Kristi Talvik “MRSE kandlus Tallinna Lastehaigla 
laste anestesioloogia ja intensiivravi osakonna personalil”.

Arstiteaduskonna preemiad said;
• UrhoAbramov,
• Mart Kull, Airi Oeselg ja Helen Puusepp,
• Aleksandr Peet.
Toetajad: SA TÜ Kliinikum, AstraZeneca, Meditar, Väike-Maarja 

apteek, dekanaat, OÜ Ortopeedia Keskus, Tallinna 
Lastehaigla.

puvad olema sellised, kes veel 
öösiti kusldl tööl käivad, ja siis 
on raske kõige jaoks aega leida. 
Teadustöö tegemine võiks olla 
õppekavas sees.

Mõni õppejõud on väga koos
töövalmis -  pruugib vaid ideega

tema juurde minna ja kohe on 
toetus olemas.

* prekliiniline -  haiguse puhke
misele eelnev; enne kliinilist 
õpetust toimuv (üliõpilane veel 
haigetega kokku ei puutu).

U U D I S E D

Psühholoogiaõpik
gümnaasiumile
8. oktoobril esitieti TÜ Kunsti
muuseumis raamatut ”Psühho- 
loogia gümnaasiumile”, mille on 
toimetanud TÜ prof Jüri Allik ja 
psühholoogia osakonnajuhata
ja Marika Rauk. Raamatu andis 
välja TÜ Kirjastus.

Värske Õpik on esimesi kat
seid koostada Eesti koolidele 
psühholoogia alusteadmisi hõl
mav nüüdisaegne õppeva
hend. Lisaks raamatu toimeta
jatele on autoriteks veel prof 
Jaanus Harro, prof Peeter Tulv
iste, dots Eve Kikas, Maie Kree
gipuu jt.

Õpikust võib abi olla ka psüh
holoogiat üldainena õppivatele 
kõrgkoolide esmakursuslastele, 
kes pole ainet gümnaasiumis 
varem õppinud.

Keemiahoones 
tuleb päästeõppus
16. oktoobril toimub keemia
hoones päästeõppus ohtlike 
ainetega seotud õnnetuste kor
ral. Õppuse eesmärk on harju
tada päästeteenistuse, kiirabi, 
politsei ja õppehoone teeninda
va personali koostööd, kontrol
lida evakuatsiooniteede ning 
päästetehnika kasutamise või
malusi.

Osalevad Tartumaa Pääste
teenistus, Lõuna-Eesti Häire- 
keskus, Tartu Üksik-Pääste- 
kompanii, politsei, kiirabi ja üli
kool.

Õppuse hooneks valiti kee
miahoone kui keemilisi aineid 
sisaldavate hoiuruumide ja la
boritega õppehoone, kus õnne
tusel võivad olla traagilisemad 
tagajärjed võrreldes peamiselt 
auditooriume sisaldava majaga.

Õppuse korraldab Tartumaa 
Päästeteenistuse väljaõppe- ja 
treeningukeskus koos TÜ ohu- 
tusteenistusega.

Üliõpilaste mälu
mäng uues kohas
Tartu Üliõpilaste Mälumängu- 
ldubi järgmine kohtumine toi
mub uues kohas -  tudengipubis 
Krambambuli.

Saame kokku kolmapäeval, 
16. oktoobril kell 18 ning endi
selt on oodatud kõik kilva- 
huvilised.

Lisainfo: www.hot.ee/eria.

Farmakoloogia instituudi 200. aastapäev
Lem bit A tlikm ets
emeriitprofessor, 
farmakoloogia kateedri 
juhataja 1971-2001

Täna tähistab arstiteadus
konna farmakoloogia insti
tuut rahvusvahelise teadus
konverentsiga oma 200. 
aastapäeva.

Tartu Ülikooli taasavamisega
1802. aastal loodi arstiteadus
konnas viis instituuti (kateed
rit), mille hulgas oli üles tähtsa
maid teoreetilisi kateedreid ra
viainete õpetuse (matena 
medica), dieteetika ja meditsii- 
niajaloo kateeder. 1865. aastal 
nimetati see ümber farmako
loogia, dieteetika ja arstiteadu
se ajaloo instituudiks.

Algul tegeidi põhiliselt õppe
töö, ravimtaimede ja preparaa
tide kirjeldamise, ravimite ja ra
vimtaimede näidiste kogumise
ga. Eriti suure süstematiseeri
tud kogu korraldas Johann 
Friedrich Erdmann (juhatas 
instituuti 1828-1842), kes tõi 
ka aine õpetamisse näitlikkust.

Rudolf Buchheim rajas Tar
tusse maailma esimese eksperi
mentaalse farmakoloogia labo-

Farmakoloogia instituudi doktorant Katrin Pruus 
harjutab laborihiiri käitumiskatseks. a n d re s  te n n u s

ri, tegevus jätkus aktiivse eks
perimentaalse farmakoloogia 
arenguga.

Tartus rajati kaasaegne eks
perimentaalne farmakoloogia- 
teadus. Mitmed Buchheimi 
järglased olid samuti väga ak
tiivsed eksperimentaalse far
makoloogia ja toksikoloogia vil
jelejad.

EV Tartu Ülikooli Farmakoloo
gia Instituudis arenesid eriti su
guhormoonide, valuvaigistite ja

vereloome farmakoloogia-ala- 
sed uuringud.

Nende töödega olid seotud 
ka hilisemad eesti soost profes
sorid Georg Kingisepp ja Elise 
Käer-Kingisepp. Koos ülikooli 
farmaatsiainstituutidega anti 
välja “Eesti Farmakopöa” 
(1937). Georg Kingisepp oli ka 
esimeste eestikeelsete farma- 
koloogiaÖpikute autor, ta aren
das ka südame glükosiidide, 
uinutite ja valuvaigistite farma

koloogiat.
1960ndate keskpaigast are

nes Tartus tugev neuro- ja 
psühhofarmakoloogia uurimis
suund ning koolkond, mis seis
nes farmakoloogia kateedri, 
meditsiini kesklabori, psühho
farmakoloogia probleemlabori, 
psühhiaatria kateedri ja 1979 
rajatud ÜMPI koostöös.

Professorid Lembit Allikmets, 
Leo Nurmand, Aleksander 
Žarkovski, Märt Saarma, Lem
bit Rägo, Jaanus Harro, Eero 
Vasar, Raul-Allan Kiivet jt on 
oma kraadid kaitsnud neuro- 
psühhofarmakoloogia erialal.

1971/1972. õppeaastast 
alustati kliinilise farmakoloogia 
õpetamist üliõpilastele ja regu
laarsete täienduskursustega 
arstidele ja proviisoritele.

Praegu on farmakoloogia ins
tituudis kolm õppetooli: farma
koloogia, kliinilise farmakoloo
gia ja toksikoloogia õppetoolid. 
Viimase 20 aasta jooksul on far
makoloogia instituudi koosseis 
koos kraadiõppuritega olnud 
25-30 inimest ja instituut on 
olnud teadusliku töö aktiivsu
selt teaduskonna juhtivaid all
asutusi.

Farmaatsia instituut 160
Toivo H inrikus
dotsent

A in  Raal
dotsent

Farmaatsia õpetamine sai 
alguse varsti pärast ülikooli 
taasavamist 200 aastat ta
gasi.

1803. aastal luges farmaat
siat keemiaprofessor A. Sche- 
rer ning 1820. aastast oii üli
kooli põhikirjas teoreetilise ja 
praktilise keemia ning farmaat
sia professuur. Iseseisva far
maatsia instituudi sünd oli see
ga keemia ja farmaatsia lahu
tusprotsess.

Edaspidi pidid farmaatsia- 
loenguid kuulama nii tulevased 
apteekrid kui arstid, apteegi- 
töötajaid valmistati ette kogu 
Venemaa tarbeks.

Esimene farmaatsiaprofessor 
Eduard Siller alustas tööd ar
vatavasti 1843. Siin on tööta
nud C. Schmidt, ruteeniumi 
avastaja C. Claus, G. Dragen- 
dorff, keemikuna tuntud I. 
Kondakov.

Eesti ülikoolis alustas õppe
tööd baltisaksalane J. Stamm,

järgnesid H. Parts, N. Veider- 
pass, A. Tomingas jt. Sel ajal 
jagati instituut kolmeks. 1966 
ühendati kateedrid farmaatsia 
kateedriks.

1990ndate algul avati taas 
instituut. Saime tagasi õppe
tööks olulised ülikooli apteegid. 
Uut elu alustas üle 50 aasta 
vaikinud erialaajakiri “Eesti Ro
huteadlane”. Kümmekond aas
tat jätkunud töö sai 2001. aasta 
akrediteerimisel positiivse hin
nangu. Seoses EV liitumisega 
Euroopa farmakopöa konvent
siooniga oleme aastaid tegel
nud ettevalmistustega. See 
puudutab ka mitme õppejõu 
osavõttu Euroopa farmakopöa 
vastavate komisjonide tööst. 
Uudne õppetöö vorm on provii
soriõpe meditsiinikooli lõpeta
nud farmatseutide baasil ava
tud ülikoolis.

Olulisemad teadusuuringud 
on ravimpreparaatide biofar- 
matseutiliste karakteristikute 
uurimine, parandamine, ra
vimtaimede bioloogiliselt aktiiv
sete ainete uurimine jt.

1994. aastast on instituudis 
kaitstud 3 doktori-ja 12 magist
riväitekirja.

http://www.hot.ee/eria
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IN M E M O R I A M

Zdzislaw Kleinrok
1928-2002
30. septembril kaotas farmako
loogide pere raske haiguse ta
gajärjel ühe oma armastatuima 
ja auväärseima lükme -  Lublini 
Meditsiiniakadeemia professo
ri, TÜ audoktori Zdzislaw Klein- 
roki.

Kleinrok töötas 30 aastat 
Lublini Meditsiiniakadeemia 
farmakoloogia-toksikoloogia ka
teedri juhatajana, oli sh arsti
teaduskonna dekaan, Poola 
Farmakoloogia Seltsi esimees, 
akadeemia rektor jne.

Tal on väljapaistvaid teadus- 
saavutusi krambivastaste aine
te, psühhotroopsete ainete, si- 
lelihasorganite toonust mõjus
tavate ainete farmakoloogia 
alal. Ta on avaldanud kaks mo
nograafiat, on 4 mahuka õpiku 
koostaja või kaastoimetaja.

Koostöö TÜ farmakoloogia 
instituudiga algas 1976. aas
tast. Prof Kleinrok on pidanud 
TÜs korduvalt loenguid, tema 
initsiatiivü toimub 1986. aas

tast nii teaduskoostöö kui ka 
üliõpilaste menetluspraktika 
rühmade vahetus. 1990. aastal 
valiti ta TÜ audoktoriks.

Mälestame head ja sõbralikku 
inimest, teotahtelist ja sihikind
lat teadlast.

TÜ arstiteaduskond 
farmakoloogia instituut 

Eesti Farmakoloogia Selts

Õ N N I T L E M E

Jaan Salm 65
8. oktoobril sai 65 TÜ keskkon- 
nafüüsika instituudi vanemtea
dur Jaan Salm, omaaegse aero- 
ioonisatsiooni ja elektroaero- 
soolide probleemlabori esimene 
palgaline töötaja. Tänaseni on 
tema uurimisobjektiks jäänud 
õhuosakeste füüsika, täpsemalt 
aeroioonide liikuvusspektro- 
meetria. Jätkugu juubeleid!

Kolleegid füüsikud

30

Jaan Liira,
teadur -  11. oktoober

35

Lennart Raudsepp,
dotsent, spordipedagoogika 
instituudi juhataja -  16. 
oktoober

40

Kaja Tampere,
lektor - 12. oktoober

60

Maive Ots,
sekretär - 13. oktoober

U L I O P I L A S E S I N D U S  J A G A B  P A P P I !

TÜ Üliõpilasesindus ja TÜ Sihtasutus korraldavad 
teist aastat tudengite projektikonkursi.

Projektide esitamiseks on aega kaks nädalat ehk siis 14.- 25. 
oktoober. Seejärel tegeleb juhatus nädal aega projektide läbi
vaatamise ja hindamisega ning kuulutab novembri algul välja 
tulemused.

Oodatud on kõikvõimalikud projektid. Oluline on, et tegevus 
oleks suunatud tudengkonnale ja et sellel oleks ka mingi 
põhjendatud mõte või vajadus. Tuttpüttidele pesakastide 
tegemine pole ilmselge prioriteet, kuigi iseenesest väga armas 
ettevõtmine.

Eelmisel konkursÜ said toetust mitmed seminarid ja konve
rentsid nii ruumiüüri kui ka materjalide valmistamiseks. Saa
dud toetuse eest anti välja mitu õppematerjali, näiteks teksti- 
kogumik “Eesti filosoofia -  mis see on?” Rahalist abi said ka 
mitme ürituse korraldajad. Näiteks Korp! Amicitia maiball, 
kaks jalgpallivõistlust, huumorifestival ja Pämu kolledži sün- 
nipäevaüritus. Suurima toetussumma pälvis Tartu Üliõpüas- 
teatri kevadine teatriprojekt.

Nii et teemavaldkond on lai, kõik huvi- ja vähemusgrupid 
võivad osaleda, kedagi ei ahistata. Oluline on, et projekt oleks 
korrektselt kirjutatud, sisaldaks eelarvet, eesmärki, sihtgrup
pe, näitaks ära toimumisgraafiku ja võimaliku jätkusuudikku- 
se. Ei teeks paha ka võimalike ohtude kalkuleerimine ja teiste 
sponsorite kaasamine, sest meiepoolne finantseering on 
mõeldud toetusena, mitte täielikult projekti katma.

Jõudu projekti kirjutamisel, aega on kaks nädalat!

Tudengite sügispäevad võtavad tuure üles
M ari-L iis  H üvato

Tudengite sügispäevad 
jõuavad Tartusse ka sellel 
aastal, kinnitas tudengipäe- 
vade projektijuht Taimi Sild, 
lubades, et ka tänavu tuleb 
traditsioonilistele üritustele 
vahele kamaluga üllatusi.

12. novembril algava tuden- 
gisügise oodatuima ürituse, tu- 
dengibändide esinemisega jät
kub aegumatu traditsioon. Aga
ramad muusikakollektiivid on 
juba asunud võistluseks lugusid 
välja valima. Oma ühe kuni 
kahe üllitise esitamiseks on veel 
aega 5. novembrini, mil žürii 
valib välja parimad bändid, kes 
pääsevad edasi finaali.

Kolmandat aastat toimub tu
dengipäevadel ka parima tu-

^ ^ T U D E N G IP ^ ^

dengifilmi konkurss, mis on Tai
mi Silla sõnul olnud eelnevatel 
kordadel üle ootuste menukas. 
Selleaastase tudengifilmi idee 
on viia Eesti filmikunst Olli- 
vuudi.

Et kõik parimad filmid jõuak
sid avalikkuse ette ja et nende 
vaatamiseks ei kuluks mitu päe
va, on korraldajad seadnud fil
midele ka ajalise piirangu -  pik

kuseks kuni viisteist minutit.
Oma värvilised, täpilised, 

ruudulised või must-valged lü
hifilmid peab valmis saama hil
jemalt 5. novembriks, mil fil
mikunsti spetsialistid valivad 
kõigi suurepäraste linateoste 
seast välja parimad. Viimaseid 
saab näha aga tudengipäevade 
filmiõhtul.

Kellele muusika- või filmite
gemine pinget ei paku, võib 
kaela riputada fotokaamera ja 
minna tabama tudengielu pei
detud, või miks ka mitte nähta
vaid külgi. Kui fotod ilmutist 
väljavõetuna vaatamist kanna
tavad, oleks igati mõistlik saata 
need hiljemalt 28. oktoobriks 
Sõbra Majja.

Seal valitakse kaunimate 
seast välja kauneimad ja riputa

takse näituseks üles TÜ Raama
tukokku.

Kel meeles veel läinudaasta
ne salli kudumine rektor Jaak 
Aaviksoole, see ehk mäletab ka 
rektori rõõmu. Tänavu ootab 
aga vaibakojas kudumist suur ja 
tudengivaimust kantud vaip. 
Kellele see vaip kingitakse, jääb 
Taimi Silla sõnul esialgu veel 
saladuseks.

Muidugi ei pea tudengipäe- 
vad olema üks ilmatu rabelemi
ne ja võistlemine. Neid, kes ta
havad lihtsalt istuda ja puhata, 
meelitab Sild muuseas Kiigelau
lukuuiku või Jaan Tätte ja Tõnu 
Raadiku sügiskontserdiga.

Täieliku info selleaastaste tu
dengite sügispäevade kohta 
võib leida Intemetiaadressilt 
www.ut.ee/studentdays.

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Braunwald, Fauci, Kasper, 
Hauser, Longo, Jameson

Harrison’s Principles of 
Internal Medicine

15th Ed, McGraw-Hill 2001.

TÜ Raamatupood, Ülikooli 11. 
Avatud E-R 9-19, L 10-16, 
www.ut.ee/Raamatupood. 
Ülikooli liikmeskonnale 
hinnasoodustus 10%! 
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

HARRISON'S
P R I N C I P L E S  OF

INTERNAL
MEDICINE

BRAUNWALD
FAUCI
KASPER
HAUSER
LONGO
JAMESON

EEST I  S O T S I A A L T E A D U S T E  
I I I  A A S T A K O N V E R E N T S

22. ja 23. novembril toimub TTÜ humanitaarteaduskonna 
õppehoones J. Sütiste tee 21 Eesti sotsiaalteaduste III aastakon
verents teemal “Usaldus. Vastutus. Sidusus”.

Konverents on tasuta. Osalemissoovist teatada 25. oktoobri
ni: conference@hum.ttu.ee, faks 620 2665 või aadressil: Kor
raldustoimkond, TTÜ humanitaar-ja sotsiaalteaduste instituut, 
J. Sütiste 21, tuba 301B, Tallinn 13419.

Ürituse korraldavad TPÜ sotsiaalteaduskond ja TTÜ humani
taarteaduskonna humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut. 

Lisateave: www.ttu.ee/hum/conference/.
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Ü L IK O O L I A J A L O O M U U S E U M

A N N A B T E A D A
E S M A K U R S U S L A S T E L E  

Ü liko oli a ja lo o te e m a lin e  sari
A J A  SISSE M IN E K  

V astu se d  k ü sim u ste le
.m ill in e  on see m eie  a im a  m a te r, kuhu Te olete  õppim a a su nu d , 
.m ille le  ra ja n eb  m e ie  üliko oli tu n tu s ,
.k e s  olid  m ine viku  sä ra va m a d  p ersoo n id ,
.m illis e d  on o lnud vä lja pa istva m a d  sa a vu tu s e d  S in u  va litu d  e ria la l, 
.m ill in e  oli ü liõp ila n e  m inevikus 

jn e , jn e .
OOTAME TEID

tu le vased  a rs tid  21. o k to ob ril kl. 16.15 
te olo ogid  2 5 . o k to o b ril kl.15.15 
kee m iku d  2 8 . o k to ob ril kl. 18.15 
loo d uste ad la se d  2 9 . o k to ob ril k l. 14.15 
aja loo lased  4 . nove m b ril kl. 12.15 
fü ü s ik u d  1. ja  8. n o ve m b e r kl 14.15 

. . . . jä rg n e b

K ü la sta m e  m u u se u m i e k s p o sitsio o n isa a le , tu tv u s ta m e  ü likooli a ja lugu , 
n ä ita m e  om a k ogu sid , e riti aga seda m illis t e se m e list m a te rja li on 

Teie eria la l s inn a  k og u tu d, jo o m e  kohvi ja  k uu lam e  Teie  te a d usk on n a  
ta rg a  in im ese  ju ttu .

TULGE JA OLGE LAHEDAD!

A lle s s iis  saab S in u s t tõ eline  tu d e n g  kui Sa tead om a ülikooli a ja lug u . 
S e s t se lle  üle Sa võid uhke olla!

4

NAL JA!  N AL J A !

Sa oled hea joonistaja. Sa õpid Tartu Ülikoolis. Sulle meeldib 
loengu ajal inimestest pilte sikerdada. Sul on oma lemmikõppe- 
jõud, kellel on koomilisi omadusi, mis vääriksid jäädvustamist. 
Sa tahaksid hõlpsasti teenida 1000 krooni. Sa loed õiget üles
kutset.

Üliõpilasesindus kuulutab välja sügiskonkursi karikatuuride või 
lihtsalt tabavate joonistuste leidmiseks TÜ õppejõududest. 
Kuna tegemist on sõbraliku huumoriga, siis ei oota me solvavaid 
ja halvustavaid pilte, vaid sõbralikke žarze.

Osaleda võivad kõik üliõpüased, tehnika ja formaatide suhtes 
me piiranguid ei sea. Arvesse võetakse tabavust ja leidlikke 
lahendusi.

Peaauhind on 1000 krooni, lisaks veel kaks 250kroonist lohutus- 
auhinda. Oma tööd palume tuua kuni 20. novembrini üliõpilas- 
esmdusse Ülikooli 18b. Lisada kontaktandmed. Tööd pannakse 
näitusele ja novembrikuu jooksul saavad ka tudengid oma 
lemmiku valida. Näitusele lähevad tööd anonüümselt.

ACTA DIURNA
11. ja 12. oktoobril toimub vene 
ja slaavi filoloogia osakonna kor
raldamisel rahvusvaheline konve
rents “200 aastat vene ja slaavi 
filoloogiat Tartus” . Loengud toi
muvad ph 140 ja keelekeskuses 
Näituse 2. Info: Siiri Vomm, tel 
375 351.

KAITSMISED
24. oktoobril kell 15.15 kaitseb 
m atem aatika-inform aatikatea- 
duskonnas Liivi 2-315 arvutitea
duse instituudi doktorant Eno 
Tõnisson doktoritööd “Solving of 
Expression Manipulation Exerci- 
ses in Computer Algebra Sys
tems" doctor philosophiae (ma
temaatika) kraadi saamiseks. 
Juhendaja: dots Rein Prank, 
Tartu. Oponendid: prof Peeter 
Normak, Tallinn ja dr Bernhard 
Kutzler, Linz, Austria. Info: dots 
Leiki Loone, tel 376 406.

LOENGUD
14. oktoobril kell 18.15 Lossi 3- 
223 kõneleb eetikakeskuse kol
lokviumi raames prof Eric 
Matthews (Aberdeeni Ülikool) 
teemal “The philosophy of 
psychiatry” . Oodatud on kõik 
huvilised!

16. oktoobril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandekoosolek: Kersti Taal 
räägib Evald Blumfeldti 100. 
sünniaastapäeva tähistamise pu
hul teemal "Evald Blumfeldt ja 
Eesti ajaloo bibliograafia” .

16. oktoobril kell 18.15 toimub 
keemiaringis (Jakobi 2-226) rah
vusvaheliste suhete ringi avalik 
loeng: “Eesti välispoliitika tule
vik” . Ettekandega esinevad:

* Kristiina Ojuland -  “Eesti välis
poliitilised valikud” , EV välismi
nister;
* Lauri Mälksoo -  “ Eesti välispo
liitika idealismi ja realismi vahel” , 
TÜ rahvusvahelise õiguse külalis- 
lektor.
Seminari juhatab TÜ politoloogia 
osakonna lektor Rein Toomla.

TEATED
17. oktoobril kell 19 toimub TU 
Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuses (Lossi 38) 
mulgi luule CD “Ku pikässillast 
üle saa” esitlus. Plaadil kõlavad 
erinevate autorite mulgikeelsed 
luuletused Vanemuise näitleja 
Lembit Eelmäe esituses. Lähem 
info: tel 375 422 (Triin Iva) või 
www.ut.ee/lekeskus.

24. oktoobril kell 18 toimub 
Academia Gustaviana 370. aas
tapäeva puhul Viljandi kultuuri- 
kolledži rahvamuusikagrupi 
kontsert Türi kolledžis.

OOTAME PATSIENTE! 
Sihtasutus TÜ Kliinikum, Stomato
loogia kliiniku HAMBARAVI. Puu
sepa 1a kab 4077, tel 319 458. 
Dr Kadri Rätsep ja dr Eha 
Vendla.

KINOS ILLUSIOON
www.hot.ee/kinoillusioon

Peeter Paan - Tagasi 
Eikunagimaal. Kl 14.15. 
Manitou saabas. Kl 15.30. 
Märgid (v.a 14. okt). Kl 17, 19, 
21.
Amelie (viimast korda 14. okt). 
Kl 17, 19, 21.
Alates oktoobrist tudengitele ja 
õpilastele uued hinnad: kuni 
17.59 kõik filmid 30 kr, alates 
18.00 kõik filmid 40 kr,

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5 - laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.ut.ee/studentdays
http://www.ut.ee/Raamatupood
mailto:conference@hum.ttu.ee
http://www.ttu.ee/hum/conference/
http://www.ut.ee/lekeskus
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Intervjuu
Prof Elmar Mittler 
räägib tuleviku 
raamatukogust
LK 3

Rahvaluule- 
tudengid tegid 
välitööd Karula 
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Uliõpilasteatril kaks uuslavastust
V arje S ootak

Kolm aastat tagasi kirjutas 
UT, et üliõpilased asutavad 
oma teatri. Kolmapäeval oli 
Tartu Üliõpilasteatri! järje
kordne esietendus.

1999. aasta sügisel ütles Tar
tu Lasteteatri näitleja ja lavasta
ja Kalev Kudu, et tudengite ja 
publiku huvi teatri vastu on 
väga suur.

Tänane Tartu Üliõpilasteatri 
juht Kalev Kudu ütleb, et kolme 
aastaga on teater nagu laps, kes 
korralikult käima Õppinud. 
“Paigas on teatri administratiiv
ne pool -  Tartu Üliõpilasmajas 
on kindel saal, kus harjutame, 
meid toetavad linn ja ülikool, ka 
Eesti Kultuurkapital suhtub 
meisse jätkuvalt positiivselt,” 
selgitab Kudu.

Peamiseks toob üliõpilasteatri 
juht aga seda, et on tekkinud 
tudenginäitlejate tuumik ja igal 
semestril tuleb välja uus täis
pikk lavastus.

U U D I S E D

Rektori uus abi on 
Saima Oras
Rektori abina tööle asunud Sai
ma Oras (sünd 1977) lõpetas 
TÜ politoloogia osakonna cum 
laude 1999. aastal. Geopoliitili
se teadvuse arengute teemal 
Eestis on veel tänavu kavas 
kaitsta magistritöö.

Saima Oras on töötanud TÜ 
Euroopa Kolled»is ja eurotea- 
duskonnas õppe- ja teadustöö 
assistendina ning siseministee
riumi välismaalaste osakonnas 
vanemspetsialistina.

Saima Oraselt on ümunud 
artikleid kogumikus “Eesti pii
ritlemine läbirääkimistel”, aja
kirjades “Political Geography”, 
“Akadeemia” jm.

Saima Oras on Eesti Naisüli
õpilaste Seltsi Inge.

Ülikooli külastasid
välisriikide
diplomaadid
Eile külastas ülikooli paariküm
neliikmeline diplomaatide de
legatsioon, kuhu kuulusid Hel
singis ja Stockholmis resideeru- 
vate saatkondade majandus-ja 
kultuuriataseed.

TÜ rahvusvahelise koostöö 
juhi Sirje Üpruse sõnul on üli
koolil tihe side paljude saatkon
dadega, kes aitavad kaasa üli
koolide koostöösidemete aren
damisele.

Külalised kohtusid rektoriga 
ning käisid ülikooli ajaloo muu
seumis ja euroteaduskonnas.

Selle sügise lavastused

Kolmapäeval esietendus Karl 
Ristikivi loomingul põhinev luu- 
leetendus “Kõigi teede pikkus 
ajas on võrdne”.

Kudu arvates tajusid üliõpila
sed 15 aastat tagasi Ristikivi 
luulet luuleteatri Valhalla esitu
ses kindlasti teisiti kui praegu
sed noored. “Okupatsioon ja 
eestlaste olukord selles oli väga 
reaalne,” räägib Kalev Kudu. 
“Praegu levib pigem sisemine 
okupatsioon, millest inimene 
tahab leida väljapääsu turvalis
se keskkonda, mis ongi lavastu
se sõnum.”

14. novembril esietendub 
Mehis Heinsaare “Artur ja Paul 
ehk veidi enne maailma loo
mist”, mille sõnumiks on Artur 
Alliksaare read “Olematus 
võiks ka olemata olla”.

Koos viimati mainituga on 
üliõpilasteater kolme aasta 
jooksul välja toonud üheksa 
suuremat lavastust.

Kes mängivad?

Selle semestri algul teater uusi 
tudengeid vastu ei võtnud. 
“Tahtsin teha uue lavastuse 
veel vana koosseisuga, sest üks

Pühapäeval on 
valimised

■ •

Tartu Ülikooli Tallinna esindus kolis uude kohta

Tartu Üliõpilasteatri näitlejad Sven Heiberg, Andreas Aimse ja  Tairi Leis uue lavastuse “Artur Kuu” proovis.
KRISTJAN KALJUND

Pühapäeval, 20. oktoobril toi
muvad kohaliku omavalitsuse 
volikogude valimised.

Tartus on üks ringkond, kuhu 
kandideerib 488 kandidaati.

Mitme erakonna esinumbrid 
on TÜ õppejõud. Keskerakonna 
esimene kandidaat on praegu
ne volikogu esimees prof Aadu 
Must, Rahvaerakond Mõõduka
tel prof Marju Lauristin, Isa
maaliidul prof Peeter Tulviste.

Nimekirjades on rohkesti tei
sigi ülikooli töötajaid ja üliõpila
si.

Valimisjaoskonnad on ava
tud kell 9-20. Hääletada saab 
üksnes oma elukohajärgses 
jaoskonnas.

Kui tervise või mõne muu 
mõjuva põhjuse pärast ei saa 
hääletamisruumis hääletada, 
võib taotleda kodus hääletamist 
hiljemalt 20. oktoobril kl 16ni.

V arje S ootak

TÜ Tallinna esindus kolis 
Müürivahe tänavast Kaarli 
puiestee majja nr 3 (ruum 
102), kus asub ka TÜ Õigus
instituut.

TÜ esindaja Gerda 
Tammeriku sõnul on esindusel 
Kaarli puiesteel rohkem ruumi 
ning samas majas on võimalik 
korraldada ka ülikooli kaugkoo
lituskeskuse kursusi, seminare 
jt üritusi. Esindus tegeleb ka 
avatud ülikooli üliõpilastega. 
Avatud ülikooli nõustaja korral
dab eri kursusi nii keskkoolilõ
petajatele kui ka teistele.

Gerda Tammerik ütles, et Tal
linna esinduses on võimalik re- 
sidentidel ja internidel piken
dada ka üliõpilaspiletit. “Põhi
mõtteliselt võiks Tallinnas pi
kendada ka teiste teaduskon
dade üliõpilaspileteid, kuid sel

leks peaks teaduskond ise soo
viga Tallinna esindusse pöördu
ma,” täpsustas Tammerik.

1998. aastast toimib ülikooli 
koostööleping Tallinna linnaga. 
Peale muu koostöö korraldavad 
Tartu Ülikool ja Tallinna Linna
valitsus ka õpilaste esseekon- 
kursse. Sellesügisese konkursi 
teemad on “Tartu Ülikool kui 
tulevase elu alussammas”, 
“Kuidas tagada võrdsed võima
lused kõigile Õppuritele?”, 
“Tuuled muudavad teeviitade 
suunda” ja “Tallinnas õpivad 
kõik!”.

Ülikooli Tallinna esindaja 
ametikoht loodi 1994. aastal.

TÜ esindajad töötavad veel 
Saare- ja Hiiumaal, Võru-, Jär
va- ning Ida-Virumaal.

Tallinna esindus on avatud 
esmaspäevast reedeni kl 9-12 
ja 13-16. Info: tel ja faks 6271 
896, esindus@tallinn.ut.ee.

TÜ  Tallinna esindaja Gerda Tammerik tutvustab pea
linnas aima maten’/. ja  korraldab ka üritusi. v a r je  s o o ta k

Kalev Kudu.

generatsioon vahetub varsti pa
ratamatult teise vastu.” Kudu 
sõnul on praegune näitlejate 
põhituumik püsinud üllatavalt 
kaua aega. “Näiteks Sven 
Heiberg on jõudnud koguni 
magistrantuuri lõpetada, üli
kooli on lõpetamas Sven Paulus

Ü L I Õ P I L A S T E A T R I  
E T E N D U S  “ K Õ I GI  
T EEDE P I K K U S  
AJAS ON V Õ R D N E ”

18,, 23. ja 30. oktoobril kell 19 
Teatrilaboris Jaama 14.

jt.”
Küsimusele, milliste erialade 

tudengid on rohkem teatritege
misest huvitatud, vastas Kudu, 
et statistika järgi on rohkem 
reaalalade üliõpilasi.

Kus mängivad?

Praegused mängupaigad on ol
nud vana anatoomikum, Lutsu 
teatrimaja, Teatrilabor, Tampe
re Maja keldrisaal jt. “Kevadel 
proovisime ära ka Sadamateat- 
ri, kuid see osutus meie jaoks 
liiga suureks. Iga lavastus igale 
poole ei sobi.” Kõik need maini
tud kohad tuleb üürida ja üli

õpilasteatri eelarvet arvestades 
pole üürid sugugi väikesed.

Kudu toob näiteks Soome üli- 
õpiöpilasteatrid, millega ta on 
mitmel korral tutvunud, ning 
ütieb, et enamikul ülikoolidel on 
oma üliõpilasteater koos oma 
majaga. Ja nii ei olevat mitte 
ainult Soomes, vaid üldse 
Euroopas. Helsingi tudengitea- 
ter on asutatud 1926, Turus 
1951 jne. Neil on oma maja 
koos kõige sinna juurde kuulu
vaga, ka palgaliste töötajatega -  
teater toodab oma lavastuse ise. 
Tartlastel tuleb aga kõik n-ö põl
ve otsas teha. Kalev Kudu rää
gib, et neil pole isegi arvutit, 
keegi neist teeb lihtsalt kuskil 
midagi valmis jne. “Meid on küll 
mitmelt poolt toetatud, näiteks 
Vanemuiselt saame rekvisiite ja 
kostüüme, endal polekski kuskil 
neid alaliselt hoida, kui päris 
oma maja puudub,” seletab

Kudu.
Võib-olla taastuks koos oma 

majaga ka aastatetagune iiliõpi- 
lasteatrite festival, mida hiljuti 
lahkunud üliõpilasmaja direk
tori Heino Variku eestvõttel ke
vadpäevade aegu korraldati.

‘Variku kindel eesmärk oli 
see traditsioon taastada. Minagi 
kirjutasin tollal ülikoolis õppi
des ühe oma esimese arvustuse 
Leedu tudengiteatri Becketti la
vastusest,” ütles Kudu. Tartu 
Üliõpilasteater ise osales keva
del Inglismaal rahvusvahelisel 
festivalil. Eesti harrastusteatri
te festivalilt on aga ära toodud 
kolmas koht.

“Ka ülikooli teatriteaduse 
eriala üliõpilastega tahame 
kontakte tihendada, miks mitte 
teha teksti kallal üheskoos ana
lüütilist tööd või klassikalist 
draamat läbi mängida,” avab 
Kudu edaspidiseid plaane.

mailto:esindus@tallinn.ut.ee
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Maalikunsti 
professoriks Jaan 
Elken
TÜ nõukogu valis maalikunsti 
professoriks uuesti Jaan Elkeni 
(sünd 1954). Elken lõpetas 
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi
1977 arhitektuuri erialal. Ta on 
töötanud 1988-1997 kunsti
akadeemia õppejõuna, 1999. 
aastast on Eesti Kunstnike Liidu 
president, 1981. aastast Eesti 
Kunstnike Liidu liige. 1997 vali
ti ta TÜ maalikunsti professo
riks.

Elken on esinenud TÜ kunsti
de osakonna professorina töö
tades uute teostega 14 isikunäi
tusel ja paljudel rühmanäitus
tel. Ta on ka üliõpilased edukalt 
kunstiellu lülitanud. Õppetooli 
juhatajana on ta kujundanud 
selle teovõimeliseks üksuseks.

Multikultuurne 
kool Eestis
Eile toimus TÜ Narva Kolledžis 
rahvusvaheline seminar “Mul
tikultuurne kool Eestis” . Arut
luse all olid Eestis enamlevinud 
mitmekeelse hariduse mudelid. 
Sektsioonides oli kavas keele- 
kümblus, vene õppekeelega 
klassi teema eesti õppekeelega 
koolis, mitmekeelse kooli õpeta
jate ettevalmistus jm. Oma ko
gemusi tutvustasid Läti kol
leegid.

Seminari korraldas kolledž 
koos haridusministeeriumi ja 
Integratsiooni Sihtasutusega.

Füsioterapeutide 
ümberõppe leping
14. oktoobril kirjutas TÜ keha
kultuuriteaduskonna dekaan 
prof Vahur Ööpik koos SA Tal
linna Lastehaigla ja Lastehaigla 
Toetusfondiga alla kolmepool
sele lepingule, mille maht on 
veerand müjonit krooni.

TÜ spordibioloogia ja füsio- 
teraapia instituut korraldab 
füsioteraapia-alase täiendus
koolituse ja ümberõppe kursu
se 16 lastehaigla töötajale, mida 
finantseerib Tallinna Lastehaig
la Toetusfond.

Lepingu allkirjastamise juu
res viibis teiste hulgas ka Hol
landi Kuningriigi Suursaatkon
na esindaja Eestis, kuna saat
kond on projekti toetanud roh
kem kui 100 000 krooniga.

Külas on Soome 
psühholoogid
Eile ja täna on ülikooli psühho
loogia osakonnas külas Soome 
psühholoogia doktorikooli dele
gatsioon, kuhu kuulub ligi 20 
doktoranti ja 10 juhendajat (sh 
prof Risto Näätänen, Liisa 
Keltikangas-Järvinen, Kimmo 
Alho, Pentti Laurinen, Jukka 
Hyönä jt). Külalised esindavad 
psühholoogia eri valdkondi, sh 
kognitiivset psühholoogiat ja 
neuroteadusi, isiksuse- ja aren
gupsühholoogiat, liikluspsüh- 
holoogiat.

Soome doktorantidel olid eile 
kavas posterettekanded, täna 
jätkavad ettekandeid TÜ dokto
randid.

Rahvaluulerikas Karula pakub huvi
Tartu Ülikooli folkloristikatudengid tegid välitööd Karula Rahvuspargis
R eeli R einaus
magistrant

Käesoleva aasta suve eesti 
ja võrdleva rahvaluule õppe
tooli välitööd toimusid aja
loolisel Võrumaal Karula 
Rahvuspargis, mis asub en
dises Karula kihelkonnas.

Juba 20. sajandi algul on 
mööda külasid käivaid ning 
vanu lugusid ja laule koguvaid 
folkloriste päevavarasteks ja 
muiduleivasööjateks peetud. 
Kõrvaltvaatajale ei pruugi töö 
kaalukus kohe silma paista ning 
kohati on endalgi rahvaluulet 
kogudes tunne, et ega vist eriti 
tõsise asjaga ei saa tegu olla. 
Kahtlemata on ju huvitav jalu
tada keset kaunist suve mööda 
Lõuna-Eesti külasid -  kohtuda 
uute, omanäoliste ja lahkete ini
mestega, kes külalisi sageli ka 
kostitavad, ning kõigele lisaks 
juhtub kogu aeg palju lõbusat.

Ähijärve muistendid

U U D I S E D

T U  ohutusteenistuse juhataja Gero Kartau sõnul selgus 
päästeõppusel, et puudub korralik süsteem, kes kellele 
ohust teatama peab ja  mida kellelgi täpselt teha tuleb. 
Õppus tõi välja ka selle, et keemiahoone tuleks jagada 
plokkideks, millel tule- ja õhukindlad uksed, mis välis
taksid saastunud õhu levikut. o la v k i is

Oma lokaalse eripära säilitami
se ja jõulise väljenduse poolest 
on Karula teiste kaitsealade 
seas kindlasti ainulaadne. See
tõttu olid ka rahvuspargi kesku
se töötajad kogutavast folkloo
rist väga huvitatud, eriti just 
koha- ja perepärimusest. Nii 
käidigi 3,-15. augustini läbi 
peaaegu kogu rahvuspargi ter
ritoorium ning suures kogumis- 
tuhinas või sohu eksides väljuti 
ka kihelkonna piiridest.

Ööbisime Ähijärve ääres rah
vuspargi külastuskeskuses ning 
enda teadmata olime ka ise ti
hedalt rahvaluulega seotud, 
sest paljud folkloristikatuden
gid, kes esimesel õhtul pimedas 
järve ujuma läksid, ei osanud 
arvatagi, et see ei pruugi nii 
ohutu olla. Nimelt jutustas Kärg 
meile järgmisel hommikul paar 
muistendit Ähijärve kohta, mil
lest esimene oli sellest, kuidas 
järv on saanud endale helenda
va telje, ning teine suurest mus
tast põrgukoerast, kes ujujaid 
vee alla tõmbavat.

Arhiivitekstidest selgus ka 
veidi teistsugune lugu väikesest 
koerakesest Nakist, kes pidavat 
välja ilmuma siis, kui õhtul kuus 
tüdrukut koos ujuma lähevad. 
Selle juurde, kes külma kartes 
vette ei söanda minna, tulebki 
koerake ja räägib temaga. Järg
mine kord aga, kui tüdruk siiski 
ujuma otsustab minna, uputab 
Naki ta ära. Väikese kõhedus
tundega tegime ühel õhtul 
kuuekesi katset, kuid ühtegi

Katre Kikase (paremal) ja  Kärg Kama lõbus hetk informandi ja  loomakestega.

Välitööl leidsime vastuse küsimustele, 
mis on folkloor ja  mis folkloristi eetika.

koera, ei suurt ega väikest, ei 
õnnestunud meil sellele vaata
mata kohata. Samas aga rääki
sid kohalikud elanikud küll, et 
peaaegu iga aasta nõudvat järv 
endale mõne ohvri.

Nõiduslik Karula

Karula on tuntud oma tugeva 
ravitsejate traditsiooni poolest 
ning sellega seonduv pärimus 
on väga elujõuline -  meile rää
giti nii vanadest rahvaarstidest 
Suridest kui ka praegu tegutse
vast üle Eesti tuntud tervenda
jast Kaika Lainest. Karulat ongi 
iseloomustatud kui paika, kus 
on kogu aeg olnud palju üleloo
mulikku ja nõidusega seondu
vat -  nii tervendajaid kui kaeta- 
jaid ning seega polnudki ülla
tav, kui selgus, et natuke oska
vad enda tarbeks ravida peale 
Kaika Laine veel teisedld. Selle 
kinnituseks leidsime täiesti ju
huslikult ühe talu õuest posi
tiivset energiat andva ja terven
dava püramiidi, mis omanike

sõnul olevat neid palju aida
nud.

Samuti külastasime kaanide
ga ravitsevat Elmar Susit, kelle 
tuntus ulatub Karulast kauge
malegi. Selgus, et ta oskab veel 
muudki -  nimelt mõõta inimes
te ja nende erinevate elundite 
biovälju. Ning seega saime Trii
nu ja Meriliga oma suureks ker
genduseks teada, et oleme kõik 
terved, sest vinkel, millega ta 
meid mõõtis, hakkas liikuma 
vaid silmade puhul, kuid sellest 
olime enda puhul niigi teadli
kud. Nimelt mõõtis ta meie eri
nevate kehaosade biovälju. 
Meid ei heidutanud, et meie 
bioväljad jäid surnud rästikule 
peaaegu poolega alla, sest kaa- 
nimehe sõnul pidavat see ole
ma täiesti normaalne.

Karula turismitalud

Karulat iseloomustab ka turis- 
mitaludekett. Oma identiteeti 
hoidva ning vaid arhailist ja 
autentset pärimust hindava

rahvuspargiga konkureerib 
umbes kümmekond turismita
lu, mis reklaamivad end Metsa- 
moori perepargi nime all. Met- 
samoori poolt pakutud elamus- 
turismi raames saab külastada 
nii kaanikoda, võtta suitsusau
na, jalutada loodusradadel, mis 
kulgevad Metsamoori talu ümb
ruses, või magada järvel paive 
peal telgis. Paljusid rahvaluule- 
elemente on küll turismi huvi
des muudetud, aga kui rahvas 
sellega kaasa läheb ning seda 
enda jaoks uuesti lahti mõtes
tab, siis on seegi ju uus folkloor.

Samas on rahvuspargis ka 
esindatud tavalised turismita
lud, mille omanikud tunnevad 
ennast rahvuspargi territooriu
mil ja selle kaitse all väga turva
liselt ja hästi.

Kokkuvõtteks

Õhtusöögi ajal tegid noored 
folkloristid päevast kokkuvõt
teid ning kõik said võimaluse 
jutustada oma muljetest, mis 
olid enamasti väga erilised ja 
naljakad. Olgu selleks siis palja
jalu eksimine rästikuid täis 
sohu või kokkujuhtumine ise
moodi mehega, kes oma aega

ERAKOGU

veedab teiste jaoks ebaolulise 
kraami kokkukorjamisega.

Või siis lugu sellest, kuidas 
KaroIiina, Katre ja Ott veetsid 
pool päeva metsas mustikaid 
süües, et oodata koju meest, kes 
elab ihuüksi soo serval ilma 
elektrita majas, ning kuidas sa
mal ajal püüdis ootamatult võ
sast ilmuv üliagar sensitiiv kohe 
oma teelejäävaid folkloriste ra
vima ja nende kaitseingleid üle 
lugema hakata. Ning oli kahde- 
mata väga löödud, kui tudengid 
tema pakkumisest loobusid.

Samuti võib arvata, et peale 
enamiku jaoks esimese välitöö 
kogemuse leidis igaüks enda 
jaoks kindlasti vastuse ka küsi
mustele, mis on folkloor ja kust 
läheb selle piir ning mis asi on 
folkloristi jaoks eetika.

Olulised need küsimused 
kahtiemata olid, sest ega muidu 
poleks meie peaaegu vaidlus
teks kippuvad arutelud neil 
teemadel kestnud tihtipeale hi
lisööni. Ja loomulikult kogesi
me, et ka maal käib endiselt elu 
ja inimesed on vaatamata ras
kele majanduslikule olukorrale 
siiski elurõõmsad ia külalislah
ked.

TV määrab laste mängude sisu
K ristina Veidenbaum

Vaatlesin oma bakalaureu
setöös “Televisiooni mõju 
eelkooliealiste laste loov- 
mängudele”.

Inimlaps areneb, viseldes 
kultuurimärkide võrgustikus. 
Sellest võrgustikust haaratakse 
ja õpitakse tundma kõigepealt 
neid märke, mis on ühiskonnas 
domineeriva tähtsusega.

Minu töö kuulub folkloristika 
perifeersetele aladele, kuid tee
ma uurimise vajalikkust ei to
hiks alahinnata, sest nähtusel 
iseenesest on rahvusvaheline 
kandepind ning tänapäeva rah
valuulet käsitlevates väljaanne
tes võtavad aina rohkem ruumi 
enda alla artiklid, mis vaadevad 
meedia ja folkloori omavahelisi 
suhteid.

Mäng kui rahvaluule üte 
• anr on eesti folkloristikas vähe

käsitlust leidnud ning üldse ei 
ole tähelepanu pööratud laste 
loovmängudele ja sellele, kui
das on nad mõjutatud kaasaeg
sete meediakanalite poolt pa
kutavast.

Tartu Karoliine lasteaias läbi 
viidud küsitlused näitasid, et 
lapsed veedavad teleri ees 1-5 
tundi päevas ning nad jälgivad 
mitmesugust teletoodangut: 
multifilmist märulini. Mängu 
vaadeldes võis märgata mitme
te televisioonist nähtud tegelas
te (Pipi, Batman, popstaarid) ja 
tegevuste (tulistamised, auto
avariid) jäljendamisi, kusjuures 
kergesti võivad lapse mõtlemi
ses põimuda fantaasia, massi- 
teabekanalitest kuuldu-nähtu 
ja tegelikkus. Laps ise ei pruugi 
endale teadvustada, millistel 
alustel ta oma mängu ja selle 
sisu konstrueerib. Eelkooliealis
te laste mängudes ei jäljendata

televiisorist nähtud pikemaid 
episoode, küll aga kasutavad 
lapsed oma kõnes fraase ja lui
de, mis on pärit reklaamidest, 
saadetest või fümidest.

Täiskasvanud kujundavad 
suuresti mängumaailma, seda 
muuhulgas mänguasjade toot
jatena. Televiisorist tuttavatest 
tegelastest saavad mänguasjad 
(Miki, Teletupsud jne). Sellistel 
nukkudel ja mänguloomakestel 
on tähtis roll mänguasjade seas, 
kuna nad on kergesti identifit
seeritavad, neil on kindlad ni
med ja tänu televisioonile on 
nad kõikidele tuttavad.

Jätkan teema uurimist ajakir
janduse magistrantuuris, kes
kendudes laste käitumismude- 
litele ja tegutsemismallidele ül
disemalt, ning sellele, millised 
on kultuurilised ja sotsiaalsed 
eeldused ühe- või teistsuguste 
saadete ja filmide vastuvõtuks.



18. oktoober 2002 UNIVERSITAS TARTUENSIS 3

Õppimisvõimalused 
USAs ja Inglismaal
M erli Tam tik
Põhja-Ameerika ülikoolide 
teabekeskuse spetsialist

23. oktoobril kell 15 korral
dab Põhja-Ameerika ülikoo
lide teabekeskus TÜ Raa
matukogu konverentsisaa
lis infopäeva.

Koondpealkiri „Reach for the 
Stars“ vihjab kestvale soovile 
oma teadmisi täiendada ning 
maailmavaadet avardada, õp
pides mõnda aega väljaspool 
Eesti piire. Põhja-Ameerika üli
koolide teabekeskus saab igal 
aastal iigi 5000 infopäringut, 
kus soovitakse täpsemat infot 
õppimisvõimaluste kohta USAs.

Sisseastumine Ameerika 
kõrgkooli erineb oluliselt kandi
deerimisest Eesti ülikoolidesse. 
Tudengikandidaadilt oodatakse 
lisaks edukalt sooritatud sisse
astumistestidele ka näiteks soo
vituskirju ja oskuslikult põhjen
datud seisukohta kooli valiku 
kohta (nn application essay). 
Omaette peamurdmist nõuab 
sobiva kooli leidmine, sest ligi 
4300 college'i või ülikooli ning 
seal pakutavate programmide 
vahel pole kerge otsust teha.

Tõsist kaalumist vajavad 
õpingute rahastamise viisid. Et

tevalmistusperiood edukaks 
kandideerimiseks nii kooli kui 
ka stipendiumitele võib aega 
võtta aasta kuni kaks. Teabekes
kuse individuaalkonsukatsioo- 
nis arutatakse koos nõustajaga 
läbi võimalused ja vahendid, 
kuidas ja kas kandideerimine 
USA ülikooli oleks mõttekas.

Sageli jääb Eestis pakutava
test testimisaegadest väheseks, 
mistõttu on paljud võtnud ette 
reisi Helsingisse, et sooritada 
vajaminev test arvutis. Arvutis 
sooritatud testide iseärasustest 
räägibki testimisspetsialist Soo
mest.

Lisaks Ameerikale tuleb sellel 
aastal juttu ka õppimisvõima
lustest Inglismaal. Briti Nõuko
gu administreerib mitmeid sti- 
pendiumiprogramme, kuhu 
oleks võimalik meie tudengitel 
kandideerida.

Alanud õppeaastal on TÜ Õp
purid asunud teadmisi oman
dama sellistesse USA kõrgkooli
desse, nagu Stanford 
University, University of Flori
da, Öglethorpe University, 
Armstrong Atlantic State 
University, University of Toron
to, University of North Carolina 
at Greensboro, University of 
Utah jt.

“ REACH FOR T HE S T A R S ”
Teabepäev tutvustab õppimis- ja teadustöö võimalusi 

USAs ja Inglismaal 
23. oktoobril TÜ Raamatukogu konverentsisaalis kell 15-18

15-15.10 Sissejuhatus. Tervimssõnad (USA Saatkonna kultuu
ri- ja pressiatašee Thomas Hodges)
15.30-16 Õppimisvõimalustest ja õpingute rahastamisest 
USAs (Merli Tamtik, PÕhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuse 
spetsialist, TÜ)
16-16.15 TÜ vahetuslepingud USA ja Kanadaga (Ülle Tensing, 
välisüliõpilastalituse peaspetsialist, TÜ)
16.15-16.30 Fulbrighti stipendiumid õppimis-ja teadustööks 
Ameerika Ühendriikides (Maris Laja, USA Saatkond)
16.30-17.15 Keeletest TOEFL ja teised sisseastumistestid 
USAs. Taking a Computer-Based Test in Helsinki (Johanna 
Lahti, test specialist, The Fulbright Center, Helsingi)
17.15-17.45 Õppimisvõimalused Inglismaal. Stipendiumi- 
programmid keskkooliõpilastele ja kraadiõppureile (Kaarin 
Truus, Briti Nõukogu Infobüroo eksami ja vahetuste juht)

Üritus on tasuta. Kõik huvilised oodatud!
Info: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (TÜ Raamatuko
gu, ruum 325), tel 427 243, e-mail:merlit@ut.ee.

J U R I  L O T M A N I  S T I P E N D I U M

Mittetulundusühing Juri Lotmani Fond kuulutab välja stipen- 
diumikonkursi TÜ magistrantidele ja doktorantidele, kes oma 
uurimistöös jätkavad J. Lotmani ja tema koolkonna traditsioone 
filoloogias ja semiootikas. 2003. aastal antakse välja kaks 
4000kroonilist stipendiumi vastavalt vene filoloogia ning se
miootika ja kulturoloogia eriala magistrantidele või doktoranti
dele. Stipendiaatide nimed tehakse teatavaks Juri Lotmani 
sünnipäeval 28. veebruaril 2003.

Stipendiumi taodemiseks võib esitada originaalse uurimistöö 
(trükis ilmunud või trükki antud) -  teadusliku artikli või artikli
te seeria, kaitstud bakalaureuse- või magistritöö ja spetsiaalselt 
stipendiumikonkursile kirjutatud tööd, mis on kirjutatud viima
se kahe aasta jooksul konkursile esitamise kuupäevast arvates.

Temaatika ei ole piiratud. Tööd võivad olla kirjutatud eesti, 
vene või inglise keeles ning peavad olema varustatud teiskeelse 
resümeega.

Tööd esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja elektrooniliselt 
disketil 1. detsembriks vene kirjanduse õppetooli: Näituse 2- 
218 (filoloogiaalased tööd) ja semiootika osakonda aadressil 
Tiigi 78-307 (semiootikaalased tööd).

Stipendiumi taotlejal esitada lisaks konkursitööle:
• akadeemiline CV,
• teadusliku juhendaja soovitus,
• väljavõte õpinguraamatust (esimese aasta magistrantidel 

ja doktorantidel vastavalt bakalaureuse- või magistridiplo
mi akadeemüise õiendi koopia).

Stipendiumi moodustavad annetused MTÜ Juri Lotmani Fondi 
sihtarvele Hansapangas 221015826045 ja selle suurus muu
tub aastate lõikes.

Info: J. Ussar, vene kirjanduse õppetool, tel 376 352, 
eline@ut.ee, U. Urm, semiootika osakond, tel 375 933, 
ulviurm@ut.ee.

T Ü  Raamatukogu direktor Toomas Liivamägi ning Elmar Mittler 13.-14. oktoobrini 
peetud konverentsil “Trükiväljaandest digitaalseni ” KRISTJAN KAUUND

Tuleviku raamatu
kogu on digitaalne
K ristjan  Kaljund

Göttingeni riigi ja ülikooli 
raamatukogu direktor prof 
Elmar Mittler võitleb digitaal
ses maailmas suurte kirjas
tustega ning pakub teadlas
tele alternatiivseid avalda
miskohta

Milline on tuleviku raamatu
kogu?

Traditsiooniline raamatuko
gu paberile trükitud raamatu
tega ei kao kuhugi. Küll aga 
lisanduvad elektroonilised tee
nused. Raamatukogud moo
dustavad võrgustiku, nii et va
jaliku trükise saamise] ei ole lu
geja ega raamatu füüsiline asu
koht määrav.

Oluline märksõna on print- 
on-demand- lugeja koostab tal
le vajaliku raamatu ja see trüki
takse talle välja kõige lähemas 
trükikojas. Tehnilised lahendu
sed selleks on juba olemas, raa
matukogud peavad ülemaailm
selt informatsiooni jagama ning 
andmebaasid ühildama.

Millised on digitaliseerimise 
peamised probleemid?

Kõike ei saa digitaalseks 
muuta, sest see on liiga kallis. 
Trükikunst leiutati 1452. aas
tal, ent seniajani pole kõiki käsi
kirju ära trükitud.

Pean oma raamatukogu di
rektoriks olemise aja üheks õn
nestumaks sammuks vanade 
raamatute osakonna avamist 
kõigile huvilistele. Üks külaline 
rääkis mulle hiljuti, kuidas ta 
seal käis -  otsis vajaliku raama
tu ning vaatas siis veel natuke 
ringi ning kirjutas lõpuks uuri
mistöö hoopis kolmanda raa
matu kohta, mille ta juhuslikult 
leidis. See on samuti raamatu
kogu oluline funktsioon -  pak
kuda lisaks sisule ka konteksti.

Digitaalset materjali on väga 
lihtne kopeerida. Millised on 
sellest tulenevad autoriõigus- 
likud probleemid?

Autoriõigused kehtivad ka 
digitaalses maailmas. Problee
mid peituvad hoopis mujal.

Senini võis autoriõigusega 
kaitstud materjalist isiklikuks 
tarbeks koopia teha. Elektrooni
lise materjali puhul tahavad 
kirjastajad reegleid muuta nii, 
et koopiaid enam teha ei tohi. 
Siin peitub tõsine oht ning selle

vältimise nimel võitlevad raa
matukogud praegu kõvasti.

On täiesti võimalik, eriti kui 
vaadata kõiki neid turvasüstee
me, mida pidevalt välja tööta
takse, et infotehnoloogia mitte 
ei soodusta, vaid pidurdab info
ühiskonna arengut.

Materjal on küll olemas, ent 
sellele ei pääse ligi?

Elektroonilise materjali pu
hul on sageli nü, et seüe kasuta
misõiguse saab endale osta näi
teks aastaks. Ent aasta pärast ei 
pruugi raamatukogul enam 
sama asja uuesti ostmiseks raha 
olla, samas, kui trükitud mater
jal jääb kord ostetuna meüe ala
tiseks kasutada. Tahaksime ha
kata elektroonilist materjali 
oma serverites hoidma, et ei 
peaks selle eest üha uuesti ja 
uuesti maksma. Elektroonilist 
materjali on ka väga kerge kao
tada ning selleks, et materjalile 
oleks ka tulevikus juurdepääs, 
tuleb seda hoolikalt hoida ning 
arhiveerida.

Teadlased teevad maksu
maksja raha eest uurimistööd, 
ent selle töö tulemuse avalda
vad kirjastused, kes küsivad 
selle eest raha ning sageli nii 
palju, et toosama maksumaksja 
ei saa seda endale lubada. On 
ajakirju, mille aastatellimus 
maksab 15 000 eurot.

Milline võiks olla lahendus?
Raamatukogude ja ülikoolide 

juurde tuleks luua serverid, kus 
teadlased saaksid oma töid ise 
avaldada.

Internetist võib leida viiteid 
kvaliteetsele materjalile, ent 
seda materjali ennast me sageli 
kätte ei saa. Ehk nagu ma öelda 
armastan -  Internetis saab 
surfida, aga mitte sukelduda.

Ülikoolid ning teadlased pea
vad otsustama, kuidas oma ma
terjali avaldada: kas kirjastuste 
kaudu, kes selle eest hiljem kõr
get hinda küsivad, või näiteks 
avatud serverites.

Millele teadlane otsustamisel 
tuginema peaks?

Praegu mängib olulist rolli 
ajakirjade tsiteerimissagedus 
ning teadlased eelistavad neid, 
millel on kõrge mõjutegur (high 
impact factor). Selline ajakiri 
omakorda võib tellijatelt küsida 
suvalist hinda. Kes aga ajakirja
dele sellise mõju annavad?

L I N K E :

Open Archive Initiative -  
www.openarchives.org 

Göttingeni riigi ja ülikooli 
raamatukogu -  
www.sub.uni-goettingen.de/ 

Raamatukogu 
digitaliseerimiskeskus -  
gdz.sub.uni-goettingen.de/ 

Kongressi raamatukogu -  
www.loc.gov 

TÜ Raamatukogu -  
www.utlib.ee

Needsamad teadlased.
Üritame säärase süsteemi 

asemele luua isiklikku mõjute
gurit -  et määrav poleks mitte 
ajakirja, vaid teadlase enda re
putatsioon -  kui palju tema töö
de vastu huvi tuntakse ja kui
das neid hinnatakse.

Kas siin ei peitu valitsevate 
suundade levimise oht? Vaa
tajate hulk ei näita ju veel 
filmi kvaliteeti.

Elektrooniline kirjastamine 
annaks igaühele võimaluse 
teha oma film -  ka see on suur 
väärtus.

Valitsevate suundade levimi
se oht peitub hoopis mujal. 
Suured kirjastused võtavad 
oma kuulsate ajakirjade eest nii 
palju raha, et raamatukogud 
peavad nende tellimiseks mõ
nest teisest väljaandest loobu
ma. Selle tulemusel on paljud 
väiksemad kirjastused sunni
tud tegevuse lõpetama või 
mõne suuremaga ühinema, mis 
viib lõpuks selleni, et paar-kolm 
giganti avaldavad vaid kõige 
müüvamat materjali ning küsi
vad selle eest senisest veelgi 
rohkem raha.

Milline on maailma kõige 
arenenum raamatukogu?

Kongressi raamatukogu Wa
shingtonis. Nad veavad edukalt 
mitmeid projekte raamatuko
gunduse kõige erinevamates 
valdkondades. Euroopa raama
tukogud on ülemises keskklas
sis.

Tartu Ülikooli Raamatukogu 
paigutaksin parimate grupi lõp
pu. Jalgpalliga paralleeli tuues 
olete kindlasti kõrgliigas, aga 
mitte selle liidrid.

Intervjuu täispikka versiooni 
loe: www.ut.ee/ajaleht/.

U U D I S E D

Jüri Parijõgi 110
Täna keü 14 algab TÜ peahoone 
aud 140 kirjaniku ja pedagoogi 
Jüri Parijõe 110. sünniaasta
päeva konverents.

Jüri Parijõgi (sünd 1892, hu
kati 1941 Tartu vanglas) sai 
tuntuks eelkõige laste- ja noor- 
soojuttudega.

Kirjandusteadlane Reet 
Krusten räägib konverentsil 
Jüri Parijõest kui lastekirjani
kust muutuvas ajas, ajaloolane 
Hillar Palamets Parijõest ajaloo
õpetajana, ajaloolane Fred Puss 
Parijõe esivanematest ning lä
hisugulastest ja majandustead
lane Endel Parijõgi meenutab 
oma isa. Esitletakse fotosid Jüri 
Parijõe püdialbumist.

Konverentsi korraldab ÜS 
Raimla. Jüri Parijõgi oli 1934. 
aastast ÜS Raimla liige, 1936. 
aastast vüistlane.

KÕik huvilised on oodatud! 
Sissepääs tasuta.

Näitus “Rara 
Bibliothecae”
TÜ Raamatukogus avati uus 
näitus “Rara Bibliothecae”.

See on osa sarjast, mis tut
vustab raamatukogus peituvat 
väärtvara.

Välja ei ole pandud mitte 
ainult pooletuhande aasta va
nused või ka päris tänapäeva
sed rariteetsed trükised, vaid 
ka unikaalsed käsikirjad, doku
mendid ja kirjad, geograafilised 
kaardid, noodid ja akadeemüi- 
sed väitekirjad, ajaloolised köi
ted ja neisse talletatud omani
kumärgid (supereksliibrised, 
eksliibrised, sissekirjutused), 
auaadressid, graafikalehed ja 
maalid, fotod ning kunstiväär
tuslikud kingitused-esemed.

“Rara lisaväärtuse loob sõna 
bibliothecae ja sellega tegeleja
tele on ette antud nü rahvusva
heliselt toimivad seisukohad 
kui ka kohustused, millega liitu
vad kultuuripärandi hoidmise, 
säilitamise ja avamise kohali
kud traditsioonid.

Näitus valgustab ka meie 
enda töö uurimuslikku külge,” 
ütles näituse üks koostaja Mare 
Rand.

Näitus on avatud esmaspäe
vast reedeni kell 12-17, eelne
valt kokku leppides ka teistel 
aegadel.

Kari Ristikivi 90
Eile korraldasid Karl Ristikivi 
Selts ja Eesti Võrdleva Kirjan
dusteaduse Assotsiatsioon Tar
tu Kirjanduse majas Karl Risti
kivi 90. sünniaastapäevale pü
hendatud konverentsi uuemast 
eesti romaanist.

Kavas oli viis ettekannet, esi
nesid Tõnu Õnnepalu, Pärt 
Liias jt.

Üleeile toimus samas Ristikivi 
päev, kus prof Rein Veidemann 
rääkis Ristikivi sõnumist, Tiit 
Hennoste teemaks oli “Hingede 
öö ja modernism: 15 aastat hil
jem” jne.

Õhtul toimus Ristikivi maja
muuseumis Tartu Üliõpilasteat
ri luuleetendus Ristikivi “Hin
gede öö” ja “Inimese teekonna” 
ainetel.

mailto:merlit@ut.ee
mailto:eline@ut.ee
mailto:ulviurm@ut.ee
http://www.openarchives.org
http://www.sub.uni-goettingen.de/
http://www.loc.gov
http://www.utlib.ee
http://www.ut.ee/ajaleht/
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Dots Rein Pullerits 65
20. oktoobril tähistab 65. sünni
päeva füüsika-keemiateadus- 
konna kauaaegne õppejõud 
dots Rein Pullerits.

Ülikoolis tuntakse teda kui 
väga kohusetundlikku ning 
söakat õppejõudu, kes on oma 
tõekspidamistele alati truuks 
jäänud.

Juubilar sidus oma töömehe- 
tee keemiaosakonnaga 1961. 
aastal ning on olnud paljudes 
ametites vanemlaborandist 
elektrokeemia labori juhataja ja 
teadusprodekaanini. Tema tea
dustööde loetelust võib eriti esi
le tõsta adsorptsiooninähtuste 
uurimiseks sobiva ülisileda pin
nareljeefiga vismuti tilgakujuli
se elektroodi valmistamisme
toodika väljatöötamist. Antud 
metoodikat kasutati hiljem nii 
Tartus, Prantsusmaal kui ka 
mujal Pb-, Sn-, Cd- ja Sb-, Pt-, 
Au-, ja Ag-tilkelektroodide val
mistamiseks. Juubilari pub
litseeritud elektrÜise kaksikkihi 
ehitust ja adsorptsiooniprot- 
sessi kiijeldavad tööd kuuluvad 
tahkete ideaalselt polariseerita- 
vate metallide klassika hulka, 
mille sära pole siiani kustunud. 
Kandidaadikraadi kaitses Pulle
rits 1971.

Õppejõuna asus juubüar te
gutsema põhüiselt 1980. aastal. 
Ta on Õpetanud anorgaanüist ja 
üldist keemiat ning täitnud 
1995. aastast koolikeemia lek
toraadi juhataja kohuseid.

Rein Pulleritsu tuntakse üli
koolis kui väga head ühiskondli
ke ürituste organisaatorit, mille 
algkursuse läbis ta üleliiduliste 
elektrokeemiakonverentside 
organiseerimisega alates 1968. 
aastast ning kvalifikatsiooniek
sami sooritas 1982. aastal üli
kooli 350. juubeli ürituste ühis

kondlike tööde peaorganisaato
rina. Pullerits on andnud väga 
suure panuse ka osakonna raa
matukogu ning laborite välja
ehitamisel ja rekonstrueerimi
sel.

Viimastel aastatel on ta koos 
abilistega tegelnud väga entu
siastlikult keemia propageeri
mise, keemiaolümpiaadide kor
raldamise ja Eesti koolinoorte 
võistkonna ettevalmistamisega 
rahvusvahelisteks keemia
olümpiaadideks, kus meie noo
red on väga edukalt osalenud. 
Juubilar pole paljuks pidanud 
kulutada oma kallihinnalist 
aega ja veenmisoskust, et leida 
olümpiaadide jaoks sponsoreid.

Sõbrad tunnevad juubilari 
“ülisuure orjapidajana”, kes on 
oma kasuks tööle rakendanud 
vähemalt miljon “sulast”, kelle 
toodang on leevendanud palju
de kolleegide magusaisu ning 
külmatõbesid.

Soovime alati rõõmsameelse
le ja entusiastlikule Rein 
Pulleritsule tugevat tervist ja 
uusi kordaminekuid!

Kolleegid füüsika- 
keemiateaduskonnast

Vambola Leping 50
20. oktoobril tähistab oma esi
mest juubelit majandusprotses
side juhtimise ja infosüsteemi
de lektoraadi õppejõud Vambo
la Leping.

Vambola Leping lõpetas 1971 
Pärnu II Keskkooli ja samast 
aastast kuni tänaseni on ta seo
tud Tartu Ülikooliga.

1971. aasta sügisel asus õp
pima vastloodud rakendusma
temaatika erialale, kohe pärast 
lõpetamist jätkas TRÜ arvutus
keskuses nooremteadurina 
ning töötas seejärel üle kümne 
aasta matemaatikateaduskon
na statistika ja programmeeri
mise kateedris, algul assistendi, 
hiljem lektorina.

1992. aastast alates töötab 
Vambola Leping majandustea
duskonnas, 1997 kaitses ta ma
gistrikraadi informaatika eri
alal, oli ka majandusinformaati
ka lektoraadi juhataja.

Kolleegid tunnevad Vambola 
Lepingut kui ka arukat ja intelli
gentset, alati abivalmis ja huu
morimeelset, kuid äärmiselt ta
gasihoidlikku inimest. Vaid vä

hestele on teada tema lähedane 
sõprus muusikaga. Ta on män
ginud mitmes ansamblis, saab 
õige hääle sisse nii klarnetile kui 
klahvpillidele. Samuti ei ole ta 
tänases kiires elus päris una
russe jätnud koolipõlvest pärit 
korvpallimängu.

Palju õnne! Kuidas Sa ka oma 
talenti ei varjaks, ükskord me 
avastame Su niikuinii!

Kolleegid
majandusteaduskonnast

30

Tracey McFrederik,
IT spetsialist -  23. oktoober

40

Väino Vaino,
ihtüoloog -  22. oktoober

60

Matti Suund,
tuletõrjevalvur -21. oktoober 

65

Iraida Vesnina,
valvur -  18. oktoober

Ä lj iÄ

Tartü Üliko oli 370. m d t m s p ä w a

KONTSERT

Renimanäsmuusika Euroopa metkopoijdes 

Р.шм, Antwebpen, London, Napoli -  

16.-17. MJAND

REEDEli, 25. OKTOOBDII, KELL 18.00 

ÜLIKOOLI AULAS

KONTSEDT ON TASUTA

Tartu Ülikool võtab tööle

eetikakeskuse projektijuhi,
kelle ülesanne on interdistsiplinaarse eetikakeskuse tegevuse 
koordineerimine ja arendamine, keskuse tutvustamine, side
mete loomine eetikakeskustega kodu- ja välismaal ning uute 
rahastamisvõimaluste hankimine.

Edukal kandidaadil on:
• vähemalt magistrikraad ja teadmised eetika valdkonnast,
• rahvusvahelistes akadeemilistes projektides osalemise koge

mus,
• grantide taotlemise kogemus,
• hea võõrkeel(t)e oskus (sh inglise keel kõrgtasemel),
• hea arvutioskus,
• väga head koostöö- ning suhtlemisoskused,
• hea analüüsi- ja algatusvõime.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus rektori nimele (märkida 
palgasoov), haridust tõendava dokumendi koopia ning eluloo
kirjeldus hiljemalt 22. oktoobril TÜ personaliosakonda (ruum 
302, Jakobi 4, 51014 Tartu). Info: tel 375 141, e-post 
rvalk@ut.ee või 375 327, e-post kirsti@ut.ee.

Ülikooli Ajaloo Muuseum 
annab teada 
esmakursuslastele 
Ülikooli ajalooteemaline sari

AJA SISSE MINEK

• Milline on meie aima mater, kuhu olete õppima 
asunud?

• Millele rajaneb meie ülikooli tuntus?

• Kes olid mineviku säravamad persoonid?

» Millised on olnud väljapaistvamad saavutused Sinu
valitud erialal?

• Milline oli üliõpilane minevikus?

Ootame teid, tulevased:
arstid 21. oktoobril kl 16.15, 
teoloogid 25. oktoobril ld 15.15, 
keemikud 28. oktoobril kl 18.15, 
loodusteadlased 29. oktoobril kl 14.15, 
ajaloolased 4. novembril kl 12.15, 
füüsikud 1. ja 8. novembril kl 14.15.

Külastame muuseumi ekspositsioonisaale, tutvustame 
ülikooli ajalugu, näitame oma kogusid ja kuulame Teie 
teaduskonna targa inimese juttu.

Tulge ja olge lahedad! Alles siis saab Sinust tõeline 
tudeng kui tunned oma ülikooli ajalugu.

KAS T O E T U S T  T A H A D ? ?

TÜ Üliõpilasesindus kuulutas välja projektikonkursi. 
Tingimused:
• üritus või ettevõtmine peab olema suunatud TÜ üliõpilastele 

mistahes valdkonnas (kultuur, sotsiaal, haridus);
• esindus toetab projekti kuni 50% ulatuses, kuni 10 000 

krooniga;
• planeeritav üritus/ürituste seeria peab olema toimunud 1. 

veebruariks;
• lõpparuanne esitada 5. veebruariks või hiljemalt 3 nädalat 

pärast ürituse lõppemist.
Projektitaotluses peab olema märgitud: projekti nimi, toimumi
se aeg ja koht, korraldaja, eelarve ja selle lahtiklrjutus, taotletav 
summa, omapoolne finantseering ja/või teiste toetajate panus, 
üldeesmärk, valdkond ja selle arendamine, konkreetne ees
märk, sihtgrupid, kellele projekt on suunatud, võimalikud ohud 
ja takistused ning nende ületamine, korraldaja (te) kontaktand
med. Taotluste lõpptähtaeg on 25. oktoober.
Info: TÜ Üliõpilasesindus, tel 375 400; teabetoimkonna esi
mees Matti Orav, tel 050 921 31 või teabetoimkonna aseesi
mees Alo Raun, tel 050 638 31.

ACTA DIURNA
21. oktoobril kell 15.15 Tiigi 78- 
332 peab prof Krister Seger- 
berg loengu “The logic of action 
and norms (modal logic, its 
history and applications)". Prof 
Segerberg on Uppsala Ülikooli 
teoreetilise filosoofia professor ja 
ajakirja “Journal of Philosophi- 
cal Logic” toimetaja. Info: prof 
Jüri Allik, tel 375 902, e-post 
jyri@psych.ut.ee

21. oktoobril kell 18.15 toimub 
Riia 23-218 Goethe Instituudi, TÜ 
Eetikakeskuse ja TÜMRI korral
damisel järjekordne eetikakes
kuse kollokvium. Kõneleb mole
kulaarbioloog, arst, esseist ja ko- 
danikeõiguste kaitsja, bioinfor- 
maatika prof Jens Reich (Max- 
Delbrück-Center of Molecular 
Medicine, Humboldti Ülikool): 
“Ethies and research politics 
around the early phase of 
human life” . Oodatud on kõik 
huvilised! Info: Kirsti Jõesalu, tel 
375 427, kirsti@ut.ee

KAITSMISED
24. oktoobriks välja kuulutatud 
Eno Tõnissoni doktoritöö “Solv- 
ing of Expression Manipulation 
Exercises in Computer Algebra 
Systems” kaitsmine jääb ära. 
Info: dots Leiki Loone, 376 406.

22. oktoobril kell 16.15 kaitseb 
usuteaduskonnas (ph 307) ma
gistritööd Anne Burghardt tee
mal “Eklesioloogia, euharistia ja 
liturgia Alexander Schmemanni 
teoloogias". Juhendaja: prof 
Alar Laats. Oponendid: dr Anne 
Kuil ja mag Meletios Ulm. Info: 
Inta Ööpik, tel 375 300.

30. oktoobril kell 15 toimub Bio- 
meedikumis aud 1006 Margus 
Eimre magistritöö biomeditsiini 
erialal “Mitokondrite ja atpaa- 
side integratsioonimehhanismid 
oksüdatiivsetes lihasrakkudes” 
kaitsmine. Juhendaja: prof Enn 
Seppet. Oponent: dots Tiiu Viha
lemm.

nis?” Peaesineja on endine välis
minister Toomas Hendrik Ilves, 
oponeerivad Postimehe ajakirja
nik Erkki Bahovski ning väitlejad 
Käsper Kivisoo ja Kajar Kase. 
Toimuvat hoiab ohjes moderaa- 
tor Piret Ehin. Arutelus saab osa
leda ka publik. Huvitatutel tasub 
vaadata http://eurodebatt.lc.ee, 
kus on artikleid ning foorum, kus 
juba enne üritust saab oma mõt
ted kuuldavaks teha.

24. oktoobril kell 19 toimub Tam
pere Majas (Jaani 4) Tartu Krist
liku Vabakoguduse üliöpilasgru- 
pi 2. ettekandeõhtu “Naatsareti 
Jeesus -  kas ajalooline isik ka

mittekristlike ja ennast kristlusele 
vastandavate antiiksete allikate 
põhjal?” Info: Tarvo Siilaberg 
(stud. theol. IV), tarvos@ut.ee.

TEATED
Bridzikursus algajatele. 23. ok
toobril kell 18 algavad bridžikur- 
sused algajatele. Kogunemine 
Balti Kaitsekolledzi fuajees (Riia 
mnt 12) kl 17.45-18. Info: Leo 
Luks, tel 055 914 502.

KINOS ILLUSIOON
www.hot.ee/kinoillusioon

Lilo ja Stitch. Kl 12.30, 14, 15.30 
Märgid. Kl 17, 19, 21

LOENGUD
22. oktoobril kell 18 tuieb Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututarrõ külla Seto 
Kongressi Vanemate Kogu pea- 
vanem Õie Sarv. Kõneldakse VI 
Seto Kongressist, mis toimus 9. 
oktoobril Värskas. Keskus asub 
Lossi 38 (vana anatoomikum). Li
sainfo: Triin Iva, tel 375 422,

24. oktoobril kell 16.15 kutsuvad 
TÜ Euroopa Kolledž, Tartu Üliõpi
laste Väitlusklubi ja Eesti Õigus- 
keskus Lossi 3-327 arutelule tee
mal “Kas Eesti kaotab oma iden
titeedi Euroopa Föderatsioo-

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Ülempreester Avvakumi elulu
gu mis on kirja pandud tema 
enda poolt
Vanavene keelest tõlkinud ja 
kommenteerinud Triin Parts.
Tallinn, 2002.

Awakum Petrovits (1620- 
1682), vene kirikutegelane ja kir
janik, sai tuntuks Nikoni kirikure
formide vastu võideldes. Viibis asu
misel Siberis ja Pustozjorskis, kus 
põletati tsaar Fjodor Aleksejevitsi 
käsul. Algatas vanausu liikumise 
Venemaal. Peateos, Avvakumi
autobiograafia, on XVII sajandi vene kirjanduse tähtsamaid 
teoseid.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam,
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajateht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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250 sammu lubaduste täitmiseni
Saadiku teekond Tartu Ülikooli peahoonest Raekotta on 250 sammu pikk
Varje  S oo tak

Pühapäeval valiti kohalike 
omavalitsuste valimisel Tar
tu volikogusse 49 saadikut, 
kelle hulgas on 11 Tartu Üli
kooli inimest.

250 sammu järel ei suuda 
muidugi keegi oma lubadusi 
täita, seda on teinekord raske 
teha isegi aastase või pikema 
volikoguliikme staažiga.

Nn debütantide hulgas on 
Teaduste Akadeemia asepresi
dent, prof Ene Ergma ja kirja
nik, lektor Berk Vaher (mõle
mad Res Publica), 1999. aasta 
sügisest kuulus volikogusse 
prof Peeter Tulviste (isamaa
liit), kes oli ka volikogu esimees. 
Prorektor prof Hele Everaus 
(Reformierakond) on kuulu
nud kahte eelmisse volikokku. 
Riigikogu liikmetest esindab üli
kooli prof Marju Laurtistin 
(Mõõdukad). Veel kuuluvad vo
likogusse dots Jüri Kõre ja TÜ 
Kliinikumi Lastefondi juhataja 
Piret Roos (Isamaaliit) ning TÜ 
Kliinikumist Urmo Kööbi (Res 
Publica), Toomas Tein (Refor
mierakond) ja Nikolai Põdra- 
mägi (Keskerakond). TÜ üliõpi
lasi praegusesse koosseisu ei 
jõudnud.

Senine linna ja ülikooli 
koostöö

Prof Tulviste märgib, et vaata
mata saavutatud edule on Tar
tu Ülikool linnas veel kaugel sel
lest, nagu on Turu Ülikool Tu
rus, kus koostöö on väga hästi 
vilja kandnud.

Prof Everaus toob senise edu
ka ühistöö näitena reformiera- 
kondliku linnavalitsuse toetuse 
ülikoolide ühiselamute reno- 
veerimisprogrammile. “Valmi
nud on Raatuse tänava uus 
ühiselamu ja renoveeritud on 
Tiigi tänava ühiselamu. Ülikooli 
arengu aspektist on see väga 
oluline,” ütles Everaus.

Tartu kui üliõpilaslinna 
arengusuund

Küsimusele, mis suunas peaks 
üliõpilaslinn Tartu arenema, oli 
prof Ergma vastus: “Euroopa 
tasemel teadusülikooli linnaks”. 
Prof Tulviste arvates peaks Tar
tu eramajandusse tekkima roh
kem ülikoolilinnale tüüpilist 
innovaatilist tootmist. Hea mär
gina nimetab ta molekulaarbio
loogia firmasid.

Berk Vaher ütles, et senisest 
tunduvalt rohkem tuleb anda 
võimalust linna elus kaasa rää
kida üliõpilastele ja üldse noor
tele. “Ka siia ajutiseks õppima 
tulnud on praegu tartlased ja 
kui neil on võimalus seda linna 
oma näo järgi kujundada, siis 
soovivad nad ehk siia elamagi 
jääda.” Tudengite kultuurieluks 
ei piisa Vaheri arvates ainult 
tudengipäevadest: “Arenenud 
maailma ülikoolilinnades toi
mub tudengite korraldatud üri
tusi iga päev”.

Prof Everausi arvates tuleb 
ära kasutada just ülikoolilinna 
potentsiaali, ülikoolide päde
vust nii Tartu kui ka kogu re
giooni ja Eesti arenguks, samas 
ka vastupidi -  ülikooli arengut 
linnapoolselt toetades. “Olulise 
perspektiivina näen Reformi

Hele Everaus. Peeter Tulviste.

Berk Vaher.

Kas professor Aadu Must jätkab Tartu volikogu esime
hena, selgub lähipäevil.

erakonna tehnoloogiasiirde inf
rastruktuuri väljaarendamist. 
Siin on olulisel kohal TÜ Tehno
loogiainstituudi ruumiline 
arendamine ja kindlasti ka Tar
tu Teaduspargi senisest tule
muslikum edasiminek. Linna
poolne valmisolek on toetada ka 
ülikooli ajaloolise hoonestu 
järkjärgulist renoveerimist,” 
rääkis Everaus.

Ka prof Aadu Must peab eriti 
vajalikuks ülikooli ressursse ära 
kasutada teadusmahukas toot
mises või ka rahvusvahelises 
suhtlemises, et tuua linna raha 
ja rikkust ning häid töökohti. 
Prof Must on arendanud linna- 
päeva projekti, kus ühel juuni
kuu nädalal on linn täis kvali
teetset kultuuri ja mõtet. “Ka 
ülikoolil oleks tark planeerida 
sellele juuninädalale rahvusva
helisi konverentse jmt.”

Linna ja ülikooli suhted

Mitmed saadikud hindavad se
niseid suhteid heaks.

Prof Ergma toonitab, et Tanu 
linna ja Tartu Ülikooli arengut ei 
saa vaadata eraldi. “Kui me ta
hame, et Tartu linn oleks (linnal 
on olemas suur potentsiaal, et 
olla) Eesti teaduse ja kõrghari
duse pealinn, siis linna ja üli
kooli koostöö peaks veelgi in- 
tensiivistuma.”

Ka prof Everaus rõhutab, et 
linna ja ülikooli suhted on olnud 
väga head. “Ja see on mõistetav, 
sest ülikool võib oma vaimse 
potentsiaaliga leida olulist ra-

VARJE SOOTAK

kendust kohaliku omavalitsuse 
probleemide lahendamisel, kul
tuuri keskkonna loomisel, teh
nosiirde soodsa pinnase loomi
sel majandusarengule linnas ja 
regioonis, rahvusvaheliste kon
taktide loomisel jne.”

Samas saab Everausi meelest 
eelnev realiseeruda linnavalit
suse toetusel: “On ilmselge, et

TU I N I M E S E D  
T A R T U  L I N N A  
V O L I K O G U S :

• Peeter Tulviste (Isamaaliit)
• Marju Lauristin (Mõõdukad)
• Urmo Kööbi (Res Publica)
• Aadu Must (Keskerakond)
• Nikolai Põdramägi 

(Keskerakond)
• Toomas Tein 

(Reformierakond)
• Ene Ergma (Res Publica)
• Jüri Kõre (Isamaaliit)
• Berk Vaher (Res Publica)
• Piret Roos (Isamaaliit)
• Hele Everaus 

(Reformierakond)

õppe- ja teadustööks sihtotstar
beliselt minevatest summadest 
ei saa regionaalseid arendus
projekte finantseerida. Ehk 
nagu teiste maade kogemus 
tõestab -  edu pant on koostöö.” 

Prof Must toob vastastikuse, 
üksteise huve austava ja viljaka 
suhte näiteks botaanikaaia ja 
spordibaaside arendamise.

Ene Ergma.

“Volikogu arvamine on alati 
olnud selline, et üliõpilane on 
linna kodanik. Meil on isegi pa
handusi olnud eluaseme toe
tuste jagamisel, sest mõnel pool 
arvatakse, et ühiselamu ei ole 
elamu. Aga me kaitseme oma 
akadeemilisi kodanikke.”

Rohkem tudengite heaks

Berk Vaher pakub linna, ülikooli 
ja tudengite koostöö näitena tu- 
dengimaja kesklinna toomise, 
et ka mittekorporantidest tu
dengeil oleks, kus loengute va
heajal lõõgastuda. “Sõbra Maja 
peaks jääma noorteühenduste 
keskuseks ja kontserdipaigaks.” 
Igapäevane keskus looks ka tu
dengitele õppesõbralikke töö
kohti. “Samuti tuleb edendada 
tudengite teadushuvi -  rahas
tada teadusprojekte, kuhu on 
kaasatud kooliõpilasi ja tuden
geid. Ei tohi andekaid koolinoo
ri akadeemiliselt titadeks pida
da, muidu lähevad nad kopi- 
raiteriteks, narkolaborantideks 
ja häkkeriteks!”

K O M M E N T A A R

Õppejõud ja tudengid poliitikas
Rein
Toom la
TÜ polito
loogia
õppejõud

Õpetlaste 
kaasalöö
mise tuge
vaks küljeks on poliitilise dis
kussiooni rikastamine. Teadus
maailmas on arutelu tavaline 
ning teiste ärakuulamine ja 
oponentidega väitlemine kuu
lub õppejõu kutseoskuste hul
ka. Poliitikasse läinud teadlased 
suudavad hoida vaidlust raa
mides ja täita selle konkreetse 
sisuga, aidates kaasa nii selge
male lõpptulemusele kui ka po
liitilise kultuuri süvenemisele.

Õpetlaskond on peaaegu 
ainus elanikkonna kiht, kus on 
olemas peaaegu seisuslik hie
rarhia, mis tuleneb akadeemi
liste kraadide olemasolust. Pro

fessor on targem kui dotsent, 
lektorist rääkimata; doktori po
sitsioon on kõrgem kui magistril 
või kandidaadil. Teaduskraadi
dega pärjatud võivad tavaliste
le poliitikutele ülalt alla vaata
ma hakata. Heast tahtest või
vad nad hakata kaaspoliitikuid 
isegi õpetama, mis võib viima
sed hirmsasti närvi ajada.

Väga hea õpetlane saab nen
de karide vahel loovimisega 
hakkama, kuid kas ta poliitikas
se läheb, on juba küsitav.

Alati on parem, kui võimu 
teostavad rühmitused oleksid 
võimalikult selged ja läbipaist
vad. Uskumatult oluline on see 
juhul, kui jagatakse raha, mis 
tegelikult on pärit teiste ühis
konnaliikmete taskust.

Seda silmas pidades on era
kondadele tuginevatel tudengi- 
ühendustel mõned eelised. 
Nad ei pea nägema suurt vae
va, selgitamaks teistele oma

üldpoliitilisi seisukohti või aru
saamasid ühiskonnast terviku
na. Samuti ei pea nad kulutama 
ressursse tõestamisele, et nad 
on ausad -  seda on erakond 
nende eest juba teinud. Iseasi 
muidugi, kas seda erakonda 
peetakse ausaks. Kui mitte, tu
leb ka vastaval üliõpilasorgani
satsioonil seda taaka kanda. 
Teised tudengirühmitused 
peavad end ise tõestama -  ikka 
selleks, et neid usaldataks.

Erakonnaga seotud üliõpilas
grupp saab alati tugineda oma 
emaorganisatsioonile -  moraal
selt, materiaalselt, ideede teki
tajana, info kasutajana ja palju
des muudeski tegevustes. 
Muud rühmad peavad oma
enese jõul hakkama saama.

See ei tähenda, et mittepar- 
teilised tudengirühmad tuleks 
ära keelata. Mida vähem taolisi 
piiranguid, seda vabam on ka 
üliõpilasühiskond.

T A N A  LEHES

Looduska i tsering 
käis Valgevenes
LK 3

Ülikool vajab 
läbimurret 
rahvusvahelises 
koostöös
LK 2

Psühholoogia 
osakonna 
vilistlaspäeva 
konverents
LK 2

Kohvik Raatuse 
ühiselamus
LK 2
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Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil on kavas 
kinnitada TÜ 2003. aasta vas
tuvõtueeskiri, vastuvõtu piirar
vud ja riikliku koolitustellimuse 
ettepanekud ning TÜ Tehnoloo
giainstituudi arengustrateegia.

Samuti on kavas asutada TÜ 
juures interdistsiplinaarne ük
sus Eesti käitumis- ja tervise- 
teaduse tippkeskus.

Emeriitprofessoriks on kavas 
nimetada taimefüsioloogia pro
fessor Agu Laisk.

Ülikool autasustab 
teenekaid 
töötajaid
28. oktoobril kell 17 toimub TÜ 
Ajaloo Muuseumi valges saalis 
ülikooli pensioneerunud tööta
jate austamine.

Rektori vastuvõtule kutsutu
te hulgas on emeriitprofessorid 
Ennu Sepp arsti- ja Hannes 
Tammet füüsika-keemiatea- 
duskonnast, infotehnoloogia 
osakonna spetsialist Andres 
Jaeger, personaliosakonna töö- 
keskkonnaspetsialist Aino 
Punnar, arstiteaduskon
na dekanaadi ökonomist Elve 
Kuusik, kõrvakliiniku vanemla
borant Daisy Palm jt.

Vastuvõtule kutsutuid auta
sustatakse ülikooli medali ja/ 
või tänukirja ning raamatuga.

“Statistikameetodid 
eluteadustes”
Eesti Statistikaseltsi 14. konve
rents toimub 1. ja 2.novembril 
Otepääl Margusel.

Eesti Statistikaseltsi üks ees
märke on korraldada konve
rentse, kus statistikameetodite 
tarbijad erinevatest valdkonda
dest ning teadlased omavahel 
kokku saavad. Konverentsil 
vaadeldakse eluteadustes ra
kendatavaid meetodeid.

Kahel päeval esitatakse ligi 
30 ettekannet, esinejate seas 
on lisaks statistikutele nii arsti- 
ja veterinaariateadlasi kui ka 
biolooge. Teemaks on tervis
hoid, geneetika, antropoloogia 
ja sündimuskõverad. Osavõtt 
konverentsist on vaba.

Info ja registreerimine: TÜ 
matemaatilise statistika insti
tuudi kantselei, J. Liivi 2, e- 
post: kparli@ut.ee, tel 375 
453, faks 375 898.

mailto:kparli@ut.ee
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Muuseum ootab 
ettekannete teese
Tartu Ülikool tähistab tänavu 
oma taasavamise 200. juubelit. 
Sellega seoses korraldab TÜ 
Ajaloo Muuseum 6. detsembril 
teaduskonverentsi.

Konverentsi teemaks on “Kei
serlik Tartu Ülikool (1802- 
1918)” .

Ajaloo muuseum ootab kõigi 
teaduskondade esindajate et
tekandeid, mis puudutavad tol
leaegse ülikooli kasvandikke ja 
õppejõude, ülikooli mõju lähe
mal ja kaugemal, sisemisi aren
guid ja väliseid mõjutegureid, 
Õppetoolide väljakujundamist 
ja Tartu Ülikooliga seotud tea- 
duskoolkondi.

Ettekande pikkus on kuni 25 
min + 5 min küsimuste jaoks. 
Esineda soovijatel esitada ette
kande teesid 25. oktoobriks 
aadressil: lleppik@ut.ee või 
leppida kokku tel 375 672.

Eesti noorsootöö 
konverents ja 
foorum
30, oktoobril kell 10 algab TÜ 
Raamatukogu konverentsisaa
lis Eesti noorsootöö koolituse 
konverents “Koolitus noorsoo
töö kvaliteedi tagajana.”

Eesti II noorsootöö foorum 
“Tegude aeg”, toimub 31, ok
toobril ja 1. novembril Tallinnas 
Inglise kolledži saalis.

I foorumil 1999. aastal alus
tati Eesti noorsoo strateegiliste 
eesmärkide sõnastamist ning 
hiljem on välja töötatud Eesti 
Noorsootöö kontseptsioon ja 
arengukava. Foorumi eesmärk 
on teadvustada noorsootööta- 
jate olemasolu kontseptuaalse 
aluse taustal praktilise tegevu
se hoogustamise vajadust.

Info: www.hm.ee,
www.entk.ee, eelregistreerimi
ne: eelkonverents@hot.ee, 
foomm@entk.ee) .

Rahvusvaheline 
majandusarvestuse 
konverents
25. ja 26. oktoobril toimub üli
koolis rahvusvaheline konve
rents “Arvestus ja ettevõtte ma
jandustulemuste juhtimine”. 
Plenaaristung algab täna kell
11.15 Oeconomicumis.

TÜ majandusarvestuse õp
petooli hoidja dots Toomas 
Haldma (pildil) sõnul on tege
mist viienda finantsjuhtimise 
valdkonna konverentsiga, mis 
viimasel kümnendil rahanduse 
ja arvestuse instituudis korral
datud. Samas on see teine ma
jandusarvestuse teemale kes
kenduv konverents.

„Need konverentsid on and
nud oma panuse nii nimetatud 
valdkondade teadustegevuse 
kui ka hariduse arengusse," üt
les dots Haldma.

Konverentsil osalevad nii 
akadeemiliste ringkondade kui 
ka praktikute esindajad. Teis
test riikidest on oodata osale
jaid eeskätt Leedust, Poolast, 
Tšehhist ja Soomest. Konve
rentsi kogumikus on avaldatud 
25 artiklit 31 autorilt.

Rektor Jaak Aaviksoo autasustab Eesti-Saksa teadusnä- 
dalal aulaloengut pidanud professor Walther Zimmerlit, 
kes peab TÜd konkurentsivõimeliseks. a n d re s  te n n u s

T A R T U  Ü L I K O O L I  A R E N G U K A V A

Tartu Ülikool vajab 
rahvusvahelises 
koostöös läbimurret
Erik Puura
TÜ strateegilise 
arenguplaani töögrupi juht

Euroopa Liidu raamprog- 
rammide täitjad on põhiliselt 
klassikalised ülikoolid, Tartu 
Ülikool peab nende prog
rammide võimalusi palju 
rohkem ära kasutama.

Paljude inimeste arvates 
seostub sõna “tehnoloogia” 
automaatselt teise sõnaga -  in
sener. Ja inseneriks saadakse 
ikka kusagil mujal, mitte Tartu 
Ülikoolis. Olles teinud diplomi
töö geoloogia, magistritöö kesk
konnakaitse ning doktoritöö 
keemiatehnika erialal, ei näe 
ma küll mingit vahet ega konf
likti selles, miks täpselt samade
le praktilistele teadustulemus- 
tele ei saaks jõuda mistahes kol
mes nimetatud erialavaldkon
nas, mis kõik üksteist rikasta
vad. Tänapäeval ei saagi enam 
üksteiseta eksisteerida.

Interdistsiplinaarsus

Analüüsides juba võtmesõnaks 
muutunud Euroopa teadus- 
ruumi ning selle väljaarenda
misega seonduvat teaduse ja 
tehnoloogia arengu 6. raam- 
programmi, peame tõdema, et 
Euroopa Liidu tasandil on tea
dustegevuse struktureerimine 
hoopis teine kui meie klassikali
ses ülikoolis.

Sellel on kaks põhjust. Esi
teks. Ühise teadustegevuse 
idee on Euroopas tegelikult väl
ja kasvanud Euratomi kokku
leppest, mille alusel loodi tuu
mauuringute teaduskeskused. 
1970ndate algul toimus mur
rang: tuumauuringute järele 
vajaduse vähenemisel kehastu
sid ühisteaduskeskuse instituu
did ümber ning tegelevad nüüd 
kaitsega -  kaitstakse keskkon
da, inimtervist, tarbijaid, koda
nikke. Lisaks uuritakse energia- 
probleeme ning selgitatakse 
välja perspektiivseid tehnoloo- 
giasuundi.

Teiseks. Ilmselt ongi praktili
sem teaduse ja tehnoloogia 
arengusuunad struktureerida 
probleemikeskselt -  probleemi
de lahendamisel on interdist
siplinaarsus esmatähtis.

Võimalused kasutamata

Kõrvutades Tartu Ülikooli uuri
misgruppide tegevusvaldkondi 
6. raamprogrammis defineeri- 
tutega, jääb esmamulje, et kat
tumisi on vähe ja neidki tuleb 
kunstlikult otsida. Niiviisi võib 
tekkida mulje, et raamprog- 
rammid ei olegi meie jaoks -  
meie prioriteediks olgu baas- 
teaduste säilitamine. Asjasse 
süvenedes selgub, et raam- 
programmide täitjad on suures 
osas olnud kõik needsamad 
klassikalised ülikoolid, kes ka 
raamprogrammide vahendite 
abil arenevad. Oleme puhanud 
näilikel loorberitel, olles statisti
listel andmetel kandidaatriiki- 
dest üks parimaid. Rahvusva
heliste projektide finantseeri
mise maht on alla 4% ülikooli 
eelarvest. Võrreldes Tartu Üli
kooli eelarvet arenenumate 
naaberriikide ülikoolidega, või
me väita, et võimalused on ka
sutamata. Tartu Ülikoolis on 
professoreid, kes on raamprog- 
rammides osalemise võimalu-

Rahvusvaheliste 
projektide arendus
tegevus peaks 
muutuma oluliseks.
sed ära tajunud, kuid neid pole 
palju -  lihtsalt ei jätku aega, 
paljudel ka kogemusi. Paljudes 
europrojektides osalenud prof 
Ülo Mander ilmselt ei jõua nii 
palju vorme täita, kui pidevalt 
nõutakse, muidu osaleks ta äkki 
veelgi rohkem. Paradoksina 
võib välja tuua, et 6. raamprog- 
rammi partneriotsingu süstee
mist leidsin ülikooli liikmetest 
ainsana prof Tõnu Lehtsaare 
nime.

Projektide arendustegevus

Välja on pakutud mõte käivita

da Tartu Ülikoolis väga tugev 
rahvusvaheliste projektide 
arendusgrupp, mis tegeleks 
eelkõige nende projektide väl
jaarendamise, täitmise organi
seerimise ning aruandluse kor
raldamisega. Siin on aga jällegi 
üks aga -  olen praegu veendu
nud, et läbimurre saabub vaid 
juhul, kui vastava tegevuse si
suline juhtgrupp luuakse tuge
vate teaduskogemustega, soo
vitavalt doktorikraadiga ini
mestest. On vaja suurt tööd nii 
ülikooli uurimisgruppide kui ka 
partnerite tasandil -  infootsing, 
analüüs, koolitus, läbirääkimi
sed, konkreetne projektiaren- 
dus ning professorid ei peaks 
enam kulutama aega vormide
ga mööda ülikooli jooksmiseks.

Millest siis alustada? Ülimalt 
lihtne. Kõigepealt tuleb sellele 
plaanile leida finantseerija.

K O M M E N T A A R

Projektiarendus tähtis
M adis S a lu veer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

ELi teadus- ja arendustegevuse 
raamprogrammide arengus on 
selgelt näha suundumust prob- 
leemikesksusele -  tasub vaid 
võrrelda 4. ja 6. raamprogram- 
mi ülesehitust.

TÜ on seni olnud Eesti suu
rim raamprogrammide projek
tide taotleja ja elluviija. Samas 
on ilmne, et 6. raamprogramm 
seab ühistegevuses osalemiseks 
täiesti uusi praktilisi nõudmisi -  
konsortsiumilepingud eelda
vad lepingute väljatöötamisel 
tugevat juriidilist abi; konsort
siumitele antud finantsvabadus 
eeldab partneritepoolset äär
miselt tugevat projektide fi- 
nantsettevalmistust ning -kont- 
rolli nende elluviimisel.

Lähtudes Euroopa Komisjoni 
seisukohast, et keskmiselt saab

ühes konsortsiumis olema 15- 
20 partnerit, eeldab sellise pro
jektijuhtimine väga tugevat va
rasemat projektijuhtimise ko
gemust ning oskusi sellise kee
rulise organisatsiooni töö koor
dineerimisel. Et tegemist on vä
hemalt täiskoormusega, kui 
mitte enamaga, seab see selged 
piirangud ka ajalisele ressursile
-  selle töö kõrvalt ei ole võimalik 
tegelda õppe- ega teadustööga.

Kui TÜ ise ei võta ette selle 
valdkonna arendamist, siis al
gatab selle erainitsiatiiv. Esime
sed sellist teenust pakkuvad 
projektorganisatsioonid on Tar
tus juba tekkinud, mis on otse
ne viide selle valdkonna võima
lustele.

TÜ kas arendab neid võima
lusi ise või peab osa projektikir- 
jutamise ja/või projektijuhtimi
se teenusest tulevikus hoopis 
“sisse ostma” -  seda aga ilmselt 
kallima hinnaga.

Psühholoogia osakonna 
vilistlaspäevad
llla r i Lään

Täna algavad TÜ psühholoo
gia osakonna vilistlaspäe
vad, kus vilistlased saavad 
töötada erialasektsioonides 
ja töötoas ning osaleda 
psühholoogiakonverentsil.

Kaks päeva kestvad ülikooli 
psühholoogide vilisdaspäevad 
algavad psühholoogia osakon
na lahtiste uste päevaga ning 
tööga erialasektsioonides. Eri- 
alasektsioonide teemade hul
gas on kliinilise, organisatsioo
ni- ja vanglapsühholoogi kooli- 
tus- ja kutsenõuete arutelu 
ning TÜ psühholoogia osakon
na uue õpiku “Psühholoogia 
gümnaasiumidele” arutelu.

Samal päeval toimub töötuba 
kriisipsühholoogia teemadel,

saab ka külastada kognitiiv-käi- 
tumisteraapia loengut.

Laupäeval toimub keemia
hoone ringauditooriumis psüh- 
holoogiakonverents, kus aka
deemilise loengu peab John 
Beny Kanadast Queens’i Üli
koolist teemal “Kultuuri oman
damine ja kohanemine plura
listlikes ühiskondades”.

Ettekande peavad ka prof 
Jüri Allik, Mait Raava, Anu Alu
oja ning Eesti Psühholoogide 
Liidu uued liikmed.

TÜ psühholoogia osakonna 
vilistlaspäevi korraldavad üli
kooli psühholoogia osakond ja 
Eesti Psühholoogide Liit.

Ürituste täpne kava on Eesti 
Psühholoogide Liidu kodulehe
küljel www.epl.org.ee/ 
index.php?page=ajakava.

UT K U S I B

Millest räägitakse
psühholoogide
vilistlaskonverentsil?
Vastab Eesti Psühholoogide 
Liidu president Aune Valk:

Psühholoogiakonverentsi 
peaesinejaks on maailmakuu
lus kultuuridevahelise psühho
loogia prof John Berry (pildil) 
Kanadast Queensi Ülikoolist.

Berry on tuntud kui maail
mas enim kasutatud kultuuri
devahelise psühholoogia õpi
kute autor, Kanada multikul
tuurilise ideoloogia üles välja
töötajaid, tippuurija akkultu- 
ratsiooni ja sellega seonduva 
kohanemise valdkonnas. Ette
kanne “Kultuuri omandamine 
(ehk akkulturatsioon) ja koha
nemine pluralistlikes ühiskon
dades” võtab kokku akkulturat- 
siooniteooria põhiseisukohad.

John Beny akkulturatsiooni- 
teooria järgi võib inimene sa
maaegselt edukalt olla kahe 
kultuuri kandja, millist valikut 
nimetab ta integratsioonistra- 
teegiaks -  mõiste, millest Eestis 
viimasel viiel aastal on väga sa
geli juttu olnud. Kohanemise

edukus uues kultuuris sõltub 
mitmest asjaolust, sh akkultu- 
ratsioonistrateegiast, indivi
duaalsetest omadustest, kahe 
kultuuri erinevustest, aga ka 
vastuvõtva kultuuri hoiakutest. 
Berry on esinenud Tartus kon
verentsil ka neli aastat tagasi, 
mil ta pidas nädalase loengu
sarja tudengitele. Üks Berry põ
himõtteid on “People Iive 
differendy but equally well”.

Kohviku juhataja Monika Täht loodab tudengitele 
meelepärast sööki-jooki ja muusikat pakkuda, v a r je  s o o ta k

Raatuse ühikas on 
avatud kohvik
V arje  S oo tak

Teist nädalat on avatud Raa
tuse tänava üliõpilaselamus 
kohvik Mamman.

Juhataja ja peakokk Monika 
Täht selgitas, et tegelikult on 
see söögikoht midagi bistroo, 
pubi ja klubi vahepealset. “Ta
hame, et tudeng saaks nii hom
mikuti putru süüa, lõunal käia 
kui ka õhtul siin istuda ja muu
sikat kuulata.” Muusikavalikust 
tahetakse pakkuda klassikalist 
rokki.

Menüüga saab tutvuda juba 
tänaval olles. Puder maksab 8 ,

borš 13, kartuli- ja hakkliha- 
vorm 18.50/33 kr jne.

“KÕik toidud peale mõnede 
saiade valmistame ise koha
peal,” üties juhataja.

Kell kaks päeval, mil UT koh
vikus pildistamas käis, ajasid 
tudengid oma asju õppehoone
tes, kohvikus neid veel polnud. 
“Õhtupoolikul hakkab küll neid 
siia tulema, päeval on rohkem 
muud rahvast,” rääkis Monika 
Täht.

Kohvik Mamman on avatud 
esmaspäevast reedeni kl 8-23, 
laupäeval ja pühapäeval kl
11-23.

mailto:lleppik@ut.ee
http://www.hm.ee
http://www.entk.ee
mailto:eelkonverents@hot.ee
mailto:foomm@entk.ee
http://www.epl.org.ee/
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Looduskaitsering käis Valgevenes
Taavi Nuum
geograafia 5. aasta 
üliõpilane

Tartu üliõpilaste looduskait
seringi bussiekspeditsioonil 
Valgevenemaale osales ligi 
70 tudengit.

Looduskaitseringil on hea 
tava minna sügise saabudes 
naaberriike avastama. Varem 
oleme tundma õppinud Lätit ja 
Leedut ning oleme läbinud tee
konna Valge mere äärde mööda 
imekaunist Karjalat.

Sellel aastal oli ekspeditsiooni 
sihtriigiks Valgevene, mis oli 
paljudele üks suur mõistatus.

Ühtekokku kestis ekspedit
sioon 9 päeva, mille kestel läbiti 
Valgevene pinnal ligi 1500 kilo
meetrit, nägemata jäi vaid riigi 
põhja-, kirde-ja idaosa.

Valgevene looduskaitsealad

LOOD USKA I TSER I NGI
RE I S
2 8 .  S E P T E M B R I S T  
6.  O K T O O B R I N I

Tartu-Braslavi järvistu- 
Dzierzinski mägi-Minsk- 
Bobruisk-Tšernobõlimaa- 
Mozõr Pripjat-Belovežje- 
Brest-Bielowieza (Poola)- 
Vilnius-Tartu.

U U D I S E D

Ihtüoloogia ja 
kalanduse profes
soriks valiti 
Toomas Saat
TÜ nõukogu valis ihtüoloogia ja 
kalanduse professoriks mere
instituudi direktori ja senise 
hüdrobioloogia professori Too
mas Saadi (sünd 1954).

Saat lõpetas TÜ bioloogi-zoo- 
loogina (kiitusega) 1978, bio
loogiakandidaat 1984. aastast. 
Töötanud Läänemere Kalama- 
janduse TUIs, 1982-1997 üli
koolis vanemõpetaja, dotsendi 
ja kateedrijuhatajana, zooloo
gia muuseumi direktorina, 
1922. aastast professorina. 
1998. aastast on ta mereinsti
tuudi direktor.

Peamised uurimisteemad: 
kalad ja teised alamad selgroog
sed, kalakoosluse struktuur, 
oogeneesi lõppstaadiumi hor
monaalne regulatsioon jm.

Kohvrigalerii
Tartu Saksa Kultuuri Instituu
dis avatakse täna kell 19 kohv
rigalerii.

Saksa kunstnik Christian Ivar 
Hammerbeck, kes elab ja töötab 
nii Eestis, Norras kui ka Saksa
maal, käis välja idee luua Tartu 
Saksa Kultuuri Instituuti kohv
rigalerii.

Galerii asub väikeses ruumis, 
kus saab eksponeerida nii palju 
töid, kui palju suudetakse 
kohvriga kohale tuua. Asja 
mõte on elavdada kontakte 
Saksa ja Eesti ning ülikoolilinna 
elanike vahel.

Esimesena eksponeeritakse 
Saksamaal väga tuntud foto
graafi Manfred Vollmeri (Es
sen) fotonäitust “Eestimaa -  
mosaiik”.

Akadeemia näitus
23. oktoobril avati TÜ Raamatu
kogus ajakirja Akadeemia näi
tus “Akadeemia Tegu”.

Näitus annab ülevaate nii
hästi sõjaeelsest Akadeemiast, 
mis ilmus 1937-1940, kui ka 
1989. aastast taasilmuma ha
kanud Akadeemiast -  kirjastu
se Perioodika ja Eesti Kirjanike 
Liidu kuukirjast Tartus.

Omaette väljapanekud on 
Akadeemia asutamisest, toime
tuse liikmetest ja asukohtadest, 
samuti ajakirja kolleegiumist. 
Välja on pandud Akadeemiaga 
seotud inimeste pildid, Akadee
mia arenemist kajastavad do
kumendid, pooltoimetatud kä
sikirjad jpm, samuti kõik ilmu
nud Akadeemia numbrid.

Näituse lahtioleku ajal on või
malik soodsalt vormistada Aka
deemia otsetellimusi. Iga äri
päev kell 15-17 töötab näitusel 
Akadeemia interaktiivne veebi- 
punkt.

Näitus jääb avatuks 20. no
vembrini.

Tartu lähedal on 
uus matkarada
Jänese rada on ligi 5 km pikk. 
Matkajatele on ette valmistatud 
5 puhkekohta, kus saab väsi
nud jalgu puhata, lõket teha 
ning piknikku pidada.

Rada on looduslikult väga va
heldusrikas, läbides nii kalda- 
võsa, kaasikuid, kuusetukki kui 
heinamaid.

Nautida saab vaateid jõele, 
vastaskaldail asuvaile Kvis- 
sentalile ja Rannale.

Matkaraja lõppu tähistab 
laavu, kus on võimalik sõprade 
seltsis mõnusalt aega veeta. 
Neil, kes jalgsi alguspunkti ta
gasi matkamist paljuks peavad, 
on võimalus Tartusse sõita bussi 
või taksoga või pugeda maga
miskotti ning veeta öö laavus.

Võrreldes Eestiga, on Valgevene 
loodus märksa üksluisem. Lõu
napoolse tasandikuala (Polesje) 
pinnakate koosneb peamiselt 
lõssist, mis muudab selle ala aga 
äärmiselt erosiooniohtlikuks 
ning raskesti haritavaks. Üks
luisel Iössitasandikul on meeldi
vaks erandiks Mozõri ovraagide 
looduskaitseala. Tegemist on 
ligi 80 meetri sügavuste sälkor- 
gudega.

Üks suuremaid looduslikke 
alasid on Pripjati soolooduskait- 
seala, mis oma jõeluhtadega 
meenutab Emajõe suursood. 
Tegemist on tähtsa linnualaga.

“Vallutasime” ka Valgevene 
kõrgeima tipu Dzierzinski mäe, 
mis asub Otepää kõrgustikule 
samasel Minski saarkõrgustikul 
ja mille tipp ulatub 345 meetrit 
üle merepinna. Üllatuseks tuli 
vahest see, et Valgevene kõr
geim tipp asus sovhoosi maha
kantud tehnika ladustamisplat- 
sil ning turismiobjektina tal 
väärtus puudus.

Belovežje looduskaitseala on 
Euroopas veel ainukesi paiku, 
kus elutseb euroopa piison, kes 
50ndate alguses oli juba kadu
nud, kuid nüüdseks on inimene 
tema asurkonda suurendanud.

Keskkonnakaitsest

Keskkonnaprobleemidega tut
vumiseks kohtusime Minskis 
kohalike keskkonnaorganisat- 
sioonide esindajatega. Suurim 
probleem on jätkuvalt Tšerno- 
bõli katastroofist tingitud radio
aktiivsus ning saastatud piir
konnas toodetud toiduained tu-

Ilmub "Interlitteraria" 
uus number
Täna kell 15 esitleb Eesti 
Võrdleva Kirjandusteaduse 
Assotsiatsioon uues keelte
majas oma rahvusvahelise 
aastaväljaande “Interlittera
ria” uut numbrit.

TÜ maailmakirjanduse prof 
Jüri Talveti (pildil) sõnul on 
seekordne number pühenda
tud draamale teemal “Maailma 
draama 21. sajandi lävel: tra
ditsioon ja avangard”. Väljaan
de kaks köidet sisaldavad 35 
artiklit 16 maa õpetlastelt -  ing
lise, prantsuse, saksa ja hispaa
nia keeles. Kaastöid on Prant
susmaalt, USAst, Itaaliast, In
diast, Hiinast, Venemaalt, Nor
rast, Lätist, Koreast jm.

“Eestit esindab kogu meie 
draama- ja teatriuurijate pare
mik (Jaak Rähesoo, Luule 
Epner, Mardi Valgemäe, Piret 
Kruuspere, Jaan Undusk jt),” 
ütles prof Talvet. “Kogumik, mis 
koondab EVKA samateemalise 
rahvusvahelise konverentsi

(Tartu, 2001) materjale ja lisab 
muudki, võimaldab saada aimu 
maailma draama ja teatri otsin
gutest uue aastatuhande ha
kul.” Talveti sõnul peaks see 
võrdselt huvi pakkuma teatri- 
teadlastele ja lavastajatele, teo
reetikutele ja praktikutele, aga 
ka laiemalt kõigile neile, keda 
erutab teatri ja lavalise sõna
kunsti maagia.

Valgevenesse sõideti tänapäevase bussiga, mitte niisugusega.

ACADEMIA GUSTAVIANA  
KA ISERLIC HE U N IV E R S ITÄ T DORPAT

Johann Friedrich Parrot 1791-1841
Johann Jacob Friedrich Wil
helm Parrot jätkas Tartu Üli
koolis oma isa, G. F. Parroti 
tööd füüsika alal.

Fr. Parrot sündis 14. oktoobril 
1791 Karlsruhes, õppis 1807- 
1814 Tartu Ülikooli arstitea
duskonnas ning sai siin medit
siini-ja kirurgiadoktori kraadi.

Üliõpilasena võttis ta osa prof 
M. Engelhardti Kaukaasia ja 
Krimmi ekspeditsioonidest. 
Reisidel tehtud füüsikalis-geo- 
graafiliste uuringute trükis 
avaldamise eest valiti 1816 Pe
terburi TA korrespondentliik
meks. Oli 1821-1826 arstitea
duskonna füsioloogia- ja pato- 
loogiaprofessor ning pärast isa 
lahkumist füüsikaprofessor 
(1826-1841), ka rektor.

Parrot tegi mitu uurimisreisi 
Püreneedesse, Alpidesse ja

tõusis esimesena 1829 Ararati 
tippu (5156 m). Oma viimase 
reisi sooritas ta 1837 Nordkapi
le, et uurida Maa magnetismi.

Parrot suri Tartus 3. jaan. 
1841 ja on maetud Vana Jaani 
kalmistule. Parrot kirjutas huvi

tavaid reisikirjeldusi ja uuri
muste kokkuvõtteid, näiteks 
teose “Die Reise nach Ararat” .

Tema tähtsaimad teadustööd 
on reisidel tehtud geofüüsikali
sed vaatlused ja mõõtmised, 
mis paistavad silma suure täp
susega. Enda konstrueeritud 
reisibarom eetri abil määras ta 
igilume kõrgused Püreneedes 
ja Alpides, samuti Ararati mäe 
kõrguse. Samuti tegi ta Araratil 
ja Nordkapil täpseid Maa mag
netismi mõõtmisi portatiivse 
pendliga, mis oli nagu baromee- 
tergi tema jooniste järgi valmis
tatud ülikooli töökojas. Baro
meeter kujunes tõeliseks Tartu 
Nokiaks -  omal ajal kasutati 
seda mitmes Vene meteoroloo
gia observatooriumis ja seda 
valmistati ka Peterburi meistri
te töökodades.

m l.
Valgevene kõige vaesemaks 

ja traagilisemaks piirkonnaks 
ongi praegu Gomeli oblast, mis 
enim kannatas TDemobõli ka
tastroofi tõttu. Peale tuuma
reaktori plahvatust on tühjaks 
tõstetud 34 küla, millest ühte 
Õnnestus meil seadusnooti eira
tes ka kaeda.

Kohtumisel keskkonnaminis
teeriumi ametnikega võis aga 
aimata, kuivõrd kindlakäeliselt 
ja ainuisikuliselt juhib riiki pre
sident LukaDenko.

Tasand ikulisel Valgevene
maal laiuvad suured põlluaiad, 
põldu haritakse siiani kollektiiv
selt. Paljud meie reisiliikmed 
olid omal ajal kolhoosides kar
tuleid võtnud, nende aegade 
”mälestuseks” toimus hoogtöö- 
päevak sovhoosi linapõllul.

Meie ülesandeks oli linavihtude 
köitmine ning autokasti lennu
tamine.

Linnapilte
Minskis oli üks eredamaid ette
võtmisi linnasauna ühiskülas- 
tus. Vene rahvusest inimesed 
on teada-tuntud saunaarmas- 
tajad ning oma ala eksperdid. 
Usutavasti jõudsid paljud kõrva 
taha panna oskuslikke nõuan
deid. Tutvudes õhtuse Minski 
eluga, nägime, et Valgevene 
noorte väga levinud ajaveet- 
misviis on juua pargipingil alko
holi ja veeretada jutulõnga. 
Meil levinud pubikultuuri on 
seal pingsalt tagasi tõrjutud. 
Kirjanduses puulinnaks titulee
ritud Bobruiskis pidime pettu
ma, sest meie silmapaarid nä
gid seal vaid kivimaju. Piirilinna

Bresti uhkuseks on kindlus, 
kuhu on rajatud II maailmasõja 
memoriaal ja mis ülistab nõuko
gude armee vapmst.

Kaubavalik linnades tekitas 
paljudes nostalgiat, sest pudelis 
piim, tuubis marmelaad või ka 
tühi poelett ei ole olnud meile 
võõras. Raske oli harjuda äär
miselt suurte hindadega, sest 1 
Eesti kroon võrdus ligi 115 Val
gevene rublaga. Lõunasöögi 
eest tuli ligi 3000 rahaühikut 
välja käia. Ja poemüüjad olid 
äärmiselt tigedad, suhtumine 
oli umbes selline, et mis õiguse
ga üldse minu käest midagi kü
sitakse. Olgugi, et müüjaid on 
rohkem kui Eesti toidupoodi
des, kulub vajaliku kättesaami
seks palju rohkem aega ja ka 
närve. Samas võib tänavatel ko
hata palju vastutulelikke inime

si, kes on nõus sind aitama.

Tudengireis

Tudengireisile omaselt püüdsi
me läbi ajada võimalikult oda
valt ning seetõttu veetsime kõik 
kaheksa ööd telkides. Telkimis- 
paiku oli vägagi erinevaid: kol
hoosi õunaaed, veehoidla kal
las, karjamaa, maisipõld, met- 
sasalu. Lõkkel toiduvalmista
mist said proovida ka need, kes 
seda eelnevalt kunagi polnud 
teinud.

Reisi kordaminekus mängis 
oma osa kindlasti ka soodne ilm, 
sest meid saatis tore vananais- 
tesuvi. Katsumuseks vähem ka
rastatutele olid aga paar öökül
maga ööd. Samaselt meil valit
senud põuale oli ka Valgevenes 
olnud suur põud ning põllud 
tolmasid veel kuivusest.

Külaelanikud olid igal pool lahked, juhatasid teed ja 
poseerisid meelsasti.

Kolhoositöö aegu tuletas vilistlastele meelde hoogtöö- 
päevak Valgevene linapõllul. 4 x  lo o d u s k a i ts e r in g i  a r h i iv
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Õ N N I T L E M E

25

Triinu Rätsep,
riigihangete spetsialist -  28. 
oktoober

30

Ülo Maiväli, 
teadur -  26. oktoober 
Margit Raudsepp, 
õppekorralduse spetsialist -
28. oktoober 
Riina Runnel, 
assistant -  28. oktoober 
Talvi Kallasmaa, 
projektijuht -31. oktoober 
Kaia Linkberg, 
sekretär -  31. oktoober

35

Katri Raik,
Narva kolledži direktor -  26.
oktoober
Anu Remm,
vanemlaborant -  26. oktoober

40

Marju Lepajõe, 
teadur -  28. oktoober 
Ain Vellak,
botaanikaaia direktori asetäitja
-  30. oktoober

50

Heiki Epner,
tehnoloogiadirektor -  25.
oktoober
Anu Lõhmus,
riigihangete jurist -  27.
oktoober
Sirje Madisson,
raamatukoguhoidja -  30.
oktoober

55

Rein Hiob,
teadur -  25. oktoober 
TÕnu Linno, 
valvur -  27. oktoober

TU P S Ü H H O L O O G I A  O S A K O N N A  
V 1 L I S T L A S P Ä E V A D
25. - 26. oktoobril 2002 Tartus

R 25. oktoober
Lahtiste uste päev TÜ psühholoogia osakonnas
10-11 registreerumine Tiigi 78 r 332
11-13 töö erialasektsioonides 
11-14 töötuba
14-16 töö erialasektsioonides
19-22 vilisüasõhtu

L 26. oktoober
9.30-16.20 psühholoogiakonverents Keemiahoone ringaud. 

226, Jakobi 2
9.30-10 Registreerimine
10.15-11.15 John Berry (Queens’i Ülikool, Kanada) akadee

miline loeng “Kultuuri omandamine ja kohane
mine pluralistlikes ühiskondades”

11.15-11.45 stendiettekanded 
11.45-13.15 ettekanded
14.30-16.10 uute eesti psühholoogide liidu liikmete ettekan

ded

Info ja registreerimine: psühholoogia osakond Tiigi 78 r 334, 
tel 07 375 902, e-post: departm@psych.ut.ee, www.epl.org.ee.

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Stefan Silbernagl,
Florian Lang.

Color Atlas of 
Pathophysiology.

Georg Thieme Verlag 2000

TÜ Raamatupood,
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16, 
www.ut.ee/Raamatupood 
Ülikooli liikmeskonnale 
hinnasoodustus 10%! 
Võõrkeelse kirjanduse 
tellim ine.

ажашршя

C olo r A tlas o f

Pathophysiology I

L U U L E E T E N D U S  V I I M A S T  K O R D A

Karl Ristikivi 90. sünniaastapäevale pühendatud Tartu Üliõpi- 
lasteatri luuleetendust ‘”Kõigi teede pikkus ajas on võrdne” saab 
näha viimast korda 30. oktoobril kell 19 Teatrilaboris (Jaama 
14).

Etendus on tehtud Ristikivi “Hingede öö” ja “Inimese teekonna” 
ainetel.

Lavastaja Kalev Kudu, loevad ja laulavad Auli Auväärt, Silja 
Helistvee, Anu Viks, Anne Roovere, Sven Heiberg, Andreas 
Aimse, Kristjan Kaljund ja Tairi Leis.

Pileteid saab osta enne algust kohapeal, hind 25 kr.

Etendus kestab umbes 45 minutit.

Tartu Üliõpilasteater 
www.ut.ee/teater 

tartu.yliopilasteater@mail.ee 
Tel. 055 696 846.

Külaliste vastuvõtmisel on reegliks viisakus
M aarja  Piid

Kuna ülikoolis käib järjest 
rohkem väliskülalisi, juhtub 
aeg-ajalt ka “apsakaid” nen
de vastuvõtmisel. Sestap 
oleks otstarbekas meenuta
da, mida väliskülalisi kutsu
des ja võõrustades silmas 
pidada.

Kindlaid reegleid konverent
side korraldamise ja välisküla
liste võõrustamise kohta ülikoo
lis ei ole. Välja on küll töötatud 
konverentside kord, ent vastu 
pole seda veel võetud. ELi ja 
ettevõtlussuhete talituse pea
spetsialisti Madis Saluveeri sõ
nul on peamine reegel, et küla
lisi tuleb vastu võtta viisakalt, 
selle reegli sisu jääb iga võõrus
taja enda otsustada.

Ülikooli peahoone infolauas 
puututakse kokku enim selliste 
probleemidega, et inimene ei 
tea täpselt, mida ja keda ta otsib 
(“Mulle öeldi, et ülikoolis pida
vat olema mingi...”) või on pos- 
tipakkidel aadressiks lihtsalt 
Tartu Ülikool ja inimese pere
konnanimi, ent samanimelisi 
õppejõude või töötajaid on eri 
struktuuriüksustes kaks-kolm. 
Siiski on ka üksikuid juhuseid, 
kus välismaalane on tulnud 
peahoonesse konverentsile 
(teades, et see on Tartu Ülikoo
lis) ning infolaua töötajad ei tea, 
millises osakonnas ja ülikooli 
hoones üritus toimub.

Madis Saluveeri sõnul unus
tatakse sageli, et inglise või

Peahoone infolauast jagatakse teavet nii tudengitele kui ka T Ü  külalistele, v a r je  s o o ta k

muud keelt kõnelev inimene ei 
pruugi aru saada eestikeelse
test nimedest ja allüksuste ni
metustest. Lisaks tuleks kind
lasti kokku leppida, millises all
üksuses ja kellega külaline koh
tub ja see info tuleks talle anda 
ka kirjalikult, näiteks e-postiga. 
Samuti ei piisa ainult aadres
sist, kuhu tulla, sest paljudes 
hoonetes on mitu allüksust.

Veel rõhutas Madis Saluveer, 
et info hulgas peaks kindlasti 
olema märgitud, kus toimub re
gistreerimine, kus peetakse et

tekanded, kohvipausid jm. Ots
tarbekas on panna hoones välja 
ka viidad, kus mingi üritusega 
seotud ruum asub, samuti va
rustada korraldajad või osakon
na sekretärid nimesiltidega, et 
külalised näeksid, kellelt saab 
infot küsida, kelle poole prob
leemidega pöörduda.

Lisaks ürituste toimumise aja 
ja koha teatamisele oleks otstar
bekas anda nii peahoone kui ka 
oma õppehoone infolaua kon
taktisikute numbrid, kellega 
ühendust võtta, kui külaline

jõuab Tartusse pärast tööpäeva 
lõppu. Kui inimene ei taha, et 
tema mobiiltelefoni numbrit in
folauast jagatakse, tuleks sellest 
infosekretärile teatada ja anda 
muud “hädaolukorras” kasuta
tavad koordinaadid.

Ehkki ülikoolis ei ole kohus
tust kedagi oma väliskülalistest 
teavitada, on mõttekas oma 
osakonna või dekanaadi külali
sed registreerida -  see hõlbus
tab ka statistika tegemist ülikoo
li külastanud teadlaste ja õppe
jõudude kohta.

ACTA DIURNA I TEATED W KINOS ILLUSIOON № KONTSERT
25. oktoobril kell 9-15 on raama
tukogus KORISTUSPÄEV.

25. oktoobril kell 14.15-15.45 esi
neb ph 139 seminaris “Keel, 
kommunikatsioon ja kognitiiv- 
sus” prof Arvo Krikmann käsitlu
sega Rosamund Mooni raama
tust “Fixed Expressions and 
Idioms in English". Loeng on 
muuhulgas ühes inglise keele 
korpuses (ca 18 000 000 sõna) 
sisalduvast püsiühendite aine
sest ning selle esialgse analüüsi 
katsest.

25. oktoobril kell 18 aulas TÜ 
370. asutamispäeva puhui Hor- 
tus Musicuse kontsert. Tasuta.

26. oktoobril peetakse kella 
10-17 Eesti üliõpilaste võrkpalli 
meistrivõistluste finaalturniir Tartu 
Ülikooli Spordihoones (Ujula 4). 
Huvilistele on vaba sissepääs. 
Äärmiselt soositud on võistkon
dade fännklubide ja kaasaelaja
te Tartusse finaalturniirile tulemi
ne. Võistlustejärgne autasustami
ne ja pidu toimuvad Tartus 
spordipubis Manhattan.

27. oktoobril peetakse kella 
10-17 Eesti üliõpilaste korvpalli 
meistrivõistluste finaalturniir Tartu 
Ülikooli Spordihoones (Ujula 4). 
Poolfinaalid algavad kell 14.30, 
finaalmäng 15.30. Sellele järg
neb autasustamine. Pealtvaata
jad on oodatud, prii sissepääs, 
oma kõrgkooli koondised vaja
vad toetust fännklubide näol! 
Info: Tiina Beljaeva, EASL, 07 
333 233, 052 57 624.

KAITSMISED
1. novembril kell 14.15 kaitseb 
Tõnu Luik filosoofia osakonnas 
Lossi 3-223 magistriväitekirjana 
oma 2002. aastal “ Ilmamaa” kir
jastuselt ilmunud monograafiat 
“Kõnelda filosoofiast” . Oponent 
prof Ülo Matjus. Info: Ruth Jürjo, 
tel 375 314.

28. oktoobril toimub Hiiumaa 
gümnaasiumiõpilaste tutvumis- ja 
õppereis Pärnu kolledžisse. Info: 
Tiiu Heldema, ülikooli esindaja 
Hiiumaal, tel 046 31 188.

30.- 31. oktoobrini jätkub Järva-, 
Jõgeva-, Rapla-, Viljandi-, Lää
ne- ja Ida-Virumaa muuseumi
töötajate täienduskoolitus Türi 
kolled»is. Info: Helle Randoja, 
helle@tc.ut.ee.

1. novembril kell 12 toimub kõrg
koolide infopäev “Teel kõrgkoo
li” Jõhvi Gümnaasiumis. Üritus 
koostöös Ida-Virumaa info- ja 
nõustamiskeskusega. Info: Maire 
Merioja, ülikooli esindaja Ida-Vi- 
rumaal, tel 033 21 217.

2. novembril kell 16 kogunevad 
vilistlaskoondise Ida-Viru vilistla
sed Jõhvi Mihkli kirikusse, et tut
vuda kiriku ajaloo ja müürikäiku- 
dega. Kell 17 algab hingede
päeva kontserti, kus esinejateks 
on Roland Lill (viola da gamba) 
ja Irina Zahharenkova (klaves
siin). Vajalik eelregistreerimine! 
Info: Maire Merioja, TÜ esindaja 
Ida-Virumaal, tel 033 21 217, 
ty@ivmv.ee.

29. oktoobril kell 12-14 peab 
Kari Liiri Euroopa Kohtust 
luridicumi aud 103 avaliku loen
gu Euroopa Kohtu rollist, funkt
sioonidest ning EL liikmesriikide 
keelte kasutamisest Euroopa 
Kohtus. Kõik huvilised on teretul
nud. Loeng võiks eriti huvi pak
kuda juristidele, kes on huvita
tud töötamisest Euroopa Kohtus 
juriidilise personali või tõlkidena.

LOENGUD
30. oktoobril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 Õpetatud Eesti Seltsi 
ettekandekoosolek. Esineb TÜ 
rahvaluule doktorant Tiia Ristolai- 
nen teemal “Aspekte surmakul- 
tuuri muutustest Eestis”.

www.hot.ee/kinoillusioon

30. oktoobril kell 20 näitab Üli
kooli Filmiklubi Illusiooni kohvikus 
filmi “Detector” (Norra 2000). 
Film on norra keeles ja inglis
keelsete subtiitritega.

Lilo ja Stitch. Kell 12.30, 14 
Lotomadin. Kell 15.30, 19.20 
Mõrva ABC. Kell 17.15, 21

Eelteave: Ungari filmipäevad 4,-
6. november

CinEd@ys -  Euroopa Filmipä- 
randi Nädal 13.-19. nov

Pühapäeval, 27. oktoobril kell 16 
esinevad Vanemuise Kontserdi
majas Ivo Posti (kontratenor) ja 
Urmas Taniloo (orel). Kavas 
Bach, Händel, Carissinei, To
bias, Luzzi, Tosti.
Piletid 60 ja 30 krooni.

Neljapäeval, 31. oktoobril kell 19 
Tartu Peetri kirikus hingedepäe
va kontsert. Esinevad tütarlaste
koor Ellerhein, Eesti Rahvus
meeskoor ja Eesti Riiklik Süm
fooniaorkester, dirigent Andres 
Mustonen. Kavas Mozarti Reek
viem KV 626.
Pilet 30 krooni.

ЫшгШЖт nr 10

Jürgen von Ungem-Stemberg.
750 aastat Eestimaa rüütelkonda: 

Ajalooline bilanss
Margus Laidre.

Võitmatu, kes suri kopsupõletikku: 
Karl X Gustavi tõusja langus

Dietrich A. Loeber.
Molotovi-Ribbentropi pakti õiguslikud tagajärjed: 

“Minevikust jäänud probleemidest ülesaamise”
kohustuse kohta.

Enn Sarv.

Jüri Talvet.

Linnar Priimägi.

Thomas Andreas Põder.

Vorkuta —  vangide maa.

Luulet 

Lõpmatu 14

Usu keele metafoorsus: 
Fundamentaalteoloogiline uurimus. 

Lynn Zimmer, John E Morgan.
Kanep — müüdid ja faktid

Craig Reinarman.
Miks Hollandi uimastipoliitika ohustab USAd? 

Timo Virtanen.
Uimastite varasest proovimisest 

Tallinna vene noorte hulgas
Matt Ridley.

Genoom: ühe liigi autobiograafia 
kahekümne kolmes peatükis. VII

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

mailto:departm@psych.ut.ee
http://www.epl.org.ee
http://www.ut.ee/Raamatupood
http://www.ut.ee/teater
mailto:tartu.yliopilasteater@mail.ee
mailto:helle@tc.ut.ee
mailto:ty@ivmv.ee
http://www.hot.ee/kinoillusioon
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht


TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT

UNIVERSITAS
NR. 34 (2112)

1. november 2002

TARTUENSIS
R t M M O S U

TASUTA

SIIH4EKSEMP LAR

Uuel teabel on ka 
hinnalipik küljes
Miks on vaja TÜ tehnoloogiainstituuti?
Varje  S oo tak

TÜ tehnoloogiainstituudi 
{TÜTI) direktori prof Mart 
Ustavi arvates ei ole teadla
sed veel aru saanud sellest, 
et nende loodud uuel infor
matsioonil ei ole mitte ainult 
tunnetuslik väärtus, vaid ka 
hinnalipik.

“Seoses meie ühiskonna 
omandisuhete muutumisega 
on võimalik teadlaste loodud 
uus teadmine muuta millekski 
materiaalseks, mille saab teine 
inimene oma tarbeks ära kasu
tada ja selle kasutamise eest ka 
maksta,” nentis Ustav.

“Kogu ühiskonna arengus on 
oluliselt muutunud teadmiste- 
põhise majanduse roll. Bioteh
noloogia, elektroonika, infoteh
noloogia, materjalitehnoloogia 
jm on tohutult meie ühiskonda 
mõjutanud. Minge elektrooni
ka- või arvutipoodi, vaadake, 
mida lapsed koolis õpivad, ja te 
näete, kuivõrd palju on meie 
elu muutunud.”

Mõtteviisi muutus

“Enamik õppejõude on aga oma 
hariduse ja mõtteviisi omanda
nud nõukogude ajal, kus oman
disuhted lähtusid teistest põhi
mõtetest -  kõik kuulus riigile ja 
rahvale, samal ajal justkui mitte 
kellelegi,” ütles Ustav. Seepä
rast peabki ta väga oluliseks 
teadlaste mõtteviisi muutumist 
ja ülikoolis loodava teaduspro- 
dukti kommertsiaalset väärtus
tamist.

Kui ülikoolid ei teadvusta, et 
ühiskond ootab neilt ka kaasa
löömist ühiskonna elukvaliteedi 
parandamise], siis jäävad nad 
tagaplaanile. “ Ja ülikoolid jää
vadki lõpmatuseni halama raha 
vähesuse üle. Aga raha ei jätku 
kunagi,” lisab Ustav.

Ustavi sõnul on Tartu Ülikool

aru saanud, et ta on ka mate
riaalseid väärtusi genereeriv 
jõud, sest vastasel juhul poleks 
instituuti sündinud.

Uue teadmise kasutamine

Prof Ustav räägib, et kui seni oli 
teadlastele ainus kriteerium 
jõuda oma teadmiste publitsee
rimiseni, siis uue mõtteviisi juu
res saab oma loomingut kasuta
da uute leiutiste, toodete tege
miseks. “Kui teadlased avalda
vad oma teadustöö tulemusena 
loodud uue teadmise teadus
ajakirjas ilma seda eelnevalt 
kaitsmata kui intellektuaal
omandit, siis ei ole neil hiljem 
mingit õigust saada kompensat
siooni, kui keegi kasutab seda 
teadmist näiteks mingite sead
mete loomiseks. Põhjus on liht
ne -  meie teadlased on andnud 
uue teabe vabakasutusse.” 

“TÜTI peab looma süsteemi, 
mille kohaselt ülikooli teadlaste 
poolt loodud uut teavet kaits
takse kui intellektuaalset oman
dit. See, kes on selle intellek
tuaalomandi omanikuks, on kü
simus, mille suhtes peaks üli
kooli teadlaskond saavutama 
nn ühiskondliku kokkuleppe. 
Juhul, kui ülikoolis toodetud in
tellektuaalomandi omanikuks 
saab ülikool, siis võtab ta sellega 
enesele kohustuse omand 
kommertsialiseerida. Saadav 
kasum peab olema õiglaselt jao
tatud nii intellektuaalomandi 
loojate kui ka selle kommertsia- 
liseerimise kindlustaja -  ülikooli 
ja teaduskondade vahel.

Tugistruktuuride ülesanded

TÜTI peab looma tugistruktuu
rid, kelle ülesanne on luua sea
dusandlike reeglite kogum, 
kommeitsialiseerimise skeem 
ja kasumi jaotamise tingimu
sed. Seega on TÜTI tegevuse 
üks olulisi suundi aidata kaasa

intellektuaalomandi kommert- 
sialiseerimisele. Kommertsiali- 
seerimine toimub kahel moel. 
“Esiteks intellektuaalomandi 
tegutsevatele firmadele litsent
seerimise ja teiseks spin-off-fir
made loomise kaudu.” TÜTI tu
gistruktuuridel on oluline üles
anne -  mehitada need firmad, 
leida nendele juhataja, teadus
direktor, töötajad, aidata kirju
tada äriplaan, aidata muretse
da finantsvahendeid, käivitada 
tegevus.

Ustav loodab, et kui paari aas
ta jooksul suudetakse näidata, 
et see intellektuaalomand on 
suuteline looma toote, siis saab 
lugeda äritegevuse käivitamise 
edukate, sest loodud intellek
tuaalomandi kasutamisega on 
tekitatud toode, millel on turg. 
“Seejärel TÜTI loovutab ülikooli 
osaluse firmas juba vastava fi- 
nantskompensatsiooni eest 
strateegil istele või finantsinves- 
toritele. Firma lahkub TÜTI-st ja 
elab siis juba eraettevõtte elu,” 
räägib Ustav.

Instituudi esimene etapp

TÜ nõukogu on kinnitanud 
TÜTI arengusuunad ja -stratee
gia. Direktor loodab, et nõukogu 
otsuse kohaselt on järgmise 
aasta lõpuks instituudi maja 
Nooruse 1 renoveeritud ja labo
rid aparatuuriga varustatud. 
“Tahame pöörduda oma äri
plaaniga Vabariigi Valitsuse 
poole, et saavutada kiiresti 
TÜTI käivitamine,” märkis prof 
Ustav. Ta lisas, et oodata ei ole 
siin midagi, iga päev on kaotus. 
“Või nagu ütles minu vanaema, 
üks päev kaotust kevadel toob 
kaks nädalat kaotust sügisel, 
kui saaki vaja lõigata.”

Lähiajal tutvustab UT tehno
loogiainstituudi teetähiseid ja 
organisatsioonilist struktuuri 
lähemalt.

Tartu Ülikooli külastas Saksamaa 
suursaadik Jürgen Dröge
V arje  S ootak

29. oktoobril külastas Sak
samaa Liitvabariigi uus 
suursaadik Jürgen Dröge 
oma Tartu-visiidil ka ülikooli.

Kohtumisel rektor prof Jaak 
Aaviksooga arutleti seniste ja 
edaspidiste koostöövõimaluste 
üle. TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul oli suur
saadik Dröge aulaga tutvudes 
huvitatud siin ühe loengu pida
misest.

Jürgen Dröge (sünd 1941) 
on erialalt jurist, ta on olnud 
välislähetustes Bangkokis, Lis
sabonis, Haagis jm.

Külaline tutvus veel iilikooli 
ajaloo muuseumi ning saksa 
keele õppetooli ja euroteadus- 
konnaga.

Saksa filoloogia õppetooli ju
hataja dots Anne Arold ütles, et 
suursaadikule näidati uue keel
temaja raamatukogu, tõlkekes

kust jm. “Kuna saksa filoloogia 
õppetoolis on professuur prae
gu täitmata, arutasime, kuidas 
kasutada lähema kolme aasta 
jooksul õppetooli akadeemüise 
taseme tõstmiseks Saksa eme- 
riitprofessoreid. Neid finant
seeriks suurelt osalt DAAD 
Herderi programmi raames,” 
ütles dots Arold.

Vestlusest võttis osa ka õppe
tooli külalislektor, DAADi esin
daja dr Rene Kegelmann.

Aroldi sõnul on laekunud 
sooviavaldusi professoritelt, 
kelle tegevusvaldkonnad sobi
vad hästi õppetooli profiiliga. 
“DAAD vaatab meie koostatud 
kava lähemal ajal läbi ”

“Esimene emeriitprofessor 
Helmut Richter tuleb Tartusse 
juba järgmiseks semestriks,” üt
les dotsent Arold.

“Peale Kegelmanni töötab sel 
aastal külalislektorina veel Elke 
Hanusch, kes õpetab muu hul
gas saksa majanduskeelt, sa
muti kirjandusteaduse profes
sor Claus Sommerhage. Sep
tembris külastas õppetooli prof 
Ewald Lang Berliini Humboldti 
Ülikoolist ning viis läbi kaks kee
leteaduslikku blokkseminari, 
mis osalejatele väga meeldis,” 
rääkis õppetooli juhataja Anne 
Arold.

Põltsamaal toimub IV 
semiootika sügiskool
Laupäeval ja pühapäeval toi
mub Põltsamaal IV semioo
tika sügiskool, seekord tee
mal “Kaasaegne eesti kul
tuur ja kultuuriteooria”.

Teemad lähtuvad kultuurist 
kui tervikruumist. Eesmärk on 
vaadelda eesti kultuuri kui ter- 
vikkooslust, kus suhestuvad 
erinevad kunstikeeled, rahvus
kultuurid, eri väljendusvahen
did ja erinevad ideoloogiad.

Sellise lähenemise saavuta
miseks on töö jaotatud erineva
tesse sektsioonidesse, mis käsit
levad pärimus- ja populaarkul
tuuri, arheoloogia, tänapäeva 
kirjanduse sotsiaalsete suun
dumuste, kaasaegse kunsti jm 
probleeme ning mille arutelu- 
tulemuste kokkuvõte ühisdis- 
kussioonü peaks andma vald
kondade süvaanalüüsist rikas
tatud üldpildi tänapäeva eesti 
kultuuri suundumustest.

Selline lähenemine tugineb

Juri Lotmani semiosfääri mõis
tele ning on seega kooskõlas ka 
Tartu-Moskva semiootikakool- 
konna varasemate traditsiooni
dega.

Anzori Barkalaja Viljandi Kul- 
tuurikolledžist räägib pärimus
kultuurist ja kaasaegsest kul
tuurist, Marge Konsa TÜst 
kaasaegsest teoreetilisest ar
heoloogiast ja semiootikast, 
Peeter Linnap enesereklaamist 
ja eneseirooniast. Veel on kavas 
Mari Sobolevi ettekanne “Kaas
aegne kunst ja selle ilmingud 
Eestis”, Tõnis Kahult “Muusika
kultuur ja populaarkultuur” jt.

Sügiskool sündis üliõpilaste 
algatusel 1996. aastal, et aruta
da, milline on semiootika koht 
kaasaegses Eesti ühiskonnas,

Sügiskooli töös on osalenud 
spetsialistid erinevatest ülikoo
lidest, aruteludest on välja kas
vanud mitmed artiklid ajakirja
des Vikerkaar ja Kunst.ee,

Agu Laisk nimetati 
emeriitprofessoriks
TÜ nõukogu nimetas taimefü
sioloogia professori Agu Laisa 
emeri i tprofessoriks.

Agu Laisk töötab TÜ professo
ri ja taimefüsioloogia õppetooli
na juhatajana 1992. aastast, 
1994. aastast on ta TA akadee
mik. 1961-1973 töötas Agu 
Laisk TA Füüsika ja Astronoo
mia Instituudis, 1973-1992 
Astrofüüsika ja Atmosfäärifüü
sika biofüüsikalabori juhataja
na, pannes aluse kõrgel rahvus
vahelisel tasemel biofüüsika- 
uuringutele. Doktorikraadi 
kaitses 1975,1985 ja 1998 anti 
talle vabariildik teaduspreemia.

T Ä N A  LEHES

Intervjuu
Kari Liiri 
Euroopa Kohtust 
julgustab Eesti 
juriste prantsuse 
keelt õppima 
LK з

Ülikool -  
rahvuslik ja 
rahvusvaheline
LK 2

Üliõpilased 
programmeeri- 
misoiümpiaadil
LK 2

Seminar Narvast 
kui piirilinnast
LK 3

TÜ asutamis
päeval esines 
Hortus Musicus
LK 2

U U D I S E D

Täna koguneb 
kuratoorium
Täna toimub ülikooli kuratoo
riumi istung.

Kavas on hinnata ülikooli tu
lemuslikkust ja arutada stratee
gilisi arengukavasid, ülikooli 
ajaloolise tuumiku hoonestu re
noveerimise riiklikku program
mi, aga samuti tutvuda tehno
loogiainstituudi ja tehnoloogili
se infrastruktuuriga.

Istungil annab kuratoorium 
ülikoolile oma hinnangu. Hom
me tutvuvad kuratooriumi liik
med uue ühiselamuga.

141iikmeline kuratoorium on 
moodustatud Eesti ühiskonna 
silmapaistvatest isikutest üli
kooli ja üldsuse sidemete tugev
damiseks.

TU T E H N O L O O G I A I N S T I T U U D I  M I S S I O O N

Luua teadus- ja arendustegevusega alus kõrgtehnoloogilisele 
majandussektorile Eestis.

Edendada innovatsioonis aktiivse osalemise kaudu Eesti 
firmade konkurentsivõimet.

Osaleda aktiivselt Eesti inimkapitali arendamisel, eriti 
tehnoloogiaalase kompetentsiga teadlaste, praeguste ja 
tulevaste ettevõtete juhtide koolitamisel ja ettevalmistamisel.

TÜ  tehnoloogiainstituudi direktor Mart Ustav peab väga 
oluliseks teadlaste mõtteviisi muutumist. v a r je  s o o ta k

Agu Laisk.
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Uus interdistsipli
naarne keskus
TÜ nõukogu otsustas asutada 
sotsiaalteaduskonna juurde in* 
terdistsiplinaarse üksusena 
Eesti käitumis- ja tervisetea- 
duste tippkeskuse.

Tippkeskuse eesmärk on 
arendada interdistsiplinaarset 
uurimistööd ning korraldada 
doktoriõpet käitumis- ja tervi- 
seteaduste valdkonnas, samuti 
algatada diskussioone laiema 
avalikkuse osavõtul.

Sotsiaalteaduskonna dekaani 
prof Janus HaiTo sõnul kuulub 
keskusesse 11 uurimisrühma 
TÜ sotsiaal-, arsti- ja kehakul
tuuriteaduskonnast ning õigus
instituudist ja kaks rühma väl
jastpoolt TÜd (Eesti-Rootsi 
Suitsidoloogia Instituut ning 
uurimisrühm Eksperimentaal
se ja Kliinilise Meditsiini Insti
tuudist).

Merit Kindsigo.

Taastuvate 
energiaallikate 
konverents
7. novembril kell 10 algab 
EPMÜ peahoones Eesti säästli
ku arengu edendamise IV kon
verents “Taastuvate energiaal
likate uurimine ja kasutamine”.

Kavas on TTÜ, EPMÜ, TÜ ja 
teiste asutuste ning ettevõtete 
teadlaste ja spetsialistide ette
kanded rohelisest energeeti
kast, biokütusest ja teistest kü
tuseliikidest. TÜ emeriitprof 
akadeemik Karl Rebane peab 
ettekande kõrgtehnoloogilisest 
terrorismist ja energiasüstee
mide elujõust, Ain Kull, Anne 
Laas ja Tambet Kikas TÜ geo
graafia instituudist räägivad 
Eesti rannikualade tuuleres- 
surssist jne.

Kavas on ka stendiettekan
ded, sh TÜ keskkonnatehnoloo
gia magistrandilt Merit 
Kindsigolt Saare maakonna 
taastuvenergia ressursside ja 
nende kasutamisvõimaluste 
kohta, mida ta uuris juba Türi 
kolledži üliõpilasena.

Info: Valdur Tiit, tel 313 318, 
052 80 446, vtiit@eau.ee.

Harjutuskohtu- 
võistluse tähtaeg
Eesti Harjutuskohtu Seltsi 
(EHKS) Eesti harjutuskohtu- 
võistluse registreerumistäht- 
aeg on täna.

Osaleda võivad kõigi Eesti 
kõrgkoolide õigusteaduskonda
desse immatrikuleeritud, piisa
vate õigusalaste teadmistega, 
ükskõik millise põhiõppe kur
suse üliõpilased vanusega alla 
30 aasta. Üks osalemise tingi
mus on see, et üliõpilane ei ole 
varem osalenud Eesti harjutus
kohtu suulises voorus ja et ta ei 
ole lõpetanud ühegi kõrgkooli 
õigusteaduskonda. Huvilistel 
moodustada 4liikmeline võist
kond ja täita taotlus, mida on 
võimalik saada EHKSi kodule
heküljelt ja juhatuse liikmetelt.

Täidetud taotlus saata aad
ressil Näituse 20, 50409 Tartu.

Info: www.harjutuskohus.ee.

Rahvusvaheline rahvuslik ülikool

Geeni- ja  keskkonnatehnoloogia tippkeskuses, mida juhib prof Toivo Maimets, tegel
dakse muu hulgas ka onkogeenide uurimisega, Kultuuris kasvatatud vähirakkudega 
tegeleb doktorant Anu Sikut. v a r je  s o o ta k

M adis S a lu veer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

Tõnu M eidla
TÜ geoloogia instituudi 
juhataja

Ilmselt oleks kasulik veel 
kord mõtiskleda rahvusliku 
ja internatsionaalse põhi
mõtte vastandlikkuse üle 
ülikooli kontekstis. Neid on 
ikka ja alati olnud raske ma
hutada ühe katuse alla.

Kvaliteedi kriteeriumiks on 
meil üha enam kujunemas rah
vusvaheline kogemus ja maail
ma hinnang.

Vastavalt Tartu Ülikooli sea
dusele oleme aga riiklik rahvus- 
ülikool ja Õpetame valdavalt 
emakeeles. Teatud osa ülikoo
list on võimeline rahvusvaheli
sel tasemel edukalt konkureeri
ma ning see avatud konkurents 
on kindlasti ülikoolile kui tervi
kule kasuks tulnud. Rahvustea
duste poolel ei ole samade kri
teeriumide rakendamine ilm
selt parim võimalus, kuid milli
ne võiks olla alternatiivne 
“mootor”, et suurendada üli
kooli panust nimetatud vald
konnas?

Rahvuslik ja rahvusvaheline

Ei saa esitada küsimust, kas 
rahvusülikooliks olemine peaks 
seadma kohustusi ülikoolile või 
riigile. Seadusandja peaks küll 
kindlasti oma ootusi väljenda
ma mujalgi kui pelgalt eelarve- 
läbirääkimistel, kuid rahvusüli- 
kool ise peab paratamatult ole
ma rahvuslik nii sisse- kui ka 
väljapoole.

Seestpoolt vaadates peame 
tegelema haritud rahvusluse 
taastootmisega (omakeelne 
terminoloogia, publikatsioonid, 
taotlus olla nähtav omal maal), 
väljastpoolt vaadates tegelema 
oma unikaalse niši täitmise ja 
selle rahvusvahelise tutvusta
misega, kasutama oma unikaal
sest positsioonist lähtuvat kom
petentsi ja potentsiaali rahvus
vahelises õppes. Selleks peab 
ülikool leidma inimesi, kes suu
davad teda väärikalt esindada 
nii rahvusvahelises kui ka ema
keelses keskkonnas. On olemas 
palju erinevaid ettekujutusi, 
kuidas seda kõige paremini 
teha. Paraku ei ole mistahes 
kõrgtasemeline probleemide 
arutelu iial lisanud jõudu ja 
kompetentsi sinna, kus sellest 
loomulikul moel puudu kipub 
jääma. Vahendite üle vaidlemi
se asemel oleks ilmselt otstarbe
kam kasutada kõiki võtteid, mis 
suudavad anda positiivse tule
mi.

Rahvusvaheline kogemus on 
eelkõige kvaliteedi näitaja ja 
mitte eesmärk omaette. Selle 
poole võib ja tuleb püüelda, 
kuid olla rahvusvaheline ülikool 
tähendab tegelikkuses pigem 
olla tunnustatud kui rahvusva
heline ülikool. Ülikooli kui tervi
ku areng saab nähtavaks just 
väljastpoolt, distantsilt vaatle
misel ning see saab algtõuke 
rohujuure tasemelt -  akadee
milise personali valmisolekust.

Akadeemiline valmisolek

Üks tavalisi argumente, mida 
esitatakse võõrkeelse õppe 
laiendamise vastu, on hirm 
maarjamaise tudengi pärast, 
kes võib nii raskustesse sattuda. 
Ehkki mure on mõistetav, on 
siiski olemas ka teatav kahtlus, 
et näeme probleemi sealjuures 
kõverpeeglist -  või pigem soo
viksime seda sellisena näidata.

Oletagem hetkeks, et tudeng 
oleks täna valmis alustama näi
teks ingliskeelse õppega. Mis 
saab edasi?

Olemasolevad hinnangud TÜ 
akadeemüise pere võõrkeele- 
pagasi kohta baseeruvad valda
valt nö kõhutundel. Pessimisti
de aivates oleks ehk vaid ca 
30% TÜ akadeemilise pere liik
metest reaalselt valmis avama 
oma uksi nii kiilalistudengitele 
kui ka välispartneritele. Ehkki 
optimistlikud hinnangud küü
nivad 80%-ni, ei anna see meile 
erilist põhjust rõõmustamiseks, 
sest see optimism põhineb ilm
selt kõrgendatud enesehinnan
gul. Rahvusvahelise suhtlemise

alusmüüriks on aga tegelikult 
mitte niivõrd tudengite, kui
võrd just õppejõudude võõr
keeleoskus.

Mõnevõrra laiem on mõiste 
“rahvusvaheline akadeemiline 
kogemus”, mis on vaikimisi aka
deemilise personali kvalifikat
siooni peegeldavaks näitajaks. 
Ehkki üldiselt ollakse nõus, et 
see mõiste sisaldab enamat kui 
pelgalt võõrkeeleoskust, satu
me mõiste määratlemisel siiski 
teatavatesse raskustesse. Ühelt 
poolt on olemas piisaval hulgal 
formaalseid näitajaid: ISI/CC- 
artiklid, osalemine väliskonve- 
rentsidel, koostöö- vöi ühispro
jektid välispartneritega, välis
firmade lepingute täitmine. Ku
sagil akadeemilise personali 
CV-des on “peidus” ka välis
maal stažeerimise ning tööta
mise kogemus. Samas pole sel
ge, mida need andmed tegeli
kult näitavad. Ükski nimetatud 
kriteeriumidest iseenesest 
(erandiks vaid Õppetöö läbivii
mine välisülikoolis) ei garantee
ri, et sellist personaalset rah
vusvahelist kogemust loeb pii
savaks ka potentsiaalne part
ner või üliõpilane. Isegi rahvus
vahelise suhtlemise potentsiaal 
iseenesest ei ole piisav, et luua 
töögrupis automaatselt rahvus
vahelisele suhtlemisele avatud 
atmosfäär.

Rahvusvahelisele akadeemi
lisele kogemusele alusmüüriks 
oleva võõrkeeleoskuse kujun
damine on täna kindlasti ak
tuaalne teema. Kas selleks 
peaks olema vajalik ühtsete

rahvusvaheliselt tunnustatud 
keeleoskuse nõuete sissetoomi
ne ülikooli, kõrgtasemel võõr
keeleoskuse väärtustamine 
palgaskaalal või mingid muud 
uudsed lahendused, on pigem 
tehniline probleem. Motivat
siooni loomine, vastupidi, on 
üks keerukamaid.

Ülikooli kui organisatsiooni 
valmisolek

Tartu Ülikooli rahvusvaheline 
koostöö toimub üheaegselt pal
judel tasemetel alates rektorist 
ning lõpetades akadeemilise 
pere üksikute liikmetega. Sel
lest nähtavaim on üleülikoolili- 
ne tase, kuid ka ülikooli erine-

Paratamatult määravad ülikooli 
tugevuse ja tuntuse suuresti 
personalipoliitika edukus ja inf
rastruktuuri seisund. Selline 
tugev alusmüür aitab leida ka 
lisavahendeid, et seda kõike 
heas korras pidada, ning süs on 
ka administraatorite tegevus 
ressursside hankimisel märga
tavalt efektiivsem.

Üks võimalik suundumus sel
les valdkonnas on teaduse tipp
keskused, nii Euroopa kui ka 
Eesti omad. Tippkeskused 
koondavad oma valdkonna tu
geva rahvusvahelise kogemu
sega tipptegijaid, nende käsu
tuses olev infrastruktuur on 
enamasti keskmisest paremal 
tasemel ning jõudsalt arenev. Et
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Geeni- ja keskkonna
tehnoloogia tippkeskus 
(juht Toivo Maimets)

Alus- ja rakendusökoloogia 
keskus (Olevi Kull) 

Käitumis- ja terviseteaduse 
keskus (Jaanus Harro)

TÜ Füüsika Instituut (Kristjan 
Haller)

vate struktuuriüksuste koostöö 
välipartneritega kajastub mit
mel pool, ülikooli aruannetest 
kuni pressini välja.

Väide, et ülikooli kui organi
satsiooni edukus rahvusvaheli
ses koostöös sõltub eelkõige tu
dengite ja akadeemilise perso
nali üldisest valmisolekust ja 
mobiilsusest, on paraku poolik 
tõde. Oleme seni olnud peami
selt “saaja” rollis, kuid peame 
hakkama end ette kujutama ka 
“andja” positsioonis. See väl
jendub eelkõige ülikooli kui or
ganisatsiooni valmisolekus pak
kuda väljastpoolt tulijaile iga
külgset toetust.

Nii välistudengi kui -õppejõu 
vastuvõtt nõuab üsna paljude 
formaalsete protseduuride lä
bitegemist. Välistudengitel on 
tugiteenus välisüliõpilastalituse 
ja tuutorite näol olemas, kuid 
akadeemilise personali puhul 
puudub tänase seisuga selge
piiriline tugisüsteem. Ei ole sel
ge, kas ülikoolil erinevate allük
suste kogemusest rahvusvahe
liste konverentside, seminaride 
jms korraldamisel piisab, kui 
soovime oma uksed senisest 
palju laiemalt avada, ent mõist
lik oleks teiste vigu mitte korra
ta ning võimalikke etteheiteid 
ennetada.

ka rahvusteaduste valdkonnas 
on võimalik Euroopa teadus- 
ruumis läbi lüüa, seda näitab 
Eesti keeletehnoloogia uurimis
grupp kui potentsiaalne tipp
keskus.

Tüüpiline tippkeskus on näi
de üksustest, mis kvaliteedi toe
tamise ja järelkasvu kujunda
mise kaudu moodustavad akad 
Jüri Engelbrechti poolt nimeta
tud elementaarsed “teaduse 
võrgusilmad”. Neid tuleb mitu 
korda “kasvatada” -  ning tule
museks võikski olla tipptase, 
mis fraktaalse võrgu osana küt
kestab ümberkaudseid meid 
külastama, meilt õppima ja kust 
me ka ise liigume aeg-ajalt naa
berriikide võrgusilmadesse.

Kuidas edasi minna?

Tartu Ülikooli 370. asutamispäeva kontserdil esines aulas varajase muusika ansambel 
Hortus Musicus Andres Mustoneni juhatusel. Saalitäis kuulajaid sai osa renessanss- 
muusikast Euroopa metropolides Pariisis, Antwerpenis, Londonis, Napolis 16. ja 17. 
sajandil. 1972. aastal asutatud Hortus Musicus on esinenud korduvalt nii ülikooli kui 
üliõpilaspäevade üritustel. ja a k n i l s o n

•  •

Tartu Ülikooli tudengid 
olid programmeerimis- 
olümpiaadil edukad
Minskis peetud ACMi prog
ram m eerin ! is o lü m p ia a d i 
veerandfinaalis saavutas 
TÜ I võistkond (Martin Pet
täi, Andres Luuk ja Steve 
Perkson) 4. ning II võistkond 
(Leopold Parts, Kristo Tam- 
meoja ja Konstantin Tretja- 
kov) 8. koha.

Mõlemad meeskonnad pää
sesid poolfinaali, mis peetakse 
novembri lõpus Peterburis.

ACMi programmeerimis- 
olümpiaad on omataoliste hul
gas vanim ning kõige laiema 
levikuga, mistõttu on õigusta
tud selle nimetamine üliõpilas

te maailmameistrivõistlusteks.
Peterburi poolfinaali pürib 

247 võistkonda 114 kõrgkoo
list. Tegemist on meeskondliku 
võistlusega, kus kolmeliikmeli
sel võistkonnal on üks arvuti ja 
5 tundi aega ülesannete lahen
damiseks. Võrdse ülesannete 
arvu korral on määrav lahen
duste esitamise kiirus. Minski 
veerandfinaalis osales Eestist li
saks TÜle ka kaks TTÜ võistkon
da, kuid nemad seekord poolfi
naalini ei jõudnud.

Info: icpc.baylor.edu/icpc, 
neerc.ifmo.ru, www.fpmi.bsu. 
by/acmicpc/.

mailto:vtiit@eau.ee
http://www.harjutuskohus.ee
http://www.fpmi.bsu
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Ülikool korraldab
rahvusvahelise
matemaatikavõistluse
llla r i Lään

Täna kell 13 toimub Tartu 
Raekojas rahvusvahelise 
matemaatikavõistluse Bal
tic Way 2002 pidulik avami
ne.

Võistluspäev on 2. novembril. 
Võistlusülesanded valib kõigi 
riikide esindajatest koosnev 
zürii, võistkondade esitatud la
hendused kontrollib erapooletu 
kogu -  koordinatsioonikomitee, 
kuhu kuuluvad TÜ matemaati- 
ka-informaatikateaduskonna 
üliõpilased ja õppejõud. Tule
mused kuulutatakse välja lõpu
tseremoonial TÜ Ajaloo Muu
seumis pühapäeval kell 17, kus 
annab väikese kontserdi ka 
UR2KAM.

Iga riigi võistkonnas on viis 
õpilast, kaks riigi esindajat on 
rahvusvahelises züriis. Igal 
võistkonnal tuleb 4,5 tunni 
jooksul ühiselt lahendada 20 
algebra, geomeetria, arvuteoo
ria ja diskreetse matemaatika 
valdkonda kuuluvat ülesannet. 
Lisaks matemaatika propagee
rimisele ja üksteiselt mõõduvõt
misele on selle võistluse korral
damise eesmärk luua kontakt

eri maade sarnaste huvidega 
noorte vahel, aga ka arendada 
meeskonnatöö oskusi.

Rahvusvaheline matemaati- 
kavõistius Baltic Way on 11 riigi 
-  Eesti, Läti, Leedu, Soome, 
Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa, 
Poola, Islandi ja Venemaa (St. 
Peterburg) osavõtul toimuv 
koolinoorte võistkondlik mate- 
maatikavõistius. Võistlus toi
mub igal aastal erineval maal, 
Tartus toimuv võistlus on järje
korras kolmeteistkümnes.

Eesti koolinoored on senistel 
võistlustel esinenud väga edu
kalt, näiteks 2001. aastal Sak
samaal saavutati külalismees- 
konna Iisraeli järel 2. koht, 
2000. aastal Norras 3. koht ja 
1999. aastal Islandil 1. koht. 
Võistlus toimub haridusminis
teeriumi finantseerimisel ja 
Tartu Linnavalitsuse ning ette
võtete A. Le Coq ja Connex toe
tusel, võistluse võõrustajaks on 
Tartu Hugo Treffneri Gümnaa
sium.

Võistluse korraldavad Tartu 
Ülikool ja Eesti Matemaatika 
Selts.

Info: Viire Sepp, tel: 375 
890, 051 89 951.

Tudengite sügispäevad
M ari-L iis  H üvato

Tudengite sügispäevad al
gavad 12. novembril tuden- 
gibändide esinemisega.

Ühe kuni kahe üllitise esita
miseks on aega 5. novembrini, 
mil žürii valib välja parimad, 
kes pääsevad edasi finaali.

Kolmandat aastat toimub tu
dengipäevadel ka parima tu- 
dengifilmi konkurss, mis on 
olnud eelnevatel kordadel üle 
ootuste menukas.

Et kõik parimad filmid jõuak
sid avalikkuse ette ja et nende 
vaatamiseks ei kuluks mitu 
päeva, on korraldajad seadnud 
filmidele ka ajalise piirangu -  
pikkuseks kuni viisteist minutit.

Oma värvilised, täpilised, 
ruudulised või must-valged lü
hifilmid peab valmis saama hil
jemalt 5. novembriks.

Kellele muusika- või filmite
gemine pinget ei paku, võib 
kaela riputada fotokaamera ja 
minna tabama tudengielu pei
detud, või miks ka mitte nähta
vaid külgi. Kui fotod ilmutist 
väljavõetuna vaatamist kanna
tavad, oleks igati mõistlik saata 
need hiljemalt 4. novembriks 
Sõbra Majja. Seal valitakse kau
nimate seast välja kauneimad ja 
riputatakse näituseks üles TÜ 
raamatukokku.

Info sügispäevade kohta 
Internetiaadressilt www.ut.ee/ 
studentdays.

Narva on ELi piirilinn
Homme kell 10.30 algab 
Narva Raekojas rahvusva
heline seminar “Narva -  
Euroopa Liidu piirilinn”.

Seminari korraldaja SA Pro 
Narva juhataja Andres Toode 
sõnul muutub Eesti ühinemisel 
ELiga oluliselt Narva kui Euroo
pa Liidu piirilinna staatus. “Lii
tumine avab Narvale uusi või
malusi, kuid esitab ka uusi 
nõudmisi,” ütles Toode.

Seminari eesmärk ongi ana
lüüsida, mida esitab Narvale 
Eesti ühinemine ELiga ning mil
liseid tegevusi nõuab nende va
jaduste realiseerimine.

Seminar on mõtteliselt jaga
tud kolme blokki. Esimest istun
git juhatab TÜ dots Eiki Berg, 
kes peab ka ettekande Schen

geni mõjust piiriäärsetele ala
dele. Eiki Berg juhib ka seminari 
kokkuvõtvat osa.

Kaks esimest blokki annavad 
Narva teema lahkamiseks vaja
likud eelteadmised. Kolmandas 
blokis analüüsitakse Narva va
jadusi ja võimalusi linnaruumi 
arendamise seisukohalt vaada
tuna.

Esinema on kutsutud peale 
rahandusministeeriumi jt Eesti 
asutuste spetsialistide ka tead
lased Taanist, Rootsist ja Soo
mest.

Seminaril on sünkroontõlge 
eesti, vene ja inglise keelde.

Seminari toetavad Avatud 
Eesti Fond ja TÜ Narva Kolledž.

Info: www.pronarva.ee/te- 
gevus/konverents/.

Kari Liiri: "Õppige 
prantsuse keelt!"
K ristjan  Kaljund

Euroopa Kohtu tõlkedirekto- 
raadi soome keele osakon
na juht Kari Liiri julgustab 
Eesti noori juriste õppima 
prantsuse keelt, sest ainu
üksi Euroopa Kohus vajab 
Eesti liitumise järel ELiga ca 
25 tõlki.

Et kohtulahendeid ja õigus
süsteeme rahvale arusaada
vaks teha, töötab kohus kõigis 
ELi liikmesriikide keeltes.

Aastas tõlgitakse pool miljonit 
lehekülge materjali, 440 tõlki 
(ehk jurist-lingvisti, nagu neid 
ametlikult kutsutakse) moo
dustavad peaaegu poole kohtu 
töötajatest.

Hea tõlk suudab tõlkida kuni 
12 lk päevas, kui siia aga lisada 
korrektuur, tehniline töötlus 
jmt, on tõlgi päevane “tootlus” 
5-6 lk. Et Euroopa Kohtu juurde 
tõlgiks saada, peab inimesel ole
ma juuraharidus ning lisaks 
emakeelele peab ta oskama 
prantsuse ja veel vähemalt ühe 
ELi liikmesriigi keelt.

Tõlkimine toimub alati võõr
keelest emakeelde, st, et näi
teks kreeka keele osakond tõl
gib tekste kõikidest teistest 
keeltest kreeka keelde.

Eesti ja poola keel paaris

ELi laienemisprognooside täitu
des lisandub praegusele 11 
keelele veel kaheksa, mis muu
daks otsetõlke väga keeruliseks 
(vaevalt, et leidub palju juriste, 
kes suudaksid tõlkida näiteks 
läti keelest kreeka keelde). See
pärast võetakse uute liikmete 
puhul kasutusele nn ühenda- 
miskeeled (link languages) , läbi 
mille tõlgitakse vähemräägitud 
keeli.

Praeguste plaanide kohaselt 
on ühendamiskeeled uutele 
liikmetele paika otsustatud 
järgmiselt: eesti ja poola keelt 
hakatakse tõlkima läbi saksa 
keele, leedu ja tšehhi keelt läbi 
inglise keele, ungari ja läti keelt 
läbi hispaania keele ning slo
veenia ja slovakkia keelt läbi 
itaalia keele.

Praktikas tähendab see seda, 
et eesti keelt oskav saksa jurist 
tõlgib eestikeelse seaduse kõi
gepealt saksa keelde, sealt tõlgi
takse see omakorda kõikidesse 
teistesse ELi keeltesse.

Kui tõlgid suudavad, on mui
dugi soovitav kasutada otsetõl- 
kimist, et saavutada maksi
maalne kvaliteet ja hoida kokku 
aega.

Palju tööd, hea tasu

Et uute keelte tõlked peavad 
olema kättesaadavad kohe pä
rast liitumist, hakatakse ette
valmistusi tegema juba praegu. 
Mõne kuu pärast hakatakse ka 
Eestist otsima esimesi inimesi, 
kes kohtu juures eesti keele 
osakonnas tööd alustaksid. Tõl
gi töötasu on 5000 eurot kuus.

Iga tõlk peab leidma opti
maalse lahenduse kolmnurgas 
kvaliteet-kvantiteet-tähtajad. 
Euroopa Kohtus võib dokument 
tõlkimisel läbida kuni 24 etappi 
(tõlkija, toimetaja, korrektuur, 
sekretärid jne).

Tööd püütakse pidevalt opti
meerida, ent tänini leidub tõlke, 
kes keelduvad arvutit kasuta
mast ning dikteerivad tekste 
sekretäridele. Ka muudab jurii
dilise keele spetsiifilisus näiteks 
masintõlke kasutamise võima
tuks. Sellest hoolimata on 
Euroopa Kohtu tõlkeosakond 
Euroliidu struktuuride hulgas 
üles efektiivsemaid.

W
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Kari L iiri Euroopa Kohtust ütleb, et Eestis on prantsuse 
keele õppimine alauäärtustatud. k r is t ja n  k a l ju n d

Kas Euroopa kohtus töötav 
tõlk peab ennekõike olema 
hea jurist või hea tõlk?

Kui neid kaht üldse võrrelda 
saab, siis võib öelda, et ennekõi
ke peab ta olema jurist. Peab 
tundma oma kodumaa juriidi
list süsteemi, et osata kohtu ot
suseid oma maa keelde ümber 
panna.

Kuivõrd võimaldab Interneti 
areng tõlkimist kaugtööna?

Siin on suur osa konfident
siaalsusel. Näiteks veel välja
kuulutamata otsuseid on ris
kantne elektrooniliselt saata 
isegi tulemüüride jmt olemas
olul. Kontoris on meil reegel, et 
pärast lahkumist paneb igaüks 
oma materjalid turvaliselt luku 
taha, kodutöö puhul ei saa me 
selles kindlad olla.

Väga tähtis on ka tekstide 
autorite, kohtunikega suhtlemi
ne, mis kaugtöö puhul on ras
kendatud.

Kuivõrd saate kasutada 
freelance tõlke?

Kasutame neid mittekonfi
dentsiaalse materjali puhul, 
mida on umbes 15% kogu tööst. 
Aga väga raske on nende tööd 
ühtlustada, see tähendab meile 
ikkagi lisatööd.

Ütlesite, et üks kohtuasi võib 
kesta kuni 22 kuud. Kui suur 
osa sellest kulub tõlkimisele?

Tõlkimise osa ei olegi tegeli
kult väga suur, 22kuulise prot
sessi puhul ehk umbes neli 
kuud.

Võrreldes 90ndate algusega 
on ühe tõlgi tootlus kasvanud 
kahekordseks. Kuidas on see 
võimalik?

Kvaliteet kannatanud ei ole, 
jõudluse kasv tuleb ennekõike 
uutest töömeetoditest, mida 
võimaldab infotehnoloogia 
areng. Võrreldes teiste Euroopa 
Liidu struktuuridega on kohus 
tõlkimise osas kõige efektiivsem 
-  meil on iga 100 000 lk toodan
gu kohta aastas 83 tõlki, Euroo
pa Komisjonis aga 125.

Miks peaks noor jurist, kes 
unistab näiteks oma praksi
sest, hakkama tööle tõlgina, 
mis esmapilgul tundub üsna 
igav?

See on üsna levinud etteku
jutus. Euroopa Kohus on ELi 
õiguse tõlgendamisel kõige kõr
gem kohtuinstants. Juristi jaoks 
on just see koht, kus olla! Sa 
näed iga päev seestpoolt ühen
duste õiguse viimaseid aren
guid. Kui oled mingile valdkon
nale spetsialiseerunud, saad te
geleda just sellega. Erinevate 
keelte ja õigussüsteemidega 
töötamine on ka suur intellek
tuaalne väljakutse.

Kas prognoosite ka kohtu
protsesside arvu kasvu seoses 
uute liitujate õigussüsteemi
de erineva tasemega?

Oleme prognoose teinud 
vaid lähtuvalt demograafilistest 
näitajatest, uute liitujate õigus
süsteemidest pole meil veel pii
savalt head ülevaadet, et selle 
põhjal oletusi tegema hakata.

U U D I S E D

Teaduskeskuse 
AHHAA šokolaadi- 
labor sõitis Narva
TÜ Narva Kolledžis avati tea
duskeskuse AHHAA näitus, 
kus külastajad saavad ise šoko- 
laadi valmistada, martsipani 
kaunistada ja oma meeli proovi
le panna. Eksponaatide hulgas 
on ka tasakaalutunnet rase- 
duskõhuke, surve tugevuse 
mõõtja jm. See on juba neljas 
AHHAA näitus Narvas.

Eelnevalt oli see näitus Tar
tus, Pärnus ja Tallinnas. Kolmes 
linnas on külastusi kokku 
50 000. Narvast läheb näitus 
edasi Kuressaarde.

Narva kolledžis saab AHHAA 
näitusega tutvuda 23. novemb-

Kolledži tudengile 
stipendium ja 
töökoht
TÜ Pämu Kolledži turismi- ja 
hotelliettevõtiuse 3. kursuse 
üliõpilane Kirke Kits pälvis Eesti 
Hotellide ja Restoranide Ludu 
stipendiumi.

15 000 tuhande kroonine sti
pendium jagati mitme õppe
asutuse üheksa eduka tudengi 
vahel. Lisaks rahalisele pree
miale kindlustab liit stipendiaa
tidele ka töökoha nende valitud 
hotellis või restoranis.

Naiste võrkpalli 
võitis TÜ
Tartus toimunud Eesti üliõpi
laste võrkpalli meistrivõisdustel 
tuli TÜ meeskond (Olari 
Kontram, Jaanus Nõmmsalu, 
Stig Rogenbaum, Sten Vendel, 
Andris Õunpuu, Kristjan Si- 
kaste ja Rain Värton) Auden- 
tese Mainori Ülikooli järel tei
seks. Järgnes EPMÜ meeskond. 
TÜ II meeskond jäi neljandaks.

Naiste võrkpallimeistriks tuli 
Tartu Ülikooli naiskond (Aigi 
Ermel, Kadi Uus, Helina Klaas- 
sen, Raili Sepp, Liina Uibopuu, 
Sille Rossi, Mirjam Mägi, Kadri 
Nurme, Reet Aasmäe ja Terje 
Palu). Hõbedased medalid kuu
lusid TPÜ ja pronksid TTÜ nais
konnale.

Korvpallis langes TÜ mees
kond alagrupist välja.

Raamatukogus
vaibanäitus
4. novembril avatakse TÜ Raa
matukogus Tampere tekstiili
kunstniku Ani Liffländeri (pil
dil) näitus “Sügise õhetus”.

Ani Liffländeri vaibanäitused 
on üleval olnud lisaks Soomele 
ka Pariisis ja Berliinis. Soome 
Instituudi vahendusel saab 
tema töid näha nüüd ka Eestis. 
Näitus on olnud juba Hiiumaal, 
Võrus ja Põlvas.

1970. ja 1980. aastatel õppis 
ta töö kõrvalt maalija skulptuu
ri. 1990. aastate alguses sai ta 
kunstnikutööle uue tõuke -  ta 
võttis pikema puhkuse ja õppis 
käsitöökunstnikuks.

Kunstniku enda sõnul kasu
tab ta oma töödes näiteks linnu- 
sulgi, villa, puutükke, peeglikil- 
de, kasetohtu ja kive.

http://www.ut.ee/
http://www.pronarva.ee/te-
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Õ N N I T L E M E

Prof Uno Lõhmus 50
T U  R A A M A T U P O E  O K S J O N

TÜ Raamatupood korraldab laupäeval, 16. novembril kell 
11.15 ülikooli peahoones kuuenda raamatuoksjoni teemadel:

• Eesti luuleraamat,
• Eesti teatmeraamat ja
• Eesti vanem ja/või haruldane raamat.

Teemal “Eesti luuleraamat” võetakse ilmumiskohta piiramata 
vastu Eesti autorite eesti või algupäraselt ka mõnes muus keeles 
ilmunud luuleteoseid, sh ka laste-ja vaimulikku luulet, samuti 
nende tõlkeid mis tahes keelde. Mitte-Eesti autorite eesti keelde 
tõlgitud luuleteoseist võetakse vastu vanemaid või haruldasi 
mugandusi või muus suhtes eriti väärtuslikke. Vastu võetakse 
ka antoloogiaid, antoloogia tüüpi või mitme autori kogumikke, 
laulikuid jms. Eestis ilmunud trükiste ilmumisaja tinglik ülem
piir on reeglina 1960. aasta, kui tegemist ei ole bibliofiilsete 
väljaannete või haruldaste väikesetiraa*iliste trükistega, mis 
ilmunud pärast uut iseseisvumist.

Teemal “Eesti teatmeraamat” võetakse ilmumisaega ja -kohta 
piiramata vastu eesti- ja võõrkeelseid Eesti kohta käivaid teat- 
metriikiseid. Siia kuulub lexica et biogtaphica, st kõikvõimalikud 
entsüklopeediad, leksikonid ja sõnaraamatud (excl mitmekeel
sed tõlkesõnaraamatud) ning isiku- ja elulootriikised; edasi 
aadressiraamatud, kataloogid ja bibliograafiad, kalendrid ja 
aastaraamatud, käsiraamatud, juhendid ja õpetused; seejärel 
asutuste ja tegevusalade ajalood, ülevaated ja käsitlused; vii
maks localia ehk paikkonnatrükis, st trükis, mis käib tervenisti 
või osaltki Eesti paikade ja paikkondade kohta ajaloo või maa
teaduse seisukohalt.

Teemal “Eesti vanem ja/või haruldane raamat” võetakse ilmu
miskohta piiramata vastu kõiki eestikeelseid või Eestis ilmunud 
võõrkeelseid trükiseid ilmumisajaga kuni 1860. aasta, hilise
mast ajast kuni tänapäevani ainult haruldasi või väheliikuvaid 
eestikeelseid või Eestis ilmunud või Eesti kohta käivaid võõr
keelseid trükiseid. Trükiseid võetakse oksjonile ainult valikuli
selt, silmas pidades nende väärtust, seisundit ja nõutavust. 
Peale raamatute on oodatud ka perioodika, trükigraafika, väike- 
trükised jms, samuti dokumendid ja käsikirjad.

Oksjoni kataloog ilmub novembri algul.

I N F O T U N D  “ T U N N E  O M A  
L E P I N G U P A R T N E R I T ! ”

5. novembril kell 14,15 peahoone ruumis 140

Ürituse eesmärk on tutvustada teadlastele ja õppejõududele 
Eesti TA, haridusministeeriumi ja ülikooli partnerlepinguid 
välismaiste institutsioonidega. Põhitähelepanu on pööratud 
teadlasvahetuse võimalustele.

14.15-14.45 Anne Põitel, Eesti TA välissuhete talitusejuhataja 
-  ülevaade Eesti Teaduse Akadeemia teadlasvahetuse prog
rammidest;

14.45-15.15 Helina Villaste, HM välissuhete talituse ekspert -  
riikidevahelistest välislepingutest ja teadlasvahetuse võimalus
test

15.15-15.45 Lea Kivi, TÜ välissuhete talituse peaspetsialist -  
teadlasvahetuse võimalustest Tartu Ülikooli partnerlepingute 
raames.

Lea Kivi
teadus- ja arendusosakonna 

välissuhete talituse peaspetsialist 
ph ruum 302 tel 376 114, Lea.Kivi@ut.ee

T Ü  R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Andrew Sanders

The Short Oxford History 
of English Literature

Second Edition

OUP 2000

TÜ Raamatupood
Ülikooli 11.
Avatud E-R 9-19, L 10-16, 
www.ut.ee/Raamatupood 
Ülikooli liikmeskonnale 
hinnasoodustus 10%!
Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

Riigikohtu esimees, TÜ külalis
professor Uno Lõhmus sündis 
30. oktoobril 1952 Mõisakülas, 
lõpetas TRÜ õigusteaduskonna 
1976. Pärast lõpetamist töötas 
ta pikka aega eduka advokaadi
na ning 1985. aastast õigustea
duskonna vanemõpetaja, dot
sendi ning külalisprofessorina.

1994-1998 oli prof Lõhmus 
Eesti Vabariigi esindajana 
Euroopa Inimõiguste Kohtu 
kohtunik ning 1998. aastast on 
Riigikohtu esimees.

Prof Lõhmuse uurimisvald
konnad on põhiliselt puuduta
nud karistusõiguse, inimõigus
te ning riigiõiguse küsimusi.

Õigusteaduskonna üliõpila-

70
Marta Sepp,
majahoidja -  7. november 

65

Ilmar Rammo,
dotsent -  2. november 
Rein Tomberg, 
tehnik -  4. november

sed hindavad jätkuvalt prof 
Lõhmust huvitava õppejõuna. 
TÜ õigusteaduskonna pere

55

Ilmar Kotta,
teadur — 1. november 
Jaan Unt,
lektor-7 . november 

40
Jaanus Harro,
psühhofüsioloogia prof, 
sotsiaalteaduskonna dekaan 
-  7. november

ACTA D IU R N A
1.-2. novembrini toimub Otepää- 
Margusel Eesti Statistikaseltsi 14. 
konverents “Statistikameetodid 
eluteadustes”. Osavõtt konve
rentsist on vaba. Info ja regist
reerimine: TÜ matemaatilise sta
tistika instituudi kantselei, J. Liivi
2, e-post: kparli@ut.ee, telefon 
375 453, faks 375 898.

LOENG UD
6, novembril kell 18.15 toimub 
keemiaringis (Jakobi 2-226) rah
vusvaheliste suhete ringi avalik 
loeng “NATO tippkohtumine 
Tartust vaadatuna”. Esinevad 
Jüri Luik EV Välisministeeriumist 
ja Michael H. Clemmesen Balti 
Kaitsekolledžist. Moderaator on 
dots Eiki Berg. 
www.natosummit.cz/

6. novembril kell 18 tuleb Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututarrõ külla ajakirjan
dustudeng, võrukeelsete tele
saadete autor Arp Müller, kes 
räägib sellest, kuidas sündis 
saatesari "Kihoq", Keskus asub 
Lossi 38 (vana anatoomikum). Li
sainfo: Triin Iva, tel 375 422.

14. novembril kell 10 algab Tar
tus Riia 12 Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutuste ja Eesti Avaliku 
Halduse Instituudi korraldamisel 
Kaitsefoorum 2002 “Millist kaitse
väge vajab Eesti?”. Foorumile 
saab registreeruda läbi Eesti 
Avaliku Halduse Instituudi kodu
lehekülje aadressil www.eahi.ee. 
Registreeruda palume hiljemalt 
12. novembriks. Lisainfo: Eesti 
Avaliku Halduse Instituut, tel (0) 
699 9816, faks (0) 699 9819, e- 
post: tuuli.keerberg@eahi,ee

KURSUSED
4. novembril kell 16 toimub ph 
102 vabade kunstide kutsutud 
professori Ain Kaalepi loengu
sarja “Peatükke eesti kultuuri
loost" (FLKU.00.009; 1 AP / arv)

järgmine loeng. Info: Triin Lett, 
tel 375 669.

4. -  8. novembrini toimub erikur
sus “Tänapäeva vene keel ja 
kõne” (FLVE.02.152; 1 AP / 
arv). Lektor: prof Maksim 
Kronhaus (Moskva, Venemaa 
Riiklik Humanitaarülikool). Erikur
sus käsitleb viimase aastakümne 
jooksul toimunud muudatusi 
vene keeles, eriti aga kõnes. Tä
helepanu keskmes on kõneeti
kett, pöördumine kuulaja poole, 
laensõnad, kõnekliõeed, keele- 
normi kujunemine, keeie- ja kõ- 
nerefleksioonid ning nende mõ- 
jutamiskatsed (seadused ja “re
formid’1). Esimene ioeng on 4. 
nov kl 18-20, Näituse 2-207. Re
gistreerimine ja info tel 376 352; 
375 352. www.is.ut.ee/pls/ois.

TEATED
Tartu Ülikooli iganädalane hom- 
mikupalvus toimub kolmapäeviti 
kl 9.15-9.45 ph 227. 6. novembril 
peab palvust EELK Tartu praost
konna vikaarõpetaja Annika 
Sipos.

7. novembril kell 13 algab ülikoo
li infopäev Võrumaal Võru 
Kreutzwaldi Gümnaasiumis. Tut
vustatakse ülikoolis õpetatavaid 
erialasid ja vastuvõtutingimusi 
2003. aastal. Info: Maris Kivistik, 
ülikooli esindaja Võrumaal, tel 
078 68 362.

7. novembril kell 18 algab vilist
laskogu Saaremaa koondise fil
miõhtu -  Universitas Tartuensis 
370 -  ülikooli eelmiste juubelite 
meenutustega. Videoõhtu toi
mub Kuurhoone II korruse saa
lis. Info: Riia Nelis, ülikooli esinda
ja Saaremaal, tel 045 39839.

K IN O S ILLU S IO O N
www.hot.ee/kinoillusioon

Lotomadin, Kl 14 
Mõrva ABC. Kl 16, 18 
Vidocq (R,L,P,N). Kl 20

Ungari filmipäevad, pilet 20 kr.
4. nov kl 20 - Moskva väljak
5. nov kl 20 - Ärka üles, Jancsi
6. nov kl 20 - Meie armastus

13.-19. novembrini CinEd@ys -  
Euroopa filmipärandi nädal, pilet
20 kr.
13. nov
19 Yasemin (Yasemin; DE 88)
21 Viha (La Haine; FR 95)
14. nov
19 Osakond (The Oupost; HU 
95)
21 Victory (Victory; UK FR DE 
95)
15. nov
19 Sindbad (Sindbad; HU 71)
21 Ohverdamine (Sacrifation; 
SE FR UK 86)
16. nov
19 Maja kaljude all (The House 
Under the Rocks; HU 59)
21 Nostalgia (Nostalgie; IT 83)
17. nov
19 Külmad päevad (Cold Days; 
HU 66)
21 Üks Prantsuse naine (Une 
Femme Francaise; FR DE 94)
18. nov
19 Karussell (Merry-Go-Round; 
HU 56)
21 Kristiina Lauritsatütar (Kristin 
Lavransdatter; NO 95)
19. nov
19 Minu XX sajand (My 20th 
Century; HU 89)
21 Sada ja üks ööd (Les Cent et 
une Nutits; FR UK 95)

KONTSERT
Laupäeval, 2. novembril kell 18 
Vanemuise Kontserdimajas Läti 
Rahvusooperi külalisetendus 
Mozarti "Don Giovannf, dirigent 
Gints Glinka, lavastaja Kristina 
Wuss (Saksamaa). Piletid alates 
100 kroonist.

Pühapäeval, 10. novembril kell 
16 Tartu Linnamuuseumis sarjast 
“Linna muusikud Linnamuuseu
mis” “Keelatud muusika”. Esine
vad Aare Saal (bariton), akor- 
dionikvartett Baravo (Inga Ka
dastik, Lilia Tsakuhhina, Maido 
Parv, Kaido Parv), juhendaja Ülo 
Lilles. Kavas Curtis, Gastaloni, 
Ellington, Hatsaturjan. Pilet 60 ja 
30 kr.

Kolmapäeval, 13. novembril kell 
19 esineb Vanemuise Kontserdi
maja dzässisaalis duo Dessert 
Time -  Daniel Erdmann (sakso
fonid, flöödid; Saksamaa), Jaak 
Sooäär (kitarr). Piletid 80 ja 50 
kr (SOkroonised piletid müügil 
ka sügispäevade piietilaadal 12. 
nov).

Reedel, 29. novembril kell 19 Va
nemuise Kontserdimajas “La 
forza del destino” -  esineb Va
nemuise Sümfooniaorkester, diri
gent Mihkel Kütson. Kavas G. 
Verdi avamäng ooperile “La 
forza del destino”, W. A. Mozarti 
Sümfoonia nr 25 ja L van Bee
thoveni Sümfoonia nr 5.

T U D E N G I T E  M E I S T R I V Õ I S T L U S E D

Judo
Eesti üliõpilaste meistrivõisdused judos toimuvad 2. novembril 
Tähtvere judohallis. Kaalukategooriad naistele on -63 kg ja +63 
kg, meestele -66kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg ja +90 kg. Kaalumine 
ja üliõpilaspiletite esitamine võistluspaigas kelll0.30-11.30, 
Võisduste avamine kell 12. Selguvad kandidaadid üliõpilaste 
maailmameistrivõistlustele. Pealtvaatajatele tasuta.

Poks ja  m aadlus
Registreeruda saab ka tudengite meistrivõistlustele poksis 

(9.-10. novembril Tallinnas Sisekaitse akadeemias) ja kreeka- 
rooma maadluses (Tartus, EPMÜs, 16. novembril -60 kg, -66 kg, 
-74 kg, -84 kg, -120 kg).

Info: 333 233,052 57 624, www.easl.ee Tiina Beljaeva EASLi 
arendusjuht 333 233, 052 57 624.

S E M I N A R  “ T E E  I S E !
K O D A N I K U A L G A T U S  J A  E U R O O P A  L I I T ”

2. novembril kell 11 EÜSi saalis Tõnissoni 1

Esinevad:
• endine välisminister Toomas Hendrik Ilves -  “ Eesti 

välispoliitiline asend pärast liitumist” ,

• endine Euroopa Liikumise president Peeter Tulviste -  
“ Meie huvid Euroopas” ,

• Riigikantselei ELi infosekretariaadi juht Hannes Rumm- 
“Avaliku arvamuse toetus Eesti liitumisele Euroopa 
Liiduga” ,

• välisministeeriumi nõunik Mart Saarso -  “ Eesti 
ekspeditsioon Antarktikasse” ,

• Euroopa Komisjoni delegatsiooni infoprogrammi 
koordinaator Martin Aadamsoo -  “Referendumieelne 
teavitustegevus Eestis -  osalus, võimalused, ohud” .

Seminar püüab kaasa aidata debati tekkimisele
rohujuuretasandil.

Vajalik eelnev registreerimine: halikas@ut.ee või tel 375 400.

Seminari korraldavad Eesti Üliõpilaste Selts ja TÜ
Üliõpilasesindus.

E E S T I  P O L A A R F O N D I  S T I P E N D I U M

1997. aastal asutatud Eesti Polaarfondi tegevuste hulka kuulub 
polaaralade looduse ja rahvuskultuuride uurimise toetamine. 
Toetust võib leida ka samade teemade käsitlemine kaunite 
kunstide vallas.

Taotlus ja CV saata 1. detsembrini aadressil SA Eesti Polaar- 
fond, Pikk 70, Tallinn.

U T  T O I M E T U S  T E A T A B

Kõik jooksva numbri artildid peavad toimetusse jõudma hilje
malt esmaspäeviti, uudised ja info kolmapäeviti. Neljapäeviti 
kella 12ks on ajaleht juba toimetusest trükikotta saadetud.

Saadetavad pildid peavad olema resolutsiooniga 300dpi. 
Internetis avaldatud piltide resolutsioon on 72 dpi, seega need 
lehes kasutamiseks ei kõlba. Peab jälgima, et foto oleks vähemalt 
niisama suur, kui see avaldamisel olema peaks. Palume fotosid 
mitte saata Wordi või Coreli failides.

Portreepiltide skanneerimiseks ei sobi dokumendid, kus foto
le on löödud tempel või kiletatud mustriga kilega.

UNIVERSITAS TOIMETÜS
T A  D T I I F M  СI ̂  Tegevtoimetaja Varje Sootak
I I v  I ч Д С г1 \1 3 1 Э  Toimetaja Kristjan Kaljund

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits 
Tellimise indeks 00892 
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200

Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.-
Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,-
E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.-
Faks: 07375440 1/12 lk (92x64 mm) 500,-
http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.-
Trükk: o/ü Greif

Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Kujundus 20% hinnast 
Logo ja/või foto kasutamine 
Reklaamteksti rida 
Kuulutuse rida 
Korduvreklaam 10% odavam

sed tasuta.

reklaam 20% odavam.
50- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis- 
10,- te teenuste kuulutamine ja rek- 
5.- laam 20% odavam.

Riiklike haridusasutuste kuulutu-

mailto:Lea.Kivi@ut.ee
http://www.ut.ee/Raamatupood
mailto:kparli@ut.ee
http://www.natosummit.cz/
http://www.eahi.ee
http://www.is.ut.ee/pls/ois
http://www.hot.ee/kinoillusioon
http://www.easl.ee
mailto:halikas@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Sl l NOFKSEMPLARSihtasutusel 5 aastaga 20 miljonit
K ristjan  K aljund

TÜ Sihtasutuse põhikapital 
on viie aastaga kasvanud
2000 korda, stipendiumi
teks on selle ajaga välja 
makstud rohkem kui kuus 
miljonit krooni.

2081e senisele stipendiaadile 
lisandus 6. novembril, sihtasu
tuse aastapäeval veel 37.

TÜ Sihtasutus on suurim era
kapitalil põhinev teaduse ja ha
riduse toetaja Eestis. 1997. aas
tal 10 OOOkrooniga asutatud 
fondil on tänaseks põhikapitali 
üle 20 miljoni. Maailmamastaa
bis on see siisld kääbus -  suuri
ma samalaadse, Harvardi Üli
kooli toetava organisatsiooni 
põhikapital on 20 miljardit dol
larit.

Teadaolevalt anti esimene 
haridust toetav stipendium 
Eestis välja 1542. aastal, mil 
Tartu linn saatis ühe üliõpilase 
end Saksamaale täiendama. 
Järgnevatel sajanditel tegid an
netusi peamiselt mõisnikud ja 
kaupmehed.

Ka täna on suurem osa anne
tajatest eraisikud, neist oma
korda enamik väliseesüased, 
kellelt on pärit 95% kõigist an
netustest.

Maksuvaba raha

Kui algusaastail kulus üle poole 
stipendiumirahast just maksu
deks, siis tänaseks on sihtasutu
se stipendiumid maksuvabad. 
Nii mõnigi allfond on sihtasutu
se juurde tulnud just sel kaalut
lusel -  tahab ju igaüks, et tema 
annetatud rahast võimalikult 
suur osa abivajajateni jõuaks.

“Hariduse toetamine soodus
tab teadus- ja majanduskasvu,” 
rõhutas sihtasutuse usaldusko- 
gu esimees Vahur Kraft oma 
aastapäevakõnes. “Ettevõte 
võib just täna toetatud tudengi 
näol endale tulevikus väga või
meka töötaja saada.”

Samas kipub annetamisega 
olema nagu hääletamisega -  
peale võtavad ikka need, kes 
kunagi ise pöial püsti teepervel 
seisnud.

Juhatuse liige Indrek Musti-

Stipendiaat Kadi Grichin ja  SA juhatuse liikmed Indrek Mustimets ja  Sten Soosaar.

raha Cambridge’i Ülikooli õpe- 
maksu tasumiseks. Pärast kooli 
lõpetamist on Nurmelal vasta
valt lepingule kohustus kandi
deerida õppejõu kohale Tartu 
Üikoolis.

10 000 ei taha keegi

On aga juhtunud ka, et stipen- 
diumikonkursile ei tule ühtki 
taotlust. Sel juhul pikendab SA 
konkursi tähtaega või otsib ise 
sobilikke kandidaate. “Igal ju
hul tasub oma kandidatuur esi
tada, kasvõi kogemuse saami
seks,” julgustab Mustimets tu
dengeid. Näiteks Tartust pärit 
tudengeid toetava Raefondi sti
pendiumi puhul juhtub sageli, 
et mõnest teaduskonnast ei tule 
ühtki taotlust, kuigi piisaks vaid 
sellest, et olla tubli üliõpilane ja
10 OOOkroonine stipendium 
on sama hästi kui pangaarvel.

Praegu on toetusesaajaid 
umbes kolmandik kandideeri- 
nuist. Sihtasutus annab üma- 
jääjatele soovi korral ka tagasi
sidet, mis võimaldab tulevikus 
edukam olla.

Börsikrahhid ja majandus
langused on sihtasutusest möö
da läinud, põhikapital on säüi-

Raefondi stipendiumi pälvis magistrant Heidi-Maarja 
Melts, kes töötab ajaloomuuseumis giidina. 2 x  v a r je  s o o ta k

mets kurdab aga hoopis stipen- 
diumikandidaatide vähesust. 
Harvad pole kon'ad, kus stipen
diumile leidub vaid 1-2 tahtjat. 
“Reeglina on sel juhul tegemist 
ka tugeva kandidaadiga, kellele 
pole piinlik raha anda,” välistab 
Mustimets siiski raha valedesse 
kätesse sattumise.

Näiteks Ernst Jaaksoni sti
pendiumile, mida on tänaseks

välja antud kaks korda, laekus 
mõlemal korral ainult kaks taot
lust. “Kuna summa on aukar
tust äratavalt suur -  viimati 
186 000 krooni -  siis võib olla 
põhjuseks ka kartus sellega 
kaasneva vastutuse ees,” arvab 
Mustimets. Hetkel on uus Ernst 
Jaaksoni stipendiumikonkurss 
käimas. Viimane stipendiaat 
Ilona Nurmela kasutas saadud

TU R A E F O N D I  
P R E E M I A D

Emeriitprofessor Ülo Kaasik, 
spordiajaloo uurija ja üli
õpilasspordi eestvedaja Valter 
Lenk,
noorteadurid Jana Orion ja 
Kristi Viiding.

TU R A E F O N D I  
S T I P E N D I U M I D

Üliõpilased Edgar Sepp,
Kersti Kokk, Jaanika Erne, 
KristerTamm, Priit Salumaa, 
Laura Kirss ja Ott Ojaperv; 
magistrant Heidi-Maarja Melts.

Vt ka: www.ut.ee/sihtasutus

nud ja isegi kasvanud. Ka välja
makstavad stipendiumid või
vad suureneda, sest Musti- 
metsa sõnul on alust arvata, et 
osad investeeringud osutuvad 
väga edukaks. Samas kahetseb 
ta, et viie aasta eest, mil intres
sid olid 10-15% aastas, julge
malt ja pikaajalisemalt ei inves
teeritud, praegu pakutakse 
vaid 3-4% intresse.

Põhikapitali tootlusest sõltub 
aga otseselt väljamakstavate 
stipendiumite arv ja suurus, 
sest sihtasutus maksab välja 
just kasvikuid. Puutumatuna 
püsiv põhikapital annab tulevi- 
kukindluse.

Uued allfondid

Tulevikuplaanid on aga suured. 
Kavas on tegevust laiendada 
neile erialadele, mis täna toe
tust ei saa, näiteks keemia. As
jaloodud Rakendusfondi kau
du hakatakse lisaks stipendiu
mite maksmisele toetama ruu
mide remonti ja aparaatuuri 
soetamist. Kindlasti plaanitakse 
tihendada suhtlust kodumaiste 
annetajatega.

Sihtasutuse aastapäeval kir
jutati alla ka kaks uut lepingut. 
Koostöös Eesti Muusikaakadee
miaga hakatakse toetama kõr
gemat muusikaharidust Eestis, 
Olümpiakomitee stipendiumi
ga aga kehakultuuritudengeid.

6 £

TUs kaks uut teaduse tippkeskust
Haridusministeeriumi ko
misjon valis neli uut teaduse 
tippkeskust, millest kaks on 
Tartu Ülikoolis.

Tippkeskusteks said moleku
laarse ja kliinilise meditsiini 
keskus (juht Raivo Uibo) ja kee
mia ja materjaliteaduse tipp
keskus (keskuse juhid Ilmar 
Koppel (pildil) TÜs ja Enn 
MellikovTRJs).

Eelmisel aastal anti teaduse 
tippkeskuse nimetus TÜs alus- 
ja rakendusökoloogia keskusele 
(Olevi Kull), Füüsika Instituudi
le (Kristjan Haller), geeni- ja 
keskkonnatehnoloogia tippkes- 
kusele (Toivo Maimets) ning 
käitumis- ja terviseteaduse kes
kusele (Jaanus Harro).

Tippkeskuste tegevuse ees
märk on lähedastel või üksteist 
täiendavatel teemadel töötava
te uurimisrühmade koostöö 
edendamine ja stimuleerimine. 
Lisaks loodavale uuele teadmi
sele oodatakse tippkeskustelt

ka nende ideede arendamise ja 
rakendamise alaseid tegevusi. 
Selleks, et tippkeskus saaks toi
mida ja areneda, on vaja stabiil
set rahastamist. Seega kanna
vad kõik Eesti teaduse tippkes
kused seda nimetust aastani 
2006.

Lisaks kompetentsusele ja 
kõrgekvaliteedilisele teadus
tööle peab tippkeskus olema

seotud kõrgtasemel spetsialisti
de ettevalmistamisega (sh dok
toriõpe ja järeldoktorite efek
tiivne rakendamine).

Tippkeskustel on juba prae
gu koostöövõrgustik Eestis ja 
välismaal, nende kaudu on või
malus ühineda rahvusvahelisse 
tippkeskuste võrgustikku vas
tavalt Euroopa teadusruumi 
poliitikale.

Eestis sai teaduse tippkes
kuste võrgu väljaarendamine 
alguse 2001. aastal, kui kon
kursi korras nimetati kuus tipp
keskust, Nimetatud tippkesku
sed said võimaluse taotleda rii
gieelarvest täiendavat finant
seerimist kõrgetasemelise tea
dustöö tegemiseks vajaliku 
keskkonna loomiseks.

Käesoleva aasta tippkeskuste 
konkursile laekus 12 taotlust, 
neist seitse eelmisel aastal po
tentsiaalse tippkeskuse nime
tuse saanud keskust ja 5 uut 
taotlust.

Noore teadlase preemia 
anti Ahto Buldasele
Vabariigi presidendi kultuu- 
rirahastu noore teadlase 
preemia sai tänavu TÜ arvu
titeaduse instituudi poolt 
esitatud arvutiteadlane Ahto 
Buldas.

Ahto Buldas on pälvinud 
laialdase ülemaailmse tähele
panu oma töödetsükliga krüp
tograafiast, eriti digitaalsest 
ajatembeldusest. Tema viimase 
kolme aasta artiklite tsiteeri- 
misindeks on üle 40, mis on üks 
paremaid näitajaid Eesti arvuti- 
teadlaste hulgas. Trükis on il
munud 42 teaduspublikatsioo
ni, neist 11 kõige autoriteetse
mates väljaannetes, lisaks 18 
populaarteaduslikku artiklit.

Ahto Buldas on tegelnud 
krüptograafia probleemidega 
Cybemetica ASi vastavas töö
grupis 1993. aastast, kirjutades 
paralleelselt doktoridissertat
siooni algebra ja graafiteooria

valdkonnas. Temast kujunes 
Cybemetica AS avaliku võtme 
infrastruktuuri uurimise töö
grupi liider, kes on viinud oma 
töögrupi maailmatasemele. 
Ahto Buldas kuulub selle vald
konna liidrina Eestis ka seadus- 
loomekomisjoni elektrondoku- 
mentide alal, osaleb ISO stan
dardiorganisatsiooni töös jm.

Ahto Buldase teadustöö 
edukusele on kindlasti kaasa 
aidanud tema eruditsioon väga 
paljudes matemaatika valdkon
dades, mis on omandatud pea
miselt iseseisva tööga.

Praegu töötab ta Tartu Üli
koolis teoreetilise informaatika 
dotsendina (0,5 koormust) ja 
Tallinna Tehnikaülikoolis and
meturbe professorina (0,5 
koormust). Sellisel moel ühen
dab ta valdkonda edendades 
Tallinna ja Tartu andmeturbe- 
ekspertide tegevuse.

T A NA  LEHES

Tudengid 
piketeerisid 
keskkonnaminis
teeriumi ees
LK 3

Doktoriõppest 
Euroopas ja  
Tartu Ülikoolis
LK 2

Arvutiteaduse 
teooriapäev
LK 2

Üliõpilasteatril 
esietendus 
“Artur ja  Paul”
LK 2

U U D I S E D

Loengute üle
kanded Internetis
5. novembril alustati ülikooli ar
vutivõrgus loengute süstemaa
tilise ülekande katseprojektiga.

Esimese loengu pidas 
sotsiaal-, majandus- ja õigus
teaduskonna üliõpilastele ava
tud ülikooli direktor Aune Valk 
teemal “Rahvuslikud identitee
did ja rahvustevahelised suh
ted psühholoogias”. Loeng toi
mus multimeediakeskuses, kus 
lektorit jälgis vahetult 20-30 
üliõpilast. Samaaegselt jälgis 
arvutivõrgu vahendusel Vane
muise 46 ringauditooriumis 
loengut üle paarisaja tudengi.

Loengu üle-eestiliseks levita
miseks on ülikoolil sõlmitud le
ping Eesti Telefoniga, kelle ser
verist sai toimuvat samuti jälgi
da.

Katseprojekti õnnestumisel 
on plaanis kasutada ülekannet 
läbi Interneti, et vahendada 
Tartus toimuvaid loenguid kol- 
ledžitesse ning õigusinstituuti, 
samuti saavad arvutivõrgust 
loenguid jälgida neile sobivas 
asukohas avatud ülikooli üliõpi
lased, kellel on Interneti püsi
ühendus. Paralleelselt loengute 
ülekandega need ka salvesta
takse ning veel aasta lõpul on 
plaanis mõned loengud 
arhiveerida serverisse, et või
maldada nende kuulamist-vaa- 
tamist üliõpilastele sobival ajal.

Volikogu esi
meheks Aadu Must
Tartu linnavolikogu valis eelmi
sel nädalal esimesel istungil vo
likogu esimeheks uuesti TÜ 
prof Aadu Musta (Keskera
kond).

Aseesimeheks valiti TÜ Kliini
kumi arst Toomas Tein (Refor
mierakond).

Aadu Musta kandidatuuri 
toetas 45 volikogu liiget.

Toomas Teini valimist aseesi
meheks toetas 28 volikogu ln- 
get. Teise aseesimehe valimise 
protseduur katkestati, kuna ka
hes hääletusvoorus üles seatud 
prof Marju Lauristin ei saanud 
kummalgi korral vajalikku arvu 
poolthääli.

Eile kell 15 algas teine istung, 
kus oli kavas valida linnapea, 
kinnitada linnavalitsuse liik
med, moodustada volikogu ala
tised komisjonid, valida nende 
esimehed jm.

http://www.ut.ee/sihtasutus
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Germanistika- 
konverents Tartus
I. ja 2. oktoobril toimunud kon
verentsi “Germanistika Tartus” 
teemad puudutasid kõiki saksa 
filoloogia valdkondi.

Tartu Ülikooli saksa filoloogia 
õppetooli assistendi Kaari 
Antzoni sõnul oli ettekandeid 
keele- ja kirjandusteadusest, 
didaktikast, õpetajakoolitusest 
jm. “Mitmed ettekanded 
kajastasid germanistika aren
gut Tartus läbi kahe sajandi, 19. 
saj keskpaigast uuema saksa 
kirjandusteaduseni 90ndatel 
aastatel, hõlmates ka nõukogu
de aega, mil humanitaartea
dustes olid võimalused kraadi
õppeks ja teadustööks piiratu
mad,” ütles Antzon.

Kavas oli nii ülevaatelisema 
iseloomuga ettekandeid (nt 
naiskirjanduse mõiste, keele
teaduse ja kirjanduse seosed, 
mitmekeelsuse mudelid) kui ka 
kitsamate uurimissuundade ja - 
tulemuste tutvustusi.

Antzoni sõnul on kevadel ka
vas korraldada tudengite tea
duskonverents, et taaselustada 
kunagise Üliõpilaste Teadusliku 
Uhingu traditsioone.

Lisaks TÜ õppejõududele esi
nesid ettekannetega ka külali
sed TPÜst, Lätist, Leedust, Soo
mest ja Saksamaalt, nende hul
gas emeriitprof dr Helmut 
Richter Berliinist, kes oli 2003. 
aasta kevadsemestril saksa filo
loogia õppetooli külalisprofes
sor.

Õppimis- ja tööta
misvõimalused 
Soomes
I I .  novembril külastavad üli
kooli Soome kõrgkoolide kaijää- 
rinõustajad.

TÜ üliõpilaste karjääriteenis
tuse spetsialisti Margit Tago sõ
nul osaleb karjääriteenistus 
ühe partnerina Leonardo da 
Vinci projektis Skiüed Gate- 
keepers.

Projekti põhieesmärk on toe
tada tudengite töölesaamist, 
arendada karjääriteenistuste 
koostööd ja kaardistada muu
tusi tööturul. Partneritena osa
levad karjäärinõustajad Soo
mest, Prantsusmaalt, Saksa
maalt, Kreekast, Suurbritan- 
niastjm.

Kõigil huvilistel on võimalik 
osaleda kell 16 algaval semina
ril, kus nõustajad tutvustavad 
töötamis- ja õppimisvõimalusi 
Soomes, annavad nõu, kuidas 
võõras keskkonnas kiiremini 
kohaneda ja vastavad kuulajate 
küsimustele. Info: 376 205, 
tamargit@ut.ee.

Salakaubandusest 
ohustatud liigid 
botaanikaaias
Botaanikaaia õppeklassis avati 
ländnäitus Ära osta nende 
elu! , mis avab pildi ülemaailm
se kaubanduse, sh salakauban
duse ohtlikust mõjust loodusli
kele looma-ja taimeliikidele.

Rahvusvahelist kauplemist 
looduslike looma-ja taimeliiki
de ja muu sihiga vedu üle riigi
piiride reguleerib loodusliku 
loomastiku ja taimestiku ohus
tatud liikidega rahvusvahelise 
kaubanduse konventsioon. Sel
lega on ühinenud ka Eesti.

Näitus annab teavet kauple
mise tõttu väljasuremisohus 
olevatest liikidest, piirangutest 
ja reeglitest nendega kauplemi
sel. Väljapanek jääb näitus ava
tuks 12. detsembrini.

Info ja gruppide registreeri
mine tel 055 613989 (Kristel 
Toom, Tartu Keskkonnaharidu- 
se Keskus).

Kas läbimurre doktoriõppes on 
tõepoolest mission impossible?

Inglise filoloogia Õppetooli vane?nteadur Silvi Tenjes oli üks viiekümnest, kes kaitses 
doktoriväitekirja eelmisel aastal. ja a k n i l s o n

1996-1998 alustanud doktorantide 
lõpetamise kiirus

ALLIKAS: ÕPPE- JA ÜLIÕPILASOSAKOND

M adis S a luveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

Teadusülikooliks saamise ja 
olemise üks peamisi tingi
musi on kõrgelt kvalifitseeri
tud teadlaskaadri olemas
olu ning selle järjepidevus.

Eestis tervikuna on doktori
kraadide kaitsmise arv väike, 
võrreldes nii ELi maade keskmi
se kui ka USA vastava näitajaga. 
Euroopa teadus- ja tehnoloo- 
giaindeks 2002 annab ELi kesk
miseks näitajaks 1998. aastal
0,55 uut teadus- ja tehnoloo- 
giadoktorit 1000 inimese kohta 
vanusegrupis 25-34 aastat.

Samuti on madal doktoran
tuuri efektiivsus (nominaalaja- 
ga kaitsnute arv TÜs oli aastal
2001 vaid 27,3%). Teiselt poolt 
on Eestis doktorantuuris ligi 
1000 õppurit, kellest paljude 
jõudmine doktoritöö kaitsmise
ni võtab väga kaua aega. Väike 
doktorikraadiga inimeste juur
dekasv pärsib normaalset tead
laskonna ja õppejõudude kaad
ri taastootmist Eesti kõrgkooli
des ja teadus- ja arendusasu
tus tes. See takistab ka teadus
mahuka tootmise ja tehnosiirde 
elluviimist Eesti ettevõtetes.

Tartu Ülikooli hetkeseis

Teadus- ja arendusnõukogu 
andmetel on Eesti teadlaste 
keskmine vanus alates 1995. 
aastast püsinud stabiilselt 
46-47 aasta ümber. TÜs on ala
tes 1998. aastast käesoleva aja
ni toimunud vananemine ca
0,4 aasta võrra (1998 -  44,2 
aastat, 2000 -  44,6 aastat). 
Doktoriõppe läbinute keskmine 
vanus ajavahemikul 1997-
2001 doktorikraadi kaitsmisel 
kaitsmise aasta järgi on kõiku
nud 32,5 (1999) ja 34,8 
(2001) vahel. TÜ doktorantide 
(751 õppurit) keskmine vanus 
on praegu 32,6 aastat. Seega 
võime öelda, et enamik TÜ dok
torante on kaitsmisel just selli
ses eas, kus nad klassifitsee- 
ruvad veel noorteadlasteks (st 
alla 35 aasta vanad).

TÜ magistrandid kaitsesid 
1999-2001 kokku 535 tööd, 
nominaalajaga lõpetanute 
keskmine protsent on 41,3. 
Doktorikraade on 1999-2001 
kaitstud kokku 146 (1999-48,
2000 -  48, 2001 -  50), nomi
naalajaga kaitses keskmiselt 
27,3% (1996-1998 vastuvõe- 
tutest kaitses nominaalajaga ca 
20%). Kui võtta kokku kolme

suurema valdkonna (arstitea
dus, loodusteadused, humani
taar- ja sotsiaalteadused) pa
nus magistri- ja doktoriõppes
se, oleks pilt järgmine: huma
nitaar- ja sotsiaalteadused on 
aastate 1997-2001 keskmise
na andnud 55% kaitstud ma
gistritest, kuid ainult 30% kaits
tud doktoritöödest.

Loodusteaduste valdkonnas 
on kaitstud ca 40% magistritöö
dest, kuid ligi 50% doktoritöö
dest. Muidugi tuleb arvestada 
ka seda, et sotsiaalteadused on

meil uued ja nende doktori- 
buum alles algamas. Keerulise
maks teeb asja see, et 3+2 süs
teemi ellurakendumisel pole 
magister enam teaduskraad 
ning akadeemilisi positsioone 
saavad edaspidi täita ikkagi 
vaid doktorikraadiga töötajad.

Suundumused

Uuest kõrgkooliseadusest tule
nevalt on haridusministeerium 
plaaninud tellida Eesti kõrgkoo
lidelt alates 2002/2003. õppe
aastast 250 doktorikraadiga 10-

VA1TEK1R JA DE  
K A I T S M I N E  1 9 9 9 -
2001

Magistrandid -  535 (sh 2001 -  
240)

Doktorandid -1 4 6  (sh 2001 -  
50)

petanut. Kuna TÜ panus on vii
maste aastate keskmisena ol
nud ca 60% kaitstud doktori
kraadidest, tähendaks see, et 
sama suhte säilimisel peaks TÜ 
tagama alates 2008. aastast vä
hemalt 150 uut doktorit. Ehk 
teisiti -  see märgiks lähima viie 
aasta jooksul kolmekordset 
kaitsmiste arvu kasvu 2001. 
aastaga võrreldes! Võimatu! 
See on täitmatu ülesanne, oleks 
esimene reaktsioon. Kas aga 
ikka on nii võimatu?

Kindlasti on siin erinevaid la
hendusvariante. Kõige lihtsam 
oleks “lõdvendada” senikehti
nud kaitsmisnõudeid ning sel 
teel tagada hulga senikaitsmata 
tööde kaitsmine. Teine võima
lus oleks kiiresti organiseerida 
uute, alles alustavate doktoran
tide lühendatud ajaga (3 aas
tat) “masstootmine” kraadiõp- 
pekeskuste või mõne muu sar
nase struktuuri kaudu (Soome 
mudel). Kolmas, kõige raskem 
ja keerulisem, aga mitte võima

tu tee on samade kaitsmisnõue- 
te säilitamisel saavutada põhi
mõtteline murrang doktoranti
dega tehtavas töös.

Doktoriõppe tulemuslikkuse 
suurendamine peab kuuluma 
TÜ teaduspoliitika strateegiliste 
tegevuste hulka ning olema uue 
strateegilise arenguplaani üks 
läbimurdevaldkondi. See peaks 
toimuma üheaegselt vähemalt 
kolmel suunal.

Läbimurde võimalikkusest

Juhendajate huvitatuse ja vas
tutuse suurendamiseks tuleks 
analüüsida edukate ja ebaõn
nestunud doktoriõpingute pea
misi põhjusi ning leida motivee- 
rivaid ergutusvahendeid. Kas 
oleks ebareaalne loota, et üli
kooli 125 professorit suudaksid 
igal aastal tagada ühe oma dok
torandi kaitsmisele jõudmise? 
Sel juhul poleks 150 kaitsmist 
aastas üldsegi ainult unistus. 
Ehk aitaks ka kraadiõppurite 
tulemuslikkuse senisest oluli
selt suurem arvestamine aka
deemilistel valimistel?

Doktoritööde teemade ak
tuaalsust on võimalik tõsta eel
kõige rakendusliku kallakuga 
doktoriõppe prioritiseerimise- 
ga, sh tehnoloogilise kallakuga 
doktoriõppe kavade väljaaren
damisega. Sidemete arendami
ne ettevõtlusega (tuleviku- 
reaalsus) ning töö ELi 6. raam- 
programmi projektide raames 
tagaks tehnoloogilise kallakuga 
doktorantidele lisafinantseeri- 
misallika, võimaldades luua 
motivatsiooni kõrgetasemeli
seks teadustööks.

Doktorantide motivatsiooni 
suurendamiseks oleks hädava
jalik senikehtiva atestatsiooni- 
korra muutmine, doktorantide 
võimalike finantseerimisskee
mide mitmekesistamine ning 
ettevõtluslepingute alusel töö
tavate doktorantide institut
siooni teke. Põhimotiveerimine 
peaks toimuma ikkagi ühiskon
na poolt: mida teeb doktorant 
oma kraadiga, kui ta ei taha või 
ei saa teadust teha? Kus mujal 
peale teadus-arendusasutuste 
seda väärtustatakse?

Kindlasti on veel teisi vahen
deid eesmärgini jõudmiseks. 
Eelkõige on aga vaja ühist plat
vormi, et saavutada läbimurre, 
viia plaanitu sihikindlalt ellu 
ning tagada vajalikud ressursid 
vähemalt viieks aastaks.

Arvamused, kommentaarid: 
madis.saluveer@ut.ee

Esimene arvutiteaduse teooriapäev
Tarmo U usta lu
TTÜ dotsent

Roosta puhkekülas toimus 
Tallinna ja Tartu arvutiteadu
se teooriapäev.

Tegu oli esimese üritusega pi
kemast sarjast, mille eesmärgi
na tahavad algatajad Helger 
Lipmaa Helsingi Tehnikaülikoo
list, Varmo Vene TÜst ja allakir
jutanu luua Eesti teoreetilisema 
kallakuga arvutiteadlaste foo
rumi. See oleks koht, kus saaks 
kõnelda oma uurimistööst, 
kuulda teiste töödest, arutada 
päevaprobleeme, aga ka lihtsalt 
professionaalselt ja puhtinimli
kult suhelda. Foorum võiks eriti 
kasulik olla kraadiõppuritele 
kui paik, kus õppida, harjutada 
ettekannete pidamist, leida tee
masid ja kontakte.

Sven Laur.

Roosta sündmus meelitas ko
hale 30 osavõtjat akadeemiku
test üliõpilasteni, mis Eesti teo
reetilisema arvutiteaduse ko
gukonna kohta tähendab 
praktiliselt sajaprotsendilist 
esindust.

Päevakava koosnes kahest 
tutorial-tüüpi ülevaatest ja ning 
seitsmest tehnilisest ettekan
dest krüptoloogia ning prog- 
rammeerimisteooria ja loogika 
teemadel.

Ettekannetega astusid üles 
Ahto Buldas (TTÜ/TÜ), TÜst 
veel Peeter Laud, Sven Laur, 
Jaanus Pöial, Mati Tombak, 
Varmo Vene ja Jan Willemsonjt.

Tase oli ühtlaselt üsna kõrge. 
Eredaimana jääb aga allakirju
tanule meelde TÜ magistrandi 
Sven Lauri nii sisult kui ka esit- 
lustehniliselt perfektselt läbi 
viidud tutorial maailmas suvest 
alates laineid löönud algarvuli- 
sustestist, mis on revolutsiooni
line arvuteooria ja keerakus- 
teooria, aga võib-olla mitte üld
se kauges perspektiivis ka ra
kenduse ja krüptoloogia jaoks.

TA teadlasvahetus
Eesti TA ja tema välispartnerite 
vahel sõlmitud koostöölepingu
tega sätestatud teadlaste ekvi
valentses vahetuses on võima
lik osaleda kõigil Eesti teadlas
tel. Nende kvalifikatsioon peab 
vastama partnerakadeemia esi
tatavatele nõuetele ja nad pea
vad töötama ülikoolis või tea
dusasutuses ja täitma teadus
teemasid, mis on evalveeritud 
vastavalt teadus- ja arenduste
gevuse korralduse seadusele ja 
on sihtfinantseeritavad, samuti 
tunnustatud teadusliku reno
meega üksikteadlastel.

Seejuures tasub vahetuse 
korras Eestit külastava teadlase 
vastuvõtukulud (limiidi piires) 
TA Välisvahetuse Fond, meie 
teadlase kulud välismaal aga 
sealne partnerakadeemia.

Vahetuskvoodi kasutamiseks

on Eesti teadlasel esmalt vaja 
kontakteeruda asutusega, mida 
ta soovib külastada ja saada 
sealt põhimõtteline kirjalik 
nõusolek vastuvõtuks, seejärel 
esitada taotlus vahetussõiduks 
(www. akadeemia, ee).

Taotlusi 2003. aasta kohta 
oodatakse paberkandjal hilje
malt 15. novembriks Eesti TA 
välissuhete talitusele (tuba 16, 
Kohtu 6,10130 Tallinn).

Info: tel 644 8677 (Anne 
Pöitel) ja 645 1925 (Ebe Pilt), 
foreign@akadeemia.ee ja 
ebe@akadeemia.ee.

Väliskolleegide vastuvõtmi
seks on Eesti teadlasel (asutu
sel) vaja saata välispartnerile 
kutse koos soovitusega pöördu
da enda Eestisse lähetamiseks 
vastava akadeemia poole (kon
taktandmed koduleheküljelt).

mailto:tamargit@ut.ee
mailto:madis.saluveer@ut.ee
mailto:foreign@akadeemia.ee
mailto:ebe@akadeemia.ee
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Proloog. Esmaspäeval, 11. novembril
kl 19 Mälukas -  mõttesport Üliõpilasmaja 

(Kalevi 24)
kl 22 Chick’n’bänd Üliõpilasmaja

Teisipäeval, 12. novembril
kl 07 Avaorienteerumine: hommiku 

annad -  nädala võtame...
aga miks nad jooksevad? Raekoja ees

kl 11-16 Koome telgedel vaipa linnapeale TÜ peahoone
ld 12 TUDENGISÜGIS’02 ja näituse

TUDENG1FOTO’02 avamine TÜ raamatukogu
kl 12.15 Kohtumine

“Linnavalitsus versus tudengid” TÜ raamatukogu
kl 17 PILETILAAT

Laadal piletid odavamad! TÜ füüsikahoone 
(Tähe 4)

ld 17 Kõrtsiloeng tudengitraditsioonidest
H, Palamets Krambambuli 

(Ülikooli 18a)
kl 18 Päntrikino Raatuse 22
ld 18-20 Vabalava “Tudengitoit-ja jook” Krambambuli
kl 19 Kiigelaulukuuik TÜ aula
kl 19 Üliõpilastele soodushinnaga

draama “Tšehhovi kolm õde” Vanemuise 
väike maja

kl 19 Üliõpilastele soodushinnaga
draama “Potteri lõpp” Sadamateater 

(Soola 5b)
kl 20 Vaimu kandmine. “Tudengipäevad

läbi aegade”. Dahling, JääBoiler Üliõpilasmaja
kl 21 Eesti Nukuteatri etendus

“Liisi Koikson ja Casanova” Lutsu Teatrimaja 
(Lutsu 2)

kl 21 Ülikooli Filmiklubi Filmiõhtu Näituse 2-ring
kl 22 Mosquito Püssirohukelder
kl 22 ISIClub Ketšup Party “Punased

tipsid ja valged lipsud” DJ E. Aav Atlantis
kl 10-14 ÜliÕpilasesinduste avatud uksed Tartu kõrgkoolid

Kolmapäeval, 13. novembril
kl 09.15 Hommikupalvus Peahoone 227
kl 16 Trepijooks “Kaks astet korraga -

trepid sirgu!” Narva 27 ühikas
kl 18 Improviseeritud etteastete õht

. .ja jumal lõi tudengi” Kohvik Mamman 
(Raatuse 22)

kl.18 Päntrikino Raatuse 22
ld 18-20 Vabalava “Tants ja trall” Krambambuli
kl 18 Üliõpilastele soodushinnaga

lasteooper “Hansuke ja Greteke” Vanemuise 
väike maja

kJ 19 Eesti Nukuteatri etendus “Kiritöö -
uusromantism sõnas ja laulus” Lutsu Teatrimaja

kl 19

kl 19

kl 19 
kl 19 
kl 20 
kl 20 
kl 21 
kl 22

kl 22

kl 22

kl 23

Üliõpilastele soodushinnaga 
muusikal “Verevennad”

Duo “Dessert Time” D, Erdmann 
(saksofonid, flöödid; Saksamaa), 
J. Sooäär (kitarr)

Ansambel Triskele III CD esitlus 
CinEd@ys: Yasemin (Saksa’88) 
Taize palvus
Konkurss “TUDENGIBÄND 2002” 
CinEd@ys: Viha (Prantsuse’95) 
Maleva- ja Tartu-teemaline õhtu 
Whitecollar Blue 
“Bashment -  Reggae rütmid”
DJ-d R. Ringvee ja T. Laamann 
TudengiSeksikas! Valitakse kõige 
paljam, kõige lühem, kõige pikem! 
DJ Marko Kiljak
Ladies Night, DJ A. Kruusmann

Neljapäeval, 14. novembril
ld 18 “Cuitural Shock Rocks”

välistudengitega -  AIESEC 
kl 18-20 Loengusari “Kultuur ei kopita!” -  

“Nimed marmortahvlil kaadri- 
tagustes”, räägivad asjaosalised 

kl 19 Tartu Üliõpilasteatri etendus 
“Artur ja Paul
ehk veidi enne maailma loomist” 

ld 19 Sojuzmultfilmi multikateõhtu 
kl 19 Üliõpüastele soodushinnaga 

koomiline ooper “Salakütt”

ld 19 Üliõpilastele soodushinnaga 
muusikal ‘Verevennad”

kl 19 CinEd@ys: Laager (Ungari’95) 
kl 19.30 Kohvikukontsert Tiit Born 
kl 18 Mart Laari avalik loeng

“Kas kõik on andestatav?” 
kl 20 Konkurss“TUDENGIFILM 2002” ja 

moeshow “Külmunud tudeng” 
ld 21 CinEd@ys:

Võit (Inglise-Prantsuse-Saksa’95) 
kl 21 Etendus “Apolloni sünd” 

Slaidiprogramm 
“Taaralinnas tarkust nõudmas” 

kl 22 Speed Free ja Tanel Padar 
kl 22 Reisiklubi.

Black Rokit Unpluged,DJ Mike Sun 
kl 23 Rock Vile Vibe, DJ H. Merikan 
kl 23.30 Taize palvus

Reedel, 15. novembril
kl 15 Spordishow: üliõpilasesindused 

võtavad mõõtu pallimises, 
rullimises, sakkimises&nokkimises

Vanemuise 
suur maja

Vanemuise 
kontserdimaja 
TÜ aula 
Kino Illusioon 
Õpetaja 5 
Üliõpilasmaja 
Kino Illusioon

Püssirohukelder

Club Tallinn

Atlantis
XS

Peahoone 102

TÜ raamatukogu

Lutsu Teatrimaja 
Vana Kohvik

Vanemuise 
väike maja

Vanemuise 
suur maja 
Kino Illusioon 
Vana Kohvik

Näituse 2-105

Üliõpilasmaja

Kino Illusioon

Ajaloo Muuseum 
Püssirohukelder

Atlantis
XS
Pauluse kirik

EPMU
spordihoone

kl 18 Eesti Nukuteatri etendus
“Hofmeister ehk lärm” TÜ aula

kl 18 Tartu Üliõpilasteatri etendus 
“Artur ja Paul
ehk veidi enne maailma loomist” Lutsu Teatrimaja

kl 19 2-osaline kontsertetendus lastele 
“Elevandipoeg Babar”
“Variatsioonid Purcelli teemale” Vanemuise 

suur maja
kl 19 CinEd@ys: Sindbad (Ungari’71) Kino Illusioon
kl 21 CinEd@ys: Ohverdamine

(Rootsi-Prantsuse-Inglise’86) Kino Illusioon
kl 21 Tuberkuloited unplugged Vana Kohvik
kl 22 Tuju loob PS Troika Püssirohukelder
kl 22 Diskoteek. DJ-d C. Simmonds 

(London), StenGun, E. Mander,
A. Aaver, K. Kalev, Laurel Club Tallinn

kl 22 Nädalavahetus algab Atlantises!
Klubitantsijad ja DJ Raul Rooma Atlantis

kl 23 Drum&Bass Local Stars
Methodik, Studious, Alex, Mowka Varjend (Pargi 8)

ld 23 30 aastat Eesti D.I.S.C.O. sünnist!
DJ R Allas XS

Laupäeval, 16. novembril
kl 14 Üliõpilastele soodushinnaga

muinaslugu “Piili-Tiidu võluvile” Vanemuise 
väike maja

kl 19 Üliõpilastele soodushinnaga
draama “Hingetõmme” Sadamateater

kl 19 Balletiõhtu
“Chopiniana” ja “Quiteria pulm” Vanemuise 

suur maja
kl 20 Karneval. Evangeelsete noorte üritus Üliõpilasmaja
kl 21 Tudengikaraoke koos Summeriga Vana Kohvik
kl 22 Hullud Kraed Lutsu Teatrimaja
kl 22 Tricky Jay Püssirohukelder
kl 22 Latinos in the House! DJ Damaso Club Tallinn
kl 22 Cosmodrome! DJ-d Kolzar, Aav Atlantis
kl 23 Sound Machine: Mander, Mac, Anti Varjend
ki 23 Sounds of Hip-Hop, DJ Möls XS

Pühapäeval, 17. novembril
kl 19 Sügiskontsert.

Jaan Tätte ja Tõnu Raadik TÜ aula
ld 21 “Tudengisügis 2002”

lõpetamine Emajõe ääres Jalakäijate sild
(Lai tn)

Happy Hour
T-N kl 15-18 tudengitele soodushinnad Raatuse Kaubamajas

Spordisõbrale
T-R kl 10-13 squashi ja saalibändi trenn tasuta Riia 181a. 
Tudengiturniir squashis toimub laupäeval, 16. novembril 
kell 11 Riia 181a.
T-R ld 12-18 bowling ja saun tudengitele soodushinnaga Bowling 
Clubis (Vaksali 27).

http://www.ut.ee/studentdays
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Sügispäevadeks 
on Loom valmis
M ari-L iis  Hüvato
ajakirjanduse eriala 
üliõpilane

Teisipäeval algavad Tartus 
taas tudengite sügispäevad.

Juba esmaspäeval viskab aga 
tudengipäevade maskott Loom 
seljakoti selga. Keegi ei tea, kas 
ta on koer, hunt, rott või sabaga 
karu, aga igatahes ei kavatse 
Loom terve eelseisva nädala 
jooksul koju hambaid pesema, 
sööma või magama minna. Tu
dengipäevade ajal ei ole tal sel
leks lihtsalt aega. Pealegi on 
Loomal kõik vajalikud asjad 
suures seljakotis olemas.

Sügispäevade eelmäng algab 
juba esmaspäeval, kui meeled 
tehakse erksaks mõttespordiga. 
Siis saab kõik oma teadmised 
teistele ette laduda ja ülejää
nud nädalaks täiesti ära unus
tada.

Sest ülejäänud nädal on 
show, lõbu ja veel kord show. 
Kooli peale pole tarvis mõelda. 
Tuleb teha vaid kõik, et tudengi- 
aastatest jääks meelde ka mida
gi muud peale õppejõudude, 
loengute ja kaastudengite.

Kuna tudengipäevad on eel
kõige traditsioonide jätkajad, 
otsustasid sügispäevade korral
dajad ülikooli kultuuriklubist 
teha avapäeval väikese tagasi
vaate möödunule. Teisipäevane

vaimu kandmise õhtu on kul- 
tuuriklubi projektijuhi Taimi 
Silla sõnul eelkõige kummardus 
hiljuti lahkunud kauaaegsele 
tudengipäevade korraldajale 
Heino Varikule.

Sügispäevadest läbi aegade 
muljetavad vaimu kandmise 
õhtul endised kultuuriklubi- 
lased. Muusikalise osa täidavad 
tudengibänd Dahling ning sü
gispäevade kohustuslikuks an
sambliks kujunenud JääBoiler. 
Viimasest on mingi osa olnud 
sügispäevade vaimu kandja
teks juba kümmekond aastat. 
Kas siis Jääääre, InBoili või 
mõne muu koosseisu näol.

Kuna üritusi on palju ja tu
dengi rahakott ei kannataks 
neid kõiki välja, läheb Loom tei
sipäeval ülikooli füüsikahoo
nesse. Seal on võimalik osta 
peaaegu kõigi ürituste pileteid 
tunduvalt odavamalt kui mui
du. Kokkuhoid on garanteeri
tud.

Selleaastaste tudengipäeva
de suurim üllataja on aga Sõbra 
maja, mis ei olegi enam tegeli
kult Sõbra maja, vaid hoopis 
Tartu Üliõpilasmaja. Tegelikult 
on ta olnud Tartu Üliõpilasmaja 
juba mõnda aega, kuid tartla
sed ei ole tahtnud siiski vanast 
nimest loobuda. Taimi Sild 
leiab, et nüüd on aeg mõista, et 
Sõbra maja on minevik.

Kas Tudengisügis on juba alanud? a r h i iv

bambuli vabalaval tants ja trall, 
kus võib igaüks oma andeid luu
le, muusika, tantsu ja muu selli
se vallas demonstreerida.

Erinevalt varasematele tu
dengipäevadele on sel aastal 
päevadel ka kindel algus ja 
lõpp. Ameüikult avatakse tu
dengipäevad ülikooli raamatu
kogus tudengite fotonäitusega. 
Sügispäevad lõpetab pühapäe
vane siigiskontsert Jaan Tätte 
ja TÕnu Raadiku esituses. See
järel süüdatakse jalakäijate silla 
juures küünlad ning saadetak
se need heade soovide ja mõte
tega Emajõe voogudesse.

Kuid nimi ei ole ainus, mis on 
muutunud. Suvel maja suures 
saalis tehtud remont loob üri
tuste korraldamiseks täiesti 
uued võimalused.

Näiteks sügispäevade 
populaarseimat üri
tust on nüüd või
malik vaadata 
mitmedimen- 
siooniliselt-nii 
otse saalist kui 
ka all korrusel 
asuva kohviku 
suurelt ekraa
nilt. Samuti käivad 
mööda maja ringi fil
mikaameraga mehed, kes ürita
vad tabada tudengite meele
olusid ja neid suurel ekraanil 
ka näidata.

Tudengifilmi ajal ei pea 
aga tudengid istuma va
nade kõvade toolide peal 
või kükitama saalinurgas. 
Loomal ei ole tarvis isegi 
oma seljakotti istmiku alla 
võtta. Ülikooli aula vanad, 
kuid armsad ja mugavad 
toolid leidsid endale üliõpilas
majas uue kodu.

Loomale meeldib filme vaa
data ja neid ka ise teha. Filmi
näitamine on kujunemas ka tu
dengipäevade traditsiooniks. 
Eelmisel aastal näidati lühifilme 
ja multikaid Pantri ühikaks ris
titud vanas Pepleri ühiselamus. 
Sel aastal on põhjust muuta ki
nonäitamise kohta. Vastvalmi
nud Raatuse ühiselamu puhas 
ja valge sein ning selle kõrval 
olev Raatuse kaubamaja 
parkla oleks justkui loo
dud välikino jaoks.

Kino Illusioon näitab sü
gispäevade ajal Euroopa filmi
nädala filme, Vana kohvik lap- 
sepõlvehõngulisi Sojuzmult- 
filmi multikaid.

Tudengifilm aga läheb aina 
paremaks. Ehk mõjutab seda ka 
žürii, kes muutub omakorda 
aina autoriteetsemaks. Sel aas
tal valivad teiste seas parimaid 
tudengite filmikarpi püütud 
teoseid välja Ilmar Raag ja Üllar 
Saaremäe.

Samal ajal, kui žürii vaidleb, 
kes võiks olla parim, astuvad 
lavale modellid. Et tuua filmi- 
vaatajateni Tartu Kõrgema 
Kunstikooli moeshow “Külmu
nud tudeng”.

Filmivaatamise, bändikuula- 
mise ja ööklubides tantsu vihtu-

mise vahepeal soovib Loom ka 
midagi rahulikumat teha, näha, 
kuulda. Selleks on tal ka võima
lus. Teisipäeval näiteks seatak
se peahoonesse üles kangastel- 
jed. Igaüks saab nendel kududa 
oma sentimeetri vaiba sisse, mis 
kingitakse hiljem Tartu uuele 
vanale linnapeale.

Kooliõpilastele aga võiks lau
sa kohustuslikuks lugeda öise 
ajalootunni ülikooli ajaloo muu
seumis Toomel. Etendus “Apol
loni sünd” annab pildilise üle
vaate Kreeka müütidest, kirjan
dusest, vanamuusikast ja tant
sudest.

Etendusele järgneb ülikooli 
aastapäevale pühendatud slai
diprogramm Toome varemetes, 
mis tutvustab tartlastele kodu
linna ajalugu.

Esinemishimulised, kes kus
kil mujal üles astuda ei soovi, 
võivad sõna võtta Krambambuli 
vabalaval. Teisipäeval saab de
monstreerida oma toiduvalmis
tamise oskusi. Žüriile esitatud 
söökidest valitakse välja tuden- 
gisõbralikumad. Kui kõik hästi 
läheb, saab Krambambuli suu
rel ekraanil näha ka pubi koka 
toimetusi köögis.

Kolmapäeval toimub Kram-

Slaidiprogramm vanast 
Tartust Toomemäel
Terje Lõbu
TÜ Ajaloo Muuseumi 
museoloog

Ülikooli juubeliaastal valmis 
TÜ Ajaloo Muuseumil koos 
kevadel avatud näitusega 
“Tartu ülikool ja Eesti” slaidi
programm “Taaralinnas tar
kust nõudmas”.

Jüripäeval õnnestus linna
rahval korra meie slaidiprog
rammi Toomkiriku varemeis ka 
näha, kuid kurikaeltele meie 
poolt pakutu ei meeldinud, nii 
et ekraan kadus öösel vare
meist.

Üritame jälle ning loodame 
seekord kultuurisõbralikke 
tartlasi vaatama programmi, 
mis viib meid 19. sajandi Tar
tusse. Huvilistel on võimalik 
näha suurmehi ja maju, teadus- 
aparaate ja instrumente -  kõi
ke, mis on toonud Tartu Ülikoo
lile kuulsust nii meie maal kui 
kaugemal.

Seda kõike näete Toomkiriku 
varemete vahel ning täiesti 
priilt 14. novembril kella kahek
sa ja kümne vahel õhtul. TÜ 
Ajaloo Muuseum kutsub nauti
ma ülemöödunud sajandi kau
neid Tartu vaateid!

T udenginäidend 
aastast 1773 =  2002
Kaks isa. Ühel tütar, teisel poeg. 
Noored on salaja armunud. 
Isad keelavad lastel kohtuda, 
need aga vannuvad teineteisele 
igavest truudust. Poiss saade
takse ülikooli, tüdruk jääb teda 
ootama. Lugu läheb päris hul
luks, kui tüdruku juurde ilmub 
võluv hofmeister ehk koduõpe
taja, ja see, mis poisiga suurlin
nas juhtub... uhhh.

Vastamisi on noored ja vanad, 
inimesed ja nukud, tõsi ja nali, 
elu ja mäng.

Miks “Hofmeister” just noo
rele? Noore mehe kirjutatud, 
mässumeelne lugu, muinasju

tuline ja mis peaasi -  õpetlik. 
Tuleb saada iseseisvaks, ise ot
sustada, mitte jääda nukuks.

Miks LÄRM? Sa saad seda 
teada.

Jakob Michael Reinhold 
Lenzi “Hofmeister ehk lärm”

Lavastaja Katri Kaasik-Aaslav.
Mängivad Andres Roosileht, 

Ingrid Isotamm, Anti Kobin, Tii
na Tõnis, Are Uder, Tõnu 
Tepandi. Kahes vaatuses lt  ja 
30 minutit. TÜ aulas 15. no
vembril kell 18. Piletid eelmüü
gis Lutsu Teatrimajas (Lutsu 2) 
ja piletilaadal.

Esinduselt kolm üritust 
ekstra tudengitele
K airi Saar
TÜ Üliõpilasesinduse 
kultuuritoimkonna esinaine

TÜ Üliõpilasesindus meeli
tab tudengi järgmisel näda
lal haridusparadiisi, Atlanti- 
sesse ja kultuuriõhtule.

Teisipäeval kell 10-14 on üli
õpilasesinduse ruumides ava
tud uste päev teemal “Tahad 
õppida paradiisis?”, kus ürita
takse tudengite abiga leida 
mooduseid, kuidas ülikoolielu 
paremaks muuta.

Sama päeva õhtul algab klu
bis Atlantis järjekordne tuden-

gipidu LSICLUB, kus teemaks 
“Ketchup Party” ja stiiliks puna
sed tipsud ning valged lipsud. 
Peole lisavad vürtsi ketšupi- 
tibid ja majoneesimees.

Kaks päeva hiljem, neljapäe
val kell 18 on kõik filmi-ja kul
tuurihuvilised noored oodatud 
TÜ Raamatukogu konverentsi
saalis. Filmi “Nimed marmor
tahvlil” noored staarid Priit 
Võigemast, Ott Aardam, Karol 
Kuntsel ja Mart Toome astuvad 
üles üldhariva kultuuriloengu- 
te sarja “Kultuur ei kopita” tei
sel üritusel. Oodata on ka ülla- 
tusetteastet.
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Urve Pirso
eesti keele magistrant

14. ja 15. novembril korral
dab TÜ eesti keele õppetooli 
vana kirjakeele uurimis
rühm järjekordsed vana kir
jakeele päevad.

Kirjakeele ajaloo päevi hakati 
eesti keele õppetoolis pidama
15 aasta eest. Iga kord on üritus 
olnud seotud mõne tähelepa
nuväärse sündmusega meie 
kirjakeele ajaloos. Seekord tä
histame 380 aasta möödumist 
katoliku liturgilise käsiraamatu 
“Agenda Parva” ilmumisest: 
teose eesti osa sisaldab lõuna
eestilist keelekasutust.

370 aastat tagasi ilmusid 
Joachim Rossihniuse tartukeel- 
sed kirikukäsiraamatud ning 
Heinrich Stahli tallinnakeelse 
“Hand- und Hauszbuchi” esi
mene osa. 365 aastat tagasi trü
kiti Heinrich Stahli “Anführung 
zu der Estnischen Sprach...”, 
esimene eesti keele grammati
ka. Samuti meenutame sel aas
tal eesti kirjakeele ajaloo silma
paistvat uurijat ja eesti keele

TÜ teadlastel ja õppejõududel 
on võimalik esitada taotlusi 
2003. aastal partnerülikoolide 
külastamiseks ning partnerüli- 
koolidest lühivisiitidele tulevate 
kolleegide vastuvõtukulude 
katmiseks.

TÜ teadlastel ja õppejõudu
del on võimalik teadlasvahetu
se korras teha lühiajalisi visiite 
(5-14 päeva) ühisprojektide 
realiseerimiseks ja uute algata
miseks. Majutus- ja elamisku
lud kannab vastuvõttev ülikool.

Samuti on TÜ teadlastel ja 
õppejõududel võimalus kutsu
da lühivisiitidele Tartu Ülikooli 
ka oma kolleege välismaistest 
partnerülikoolidest, kelle vas- 
tuvõtukulud (majutus, päeva
rahad, sõit Tallinn-Tartu-Tal- 
linn) tasub TÜ.

TÜ partnerülikoolid on:
• Soomes Helsingi, Turu, Tam-

Lea Leppik
TÜ Ajaloo Muuseumi 
teadusdirektor

8. novembril täitub 150 aas
tat mehe sünnist, kelle nimi 
seostub kõigile Tartu Ülikoo
li ajalooga tegelejatele kei
serliku ülikooli professorite 
biograafilise leksikoniga.

Selle koostaja oli ise aga hoo
pis astronoomiaprofessor.

Grigori Levitski sündis 27. 
novembril 1852 (vkj) Ta õppis 
Harkovi ja Peterburi ülikoolis, 
töötas mõnda aega Pulkovo ob
servatooriumis. Pärast magist
ritöö kaitsmist 1879 läks ta 
Harkovi ülikooli, kus sai erakor
raliseks professoriks, juhatades 
ühtlasi astronoomiakabinetti ja 
observatooriumi, mille juurde 
rajati seismoloogia osakond.

1894 viidi Levitsld üle Tartu 
Ülikooli astronoomia professori 
kt-ks, 1898 sai ta Harkovi üli
kooli audoktoriks ja korraliseks 
professoriks. Ühtlasi oli ta Tartu 
tähetorni direktor. 1896 rajati 
ka siin seismoloogia osakond, 
millele kulusid nii vahendid kui 
ka energia, astronoomia jäi ta
gaplaanile. Levitski kuulus Pe
terburi TA alalisse seismoloogia 
keskkomisjoni, käis paljudel 
rahvusvahelistel konverentsi
del, teda peetakse horisontaal- 
pendlite rakendamise pionee*

kateedri kauaaegset juhatajat 
prof Arnold Kaske, kelle sünnist 
möödus augustis 100 aastat.

14. novembril toimub üritus 
TÜ nõukogu saalis, 15. novemb
ril J. V Veski aud (ph 139), 
mõlemal päeval alustatakse kell 
10.15. Esinema on kutsutud li
saks Eesti teadlastele ka kollee
gid Soomest ja Ungarist. Ette
kande peavad prof Kaisa Häkki- 
nen Turu Ülikoolist, dr Ilona 
M. Nagy Debreceni Ülikoolist, 
prof Helena Sulkala Oulu Üli
koolist, prof Karl Pajusalu Hel
singi ja Tartu ülikoolist jt.

Ettekannetes käsitletakse 
oma emakeele kirjakeeleks ku
junemise algusperioodi, näiteks 
Joachim Rossihniuse kirikukä- 
siraamatute keelt, tartu keelt 
kirjakeele ajaloos, soome kirikli
ke lauluraamatute tõlkeprob- 
leeme, soome linnunimetusi, 
keskaegseid ladina-ungari 
sõnapaare jm. Ettekanded 
peetakse eesti või soome keeles. 
Ettekannete teesid avaldatakse 
trükituna.

Kava: www.murre.ut.ee/ 
vakkur/vankap. htm.

pere, Oulu, Kuopio, Joensuu 
ja Jyväskylä ülikool;

• Saksamaal Kieli, Göttingeni, 
Münsteri, Greifswaldi, Ham
burgi ja Konstanzi ülikool 
ning Lübecki Meditsiiniüli- 
kool;

• Rootsis Lundi, Uppsala ja Gö
teborgi ülikool;

• Hollandis Amsterdami ja 
Groningeni ülikool;

• Venemaal Peterburi ja Voro
neži ülikool ning Moskva Hu- 
manitaarülikool;

• Kanadas Toronto Ülikool;
• USAs Georgia Ülikool;
• Hispaanias Granada Ülikool;
• Leedus: Vilniuse Ülikool;
• Lätis Läti Ülikool.

Taotlusvormid: www.ut.ee/
ta. Tähtaeg: 25. november.
Info: ph 302, tel 376 114,
Lea.Kivi@ut.ee.

riks.
1903 määrati Levitski neljaks 

aastaks Tartu Ülikooli rektoriks. 
Seoses 1905. aasta revolutsioo
niga tuli määratud rektoril 
taanduda valitud rektori ees, 
oktoobris Levitsld vallandati. Ta 
oli veel 1,5 aastat tähetorni di
rektor ja elas edasi Struve ma* 
jakeses. 1908 määrati ta Vilniu
se õpperingkonna kuraatoriks, 
1911 asus tööle Peterburis 
Naiste Pedagoogilises Instituu
dis, 1915 sai Vene Astronoomia 
Seltsi esimeheks ja suri 1917 
Peterburis skleroosi.

Levitski huvi teadusloo vastu 
viis teda 1896 tööd alustanud 
100. juubeli ettevalmistamise 
komisjoni, just tema initsiatiivil 
koostati lisaks ajaloole biograa
filine leksikon.

Taavi Nuum
Tartu üliõpilaste loodus
kaitseringi juhatuse liige

Eelmisel nädalavahetusel 
toimunud looduskaitseringi 
sügismatk viis ligemale 60 
tudengit matkama Lahemaa 
rahvusparki ja seejärel pro
testima keskkonnaministri 
vastu.

Lahemaa rahvuspark loodi 
1971. aastal. Loomisele eelne
nud välitöödes osalesid aktiiv
selt tollased looduskaitseringi 
liikmed, rahvuspargi teemadel 
valmisid mitme eriala diplomi
tööd. Lahemaa rahvuspargis 
kaitstakse metsa-, soo- ja ran- 
naökosüsteeme, samuti pool- 
looduslikke kooslusi (loopeal
sed), geoloogiamälestisi (balti 
klint) ning ajaloo-ja arhitektuu- 
rimälestisi.

Samuti on Lahemaa üks 
Euroopa tähtsamaid metsakait- 
sealasid. Praegu töötab mõni 
ringi liige ka rahvuspargi admi
nistratsioonis.

Keelatud raietööd

Rahvuspargi metsanduse ja 
looduskaitse spetsialist Kaja 
Riiberg valgustas kohalikku olu
korda. Nimelt olid Lahemaal 
juba varakevadel alanud esime
sed lageraied, mis jätkusid paar 
päeva enne sügismatka algust.

Margo Klementa oli juba va
rakevadel teinud esimese lage-

14. novembril toob Tartu Üli- 
õpilasteater vaatajate ette 
oma 10. uuslavastuse, 2001. 
aastal võimsalt debüteeri
nud Mehis Heinsaare esik- 
näidendi “Artur ja Paul ehk 
veidi enne maailma loo
mist”.

Heinsaar on oma komöödias
se põiminud ka Daniil Harmsi 
tekste ja katkendi Lewis Carrolli 
raamatust “Alice Imedemaal”. 
Näidendi moto pärineb Artur 
Alliksaarelt: “Olematus võiks ka 
olemata olla”.

Arsti juurde tuuakse mees, 
Artur Kuu, kes väidab, et tema 
kõhus asub tuba, kuhu astuvad 
aeg-ajalt sisse mingid inimesed. 
Doktor ei saa aru, kas tegemist 
on hullu või fantasööriga. Dok
tor otsustab väidetava toa 
(enda arvates Arturi haiguse) 
välja opereerida. Ta avab kõhu 
ja näeb oma õuduseks, kuidas

raide temale kuuluval kinnistul, 
hoolimata sellest, et rahvuspar
gi piiranguvööndis on lageraie 
keelatud. Pärast järjekordse 
raide algust 31. oktoobril pea
tas keskkonnainspektsioon 1. 
novembril töö.

Kui looduskaitsering metsa
langile jõudis, käisid raietööd 
sellest hoolimata edasi. Teavita
sime olukorrast kohe keskkon
nainspektsiooni ning läbi pres
siteate ka meediat.

Meie tuleku järel raietöölised 
lausa põgenesid, meie aga 
suundusime tutvuma eelmiste, 
veelgi ulatuslikumate hävitus
töödega. Nähtud pilt oli kohu
tav, eriti see, kuidas nii võigas 
tegevus saab toimuda Eestimaa 
rahvuspargis. Suureks üllatu
seks käis raietöö ka teisel langil 
edasi.

Lahemaa vaatamisväärsusi
Meie matk algas Altja rannakü
last, kust läksime Abja-Oandu 
matkarajale.

Käisime ka Valgejõel asuval 
Nõmmeveskil, kus asub Eesti 
kõige uhkem kanjon. Seal on ka 
haruldane pangasmets, lisaks 
sellele maaliline kärestik. Hil
jem liikusime Loobu jõel oleva 
Joaveskini, kus asub taastatud 
hüdroelektrijaam.

Ttuvusime ka Oandu kopra- 
rajal kobraste elutegevusega 
kaasnevate kopratammidega, 
mis suuresti muudavad välja-

kaks meest söövad Arturi kõhus 
suppi.

Siit algabki komöödia, tragöö
dia ja farsi piirimail balanssee
riv näitemäng. Asja teeb doktori 
jaoks segasemaks see, et intriigi 
on segatud keegi härra Paul. 
(Sama tegelane on tuttav Jüri 
Ehlvesti näidendist “Paul ja 
Suur Maailm”, mida üliõpilas- 
teater mängis 2001. aastal ning 
festivali Draama 2001 off- 
programmis. Pauli tegelaskuju 
loojal<s on Heinsaar oma “Härra 
Pauli kroonikates”.

kujunenud ökosüsteemi osade
le eluvormidele soodustavalt, 
osadele aga mitte.

Lahemaa rahvusparki on Rii
gimetsa Majandamise Keskus 
loonud hulganisti matkarada- 
sid ning kujundanud nende 
äärde lõkkeplatse. Nii on Lahe
maal tavakodanikul küllaltki 
lihtne matkata. Meie esimese 
päeva retk lõppeski kohas, kus 
on matkaonn ja vanasse keld
risse ehitatud saun.

Lõkketule ääres puhkes nähtu 
üle terav arutelu. Leidsime, et 
Lahemaal toimuva suhtes ei saa 
ükskõikseks jääda. Selleks, et 
teavitada meie arvamusest ot
sest vastutajat, otsustasime 
korraldada järgneval hommikul 
keskkonnaministeeriumi ees 
rahumeelse meeleavalduse.

Tallinnasse jõudnud matka
seltskond valmistas öö läbi pla
kateid, raielangilt olime kaasa 
haaranud ka värskelt saetud 
hukkunud männikännu.

Esmaspäeva hommikul toi
mus keskkonnaministeeriumi 
ees tudengite meeleavaldus, 
millega liitus hulganisti ka teisi 
Eesti looduskaitsjaid. Nõudsi
me minister Heiki Kranichi ta
gasiastumist, sest ta ei saa töö
ülesannetega hakkama. Piketti 
ilmestasid kõrvulukustav sae- 
hääl, kirevad plakatid ja meedia 
suur huvi.

Etenduse on lavastanud ja 
muusikaliselt kujundanud Ka
lev Kudu, kunstnikud on Marju 
Liivak ja Rasmus Kerge (kunst
nike ühendus IBUR), liikumise 
seadis Jane Miller. Mängivad 
Henri Hanson, Sven Heiberg, 
Tairi Leis, Kristjan Kaljund, 
Andreas Aimse, Anu Viks ja 
Sven Paulus või Auli Auväärt.

Etendust mängitakse 8 kor
ral (14., 15., 19., 23., 26., 28.,
29. novembril ning 3. detsemb
ril) Tartus, Lutsu teatrimajas 
(Lutsu 2). Kõikide etenduste al
gusaeg on 19. Piletite (40/30) 
eelmüük Lutsu teatrimajas E
12-16, T-R 9-12 ja tund enne 
algust kohapeal. Pensionäride
le, lastele ja gruppidele (alates 
5 in) soodustus.

Info ja piletite tellimine: 303 
180, 303 181. Tartu Üliõpilas- 
teatri kohta loe: www.ut.ee/ 
teater.

U U D I S E D

Seminar Eesti 
ajakirjanduse 
ajaloost
15. novembril kell 16 algab ph 
aud 139 Epp Laugu 50. sünni
päevale pühendatud seminar 
“Eesti ajakirjandusloo koosta
mine läbi mitme aastakümne”.

Ajakirjandusloo uurimisest 
Eestis räägib prof emer Juhan 
Peegel, Soomes prof emer 
Päiviö Tommila. Dr Ea Janseni 
ettekande teema on “Ajakirjan
duse ajalugu -  kas ajaloo- või 
kommunikatsiooniteadus?”. Dr 
Halliki Harro-Loit annab üle
vaate publikatsioonidest eesti 
ajakirjanduse ajaloo erialal ja 
magister Anu Pallas esitab ma
terjali Eesti ajakirjanike bio
graafiast 1940. aastani.

Liina Laaseri 
maalinäitus
6. novembril avati raamatuko
gus TÜ maalieriala IV kursuse 
üliõpilase Liina Laaseri maali
näitus “Omadega sees” .

Liina Laaser õpib Tartu Üli
koolis maalikunsti erialal, gru
pinäitustel on osalenud aastast
1997. Esimene personaalnäi
tus “Minu maastikud” oli ok
toobris 2001 Tartus Tampere 
majas.

Näitusega “Omadega sees” 
püüab Liina Laaser oma figu
raalsete kompositsioonidega 
väljendada noore inimese 
(kunstniku) tundeid, mis val
davad teda elluastumisel.

Näitus jääb raamatukogu III 
korruse lugemissaalide fuajees 
avatuks 1. detsembrini.

Voronežis asuva 
TÜ kunstivara 
näitusest Tartus
TÜ Kunstimuuseumi direktori 
Inge Kuke sõnul võiks Voronežis 
asuva ülikooli kunstivara origi
naalide näituse korraldada Tar
tus järgmise aasta sügisel. 
“Mulle helistati kultuuriminis
teeriumist ja küsiti, millal me 
näitust tahame. Selleks peab 
konkreetseid samme astuma 
Venemaa, kuna tegemist on 
nende riigi seaduste vastaselt 
erijuhtumi loomisega, st et Ve
nemaa seaduste kohaselt ei tohi 
restitutsiooni alla kuuluvat kul
tuurivara riigist välja viia, sh ka 
näitusele,” rääkis Inge Kukk.

Tartu Ülikooli kunstikogu 
evakueeriti I maailmasõja ajal 
Venemaale ja asub praegu Vo
roneži Kunstimuuseumis. 
1987. aastal alustati kogu taga
sisaamise läbirääkimisi. Kahe 
kunstimuuseumi vahel on sõl
mitud koostööprotokoll. Koosta
misel on kogu esmakordne ka
taloog.

A E G E E - T A R T U  JA  
T U D E N G I S Ü G I S

2 0 0 2  K U T S U V A D :
13. novembril kell 18

Rahvusvahelisele improvi
seeritud etteastete Õhtule 
“Ja jumal lõi tudengi”.

Raatuse ühika uues kohvi
kus MammOn.

lOminutilised improviseeri
tud etteasted tudengielust.

Registreerimine: tudegi- 
sygis.mammanis@mail.ee

Parimatele jagavad auhindu 
Teater Vanemuine, A le Coq, 
Forum, Aura Veekeskus ja 
võib-olla veel mõni hea 
inime!

Vana kirjakeele päevad

Teadlasvahetus
partnerülikoolidega

Tudengid kännuga 
ministeeriumi ees

Grigori Levitski -  150

•  •

Heinsaare näidend Uliõpilasteatris

Pikett

http://www.murre.ut.ee/
http://www.ut.ee/
mailto:Lea.Kivi@ut.ee
http://www.ut.ee/
mailto:sygis.mammanis@mail.ee
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Õ N N I T L E M E

Epp Lauk 50
Sellel targal ja hakkaj al kolleegil 
on mõne päeva pärast -  12. 
novembril -  esimene juubeli
sünnipäev. Tema töid ja tegemi
si, saavutusi ning tulevikuplaa
ne on nii palju, et saame siin 
meenutada vaid osakest neist.

See juubilar on eesti ajakir
janduse professor Epp Lauk. 
Sünnipäevalapse haridustee 
algas Rakvere I Keskkoolis, jät
kus ülikoolis eesti filoloogia aja
kirjanduse eriharus, mille lõpe
tas 1976. Järgnes töö vastloo
dud ajakirjandusosakonnas 
õpetaja ning teadurina. Magist
ritööd (“Professionaliseerumi- 
ne Eesti ajakirjanduses 19. sa
jandi lõpust kuni 1940”) kait
ses 1994. Kolm aastat hiljem 
kaitses ta edukalt juba doktori
tööd eesti ajakirjanduse ajaloo
lisest arenguprotsessist. Üliõpi
lased hindavad tema köitvaid 
loenguid eesti ajakirjanduse 
ajaloost; ta on õpetanud ka aja- 
kirjandustehnikat, teadustöö 
aluseid, lugenud erikursusi.

Mahukas ja sisuldasa püsi
väärtuslik on juubilari teadus
töö eesti ajakirjanduse ajaloo 
valdkonnas. Ta on olnud koos
taja, toimetaja ning kogumiku 
“Peatükke eesti ajakirjanduse 
ajaloost” kaasautor. Samuti on 
ta toimetanud jätkväljaandeid, 
sarju “Eesti ajakirjanduse aja* 
loost” ja ka “Fakt, sõna, pilt”. 
Neis ajakirjanduskateedri sar
jades on ta avaldanud mahu
kaid sisutihedaid uurimusi.

Ta on koostanud ja toimeta
nud mahuka kogumiku “Pea
tükke eesti ajakirjanduse aja
loost 1900-1940” ja kirjutanud 
selle juhtartikli. Ta on osalenud 
ka kogumiku “Eesti ajakirjan
duse teed ja ristteed” koostami
sel ja toimetamisel ning kirjuta
nud ülevaate ajalehtedest “Val
gus” ja “Virulane”.

Avalikkuses suhteliselt mär

kamatuna ilmus meie ülikooli 
ajakirjandusteadlaste initsiatii
vil tähtteos Eesti, Läti ja Leedu 
ajakirjanduse arenguloost ja 
suundumustest “Towards а 
Civic Society” (Kodanikuühis
konna poole. Balti meedia pikk 
tee vabadusele. Tartu 1993). 
Üks selle kogumiku autoreist 
ning toimetajaist on taas Epp 
Lauk. Ta on ka oma osavõtuga 
paljudest rahvusvahelistest 
konverentsidest ja seminari
dest aidanud luua meie ülikooli 
head mainet. Eriti tihedad on 
need sidemed Soome ja teiste 
põhjamaadega.

Paari aasta pärast saab täis 
pool sajandit, kui meie aima 
materis alustati väga tagasi
hoidlikult ajakirjanduse õpeta
mist. Oma osakond võideldi 
kätte alles 1976. aastal. Läbi 
raskuste on tänaseni jõutud 
ning pälvitud rahvusvaheline 
tunnustus. See on hinnatav 
tase ja selles on oma suur osa 
tänasel juubilaril -  niisugusena 
nagu ta on: aus, töökas, kriitili
ne ja nõudlik. Aga kriitiline ja 
nõudlik eeskätt just iseenese 
suhtes -  nagu üks hea peda
goog ja teadlane peabki olema.

Head tahtmist, jõudu ja edu!

Juhan Peegel

Jaan Unt -  55

70

Ado Truupõld,
emeriitprofessor -  13. novem
ber

60

Ants Aruks aar, 
tehnik -  10. november 
Tiina Lasn,
vanemmetoodik -  12. novem
ber

50

Epp Lauk,
professor -  12. november

Kaja Plado,
lektor -  12. november
Heiki Krips,
lektor -  13. september

45

Ehe Kirsberg,
vanemlaborant - 12. novem
ber

40

Toonika Rinken,
teadur - 13. november

1. detsembril Tartu
• •

Ülikool pidutseb
K atrin  A rvisto
TÜ aastapäevaballi info- ja 
programmijuht

TÜ Üliõpilasesindus ootab 1. 
detsembril pärast rongkäiku 
kõiki tudengeid, vilistlasi, tööta
jaid ja õppejõude Vanemuise 
kontserdimajja ülikooli aasta
päevaballile, et tähistada ema
keelse ülikooli 83. sünnipäeva.

Kui eelmine aastapäevaball 
oli eelmise sajandi kaheküm
nendate aastate stiilis, siis täna
vu on korraldajad otsustanud 
traditsioonilise balli kasuks. 
“Ball on eelkõige lõbus pidu ja 
sõpradega erilises õhkkonnas 
kokkusaamise koht,” rääkis balli 
peakorraldaja Kaspar Küünar
puu. Selle aasta baÜ jätab külas
tajale riietuse valikul rohkem 
vabadust. “Selga võib panna

kõike, mis mahub mõiste alla 
pidulik,” täpsustas ta.

Õhtujuhtide Laura Paide ja 
Andero Uusbergi juhtimisel as
tuvad üles mitmed tuntud esi
nejad, teiste hulgas Jaapani 
džässkitarrist Ryo Kawasaki. 
Tantsumuusikat mängib Eesti 
Kaitseväe Orkester kapten Pee
ter Saani juhatusel, iaulab Liisi 
Koikson.

Tantsimisele pakuvad vahel
dust d*ässikohvik ja romantika- 
saal, mille akendest avaneb 
vaade tuledesäras Tartule.

Õhtu tipneb Küünarpuu sõ
nul vanamuusikaansambli 
Rondellus vaatemängulise ülla
tusega. “Seda, mis täpsemalt 
toimub, ei tahaks praegu veel 
öelda,” jääb peakorraldaja vas
tuse võlgu.

Lisainfo: www.aastaball.ee.

V Õ I T J A D  T A S U T A  BA L L I L E!

TÜ Üliõpilasesindus selgitas välja esindust tutvustaval voldikul 
olnud tudengimängu võitjad, kes saavad auhinnaks TÜ aasta
päevaballi tasuta pääsmed.

Esindus loosis välja kolm ballikutset kahele ja kaks rneene- 
kruusi. Kutsed võitsid Jaanus Libek, Maili Vinn ja Kadri Soosalu 
ning kruuside omanikuks said Tuuli Saar ja Siim Jakobson. 

Auhinnad saab kätte esindusest Ülikooli 18b.
Info: tel 375 400.

E EST I  O L Ü M P I A K O M I T E E  S T I P E N D I U M

TÜ Sihtasutus ja Eesti Olümpiakomitee (EOK) asutasid EOK 
stipendiumi (30 000 kr).

Stipendiumi määramisel TÜ kehakultuuriteaduskonna üli
õpilasele arvestatakse taotleja õppeedukust ning tema panust 
spordiliikumise edendamisse sportlasena, treeningurühmade 
juhendajana, võistluste ja muude spordiürituste korraldajana, 
spordikohtunikuna, Eesti koondvõistkond! toetava teadusgrupi 
liikmena jms.

Stipendiumi võivad taotleda kõik kehakultuuriteaduskonna 
statsionaarses õppevormis õppivad üliõpilased sõltumata õp- 
peastmest.

Taotlusi saab esitada 18. novembrini, taotlusvorme saab 
kehakultuuriteaduskonnas ja sihtasutuse postkastist peahoone 
kantseleis.

Info: 050 63 076, www.ut.ee/sihtasutus/.

M U N S T E R I  Ü L I K O O L I  S T I P E N D I U M I D

Münsteri Ülikooli ühekordne uurimisstipendium ( ca 8000 kr) 
on mõeldud: 1. aasta magistrantidele bakalaureuseõppes edu
kalt kaitstud ning magistriõppes edasiarendamisele kuuluva 
silmapaistvalt hea lõputöö eest; 2. aasta magistrantidele, kes on 
magistriõppes edukalt samasuunalist uurimistemaatikat edasi 
arendanud, publikatsioone avaldanud ja magistritöö põhjal 
ettekandeid teinud.

Mõne muu stipendiumi saamine ei ole takistuseks Münsteri 
Ülikooli uurimisstipendiumi määramisel. Stipendium ei ole 
mõeldud Münsteri Ülikoolis Õppimiseks, vaid tehtud uurimistöö 
tunnustamiseks ja edasiarendamiseks.

Stipendiumitaotleja esitab: isikliku avalduse, lõputöö 
lühiiseloomustuse (märkida ära publikatsioonid, ettekanded), 
magistritöö kavandi, 2. aasta magistrandid ka õiendi õppetule
muste kohta magistriõppes, soovituskirja vastava eriala korrali
selt professorilt.

Dokumendid esitada dekaanile 18. novembriks.

ACTA DIURNA
11, novembril kell 18.15 korral
dab Tartu Ülikooli Ajaloo Muu
seum loodusõhtu. Avatakse 
Renata Sõukandi fotonäitus “Ke
vad südames” . Samas juhata
takse ka sisse seminarisari “ Isik
likud loodused”, mida korralda
vad Jakob von Uexkülli keskus 
ja Eesti Kirjanduse Selts. Sõna 
võtavad näituse autor Renata 
Sõukand, Kadri Tüür, Leho 
Rubis, Timo Maran, Ivar Puura jt. 
Üritus on kõigile vaba ja tasuta, 
kaasa võtta padi istumiseks ja 
avatud meel.

KAITSMISED
Doktoritööde kaitsmine psühho
loogia osakonnas 14. novembril 
Tiigi 78-126:
kell 14,15 Talvi Kallasmaa 
“Personality traits and ways of 
coping: their characteristics and 
interrelations” . Juhendajad: prof 
Aleksander Pulver, PhD ja ja 
prof Jüri Allik, PhD, Oponent: 
prof Peter Borkenau, PhD (Halle 
Wittenbergi Martin Lutheri Üli
kool):
kell 16.15 Anu Aluoja “ Dep- 
ression in the population: 
assessment, prevalence and 
relationships with socio-demo- 
graphic factors and cognitive 
aspect of social adjustment” . 
Juhendaja: prof Veiko Vasar, 
knd (med). Oponent: prof Rai
mo K.R. Salokangas, MD, PhD 
(Turu Ülikool), Info: Ester 
Sõtõova, tel 375 902,

Doktoritööde kaitsmine kehakul
tuuriteaduskonnas 15. novembril 
ülikooli nõukogu saalis: 
kell 14 Leila Oja “Physical 
development and school 
readiness of children in transition

from preschool to school". Ju
hendaja: prof Toivo Jürimäe, 
biol knd. Oponendid: prof Risto 
Telama, PhD (Jyväskylä Ülikool) 
ja prof Mati Pääsuke, biol knd; 
kell 16 Helena Gapeyeva “Knee 
extensor muscle function after 
partial meniscectomy”. Juhen
daja: prof Mati Pääsuke, biol 
knd. Oponendid: prof Lüder C. 
Busch (Lübecki Meditsiiniüli
koo li dr rer nat ja Jaak Jüri
mäe, PhD. Info: Mare Vene, tel 
375 361.

18. novembril kell 16.15 toimub 
majandusteaduskonnas (Narva 
mnt 4-B306) Tõnu Roolahti dok
toritöö “The Internationalization 
Of Estonian Companies: An 
Exploratory Study Of Relation- 
ship Aspects (Eesti ettevõtete 
rahvusvahelistumine: suheteas- 
pektide otsinguline uurimus)’’ 
kaitsmine. Juhendaja: prof Ur
mas Varblane, PhD. Oponen
did: prof Marjan Svetlicic, PhD, 
Ljubljana Ülikool, Sloveenia ja 
prof Alari Purju, PhD, TTÜ.

LOENGUD
13. novembril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 1208. Õpetatud Eesti 
Seltsi ettekandekoosolek. Ette
kandega esineb Terje Lõbu 
“Vana-Laitsna valla eestlased ja 
Läti riik” . Kõik huvilised on lah
kesti oodatud! Info: 055 690 
948.

15. novembril räägib foneetika 
seminaris kl 14 ph 244 Rytis 
Ambrazevicius teemal “Phone- 
tics in Vocal Performance: Some 
Examples from Lithuanian Tra- 
ditional Singing” . Rytis kirjutab 
oma doktoriväitekirja leedu rah
vamuusikast Leedu Muusikaaka
deemias. Lisaks uurimistööle esi

neb ta nii lauljana kui ka instru
mentalistina mitmetes Vilniuse 
folklooriansamblites.

TEATED
10. novembril kell 16 toimub 
Tampere Maja keldrisaalis Ivo 
Õunpuuu (Pius X Preestrite Ven
naskonnast) esimene pidulik 
missa koos järgneva 
primiitsõnnistusega. Kell 17,45 
toimub loeng teemal “ Iga inime
se kindel tulevik -  surm -  kohus 
-  taevas või põrgu. Katoliku Kiri
ku õpetus viimsetest asjadest” .

Tartu Ülikooli iganädalane hom
mikupalvus toimub kolmapäeviti 
kl 9.15-9.45 ph 227. 13. no
vembril peab palvust EELK 
Mustvee koguduse õpetaja 
Eenok Haamer.

14. novembril kell 13 algab üli
kooli infopäev Järvamaal Paide 
Ühisgümnaasiumis. Tutvustatak
se õppimisvõimalusi ülikoolis ja 
kolledžites ning 2003. aasta üli
kooli vastuvõtutingimusi. Infopäe
vast osavõtjad saavad külastada 
ülikooli ajaloo muuseumi koosta
tud näitust “Tartu Ülikool ja Eesti. 
Maa, rahvas, kultuur.” Info: Ene 
Voolaid, ülikooli esindaja Järva
maal, tel 038 49 162.

15. novembril kell 13 algab 
kõrgkoolide infopäev Hiiumaal. 
Tutvustatakse õppimisvõimalusi 
ülikoolis ja kolledžites ning 2003. 
aasta ülikooli vastuvõtutingimusi. 
Info: Tiiu Heldema, ülikooli esin
daja Hiiumaal, tel 046 31 188.

Work and Travel. Tudengitel või
malus teenida raha suvevaheaja 
jooksu! legaalselt töötades 
USAs. Novembris soodustused. 
Info ja registreerimine: Tartus

304 094, Turu 9; Tallinnas 630 
65 65, Estonia pst 1/3, 
www.dialoog.ee.

SÜGISPÄEVADE KAVA LISA

Kolmapäeval, 13. nov kl 15 “Ja
lutuskäik Hiinalinnas” Paju bussi
peatuses Jaama tn; 
neljapäeval, 14. nov kl 15 koris- 
tustalgud botaanikaaias; 
reedel, 15. nov kl 18 slaidiõhtu 
“Looduskaitsering Valgevenes” 
Struve 2.

KINOS ILLUSIOON
Mõtva ABC. Kl 15, 21 (K, N ei 
toimu)
Vidocq. Kl 17, 19 (K, N ei toimu)

KONTSERT
Pühapäeval, 10. novembril kell 
16 Tartu Linnamuuseumis sarjast 
“Linna muusikud Linnamuuseu
mis” “Keelatud muusika” . Esine
vad Aare Saal (bariton), akor- 
dionikvartett Baravo (Inga Ka
dastik, Lilia Tsakuhhina, Maido 
Parv, Kaido Parv), juhendaja Ülo 
Lilles. Kavas Curtis, Gastaloni, 
Ellington, Hatšaturjan. Pilet 60 ja 
30 kr.

Kolmapäeval, 13. novembril kell 
19 esineb Vanemuise Kontserdi
maja džässisaalis duo Dessert 
Time -  Daniel Erdmann (sakso
fonid, flöödid: Saksamaa), Jaak 
Sooäär (kitarr). Piletid 80 ja 50 
kr.

Reedel, 29, novembril kel! 19 Va
nemuise Kontserdimajas “La 
forza del destino” -  esineb Va
nemuise Sümfooniaorkester, diri
gent Mihkel Kütson. Kavas G. 
Verdi avamäng ooperile “La 
forza del destino” , W. A. Mozarti 
Sümfoonia nr 25 ja L  van Bee
thoveni Sümfoonia nr 5.

Acrostichis hendecasyllabos ad venerabilem magistrum 
Lupum Tartuensem undecim lustra celebrantem 
In nomine aliorum collegarum discipulorumque 
partim ex versibus M. Valerii Martialis partim ex suis 
composuit I.V nunc collega semper discipulus 
Lingua docte, Lupe, es utraque, non est 
Ullus iam tibi scriptor impeditus.
Prudens simplicitas, pares amici,
Ut iam dixerat iile Martialis,
Sint et nunc et in aevitatem opime:
Totis te liceat frui diebus.
Ad natalicium diem colendum 
Romano tibi more nos loquamur:
Torrentem, videas, librorum, amice,
Ut reddas pretiosum et elegantem 
Et lingua Estonica: Platona certe 
Nec non altera Graeca vel Latina.
Sic tu perpetuo labore vivens -  
Instent mille licet premantque curae -  
Summum nec metuas diem nec optes.

$«r.t цдаш e s s mt!mm -■ *-
Fftm '■ ETV ETV минАта - Mnžrt*

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk {194x268 mm) 2700- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
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Akadeemik 
Harald Keres 90
LK 3

Filosoofia
teaduskonna 
professorite kiri 
rektorile
LK 2

Euroopa 
ülikoolide 
IT spetsialistide 
konverents 
Tartus
LK 2

Üliõpilaste
parimad
projektid
LK 3
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R a a m a t u k o g u

S u n d e k s e m p l a r

TU alustas Internetitelevisiooniga
O lev Must
TÜ dotsent

P ee te r Kukk
TÜ multimeediakeskuse 
juhataja

U U D I S E D

TÜ õppejõud Tartu 
Linnavolikogus
Tartu Linnavolikogu valis eelmi
sel nädalal linnapeaks uuesti 
Andrus Ansipi.

TÜ õppejõududest valiti voli
kogu haridus-ja kultuurikomis
joni esimeheks arendusprorek- 
tor prof Hele Everaus (Refor
mierakond), laste* ja noorsoo
komisjoni esimeheks SA TÜ 
Kliinikumi arst-õppejõud Niko
lai Põdramägi (Keskerakond), 
nimekomisjoni esimeheks prof 
Aadu Must (Keskerakond) ning 
revisjonikomisjoni esimeheks 
dots Jüri Kõre (Isamaaliit).

Mälumäng
Tudengite sügispäevad algasid 
traditsiooniliselt mälukaga Üli
õpilasmajas.

Kohal oli 19 kolmeliikmelist 
võistkonda, keliel tuli vastata 
401e erineva raskusastmega 
küsimusele alates sõnadeta rii- 
gihiimnist (Jaapan) kuni Balza- 
ei kirjutusvahendini (ronga- 
sulg).

Võitjaks tuli Tartu Üliõpilaste 
Mälumänguklubi võistkond, 
kuhu kuulusid Arko Olesk, Jan 
Klaasen ja Olavi Teppan. Ka tei
se ja kolmanda koha saavutasid 
sama klubi võistkonnad.

Professor Teodor 
Lippmaa 110
Täna kell 15 asetatakse lilled 
Teodor Lippmaa büsti juurde 
ülikooli botaanikaaias.

17. novembril möödub 110 
aastat väljapaistva botaaniku ja 
ökoloogi Lippmaa sünnist. 
Lippmaa lõpetas TÜ 1925 ja 
töötas botaanika professorina 
1930. aastast. Ta jäädvustas 
end teaduse maailmakaardile 
taimeökoloogia teooria arenda
mise kaudu.

Lisaks teoreetilise suunitluse
ga teadustööle oli ta ka väga 
aktiivne Eesti looduse uurija.

Ta pani aluse Eesti floora ana
lüüsile, sh floora geograafiliste 
elementide selgitamisele ja Ees
ti taimegeograafiliste regiooni
de eristamisele. Lippmaa töötas 
välja kaardistamisühikute süs
teemi. Tema elu katkestas 
1943. aastal NL lennuki pomm, 
mis heideti botaanikaaia hoo
nele, kus oli Lippmaade korter.

5. novembril toimus Interne
ti vahendusel statsionaar
setele üliõpilastele mõeldud 
loengu otseülekanne.

Loengu videoülekanne oli 
eksperiment nii õppejõudude
le, ülekandega seotud tehnika* 
inimestele kui ka tudengeile. 
Üldjoontes eksperiment õnnes
tus -  loengut on võimalik otse 
eetris pidada ja selle jälgimine 
väga suure ja hajutatud audi
tooriumi poolt on võimalik ka 
nende tehniliste vahenditega, 
mis on praegu meie käsutuses.

Ent astutud on vaid esimene 
samm. Kuidas ja missuguseid 
samme edasi astuda, on küsi
museks kõikidele asjaosalistele.

• *

Vaatajate kommentaare esimesele e-loengule Tartu Ülikoolis
Tore, et TÜ kasutab ära kõiki IT 
võimalusi!!! Jään ootama, et see 
osa, mis ajapuudusel käsitlema
ta jäi, jõuab minuni taas 
Internetiloengute kaudu.

Mai Müür 
TÜ vilistlane

Kuulasin loengut Tallinnas ko
duarvuti vahendusel. Pilt ja heli 
olid täiesti rahuldavad. Ainuke 
miinus -  slaidide kõige väiksem 
kiri ei ole arvutiekraanil loetav.

Alar Kess

Video jooksis päris korralikult, 
sai vaadata ka üle-ekraani pilti. 
Mõningad probleemid olid joo
niste kuvamisega (piirjooned 
ähmastusid), kuuldavus oli 
kogu aeg hea. Kuulajaskonna 
aktiivsemaks kaasamiseks võite 
kasutada võimalust esitada lek
torile küsimusi e-postiga! Loo
mulikult oleks hea, kui loengut 
saab ka hüjem vaadata.

Mati Terve 
Pärnu kolledži avatud 

ülikooli ärijuhtimise 1. kursus

Prantsusmaal oli loeng hästi 
nähtav, kahjuks ei olnud kõik 
lüümikud loetavad.

Jüri Soosaar

Tekst oli hästi kuuldav, selge, 
aeg*ajalt tulid mingid katkestu
sed.

Slaidid olid väga udused ja 
kohati lausa loetamatud, samu
ti ei jõudnud neid piisavalt 
uurida. Slaidide esitamise teh
nika vajaks edasiarendamist.

Heldur Pedajas

Kvaliteet Jyväskylä Ülikooli 
multimeedia laboris oli suure
pärane. Hääl väga hea! Lüü- 
mikute väiksemat teksti polnud 
näha, ka tahvli peale peaks eriti 
paksu viidikaga kirjutama.

Pertti Pyhtilä

Huvitav oleks jälgida ka diskus
siooni tudengite ja ettekandja 
vahel. Kvaliteet oli väga hea.

Rain Lahtmets 
TTÜ elektriajamite ja jõu

elektroonika instituudi dotsent

Side kiiruseks on mul 256/128 
ja läbi raadiolingi -  nimelt jälgi
sin seda Tõrvandist. Pilt oli 
hüppeline, mõneks sekundiks 
kadus ka ära. Konspekti osa oli 
raskemini jälgitav.

Hääl ei kadunud kordagi, oli 
jälgitav ja tugev, kuid kajaga. 
Üldiselt meeldis ja kuulaks läbi 
neti ka teisi loenguid. Kui failid 
oleks netis, saaks need arvutis
se laadida ning kaoksid ka side
probleemid.

Elmar Kadajamägi

Õppejõu osast

Õppejõu seisukohalt vaadatu
na on olulisi alternatiive kaks. 
Esimene -  pidada traditsioonili
ne loeng ning mitte lasta ennast 
segada sellest, et keegi püüab 
su nägu, häält, žestikulatsiooni, 
tahvlile visandatud skeemi ning 
kiledel esitatut pildina kaame
rasse saada ja helina kuulda
vaks teha. Ilmselt on see tee nii 
mõningalgi juhul ainumõeldav.

Ent teine alternatiiv on aru
saamine, et videoloeng on erili
ne žanr. Praegu näib nii, et vi- 
deoloengu põhieesmärk ei saa 
olla jutustava ÕppejÕu pildi näi
tamine, vaid esitatava mõtte
arenduse toetamine asjakohase 
audiovisuaalse lisamaterjaliga. 
Ilmselt õppejõududel, kes vali
vad videoloengu ahvatleva tee, 
saabki üheks põhiküsimuseks 
see, kuidas mitte olla enamik 
aega ise täis* või poolformaadis 
ekraanil, vaid kuidas võimali
kult hästi teha arusaadavaks 
esitatava mõte ka sellele õppu
rile, kes ise on kaugel ja jälgib 
toimuvat vaid arvutiekraanil.

Informatsiooniks

Info videoloengute kohta on 
alates järgmisest nädalast TÜ e~ 
ülikooli kodulehel. Sinna pan
nakse välja arvutivõrku otse* 
ülekandena suunatavate loen
gute ajakava ja arhiivist servee* 
ritavate loengute lingid koos 
võimalusega salvestada enda 
arvu tisse lektori näitmaterjalid.

Loengu vaatamise aadress 
www 1 .neti. tv/asx/tyloen- 
gud.asx jääb kehtima ka edaspi
di ja aktiveerub automaatselt, 
kui multimeediakeskuse arvu
tist saadetakse välja videovoog.

Vanemuise 46 ringauditooriumis jälgis loengut “Rahvuslikud identiteedid ja rahvustevahelised suhted psühholoo
gias” arvutivõrgu vahendusel üle paarisaja sotsiaal-, majandus- ja õigusteaduskonna üliõpilase. 2 x a n d re s  te n n u s

Videovoog genereerin ülikoo
li multimeediakeskuses ja selle 
jaotamiseks kasutati Eesti Tele
foni servereid ja jaotusvõrku. 
Loeng oli jälgitav Eestis, Soo
mes, Prantsusmaal ja Belgias, 
kuid samas aga ei õnnestunud 
seda kõigil korrektselt jälgida 
Biomeedikumis ja Iuridicumis.

Leping Eesti Telefoniga

Ülikoolil on sõlmitud tähtajatu 
leping Eesti Telefoniga nende 
serverite ja jaotusvõrkude ka
sutamiseks. Selle lepinguga on 
sisuliselt tekitatud võimas jao- 
tuskanal ülikoolis toimuvate 
loengute, konverentside, semi
naride jne levitamiseks ja rek
laamiks terves maailmas.

Eesti Telefoni andmetel tehti 
Aune Valgu loengu jälgimiseks 
1616 edukat päringut, mis on 
oluliselt rohkem, kui võrrelda 
TÜ juubeliaktuse ülekandega, 
kus oli kokku 650 päringut.

Loengust videoülekande te
gemiseks on vajalik vähemalt 
kahe spetsialisti, videooperaa- 
torija arvutimehe tÖÖ,. Viimane 
jälgib videovoogu genereeriva 
arvuti tööd, loengu salvestamist 
ja vaatab jaotusserveri poolt 
väljastatavat saadet. Vaataja- 
poolses auditooriumis peaks 
kohal olema heade arvutioskus
tega tuutor.

Ootame julgeid õppejõude esinema
P eete r Kukk
TÜ multimeediakeskuse 
juhataja

Praegu saab videoülekandeid 
teha ainult multimeediakesku
sest, kuid koos infotehnoloogia 
osakonnaga loodame lähemal 
aja! jõuda niikaugele, et ülekan
deid saab teha kõigist üldaudi- 
tooriumidest ja aulast.

Esimesed loengud suunatak* 
se arvutivõrku videovoona 200 
kilobitti sekundis (kbps), mis on 
piisav vaatamiseks koduarvu
tis. Järgmise aasta alguses on 
plaanis muretseda võimas kahe 
protsessoriga aivuti, mis suu
daks paralleelselt väljastada 
kahte voogu: 200 kbps kodu- 
vaatajatele ja 1000 kbps üld- 
auditooriumides suurtel ekraa
nidel näitamiseks. Viimase 
kindlustavad ka Eesti Telefoni 
serverid ning seda võivad vaa
data kõik, kellel on piisavalt 
head Internetiühendused.

Eelkõige loodame, et kvali
teetset videovoogu suudavad 
perspektiivis vastu võtta erine
vates linnades asuvad ülikooli 
kolledžid.

Videovoo kodus vaatamiseks 
on vajalik vähemalt 200 MHz

Avatud ülikooli direktori Aune Valgu loengut kuulas 
multimeediakeskuses paarkümmend tudengit.

Pentium arvuti 128 MB operat- 
sioonimäluga. Samuti peab ole
ma installeeritud Windows 
MediaPlayer alates versioonist 
6.4.

Selle katseprojekti raames te
geleme ühesuunalise videovoo- 
ga. Küsimuste esitamine lekto
rile on praegu võimalik üle tele
foniliinide.

Loengute videoedastamine 
nõuab stsenaariumit: enne 
loengu algust tuleb lektoril koos 
tehniliste tegijatega kokku lep
pida ajajaotus, millal näidatak

se õppejõudu, millal tahvlit või 
arvutiprojektori ekraani. Loen
gute salvestamine loob nende 
hilisema vaatamise võimaluse 
ja annab lektoritele ka väga hea 
eneseanalüüsi vahendi (käitu
mismaneerid, diktsioon jne). 

Arvestades seda, et videopil
di lahutus on väiksem kui arvu
tiekraani oma, peavad näitma
terjalid olema hästi kõrge kont
rastiga ja kasutada tuleks vähe
malt 32punktilist Arial-tüüpi 
kirja. Peened jooned lähevad 
üldjuhul kaduma.

TARTUENSIS
TASUTA

15. november 2002
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Inimõiguste 
õpetamise seminar
On alanud registreerimine 5. ja
6. detsembril Tallinna Rahvus
raamatukogus toimuvale semi
narile “Inimõiguste õpetamine 
Eestis” .

Seminar on suunatud eelkõi
ge koolide ajaloo- ja kodaniku
õpetuse õpetajatele, oodatud 
on ka õppejõud, üliõpilased ja 
kõik teemast huvitatud. Ette
kandeid peavad haridusminis
ter Mailis Rand, rahvastikumi
nister Eldar Efendijev, Raivo 
Vetik, Doris Kareva, Alar Tamm 
jt. Töögruppides arutatakse 
inimõiguste õpetamist üldhari
duskoolides ja kutseõppe asu
tustes ning ülikoolides.

Osalemine tasuta, töökeeled 
eesti ja inglise keel.

Info ja registreerimine: 
www.eihr.ee, konverents@ 
nlib.ee, tel 6307 262 ja 6311 
416.

SELLi mängud 
2004 Soomes
Eesti Akadeemilise Spordiliidu 
(EASL) arendusjuhi Tiina 
Beljaeva sõnul toetas Soome 
Üliõpilasspordiliidu üldkoos
olek üksmeelselt Tampere Teh
nikaülikooli üliõpilasesinduse 
taotlust korraldada 2004. aasta 
SELLi mängud Soomes.

Esimesed SELLi (Soome, Ees
ti, Läti, Leedu) üliõpilasmängud 
toimusid 1923. aastal Tartus. 
Vahepeal sõja tõttu katkenud 
traditsiooni taastasid 1998. 
aastal Tartu Ülikool ja Eesti Aka
deemiline Spordiliit. Järgnesid 
mängud Kaunases (1999), 
Jelgavas (2000), Soome 2001. 
aastal mänge ei korraldanud, 
Tartus (2002).

Järgmised mängud toimuvad 
mais 2003 uuesti Kaunases.

Viimastel mängudel Tartus 
osales 1073 tudengit 10 riigi 60 
ülikoolist. Võisteldi kümnel 
spordialal ning kolmepäevane 
spordipidu elavdas oluliselt üli- 
õpilassporti kõikides Balti riiki
des.

Jaak Põldmäe.

Jaak Põldmäe 
mälestuskonverents
Eelmisel reedel korraldasid TÜ 
eesti kirjanduse osakond ja Kir
janike Liidu Tartu osakond mä- 
lestuskonverentsi “Jaak Põld
mäe tagasitulek”.

Dotsent Jaak Põldmäe, kes 
oleks tähistanud 6. novembril 
60. sünnipäeva, lahkus 1979.

1978 ilmus Põldmäe mono
graafia “Eesti värsiõpetus”, mis 
andis tervikliku pildi eesti värsi
õpetusest ja oli väga novaator
lik. Peagi ilmub selle taastrükk.

Ettekannetes käsitleti Jaak 
Põldmäed kui teadlast (Peeter 
Olesk), tema traditsiooni eesti 
värsiõpetuses (Mihhail Lotman, 
Maria-Kristiina Lotman, Elin 
Siitiste), monograafiat (Ain 
Kaalep) jm.

Esitleti ka eesti kirjanduse 
õppetooli uurimuste saija 
“Studia litteraria estonica” jär
jekordset kogumikku, sarja 
alustajaks oli Jaak Põldmäe.

F I L O S O O F I A T E A D U S K O N N A  P R O F E S S O R I T E  K I R I
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Tartu Ülikooli rektorile
7. november 2002

TÜ filosoofiateaduskonna 
professorid pöörduvad 
Teie poole filosoofiatea
duskonna jätkuva alafi
nantseerimise pärast.

Alafinantseerimine on tule
nenud teaduskonna eripära 
mittearvestamisest -  ühelt 
poolt Õpetatavate erialade 
rohkus ning teiselt poolt nen
de kõigi hädavajalikkus Eesti 
kui iseseisva riigi ja rahvuskul
tuuri eksisteerimise ja arene
mise seisukohalt.

Tartu Ülikooli kui Eesti ainsa 
universitase missiooniks on 
teaduse, kõrghariduse ja kul
tuuri edendamine, mida ei ole 
aga võimalik täita humani
taarteaduste praeguse alafi
nantseerimise tingimustes. 
Selliseid erialaspetsialiste 
nagu ajaloolased, arheoloogid, 
etnoloogid, arhivaarid, filo
soofid, keeleteadlased, kirjan
dusloolased jt ei ole Eestil tar
vis palju, aga samas on tal neid 
kõiki vaja. Nimetatud spetsiifi
kast tulenevalt ei ole meil või
malik korraldada õppetööd 
suurtes rühmades.

Haridussummade puudu
likkuse tõttu (senised sum
mad ei kata teaduskonna töö
tajate palgakulusidki, iga-aas- 
tane puudujääk ulatub kesk
miselt umbes veerandini) 
kannatab õppetöö kvaliteet:

(1) ei ole võimalik kutsuda 
spetsialiste erikursuste luge
miseks Tallinna teadusasutus
test, rääkimata välismaalt,

(2) pole mingeidki summa
sid üliõpilaste menetlusprak
tika läbiviimiseks (arheoloo
gia, etnoloogia-, kunstiajaloo-, 
arhiivindus-ja murdepraktika 
ning keeleekspeditsioonide 
sõidu-, majutus-jm kulud),

(3) puuduvad vahendid 
osavõtuks välismaal toimu- 
vaist teadusüritustest. On 
täiesti selge, et toimetulekuks 
praeguste eelarveliste vahen
ditega tuleb filosoofiateadus
konnal umbes 25% õppekava
dest likvideerida. See oleks tõ
siseks hoobiks nii Eesti huma
nitaarteadustele -  sest ena
mikku meie erialadest ei õpe

tata ega uurita kusagü mujal 
maailmas -  kui ka kogu ülikoo
li mainele ja universitase ideo
loogiale.

Samas tehakse meie tea
duskonnas õppe- ja teadus
tööd kõrgel rahvusvahelisel 
tasemel, mida tunnistavad nii 
õppekavade akrediteeritus 
kui ka esimeste rahvusvahe
liste evalvatsioonide (näit et
noloogia; enamiku erialade 
hindamine seisab ees alles 
2003. a) kõrged hinded 
(excellent to good) . Samas ju
hiti evalvatsioonis tähelepanu 
asjaolule, et suurepärast tea
dus- ja õppetööd on tehtud 
tingimustes, kus ressursid 
(tööruumid ja finantseerimi
ne) on jäänud allapoole igasu
gustest standarditest ning sel
liselt jätkamine viib vältima
tult praeguste töötajate läbi
põlemisele. Etnoloogia kohta 
öeldu kehtib täiel määral ka 
meie paljude teiste erialade 
kohta.

Tartu Ülikooli rahvusvaheli
sus ja atraktiivsus teiste maa
de üliõpüaste silmis on paljus
ki seotud rahvusteadustega, 
mida saab kõrgeimal tasemel 
õppida ainult siin.

Filosoofiateaduskonna 
praeguse finantseerimise juu
res ei ole meil õige pea enam 
võimalik saada Tallinnast (ja 
laiemalt Põhja-Eestist) ei üli
õpilasi ega õppejõude. See oht 
muutub eriti reaalseks 
humanitaar- ja sotsiaalkalla- 
kuga Tallinna Ülikooli loomise
ga. Juba praegu moodustavad 
suurema osa meie üliõpilas
test Tartust ja Lõuna-Eestist 
pärit noored.

On enam kui kindel, et ju
hul, kui Tartu Ülikool ei suuda 
pakkuda märgatavalt pare
mat õpetust kui Tallinna Üli
kool (ja praeguse finantseeri- 
mistaseme juures ta seda 
kindlasti ei suuda), jääb ena
mik Põhja-Eesti ja Tallinna 
noori Tallinnasse õppima ja 
Tartu Ülikoolist saab otseses 
mõttes Tartu ülikool. Ka õppe
jõudude hankimine Tallinnast 
muutub tõenäoliselt üsna ras
keks. See on väga tõsine prob
leem, sest paljud praegustest

filosoofiateaduskonna õppe
jõududest, sh üle veerandi 
professoritest elavad Tallin
nas.

Filosoofiateaduskonna olu
korda pole võimalik paranda
da ülikooli eelarve koostamise 
praeguste reeglite raames. Et 
ülikool saaks täita oma mis
siooni teaduse, kõrghariduse 
ja kultuuri tasakaalustatud 
arendamisel, tuleb lisaks eri- 
alakoefitsientide kasutamisele 
märksa rohkem arvestada hu
manitaarteaduste spetsiifikat 
ning rakendada nende olu
korra parandamiseks poliiti
list tahet.

Rõhutame, et kasvava rah
vusvahelise ja kodumaise kon
kurentsi tingimustes on vähe, 
kui eelarvet suurendatakse 
üksnes ellujäämiseks vajaliku 
tasemeni -  tarvis on tagada 
areng. Humanitaarteaduste 
tasakaalustatud arengu taga
miseks on hädavajalik suuren
dada filosoofiateaduskonna 
haridussummasid vähemalt 
kolmandiku võrra.

TÜ filosoofiateaduskonna pro
fessorid:

Birute Klaas 
Karl Pajusalu 
Jüri Talvet 
Tiit Rosenberg 
Jüri Ant 
Aadu Must 
Ülo Valk 
Elle Vunder 
Ago Künnap 
Luule Epner 
Jaan Elken 
Margit Sutrop 
Rein Veidemann 
Ülo Matjus 
Rein Vihalemm 
Irina Külmoja 
Mati Erelt 
Ljubov Kisseljova 
Jaak Kangilaski 
Valter Lang 
Krista Vogelberg 
Tiit-Rein Viitso 
Jaan Ross 
Haldur Õim

Probleemist huvitatud on 
oodatud avalikule arutelule 
esmaspäeval, 18. novemb
ril kl 16 TÜ nõukogu saali.

"

Filosoofiateaduskonna dekaani professor Birute Klaasi koduõppetool -  eesti keel 
võõrkeelena -  asub Ülikooli tn 16 Boeki majas. v a r je  s o o ta k

UT K U S I B

Mida saab osta TU 
Raamatupoe oksjonil?
Vastab TU Raamatupoe ju
hataja Lilian Mutso.

Homme kell 11.15 peahoone 
auditooriumis 102 algaval VI 
raamatuoksjonil pakume Eesti 
luuleraamatuid, teatmekirjan
dust ning vanemaid ja harulda
si raamatuid. Luuleraamatute 
hulgas on ka laste- ja vaimulik
ku luulet, antoloogiaid, lauli
kuid, tõlkeid võõrkeeltesse, va
nemaid luulemugandusi ning 
väärtuslikke tõlkeid eesti keel
de. Teatmeraamatutest paku
me ilmumiskohast ja -ajast sõl
tumata nii eestikeelseid kui ka 
Eesti kohta käivaid võõrkeel
seid teatmetrükiseid ( lexica et 
biographicat, aadressi- ja käsi
raamatuid, bibliograafiaid ja ka
talooge, juhendeid, õpetusi, 
seadusi ja eeskirju, kalendreid,

aastaraamatuid jm.
Näiteks tuleb enampakkumi

sele 1938-1939 aasta Eesti 
aadressraamat, Eesti ja Soome 
Üliõpilaskondade hõimualbum, 
“Wanemuise” Seltsi Põhjuskiri 
Juijewi linnas jm.

Vanematest ja haruldasema
test raamatutest pakume Eestis 
ilmunud eesti- või võõrkeelseid 
trükiseid ilmumisajaga kuni 
1860. aasta, hilisemast ajast 
haruldasi või ka väheliikuvaid 
eesti- või võõrkeelseid Eestis või 
mujal ilmunud, kuid Eestiga 
seotud trükiseid, muu hulgas 
ka Riigikogu liikme tunnistus 
1926. aastast. Enampakkumi
sele tulevate trükistega saab 
tutvuda oksjonikataloogi va
hendusel ja tund enne oksjoni 
algust kohapeal.

• •

TU Sihtasutus jagas 
stipendiumeid
Tartu Ülikooli Sihtasutuse 
viiendal aastapäeval andsid 
sihtasutuse usalduskogu 
esimees Vahur Kraft ja juha
tuse liige Indrek Mustimets 
üle sihtasutuse selle aasta 
stipendiumid 36 üliõpilasele 
ja preemiasaajale kogu
summas 422 000 kr.

Lisaks TÜ Raefondi stipen
diumitele ja preemiatele (vt 
eelmist UTd) anti kätte veel: 

Gerda Spohri stipendium 
(10 000 kr) bioloogia-geograa- 
fiateaduskonna üliõpilasele 
Andres Luhamaale;

Liisa Kolumbuse stipendium 
(a 10 000 kr) arstiteaduskonna 
üliõpilastele Priit Põderile, Priit 
Kasenõmmele, Alar Toomile ja 
Kersti Kokale;

Hermanni reisistipendiumid 
(5000 -  12 000 kr) Leie Aakile,

Jarno Habichtile, Lea Pehmele, 
Kadri Viigandile, Helen 
Soovälile, Külli Kingole, Tuuli 
Klaasile, Liina Sillaotsale, Anne 
Reitsakile ja Merilin Kiviorule;

Puhk-Mömeri stipendium 
(20 000 kr) filosoofiateadus
konna üliõpilastele Kadi 
Grichinile ja Kersti Lustile;

Ants ja Maria Silvere ning 
Sigfried Panti stipendium (10
000 kr) Olga Tšubrikule, Aile 
Luigele, Ülle Vöogile, Toomas 
Sillale, Kadi Grichinile ja Valeria 
Sizemskajale;

Ruth Käbini stipendium 
(5000 kr) Eesti Arstiteadusüli- 
õpilaste Seltsile.

Uhiuue stipendiumina anti 
välja Agve Aasmaa stipendium 
(50 000kr) avatud ülikooli äri
juhtimise eriala üliõpilasele Pil
le Mõtsmehele.

Euroopa ülikoolide 
IT spetsialistid Tartus
Tiia  L illem aa
IT osakonna projektijuht

18.-20. novembrini toimub 
TÜ Ajaloo Muuseumis rah
vusvaheline infotehnoloogia 
konverents “IT-vahendite 
kasutamine (kõrgkooli) juh
timises”.

Konverents on kohtumispai
gaks Hollandi, Soome, Rootsi, 
Poola, Läti, Leedu ja Eesti IT- 
spetsialistidele ning kõrgkooli
de administraatoreile, kes loo
vad või kasutavad ülikoolide 
juhtimises administratiivseid 
infosüsteeme. Osavõtjaid on 24 
erinevast ülikoolist.

Konverentsi põhiteema on 
infotehnoloogia vahendite ka
sutusvõimalused administra
tiivsete ülesannete lahendami
sel. Peaesinejad on organisat
siooni SURF programmijuht 
Jaap Kuipers, kes tutvustab 
Hollandi kõrgkoolide ja uuri
misasutuste koostööd ja koge
musi võrguteenuste ning info- 
ja kommunikatsioonitehnoloo
gia alal, ja Sun Microsystemsi 
tehnoloogia peaspetsialist Hans 
Appel, kes kõneleb mobiilsetest 
lahendustest liitunud maail
mas. Haridusministeeriumi 
esindaja tutvustab Eesti IT pro
jekte ning riigi ootusi kõrgkooli
de infotehnoloogilise infra
struktuuri arengu suhtes.

Ettekanded jaotuvad IT vald
konna kahe poole vahel -  ühes

Jaap Kuipers.

käsitletakse IT-teenuste korral
dust ja nõudeid infosüsteemide 
kasutajale, teises keskendutak
se tehnilistele lahendustele. 
Esinejaid on Eestist, Poolast, 
Hollandist ja Rootsist. Õhtud on 
planeeritud ühisüritusteks ja 
aruteludeks, millest huvitavaim 
on töötuba teemal “Kuidas sel
gitada IT vajadusi otsustajate
le”.

Konverents annab IT spetsia
listidele ja administraatoreile 
võimaluse luua isiklike kontak
tidega aluse edaspidiseks vilja
kaks koostööks ja ühisprojekti
de käivitamiseks IT valdkonnas 
nii Eestis kui ka Euroopas.

Konverentsi korraldavad TÜ 
infotehnoloogia osakond ja Hol
landi ülikoolide infojuhtide or
ganisatsioon KAAIWO.

Info: www.ut.ee/it/saiac.

http://www.eihr.ee
http://www.ut.ee/it/saiac
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Einsteini ja Newtoni maaletooja
Täna 90 aastat tagasi sündis TÜ emeriitprofessor akadeemik Harald Keres
Kui Harald Keres 15. no
vembril 1912 Pärnus sündis, 
olid üldrelatiivsusteooria ja 
Eesti Wabariik veel loomata.

Eesti intelligentsil tuli peat
selt langetada liisk lääne ja ida 
vahel. Rahva otsus oli juba teh
tud -  väärtustati haridust ja 
edasipüüdlikkust, vaimuval
gust ja isiklikku vastutust. Ei 
Harald Kerese käsitöölistest va
nemad ega keegi teine võinud 
veel aimata, et vendadest Ha
raldist ja Paulist kasvavad eesti 
kultuuri tippmehed, ometi pin
gutati, et poegadele võimalikult 
hea haridus anda.

Puhtaim teoreetik ja 
praktiline inimene

Maailmas möllas eelmise sajan
di esimene suur sõda, kui 
Euroopa südames Einstein iild- 
relatiivsusteooria põhivõrran- 
ditele viimast lihvi andis. Um
bes samal ajal asus ühes Euroo
pa äärenurgas üks väike rahvas 
üies ehitama oma koda -  Eesti 
Wabariiki, Koos oma rahva noo
re riigiga kasvas ka noor Harald 
Keres, kujunes eetiliseks inime
seks ja teadlasete, džentelme- 
niks ja mentorite, arenes nii 
mitmetahuliseks ja laiahaarde
liseks isiksuseks, et see võib näi
da isegi vastuoluline.

Harald Keres on erialalt ma
teriaalsema teaduse, füüsika, 
tippspetsialist ja kutsumuselt 
vaimsuse ülemlaulik; teaduses 
puhtaim teoreetik, valemikoi 
par excellenceja argielus prak
tiline inimene, kuldsete kätega 
meistrimees; põhimõtteline 
mõistusekummardaja ja pro
fessionaalse tasemega flöödi- 
mängija; suur vaikija ja sädelev 
lektor, aforismimeister, terava 
sulega publitsist; ligipääsmatu 
üksildane ja kollektiivi juht; 
Eesti patrioot ja kainepilguline 
maailmakodanik.

Mõne väiksemamõõdulise 
isiksuse puhul võivadki need 
jooned vastuolulised olla, kuid 
mitte Harald Kerese puhul. Mis 
on see sisemine telg, mis siin 
kakofooniast harmoonia loob? 
Mõistmise võtme annab Harald 
Keres ise, kes on kord öelnud, et 
räägitagu mis tahes, meie tee-

Akadeemik Harald Keres: “Räägitagu, mis tahes, meie teeme nii, nagu õige on.

Tõenäoliselt oleks Harald Kereseta 
olemata iildrelatiivsuse uurimissuund 
Eesti teaduses.
me nii, nagu õige on. Kas see 
ongi tema kreedo?

Harald Keres näib valdavat 
absoluutset tõde! Ja tõepoolest, 
küllap on elutee murdlaineid ja 
tormegi läbinud, kuid Harald 
Kerese sisemine kompass on 
alati kindlalt õige kursi kätte 
näidanud, olgu tuul vastu või 
päri ja rääkigu albikäraantsud 
mis tahes.

Abijõust akadeemikuni

Harald Keres on meie teaduse 
üks teerajajaid. Ta on saavuta
nud kõik akadeemilise karjääri 
näitajad, mida Eestil anda: dok
torikraad (1942), professori- 
kutse (1954), akadeemikutiitel 
(1961), riiklik preemia (1970), 
teenelise teadlase aunimetus 
(1976). Ametiredelil on ta läbi

nud pulgad alates ülikooli üle- 
määralisest nooremabiõppe- 
jõust (1938), teoreetilise füüsi
ka kateedrijuhataja (1949) ja 
ülikooli teadusala prorektorini 
(1958) -  ametini, millest ta 
omal vabal tahtel loobus (1960) 
loomingulise teadustöö kasuks, 
asudes tööle Füüsika (Astro
noomia) Instituudi teoreetilise 
füüsika laborijuhatajana.

Kuid tähtsad ei ole olnud mit
te need karjääri välised para
meetrid, vaid sisemine tarvidus 
tõe järele ja väsimatu töö selle 
nimel. Oma tõe ja tööga on Ha
rald Keres loonud endale nime,

millele lisatud kõrged tiitlid ei 
kaunista mitte nime, vaid vas
tupidi.

Kerese väljad

Harald Kerese teadusteemade 
laia spektri peajooneks on ol
nud üldrelatiivsusteooria -  aja 
ja ruumi Einsteini teooria. Just 
siin on tema teadustulemused 
oluliselt maailmapilti rikasta
nud. Tema loodud üldistatud 
inertsiaalsüsteemide käsitlus 
võimaldas rangelt sõnastada 
vastavusprintsiibi üldrelatiiv
susteooria ja Newtoni gravitat
siooniteooria vahel. Siit selgus 
ootamatu tõsiasi, et Newtoni 
gravitatsiooniväljade kõrval si
saldavad Einsteini võrrandid 
mitterelativisdiku piirjuhuna 
veel pööriselisi gravitatsiooni
välju, mida olete õige nimetada 
Kerese väljadeks.

Tõenäoliselt olete Harald 
Kereseta olemata ka üldrelatiiv- 
suse uurimissuund Eesti tea
duses.

Tänaseks on Eesti Vabariik 
taaselustatud ja üldrelatiivsus
teooria võrrandid ülikooli õp- 
petahvlitel ning teadlaste töö
laudadel, Ka liisk lääne ja ida 
vahel on langenud, kuid siiski 
tuleb alles otsustada, kas püüa
me laiast maailmast ainult hel
kivaid klaaspärleid või siiski 
teemante loovat vaimsust.

Kui saata teadustemplist väl
ja kõik need, kes seal oma iga
päevast leiba teenimas või en
nast näitamas, jääte tempel 
üsna tühjaks, ent mitte kõle
daks. Seda heledamalt särab jä
relejäänud puhta tõe teenrite 
hingeleek -  sisemine tõejanu, 
vajadus, mis tegelikult teebki 
inimesest inimese. Harald 
Kerese puhul on alati esiplaanil 
olnud teaduse suhe tõesse, vas
tandina praegu valitsema kip
puvale mallile, kus esiplaanil 
näib olevat teaduse suhe ühis
konda. Tema on teaduselt soo
vinud tõde, mitte kasu.

Kolleegide, õpilaste ja õpilas
te Õpilaste nimel akadeemik 
Harald Kerest tehtu eest täna
des ja tugevat tervist ja jätkuvat 
vaimuenergiat soovides,

Risto Tammelo

Tudengid kudusid linnapeale vaiba
Ülikooli peahoone fuajees 
said teisipäeval kõik soovi
jad linnapeale vaipa kududa.

Kangastelgede taga istuv ees
ti filoloogia üliõpilane Kadi Põ- 
dersalu on kevadest saati Anto- 
niuse Gildi vaibakoja õpilane.

Ta on ka pikemat aega ülikooli 
kultuuriklubi liige, kus pakkuski 
sügispäevade jaoks vaibakudu-

mise idee. “Eelmisel aastal ku
dusid üliõpilased rektorile salli, 
nüüd võiks ju midagi muud ja 
kellelegi teisele kududa,” üdes 
Kadi.

UT küsimusele, kas kudumis- 
huvilisi oli palju, ütles Kadi, et 
hommikupoolikul ei juletud eri
ti telgede taha tulla, pärastpoo
le tuli rohkem. “Isegi linnapea

Andrus Ansip ise jõudis siia, 
tema valis kudumiseks oranži 
värvi materjali. Värve võis iga
üks ise valida, näiteks ülikooli 
jalgpalliklubi kudus oma väivid 
sisse,” selgitas Kadi Põdersalu.

Vaipa sai edasi kududa 
Antoniuse Gildis, seejärel see 
viimistletakse ja kingitakse lin
napeale.

Fotovõistluse võitis Tea Jänes
Tudengielu kujutava foto
võistluse võitis keskkonna
tehnoloogia 4. aasta üliõpila
ne Tea Jänes fotodega “Lan
gevate lehtede aegu”.

“Ma ei ole kunagi fotograafiat 
õppinud, kõik on suur juhus,” 
ütles Tea Jänes UTle. Tea ar
mastab oma tavalise “seebikar- 
biga” tabada huvitavaid hetki ja 
detaile, mitte aga poseerimist ja 
lavastamist. “Peaauhind, 
Photopointi kinkekaart, on 
mulle väga suur üllatus.”

Kõige elulisema pildi auhinna 
võitis Toomas Vananurm, ro- 
mantikaauhinna Madis Kats, 
vaimukusepreemia sai Martin 
Kuut ja tüüpilise tudengikoos- 
luse püüdis pildile Püha Laura.

Tea Jänese ja teiste preemiasaanute töid saab vaadata 
ülikooli raamatukogus. v a r je  s o o ta k

K I R I

Tudeng või raha, selles 
pole küsimust...
Loomulikult raha, aga mitte sel
le andmine tudengile, vaid võt
mine. Arvan, et raha suunami
ne tudengisfäärist pensionäri- 
sfääri toob kaasa Eesti riigile 
korvamatu moraalse kahju ki
bestunud üliõpilaste näol, kes 
aasta, kahe või kolme pärast 
asuvad tööle, kui asuvad või 
sõidavad Läände. Üliõpilast pü
gavad riik ja ülikool samaväär
selt (tudeng peate üldjuhul, kui 
ühiselamu kohti on, elama 
ühiselamus).

Mida teevad aga riik ja ülikool 
käsikäes? Üte jätab tudengid 
ilma sotsiaaltoetusest, teine ei 
toeta aga mingil juhul ühisela
mu üüride langetamist, arva
tes, et tudeng peab ise hoolitse
ma oma palukese ja peavarju 
eest -  ülikool pakub vaimseid 
väärtusi (ega ülikool ole ju sot- 
siaalasutus). Kurb tõsiasi on aga 
see, et vaimsete väärtuste 
omandamine kõhtu ei täida ja 
üüri ei maksa. Kõhutühjuse ja 
üüratu üüriga ei saa ka tead- 
misteallikat suurte sõõmudega 
tühjendada, et lõpetada nomi

naalajaga ülikool, üle nominaal
aja õppijatel tuleb aga hariduse 
eest mateta.

Kas tudengi ainus väljapääs 
ongi tööleasumine (sellega seo
ses ei lõpetata kindlasti ülikooli 
nominaalajaga)?

Ehk see ongi riigi- ja ülikooli- 
isade siht -  lüpsta tudengit või
malikult palju ja pikalt. Võib-olla 
meie, tudengid, olemegi Eesti 
riigi kuldvasikad, Nokiast rääki
mata.

Äärmise kurvastusega

Matti Orav
TÜÜE aseesimees

U U D I S E D

Üliõpilasesindus
õigusinstituudis
TÜ Üliõpilasesindus käis külas 
TÜ Õigusinstituudi esindusel.

Esinduse integratsioonitoim- 
konna esimehe Allan Adojaani 
sõnul tahab esindus sõlmida si
demeid kõrgkoolide üliõpilas- 
esinduste ja TÜ kolledžitega.

“Septembris tutvus kümme
kond külalist meie pesapaigaga 
peahoone kõrval, üliõpilasprob- 
leemide arutelu jätkus saunas, 
kus käiku läksid ka ÕI tüdruku
te kingitused -  kase-, tamme- ja 
kadakavihad, mis pidid meist 
Tartu vaimu välja vihdema,” 
rääkis Adojaan. “See loomuli
kult ei õnnestunud.”

Tallinnas näidati TÜ esindu
sele ÕI Õppehoonet, kus kuuldi 
ka tudengkonna kohvikumu- 
rest, mis väikese abiga on täna
seks juba lahenduse leidnud.

Adojaan üdes, et esindus tegi 
ettepaneku lisada järgmise aas
ta eelarvesse rea iga kolledži 
tarvis ürituste korraldamiseks 
ja sealsete esinduste paremaks 
funktsioneerimiseks.

Üliõpilaste 
parimad projektid
TÜ Üliõpilasesinduse projekti- 
konkursile laekus 34 taotlust. 
Raha eraldati 13 projektile. 
Kokku annab esindus toetuste
na välja ligi 40 000 kr. Ühtegi 
projekti ei toetata täies mahus. 

Toetust said:
• töö-, kultuuri- ja õppeprog

ramm noortele “Suvi Amee
rika noortelaagris (3000 kr),

• konverents “Eesdaste küüdi
tamine. Mineviku varjud tä
nases päevas” (4000 kr),

• TÜ meistrivõisdused saali- 
jalgpallis (2003-2000 kr),

• ettekandekoosolekute sari 
kristlikust kultuuri- ja mõtte
loost (1000 kr),

• Euroopa keeltepäev (2000 
kr),

• Intemetiportaal www.polito- 
loogia.ee (4000 kr),

• tudengifilm “Tänapäeva 
odüsseia” (5000 kr),

• Laiuse kuninglik lumelahing 
(4000 kr),

• TÜ Maleklubi ürituste sari 
“Kuningas kummuli!” (1500 
kr),

• Tartu Üliõpilasteatri sügisene 
teatriprojekt (2000 kr),

• Ultima Thule valentinipäeva 
kontsert (2500 kr),

• I TÜ meediatudengite sügis
seminar (2500 kr),

• üliõpilaste looduskaitseringi 
JMKE keskkonnateemaliste 
laulude retrospektiivkontsert 
ÖKOPUNK (4500 kr).

Tartus leedu 
kuulsaima 
kunstniku näitus
Eesti Rahva Muuseumis ja Tar
tu Linnamuuseumis saab 20. 
novembrini näha leedu maali
kunstniku ja helilooja Mokalo- 
jus Konstantihas Ciurlionise 
ülevaatenäitust. Rändnäitus 
koosneb visuaalselt originaalile 
väga lähedastest maalide ja 
graafika faksiimilereprodukt- 
sioonidest.

Ciurlionis (1875-1911), 
keda peetakse Baltimaade suu
rimaks juugendlikuks ja sümbo
listlikuks kunstnikuks, oh hari
duselt muusik, maalima hakkas 
hiljem (1904).

Maalis püüdis ta väljendada 
muusikalisi elamusi. Dominee
rib fantastiline, müstiline ja 
sümbolistlik joon. Oma teostes 
ei taotlenud kunstnik taasluua 
kevade, talve, mere ja teiste loo
duse elementide füüsiliselt ta
jutavaid pilte, vaid teda erutas 
looduse sisemine elu.
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Õ N N I T L E M E

Johannes Lepiksaar 95
Need read Göteborgi kaljuran
nikul seisvast mehest on õieti 
üksnes tervitussõnad koduüli- 
koolist.

73 aastat tagasi lõppes tu- 
dengipõli Aia tn 46 õppehoones 
ja jätkus sealsamas õppejõu 
ning zooloogia muuseumi kon- 
servaatorina, et edendada käsi
käes oma õpetaja Johannes 
Piiperiga omitoloogiat, osteo- 
loogiat ja võrdlevat anatoomiat. 
Ehkki kunagi ei ahvadenud po
liitikasse sekkumine, viis idast 
tulev kurjakuulutus Johannes 
Lepiksaare 1944. aastal Rootsi.

Kodumaal kustus aastaküm
neiks Alutaguse ränduri, roh
ket teadusuudset leidnu autori- 
nimi. See-eest see aina tugev
nes värskete uurimisvaldkon
dade sihirajana Läänes. Tartus 
alustatu võimendus. Kogu jää- 
ajajärgse looduse ja inimese 
ajaloo mõtestamine Kunda kul
tuuri vanima asulakoha, Lembi
tu linnuse, Saaremaa Asva, Iru 
jt luuleidude määramisega 
avardus Skandinaaviale, siis 
kogu Euroopale, peatselt iima- 
jao piiride taha. Kodus selgus, 
kuidas elas Emajõe luhtade tar
vas, nüüd said paljud maad 
teada, miks ja millal surid välja 
nende alade mõned algasukad. 
AmforapÕhjade toidujäätmeist 
leitud kalaluukillukeste järgi sai 
kindlaks teha aastatuhandete- 
taguse kaiafauna hoopis Vahe
meres. Kogu loomastiku kuju
nemislugu pärast mandrijää 
taandumist sai peatööks. Kodu
loomade, kasvõi koera kaasatu
lek inimkultuuri sai faktideroh-

ked seletused. Ilmus Eesti lin- 
nustiku väärtraamat.

Siitpeale tuli Göteborgi ja 
Lundi ülikoolide audoktoril pal
ju aastaid võtta vastu teiste 
maade doktoriväitlejaid. Kodu
sel Barytongatanil ikka kuude 
viisi 2-3 tõsist töömeest korra
ga. Neile abiks olnud täiuslik 
allikmaterjalide kogu on nüüd 
sünnimaal, peamiselt otse üli
kooli valdustes. Jätkupidemeks 
nooremaile.

Sünnikoha Rakvere tammi
kus kogub vägevust Lepiksaare 
tamm. Kodukoha looduseuuri
jate ja loodusehoidjate seltsid 
on valinud ta auliikmeks, presi
dent ülendanud Valgetähe or
deni kavaleriks. Teaduse mit
mete nüüdissuundade rajajale 
on pühendatud tervete kong
resside, paljude õpilaste tänu- 
teoseid.

Jätkugu aina tervist ja mõtte- 
jaksu!

Jaan Eilart

Ado Truupõld 70
13. novembril oli juubel TÜ pa
toloogilise anatoomia ja kohtu
arstiteaduse instituudi emeriit- 
professoril Ado Truupõllul.

Ado Truupõld lõpetas 1957 
Leningradi I Meditsiiniinsütuu- 
di. Töötanud mereväearstina ja 
patoloogi-anatoomina Tallinna 
haiglates ja õpetajana Tallinna 
Meditsiinikoolis, astus ta Le
ningradis NSVL MTA Eksperi- 
inentaalmeditsiini Instituudi 
sihtaspirantuuri. Lõpetamise 
järel oli ta TRÜ Meditsiini Kesk
labori teadur. 1974-1998 töö
tas TÜ patoloogilise anatoomia 
ja kohtuarstiteaduse instituu
dis vanemõpetaja ja professori
na, olles selle asutuse juhata
jaks. Ta kaitses meditsiinikandi- 
daadi väitekirja 1966 Leningra

dis ja doktoridissertatsiooni 
1969 Tartus. Tema 147 teadus
publikatsioonist on valdav osa 
pühendatud neerupealise 
funktsionaalsele morfoloogiale, 
eriti oluliseks saavutuseks oli 
valgusünteesi ööpäevase rüt
mika kindlakstegemine selles 
endokriinorganis.

Ta on olnud põhimõttekindel 
pedagoog, kes enam kui keegi 
teine on publitseerinud pato- 
anatoomia õppematerjale. Pi
kemat aega oli ta Taim Patoloo
gide Seltsi juhatuse liige ja esi
mees. Viimastel aastatel on Ado 
Truupõllu kiindumuseks olnud 
kirimale.

Õnniüeme!

Prof Raik-Hiio Mikelsaar

90

Harald Keres,
emeriitprofessor -15. novem
ber

60

Anne Ormisson,
dotsent -19. november

55

Helge Pensa,
majahoidja - 19. november 

45

Toomas Haldma,
dotsent, majandusarvestuse 
õppetooli hoidja -  21. novem
ber

40

Halliki Harro-Loit,

lektor, ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni osakonna 
juhataja -16. november 
Merike Kruus, 
vanemlaborant -21. novem
ber

35

Meris Sillaots,
lektor -16. november

30

Liivi Luik,
metoodik - 19. november 
Madis Orav,
ülikooli raamatukogu avalike 
suhete spetsialist -  19. 
november 
Indrek Ots,
vanemteadur -  19. november

S T I P E N D I U M I D  B E R L I I N I S  Õ P P I M I S E K S

TÜ kuulutab välja konkursi Studienstiftung des Abgeordneten- 
hauses von Berlin (2003/2004) stipendiumi taotlemiseks kõi
kide erialade magistrantidele ja doktorantidele (vanus kuni 25 
k.a) ning noortele teadlastele (vanus kuni 35 k.a).
Nõutavad dokumendid (esitada saksa keeles):
• stipendiumi taotlemise ankeet;
• elulookiijeldus;
• detailne uurimustöö ja õppimisplaan Saksamaal viibimise 

ajaks;
• nõusolek/soovituskiri mõnest Berliini kõrgkoolist;
• 2 soovituskirja, eriala või uurimustööga seotud TÜ õppejõult;
• kinnitatud koopia diplomi originaalist ja selle akadeemilisest 

õiendist ja kinnitatud tõlked saksa keelde;
• väljavõte õpinguraamatust;
• keskkooli lõputunnistuse koopia ja selle saksakeelne tõlge;
• saksa keele oskuse tõend.
Stipendiumi suurus üliõpilastele 770, noortele teadlastele 
1300 eurot kuus.

Tähtaeg 3. detsember välisüliõpilastalituses (ph 104). 
Ankeedid ja info üliõpilastele välisüliõpilastalitusest (ph 104) 

Ülle Tensing, tel 375 150, ylle.tensing@ut.ee, noortele teadlas
tele välissuhete talitusest (ph 302) Lea Kivi, tel 376 114, 
Lea.Kivi@ut.ee.

PAUL JA M A R T A  L A N N U S E  
S T I P E N D I U M  I K O N  K U R S S

TÜ Sihtasutus kuulutab välja Paul ja Marta Lannuse stipendiu- 
mikonkursi. Stipendiumi eesmärk on geoloogiat ja geograafiat 
õppivate üliõpilaste toetamine. Välja antakse üks stipendium 
suuruses 5 000 krooni.

Kandideerijatel esitada TÜ postikantseleisse (peahoone, 
ruum 207) 25. novembriks vormikohane taotlus (taotlusi 
saab samuti kantseleist).

Lisaks on vaja esitada:
• curriculum vitae,
• ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest (sh ülevaa

de kavandatavast või teostatavast uurimistööst),
• kandideerija majandusliku olukorra kirjeldus,
• juhendava õppejõu soovitus,
• dekanaadis kinnitatud väljavõte õpinguraamatust.

Stipendium antakse üle emakeelse ülikooli aastapäeva üritustel 
detsembri algul. Info: TÜ Sihtasutus, tel 375 852, im@ut.ee, 
www. ut. ee/sihtasutus/.

H A R I D U S N A D A L A  I N F O P A E V A D
20. ja 21. novembril kell 14 TÜ aulas

20. novembril
14.05-14.15 Avasõna (Sirje Üprus, TÜ rahvusvahelise koostöö 

juht).
14.15-15 Õppimisvõimalused Inglismaal (Kaarin Truus, Briti 

Nõukogu).
15-15.30 Kesk-Euroopa Ülikooli stipendiumiprogrammid (Siiri 

Maimets, TÜ Euroopa Kolledž).
15.30-16 Õppimisvõimalused Venemaal (Vene Föderatsiooni 

Tallinna Suursaatkonna esindaja ja prof Irina Külmoja, TÜ 
vene keele õppetool).

16-16.30 Põhjamaade Ministrite Nõukogu stipendiumiprog
rammid koostööks Balti riikidega (Madis Kanarbik, Põhjamaa
de MN Tartu esindus).

21. novembril
14.05-14.35 Õppimis-ja rahastamisvõimalused USAs. TÜ va

hetuslepingud USA ja Kanada ülikoolidega (Merli Tamtik, TÜ 
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus).

14.35-15.20 Euroopasse õppima ERASMUSe programmi kau
du (Riin Kikkas, TÜ välisüliõpilastalitus).

15.20-15.40 Õppimisvõimalused TÜ partneriilikoolides Soo
mes (Silvi Lannes, TÜ välisüliõpilastalitus).

15.40-16.30 Üliõpilasvahetus riikide ja ülikoolide vaheliste 
lepingutega (Ülle Tensing, TÜ välisüliõpilastalitus).

Info: Ülle Tensing, TÜ välisüliõpilastalitus, tel 375 150.

V A L M I N U D  ON Ü L I K O O L I  UUS  
S T R U K T U U R I  R A A M A T

Raamatu hind on 55 kr. Tellida saab ülikooli kirjastusest, tel 375 
946 või e-posti aadressil merle.piho@ut.ee. Raamatud tuuakse 
tellijale otse kätte, väiksemad kogused saadetakse sisepostiga.

T U D E N G I T E  M E I S T R I V Õ I S T L U S E D  
L A U A T E N N I S E S

Eesti üliõpilaste meistrivõistlused lauatennises toimuvad 30. 
novembril kell 11 Tallinnas TTÜ Spordihoones.

Selgitatakse meeste ja naiste üksikmängude meistrid. 
Eelregistreerumine: easl@easl.ee või www.easl.ee (seal on ka 

juhend). Võistlejail esitada kohapeal kl 10-10.30 üliõpilaspilet 
või 2001. aasta lõpetamist tõendav tunnistus.

EESTI  Ü L I Õ P I L A S T E  T O E T U S F O N D I  
S T I P E N D I U M I D

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs võtab vastu 2003/2004. õ-a 
stipendiumite sooviavaldusi.

II maailmasõja järel New Yorgis peamiselt väliseestlaste an
netuste ja päranduste põhjal loodud fondist on võrsunud 
tähelepanuväärne sihtkapital. Selle sissetulek kasutatakse täie
likult eesti päritoluga üliõpilaste stipendiumideks. Mitmed pä
randajad on toetusfondüe teinud eeskirju õppealade kohta, mis 
erialal võib tudengeid toetada. Seetõttu on eriti avarad võimalu
sed stipendiumide määramiseks arsti-, majandus- ja põlluma
jandusteaduse üliõpilastele. Ene Silla nimeline fond võimaldab 
Eestist pärit üliõpilastel taotleda märkimisväärset toetust Õpin
guteks eelkõige pedagoogika, võõrkeelte, psühholoogia, filosoo
fia või kirjanduse alal.

Kandideerida võivad eesti üliõpilased kogu maailmas, asuko
hamaast olenemata.

Info: Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus TÜ Raamatu
kogu (ruum 325), avatud E-N 13-16.

Avaldus: www.ut.ee/valismaa/eac -  scholarship announce- 
ments või www.esfusa.org.

Info USAs: Estonian Students Fund in USA, Inc., PO Box 110, 
New York, NY 10185, USA.

Täidetud ankeedid vajalike lisadega saata New Yorgi aadres
sil hiljemalt 28. veebruariks. Pärast tähtaega saabunud või 
puudulikult täidetud sooviavaldusi arvesse ei võeta. Fondi 
juhatus soovitab tungivalt, et kõik kandidaadid jälgiksid hoolega 
sooviavalduste täitmise ja fondiga kirjavahetuse pidamise juht
nööre. Kogu fondi asjaajamine käib posti teel, telefoni-, faksi- 
ega meiliühendust pole.

Stipendiaadid selguvad hiliskevadel.

ACTA DIURNA
15. ja 22. novembril kell 14.15-
15.45 esineb ph 139 seminaris 
“Keel, kommunikatsioon ja kog- 
nitiivsus" Eesti Keele Instituudi 
direktor Urmas Sutrop loengute
ga “ Kognitiivne I- ja E-semanti- 
ka” . Kõik huvilised on teretul
nud!

TÜ Raamatupood korraldab 16. 
novembril kell 11.15 ph 102 
kuuenda Eesti luuleraamatu, 
Eesti teatmeraamatu ning Eesti 
vanema ja/või haruldase raama
tu oksjoni.

17. novembril on TÜ Raamatuko
gu (W. Struve 1) suletud koris- 
tus- ja tõrjetööde tõttu.

KAITSMISED
18. novembril kell 14.15 toimub 
Näituse 2-207 Tatjana Fraimani 
doktoritöö “V. *ukovski loomin
guline strateegia ja poeetika 
(1800. aastad -  1820. aastate al
gus)” kaitsmine vene kirjanduse 
alal. Oponendid: Andrei Nem- 
zer, filol-kand (Moskva) ja Oleg 
Proskurin, filol-kand (Moskva).

20. novembril kell 16.15 kaitseb 
ph aud 139 eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnas Karen 
Kuldnokk magistritööd “ Inter
personaalsete suhete kujunemi
ne internetiportaalis comment@ 
delfi ” . Juhendaja: dots Reet 
Kasik. Oponent: dots Renate Pa
jusalu. Info: Tiia Margus, 375 
221 .

LOENGUD
19. ja 20. novembril väisab Tar
tut briti semiootik ja kommunikat- 
siooniteoreetik Paul Cobley, kel
le sulest on ilmunud sel aastal ka 
eesti keeles avaldatud “Juhatus 
semiootikasse” (Introducing 
Semiotics, 1997).
Paul Cobley peab Tartus kahel 
päeval kolm loengut ning ühe 
seminari.
Loengute ajakava:
19. november
12.15 Genre (Tiigi 78-127),
18.15 Narrative (Tiigi 78-127);
20. november
12.15 British tradition of social 
semiotics (Tiigi 78-127),
16.15 seminar on Tartu semiotics 
and semiotics in general (Tiigi 
78-127).

20. novembril kell 18 tuleb Lõu- 
na-Eesti keele- ja kultuuriuurin
gute keskuse jututarrõ külla

noor seto Ahto Raudoja, kes kõ
neleb seto noortest, nende liiku
misest ja ettevõtmistest läbi aja
loo. Järgneb vestlusring teemal: 
“Mis saab edasi?” . Kõik huvili
sed on oodatud! Keskus asub 
Lossi 38 (vana anatoomikum). Li
sainfo: Triin Iva, tel 375 422.

19.-22. novembrini peab loen
guid Venemaa Teatriakadeemia 
dotsent, filol-kand Andrei 
Nemzer. “Žukovski ja vene luule 
areng 1790-1840.aastatel"
(FLVE.03.211, 1 AP, arvestus). 
Vaadeldakse V. Žukovski rolli
18. saj lõpu -  19. saj I poole 
vene kirjanduse arengus. Kur
sus on ette nähtud eelkõige 
vene kirjanduse magistrantidele 
ja doktorantidele, aga ka fakul- 
tatiivkursusena vene kultuurist 
huvitatutele. Esimene loeng -  19. 
nov, kell 16.15, Näituse 2, aud. 
207. Info: tel 376 352.

21. novembril kell 18 toimub Los
si tn 3-327 Akadeemilise Ajaloo- 
seltsi ettekandekoosolek, kus 
esineb prof Peeter Tulviste tee
mal “Ajalooteadvuse funktsiooni
dest” . Oodatud on kõik huvili
sed! Info: Birgit Kibal, tel 387 
576.

TEATED
21. novembril kell 13 algab üli
kooli infopäev Põlvamaal Põlva 
Ühisgümnaasiumis. Tutvustatak
se ülikooli õppimissüsteemi ja 
vastuvõtutingimusi 2003. aastal. 
Info: Aire Luts-Vähejaus, tel 375 
603.

21. novembril toimub Pärnu kol
ledži esimese aasta üliõpilaste 
orientatsioonipäev Tartus. Kavas 
infotund, Raatuse tn ühiselamu 
külastus, raamatukogu ekskur
sioonid, kohtumised teaduskon
dades. Info: Aire Luts-Vähejaus, 
tel 375 603.

Work and Travel. Tudengitel või
malus teenida raha suvevaheaja 
jooksul legaalselt töötades 
USAs. Novembris soodustused. 
Info ja registreerimine: Tartus 
304 094, Turu 9; Tallinnas 630 
65 65, Estonia pst 1/3, 
www.dialoog.ee.

Seltskonnatantsude kursused al
gajatele Hugo Treffneri Gümnaa
siumis. Esimene tund 18. no
vembril kell 19.30. Kaasa võtta 
vahetuskingad. Info: tel 474 248, 
052 86 482 ja ilmetiik@hot.ee.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07375440 1/12 lk (92 x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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R a a m a t u k o g u

Mida saab töKöFdöfetori- 
õppe arengu heaks?
A nita K ärner
TÜ magistri- ja doktoriõppe 
peaspetsialist

Doktoriõppe arenguks on 
vajalik käesoleva seisu iga
külgne kaardistamine ning 
põhjalik analüüs.

Ülikooli arenguplaani koosta
mise töörühma liikmed on mit
mes UT numbris tutvustanud 
oma ideid ja tegevust arengu
plaani koostamisel.

Sõnastatud on valdkonnad, 
millega tegelemine peaks saa
ma prioriteediks. Üks niisugune 
valdkond on rahvusliku tippha- 
ritlaskonna järjepidevuse taga
mine. Tippharitlaste kujunemi
sest doktoriõppe kaudu ja selle 
arvulistest näitajatest võisime 
lugeda 8. novembri UTs. Samas
oli esitatud ka olukorra paran
damiseks ettepanekuid.

Kõikidel teaduskondadel on 
arvandmeid oma valdkonna 
doktorantide, nende juhenda- 
jate, grantide ja sihtfinantseeri
mise kohta. Ülikooli kui terviku 
infot valdavad õppe- ja üliõpi
lasosakond ning teadus- ja 
arendusosakond. Kogu Eesti 
kõrgharidus- ja teadusinfo on 
koondanud haridusministee
rium ja statistikaamet. Need 
andmed võtab kokku ja analüü
sib veel sel aastal õppe- ja üli
õpilasosakonna ning teadus- ja 
arendusosakonna töögrupp.

Lähteandmestiku alusel võr
reldakse doktoriõppe tulemus
likkust teaduskonnid, kraadini

jõudmise aega, edukate juhen
dajate publitseerimist edutute 
doktorantide juhendajate pub
litseerimisega. Samuti vaadel
dakse teadusgrantide olemas
olu ja rahvusvahelise teadus- 
evalvatsiooni seost doktoriõppe 
tulemuslikkusega.

Teaduskondadelt on saadud 
juhendajate arvamused dokto
rantide õpingute venimise ja 
doktoritöö valmimata jäämise 
põhjuste kohta. Lisaks toimu
vad intervjuud viimastel aasta
tel doktoritöö kaitsnutega. Saa
dud andmestiku alusel saab 
teha järeldusi nii doktoriõppe
ga seonduvate probleemide 
kohta kogu ülikoolis üldiselt kui 
ka valdkondlike erinevuste 
kohta.

Samuti vaadeldakse viimas
tel aastatel kaitstud doktoritöö
de eelpublikatsioone, ilmumis- 
aega ja -kohta, oponentide pä
ritolumaad jne. Tehakse üle
vaade kehtivatest seadustest ja 
muudest õigusaktidest, mis re
guleerivad doktoriõppega 
seonduvat õppe-ja teadustööd.

Pärast selle põhjaliku eeltöö 
tegemist on võimalik asuda 
akadeemilistes kogudes aruta
ma ja otsustama seda, kuidas 
arendada doktoriõppekavu, 
kuidas mõjutada ja stimuleeri
da juhendamist, kas ja kuidas 
tekitada kraadiõppekeskusi, 
muuta või mitte muuta doktori
töödele esitatavaid nõudmisi 
ning arendada välja kvaliteedi
kontrolli süsteem.

Üliõpilased Helen Kästik ning Kadi Põdersalu ja üliõpi
lasmaja projektijuht Taimi Sild andsid linnapeale 
Andrus Ansipile üliõpilaste kootud vaiba. VARJE SOOTAK

Konverents "Teadus, 
sport ja meditsiin rr

V arje  S ootak

Täna kell 11 algab TÜ Raa
matukogus kahepäevane 
konverents “Teadus, sport 
ja meditsiin”.

Kehakultuuriteaduskonna 
dekaani prof Vahur Ööpiku sõ
nul on konverentsi eesmärk 
kaasa aidata Eesti sporditea- 
duste ja spordimeditsiini po
tentsiaali tulemuslikumale ka
sutamisele spordis, sh tipp
sportlaste treeninguprotsessi 
täiustamisel.

“Konverentsil saab kontsent
reeritud ülevaate kahe viimase 
aasta vältel Eestis tehtud 
liikumis- ja sporditeaduste ala
sest uurimistööst. Loodame, et 
sporditeaduste ja -meditsiiniga

tegelevate inimeste ning prakti
lise sporditöö asjatundjate 
koostöösidemed edenevad 
veelgi,” ütles Ööpik.

Plenaaristungil räägib Vahur 
Ööpik Eesti sporditeaduse hiil
gusest ja viletsusest, Ants Nur
mekivi treeneri professioonist 
ja treenerikoolituse trendidest, 
Atko-Meeme Viruja Mehis Viru 
teemal “Teadusabi tippsport
laste treeningu juhtimiseks”.

Istungitel on kavas ettekan
ded sportlikust treeningust, 
tervisespordist ja tervisekasva
tusest, füsioteraapiast ja taas
tusravist jm.

Diskussiooni teemaks on 
tippspordi teadusliku ja medit
siinilise tugisüsteemi väljaaren
damise probleemid.

Filosoofiateaduskonna Õppejõud esmaspäeval toimunud professorite kirja avalikul 
arutelul, kuhu oli tulnud kaasamõtlejaid teistestki teaduskondadest. VARJE SOOTAK

Kõrgharidus on 
alafinantseeritud
V arje  S ootak

Rektor Jaak Aaviksoo sõnul 
pole praegustes finantseeri- 
mistingimustes võimalik ta
gada ülikooli jätkusuutlikku 
arengut.

“Kui soovime jätkata teadus- 
ülikoolina, on vaja põhimõttelisi 
muudatusi,” iides rektor es
maspäeval nõukogu saalis toi
munud filosoofiateaduskonna 
professorite kirja (kiri ilmus 
eelmises UTs -  toim) avalikul 
arutelul.

Kui ülikoolide finantseerimi
ses põhimõttelisi muudatusi ei 
toimu, on Tartu Ülikool sunni
tud kvaliteedi hoidmiseks kaa
luma mitme radikaalse sammu 
astumist.

Radikaalsed
sammud

Rektori sõnul saab Tartu Ülikool 
olemasolevate võimaluste pii
res probleemi vaid leevendada, 
ent mitte lahendada. “Hariduse 
finantseerimine kahaneb riigi
eelarvest jätkuvalt ning suuri
ma löögi all on just ülikoolide 
haridus, ühel ülikoolil üksi on 
siin raske midagi otsustavat 
ette võtta”. Rektor tutvustas, 
kuidas probleem on süvenenud 
aastast 1999, mil riik õppeku
lud külmutas, see tähendab, et 
üliõpilaste baasmaksumus on 
jäänud samale tasemele.

Ülikool on selle probleemiga 
pöördunud nii haridusminis
teeriumi kui ka ülikooli kuratoo
riumi poole. Hüjuti toimunud 
kuratooriumi istungil tutvustas 
ülikool mitmeid ettevõetavaid 
radikaalseid samme, mis jätku
va alafinantseerimise tõttu 
kõne alla tuleksid. Üks neist on 
osade õppekavade likvideeri
mine, ülikooli pakutavate täien
davate ja avalike teenuste oluli
ne piiramine või nende tegevu
se viimine kommertsalusele jm.

Filosoofiateaduskonna de
kaan prof Birute Klaas märkis, 
et muidugi oleks teaduskond 
võinud olukorraga leppida ja 
jätkata senist tegevust. “Kuid

meie kiri on kantud sügavast 
murest. See pöördumine näi
tab, et me hoolime oma ülikoo
list, erialadest, üliõpilastest,” 
toonitas dekaan.

Rahvusteaduste
teaduskond

Teaduskonna viimaste aastate 
tulemuslikkuse näiteks tõi ta lõ
petajate ami, kraadikaitsmi
sed, õppekavade akrediteeri
mise jm.

Näiteks on kahe aastaga suu
renenud magistrikraadi kaitsja
te arv lOOst 150ni, doktori
kraadi kaitsjate oma 19st 28ni. 
“Peaaegu kõik meie õppekavad 
on akrediteeritud, järelikult 
õpetatakse TÜs humanitaartea
dusi rahvusvahelisel tasemel,” 
ütles prof Klaas. Ta rõhutas, et 
teaduskonnale ei saa teha ette
heiteid ka omavahendite han
kimise loiduses.

“Oleme hankinud grante, le
pinguid jm peaaegu pooleks 
napi riikliku eelarvega, samuti 
tellisime rahandusosakonnalt 
osakondade finants-majandus- 
liku analüüsi.”

Rektor Aaviksoo sõnul või
dakse Eestis arvata, et kuna üli
kool on viimastel aastatel saa
nud mitu uut hoonet ja ühisela
mut, siis läheb järelikult Tarm 
Ülikoolil väga hästi ja tullakse 
ise kõigega toime, nägemata 
seda, mida ülikool on sunnitud 
juurde hankima. Rektori arva
tes ei saa aga olla omavahendite 
pealt teenimine riikliku ülikooli 
eesmärk.

Rahvusülikool, 
riiklik ülikool?

Rektor tunnistas, et võib-olla on 
ülikool jätnud ka ise midagi te
gemata, et rahvusülikool ja 
tema vajadused rohkem silma 
paistaksid. “Ülikooli olukorda 
on vaja rohkem teadvustada rii
gikogus ja valitsuses olevatele 
TÜ vilisdastele.”

Ka professor Ülo Matjus lei
dis, et ülikooli vilistlasi tuleks 
rohkem kaasa tõmmata, võib
olla saaks neist luua koguni sur

verühma ülikooli eest seisma. 
Vilisdaste lobitöö vajadust rõ
hutas ka prof Tiit-Rein Viitso.

Prof Margit Sutrop tekitas 
elevuse öeldes, et võib-olla 
oleks tarvilik taastada rahvus* 
ülikooli nimes sõna “riiklik”, 
seega Tartu Riiklik Ülikool. “See 
ei oleks nõukogude aja pärand, 
mitmetes maades on ülikooli ni
medes sõna “riiklik” vastukaa
luks eraülikoolidele.”

Leevendus 
pole lahendus

Rektori arvates ei taga olukorra 
leevendamine arengut. “La
hendust ei too ka ülikooli eelar
ve ümberjagamine,” ütles rek
tor. Dekaan Klaasi sõnul ei saa 
olla lahenduseks näiteks see, 
kui rahvusteaduste õpetamise 
südames, eesti ja soome-ugri 
keeleteaduse osakonnas, tuleks 
vähendada professorite koos
seisu seitsmest kolmeni.

Rektor rõhutas, et kehv fi
nantseerimine on probleemiks 
peale filosoofiateaduskonna ka 
usu-, kehakultuuri- ja teistes 
teaduskondades.

Ülikooli tegevus on lähtunud 
1993. aastal vastu võetud ja 
hiljem täiendatud ülikooli aren
gukavast. Sellele tuginevalt on 
ülikooli tegevus tuntavalt üm
ber korraldatud ja kaasajasta
tud.

Üliõpilaste arv on kasvanud 
ligi kaks korda, ligi kaks korda 
on kahanenud tugipersonali 
arv, akadeemilise personali arv 
on püsinud muutumatuna. Üle 
kahe korra on kasvanud rah
vusvahelise väljundiga publi
katsioonide arv, on asutatud 
mitu kolledžit jne. Mitteriigieel- 
arvelise finantseerimise osa
kaal on kogueelarves kasvanud 
üle viie korra.

Need ja paljud teised näita
jad räägivad TÜ arengust. Rek
tori sõnul on tarvis haridusmi
nisteeriumi eelarves ette näha 
vahendid ülikoolide täienda
vaks finantseerimiseks, lähtu
des nende õppe- ja teadustöö 
tulemuslikkusest.

T ÄNA LEHES

Tudengid 
kirjutavad 
tudengisügisest
LK 3

Kaks sajandit 
keemiat Tartu 
Ülikoolis
LK 2

TÜ strateegilise  
arengukava 
projekt 2008
LK 2

AIESECi koolitus 
kultuurišokist
LK 3

U U D I S E D

Dekaaniks 
kandideerib 
Birute Klaas
Eesti ja soome-ugri keeleteadu
se osakond esitas filosoofiatea
duskonna dekaani kandidaa
diks eesti keele (võõrkeelena) 
professori Birute Klaasi.

Prof Klaas, kes valiti dekaa
niks kolm aastat tagasi, andis 
oma nõusoleku ka sel korral 
kandideerida. Valimised toimu
vad 27. novembril.

Tampere maja 
preemia Tartu 
Üiiõpilasteatrile
Selle aasta Tampere maja kul
tuuripreemia sai Tartu Üliõpi- 
lasteater. Preemia suunis on 
4000 krooni.

Preemia on mõeldud silma
paistvale Tartu kultuuritegela
sele või rühmitusele, samas 
soovitakse rõhutada omaalga
tuslikku tegevust ja omapära
seid ideesid.

Eesti ülikooli 83. 
aastapäev
28. novembril on Türi kolledžis 
aktus ja Narva Raekojas üliõpi
laslaulude kontsert.

29. novembril tuleb TÜ aulas 
kontsert “Haruldasi kalu” (Viiu 
Härm, Paul-Erik Rummo, Lem
bit Saarsalu, Mart Soo).

1. detsembril kell 10 on vilist
laskogu aastakoosolek, kell
11.15 jumalateenistus, kell 12 
aktus (prof Richard Villemsi 
akadeemiline loeng, doktorite, 
audoktorite ja auliikmete pro- 
moveerimine), kell 17 ülikooli 
tõrvikrongkäik ja kell 19 aasta
päevaball.

2. detsembril antakse kätte 
Münsteri Ülikooli stipendiumid 
ja Rektor-von-Ewers-Preis’i au
hinnad ning kell 17 tähistatak
se aastapäeva Pärnu kolledžis.

4. detsembril esidetakse Nar
vas kolledži 2002. aasta aruan- 
dekogumiku “Aeta et commen- 
tationes collegii narovensis” esi
mest numbrit.
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TU strateegilise arengu
kava 2008 projekt

Keemia kaks sajandit 
Tartu Ülikoolis

U U D I S E D

Doktoritöö Eesti 
ettevõtete rahvus
vahelistumisest
Majandusteaduskonna teadur 
Tõnu Roolaht kaitses edukalt 
doktoritööd “The intemationa- 
lization of Estonian companies: 
an exploratory study of rela- 
tionship aspects” (“Eesti ette
võtete rahvusvahelistumine: 
suhete aspektide otsinguline 
uurimus”).

Töös analüüsiti põhjalikult 
seniseid rahvusvahelistumise 
teooriaid ja kontrolliti nende 
kehtivust Eesti ettevõtete näi
tel. Selgus, et Eesti ettevõtete 
rahvusvahelisele turule sisene
mise kiirus ja ulatus sõltub oluli
selt sellest, milline on ettevõtte 
suhtevalik.

Kõige aeglasem on see juhul, 
kui ettevõte hoidub ulatuslikest 
suhetest välismaiste võrgustike 
ja hankijatega ning kasutab 
vaid firmasiseseid teadmisi.

Kõige kiirem rahvusvahelis
tumine ilmneb aga siis, kui ette
võte on kaasatud korporatsioo- 
nisisestesse võrgustikesse või 
toimub vertikaalne integrat
sioon välishankijatega.

Tõnu Roolahele anti filosoo
fiadoktori kraad majandustea
duse erialal.

Väitekirja juhendaja oli prof 
Unnas Varblane.

TÜ tudengid 
taliuniversiaadil
16.-26. jaanuarini toimub Itaa
lias Tarvisios XXI taliuniver- 
siaad, kus kümnel alal osalevad 
47 riigi parimad üliõpilassport- 
lased. Eesdased soovivad osale
da murdmaasuusatamises ja 
kahevõistluses.

Nii näiteks pürivad tugevat 
teatemeeskonda toetama TÜst 
Peeter Kümmel ja Kaspar Kokk.

Delegatsiooni juht on EASLi 
arendusjuht Tiina Beljaeva.

TÜ maadlejad olid 
võidukad
EPMÜs peetud Eesti üliõpilaste 
kreeka-rooma maadluse meist
rivõistlustel osalesid viie kõrg
kooli maadlejad, sh mitmed ke
vadel SELLi mängudel osale
nud sportlased.

TÜ tudengitest tulid võitjaks 
Innar Hannus (kehakaalus -66 
kg), Margus Udeküll (-74 kg), 
teine oli Kristjan Andersson, 
Siim Riisenberg (-120 kg), Vla
dimir Kljain (-84 kg) jäi kolman
daks.

Võistlusi jälginud Eesti esi- 
maadleja Valeri Nikitin pidas 
paarikümne osaleja seast kõige 
tehnilisemaks maadlejaks Veiko 
Proovelit EPMÜst.

On alanud registreerimine
30. novembril TTÜs toimuvate
le Eesti üliõpilaste meistrivõist
lustele saalihokis ja lauatenni
ses.

Juhend ja registreerimine: 
www.easl.ee.

Toomas Liivamäe 
fotonäitus “Võõras 
linnas”
TÜ Raamatukogu konverentsi
keskuse fuajees on avatud Too
mas Liivamäe fotonäitus ‘Võõ
ras linnas”.

Autor on turistina jäädvusta
nud oma nägemuse mitmest 
maailma linnast.

Näituse koostaja on valinud 
väljapanekuks fotod, mis näita
vad kõige huvitama rakursi alt 
elukeskkonda Bostonis, New 
Yorgis, Kopenhaagenis, Pariisis 
jm.

Näituse koostasid Anne-Ly 
Vaher ja Martin Nurm. Fotosid 
saab näha aasta lõpuni.

Jaak Järv
akadeemik,
orgaanilise
keemia prof,
füüsika-kee-
miateadus
konna
dekaan

Paar päeva pärast Tartu Üli
kooli taasavamist aprillis 
1802 loodi filosoofiateadus
konna koosseisus keemia
kabinet ja keemialabor.

Asutamisjärgselt paiknes la
bor keemia-farmaatsiaprofes- 
soriks määratud R H. G. Arzti 
üüritud korteri ümberehitatud 
köögis, majas, mis asus 
Atlantise kõrval haljasalal. 
Kuna oli tavaline, et õpperuu
mid asusid professori korteris, 
muutus professorite vahetusel 
ka labori asukoht, kuni see pai
gutati 1809. aastal vastvalmi
nud peahoone parempoolsesse 
tiiba. Samal aastal telliti esime
ne keemiaalane teadusajakiri.

Iseseisvumisest kuni 1936

Keemia professuur eraldus far
maatsia professuurist ja muu
tus iseseisvaks 1842. Kui filo
soofiateaduskonnast eraldus 
1850 füüsika-matemaatikatea- 
duskond, hakati TÜs välja and
ma ka keemiku diplomit. Järg
nevatel aastakümnetel olid Tar
tuga seotud paljud väljapaist
vad keemikud, kelle tööd on 
muutnud keemiateooriaid ja ol
nud aluseks uute tehnoloogiate 
rajamisel. Kõige kuulsam neist 
on kindlasti W. F Ostwald, kelle
le 1909 anti Nobeli preemia.

Eesti iseseisvumisel pidi TÜ 
ainukese kõrgkoolina rahulda
ma noore vabariigi vajadusi ka 
rakendusaladel. 1919 avati 
tehnilise keemia professuur ja 
keemikute kõival hakati õpeta
ma keemiatehnolooge. Kuna 
tolleaegne valitsus soosis teh
noloogide koolitamist Tartus, 
avati 1921 osakonnas teinegi 
tehnilise keemia professuur an
orgaanilise keemia alal. Peagi 
lõpetati tehnoloogide vastuvõtt 
lootusega koolitada neid välis
maal. Otsus polnud mõistlik 
ning 1934 avati matemaatika- 
loodusteaduskonnas koguni 
tehnika osakond, mis 1935 
muudeti tehnikateaduskon
naks. Vaatamata edukale tege
vusele sulges riigivanem 1936 
Tartus nii keemiaosakonna kui 
ka tehnikateaduskonna ning 
asutas Tallinna Tehnikainsti
tuudi.

1920-1936 lõpetas keemia
osakonna 171 tudengit, kellest 
79 said magistri- ning 9 dokto
rikraadi. Teaduskraadiga lõpe
tajate suur osakaal näitab tolle
aegsete Tartu keemikute ja kee- 
miatehnoloogide head kvalifi
katsiooni.

Taasavamine 1944

Juba 1944. aasta novembris 
alustas peahoones tööd kaks 
keemiakateedrit. Samas esitas 
TÜ taotluse keemiaosakonna 
taasavamiseks. 1947 immatri- 
kuleeritigi osakonda 17 üliõpi
last. Keemiahoone oma praegu
ses asukohas valmis 1949.

Sõjajärgsetel aastatel kulus 
osakonna energia õppetöö käi
vitamisele, laborite sisustamise
le ja kirjanduse muretsemisele. 
Ilmusid üksikud teadusartiklid. 
1950. lõpul intensiivistus tea
dustöö füüsikalise orgaanilise 
keemia, elektrokeemia, lumino- 
fooride keemia ja ioonvahetuse 
alal. Esimene probleemlabor 
Eestis oli 1958 loodud keemili
se kineetika ja katalüüsi labor, 
1961 asutati elektrokeemia 
probleemlabor. Hakkasid are
nema kontaktid lääneriikidega. 
Meie ajakiri Organic Reactivity
011 ligi 30 aasta jooksul Eestis 
ainus Current Contentsi regist
ris olev ajakiri. Osakonna tööta
jad publitseerisid 1947-1991 
üle 1000 artikli ja 20 mono
graafia, lõpetajad kaitsesid 15 
doktoritööd ja üle 140 kandi
daaditöö. Osakonna lõpetas 
1036 üliõpilast.

Edukas tänapäev

Eesti taasiseseisvumisel koon
dusid keemikud kolme instituu
ti, mis mõningate ümberkorral
dustega moodustavad tänase 
osakonna: füüsikalise keemia, 
keemilise füüsika ning orgaani
lise ja bioorgaanilise keemia. 
Praegu on osakonnas ca 60 õp
pejõudu ja teadurit (neist 3 
Eesti TA akadeemikut), üle 50 
doktoriõppe ja ca 60 magistri
õppe üliõpilast.

Teadustöö põhisuundi iseloo
mustab püüdlus alus- ja raken
dusuuringute sümbioosile ning 
koostöösidemed seovad nii rah
vusliku tööstusega kui ka rah
vusvaheliste firmadega. Viima
se viie aasta jooksul on osakon
na töötajad publitseerinud üle 
300 artikli ja monograafia, mis 
moodustab ca 10% kogu EV sel
le perioodi teaduspublikatsioo
nidest. Osakonnas on viimase
12 aasta jooksul kaitstud 310

Vaatamata alati
sele vahendite nap
pusele on tulemu
sed jäädvustanud 
Tartu Ülikooli 
nime keemia
teaduse ajalukku.

bakalaureuse-, 93 magistri- ja 
30 doktorikraadi, sh 20 dokto
rikraadi viimase viie aasta jook
sul.

Lisaks neljale EV riiklikule 
preemiale on osakonna tööta
jad viimastel aastatel saanud 9 
sihtfinantseerimis- või järel
doktori projekti, üle 50 ETFi 
grandi, arvukaid grante nii va
bariiklikelt kui rahvusvahelis
telt organisatsioonidelt. Rah
vusvahelisel teaduse evalveeri- 
misel said mitmed keemikute 
uurimisgrupid kõrgeima hinde. 
Alles hiljuti anti TÜ keemiaosa
konna ja TTÜ keemia-ja tehno- 
loogiateaduskonna töötajaid 
ühendavale kollektiivile kee
mia- ja materjaliteaduse tipp
keskuse staatus.

Akadeemiline keskkond

Niisiis on keemiamõte liikunud 
Tartus juba kakssada aastat. 
See on soliidne alus keemiaala- 
se teadus- ja õppetöö edukaks 
arenguks Euroopa Liitu pürgiva 
Eesti Tartu Ülikoolis. Samas on 
need möödunud aastad ka 
väärtuslikuks õppetunniks. 
Ajalugu aitab meil mõista ja va
hest isegi ette näha sellel aren
guteel esinevaid probleeme, 
võimalusi ja raskusi. Mõistame, 
kui suur on tegijate vastutus nii 
tuleviku kui ka eelkäijate ees. 
Näeme ka seda, et eelmise kahe 
aastasaja jooksul ei ole keemia
osakonna arengus olnud pe
rioodi, kus ei oleks räägitud va
hendite nappusest. Oli see siis 
keemialabori rajamise algus
aastatel või Eesti Vabariigi aegu 
või ka ENSVs. Nii on see ka 
praegu ja vahest põhjendatu
malt, kui mõnigi kord varem.

Ja ometi on tulemused jääd
vustanud Tartu Ülikooli nime 
keemiateaduse ajalukku. Ja sel
lest ajaloost näeme ka seda, mil
lised eelised annab ühele tea
dussuunale võimalus areneda 
eluterves akadeemilises kesk
konnas, universitases.

Jäägu keemiateadus Tartu 
Ülikooli veel sajanditeks!

Hele  Everaus
TÜ prof, arendusprorektor

20. novembril jõudis ülikooli 
strateegilise arenguplaani 
projekt arutluseks teadus
kondadesse ja teadus- ja 
arendusosakonna veebi- 
lehele.

Käesoleva aasta kevadel asus 
rektori moodustatud komisjon 
koos teadus-ja arendusosakon
naga ette valmistama ülikooli 
uue strateegilise arenguplaani 
projekti. Ülikooli kehtiv arengu
kava võeti vastu 1999. aastal 
ning selle täitmist on jälginud 
ülikooli nõukogu, kuid viimased 
aastad on toonud kaasa olulisi 
muutusi nii ülikoolis, Eesti Va
bariigis kui ka kogu maailmas. 
Seega vajavad kolm aastat ta
gasi seatud arengueesmärgid ja 
prioriteedid analüüsi ning hin
nangut.

Olgu veel kord rõhutatult 
välja toodud kolm põhilist välis
keskkonnast lähtuvat suunda, 
mida ülikool peab arvestama:
• Euroopa jätkuv avanemine 

Eestile ning Euroopa hari
dus- ja teadusruumi avane
mine Tartu Ülikoolile;

• demograafiline suund, mille 
kohaselt Eesti uute tudengi- 
kandidaatide arv kahaneb pi
devalt, lähima 10 aasta jook
sul ligi poole võrra;

• teadlaskonna jätkuvalt kõrge 
keskmine vanus, uute dokto
rikraadiga spetsialistide arv 
(aastal 2001 -  83 doktori
kraadi, neist 50 TÜs) ei suu
da praegu Eesti teadlaskon- 
da taastoota, kuna ka riikli
kud struktuurid ja erasektor 
vajavad üha rohkem doktori
kraadiga spetsialiste. 
Tulenevalt ajaloost ja tradit

sioonidest on Tartu Ülikooli mis
sioon olla kõrgelt haritud Eesti

27. novembril kell 12 algab 
TÜ Raamatukogus interak
tiivne Euroopa keeltepäev.

Rahvusvahelise tudengior- 
ganisatsiooni AEGEE-Tartu kor
raldatava ürituse kavas on 
keeltelaat, lühikesed keeletun
nid ja kontsert Illegaardis.

Keeltelaadal on võimalik tut
vuda 10 Euroopas vähem rää
gitava keelega -  iga keelt esin
davad stend, paljundusmater
jalid ning inimene, kes oskab 
uudistajate küsimustele vasta
ta. 45minutilistes keeletundi
des tutvustatakse türgi, läti, 
setu, ungari ja kreeka keelt.

Õhtul kell 9 esitab Illegaardis 
näitlejatest ja lauljatest koosnev 
trupp Kalajeng, kuhu kuulub ka 
tuntud liivlanna Julgi Stalte.

Tegemist on Tartus esma
kordselt korraldatava ürituse,

alalhoidja ja edendaja maailma
tasemel teadusloome ja teadus- 
põhise kõrghariduse andmise 
kaudu. Selle missiooni realisee
rimine loob eeldused selleks, et 
TÜ oleks 7-10 aasta pärast ar
vestataval rahvusvahelisel ta
semel teadusiilikool ja Eesti 
rahvuskultuuri, keele ning 
kõrgtehnoloogilise innovatsioo
ni keskus.

Projekti valdkondade mää
ratlemise aluseks on olnud 
Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni programmi raames läbi 
viidud ülikooli sise- ja väliskesk
konna hinnangu ning seda 
protsessi konsulteerinud välis- 
rektorite kommentaaride ana
lüüs. Selle analüüsi põhiseisu
kohti on järk-järgult tutvusta
tud ka TÜ ajalehes.

Valminud dokument on aren
guideede süntees, milles põhi
valdkondade arengu jälgimi
seks on püstitatud objektiivselt 
mõõdetavad tähised. Need on 
näitajad, mis paistavad silma 
ükskõik kellele, kes meie ülikoo
li teiste ülikoolidega peaksid 
võrdlema -  ka ülikoolile endale. 
Loomulikult ei ole arengumoo- 
toriks mitte näitajate tagaajami
ne, vaid viisid ja meetodid, 
mida ülikool arenguks paljude 
võimaluste seast valib. Just vali
kute tegemine ongi kõige kee
rulisem. Siin ootame iga ülikoo- 
lipere liikme panust.

Kogu projekt on tutvumiseks 
kättesaadaval aadressil http:// 
www.ut.ee/ta, ARENGUKAVA 
> TEKST.

Palume hiljemalt 6. det
sembriks kõigi seisukohavõtte 
kirjalikult arendusprorektori 
nimele ning elektroonilise koo
piana teadus- ja arendusosa- 
konda Madis Saluveeri nimele 
(e-post: madis.saluveer@ut.ee, 
tel 375 516).

mitte septembris haridusminis
teeriumis toimunud Euroopa 
keeltepäeva kordamisega. 
Euroopa keeltepäeva tähistati 
esmakordselt 2001. Euroopa 
Komisjon ja Euroopa Liit nime
tasid selle aasta Euroopa keel- 
teaastaks. Rahvusvahelise tu- 
dengiorganisatsiooni AEGEE 
liikmed korraldasid eelmise 
aasta 26. septembril keeltepäe
va 50 ülikoolilinnas.

Keeltepäeva eesmärk on pöö
rata tähelepanu keeleõppe 
tähtsusele ning informeerida 
inimesi vähem kõneldavate 
keelte ja erinevate kultuuride 
ajaloo, hetkeolukorra ja tulevi
kuväljavaadete kohta.

Info: Maarika Merirand, 051 
78187, maariku@yahoo.com; 
Maarja Põld, 055 683 588, 
maarja.pold@aegee.org.

Tulekul interaktiivne 
Euroopa keeltepäev

Carl Schmidt 1880nda.il praeguses auditooriumis nr 128 loengut pidamas. REPRO

Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni evalveerimise 
meeskonna liikmed T Ü  nõukogu istungil. v a r je  s o o ta k

http://www.easl.ee
http://www.ut.ee/ta
mailto:madis.saluveer@ut.ee
mailto:maariku@yahoo.com
mailto:maarja.pold@aegee.org
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V aimukandj ad 
õokeerisid tudengeid
M ari-L iis  H üvato

Tudengisügise avaõhtul 
andsid endised tudengipäe- 
vade korraldajad üliõpilas
majas tudengivaimu üle 
praegustele üliõpilastele.

Visualiseeritud ajalootund 
pani saalitäie tudengeid oma 
eelkäijate tegemisi nähes imes
tusest ahhetama.

Kuuldes, et 1991. aasta keva
del tehti tudengipäevade raa
mes Musumäel suudlusvõisüu- 
se rekord 4 tundi ja 31 minutit, 
lubas saalis nii mõnigi neiu või 
noormees proovida omal käel 
rekordi järele teha või selle lau
sa purustada. Mõni aga pidas 
sellist saavutust võimatuks.

Üliõpilasmaja saali seinale 
projitseeritud videopilt iseseis
vuse algusaastatest šokeeris 
tervet saahtäit üliõpilasi. Sel
gus, et praegused tudengid on 
võrreldes nendega, kes ülikooli 
treppi üheksakümnendate al
guses tallasid, hoopis siivsa
mad. Näiteks võis kümmekond 
aastat tagasi tudengipäevadel 
näha noori arstiks riietunud 
neidusid laval pornograafilise 
sisuga tantsu etendamas.

Kui aga videoekraanile ma- 
nati pilt Onu Bellast ja tema 
muusika saatel tantsu vihtuva- 
test tudengitest, täitis saali vali 
naempurse. Tolle aja tantsud, 
riided, soengud, muusika ja ini
mesed tundusid lausa uskuma
tutena.

Uued vaimukandjad.

Hoopis paremas mõttes us
kumatuna tundusid aga ühek
sakümnendate alguse tudengi
päevadel botaanikaaias peetud 
luuleõhtud. Palmihoonesse ko
gunenud noorte hulk oli aukar
tustäratav.

Kuid äkki video peatus ja 
muusika vaikis. Ka saal jäi vait. 
Lavale astusid praegused 
kultuuriklubilased, tudengisü
gise korraldajad. Käes küünlad. 
Küünlad, mis süüdatud tuden
gipäevade kauaaegse korralda
ja, üliõpilasmaja direktori Hei
no Variku mälestuseks. Video
ekraanil jooksid pildid Heino 
Varikust, tänu kellele jätkus tu
dengipäevade traditsioon läbi 
viimase veerandsaja aasta. 
Seejärel küünlad kustusid.

Iga tudengibänd oli eriline.

Agressiivse noodiga 
tudengimuusika
M ari-L iis  Hüvato

Tudengibändide konkurss 
tõestas taas, et üliõpilased 
pole laisaks ja mugavaks 
muutunud, vaid oskavad 
ikka muusikat teha küll, kui 
tahavad.

Võib-olla ei ole viisipidamine 
päris paigas, aga peaasi, et ol
lakse omanäolised, arvas tu- 
dengibändi konkursi žüriisse 
kuulunud Ants Johanson.

Žürii jaoks polnud oluline, 
kas lood, mis esitati, olid bändi 
omalooming või viksiti maha 
mõni piiritagune laul. Kui esitus 
oli ilus ja kaasahaarav, võis selle 
eest isegi auhinna saada. Nii 
määratigi veenvaima esituse 
eripreemia ansambli Sisters by 
Mistake solistile Kariina Tšur- 
sinile, kes laulis väga tõetruult 
muu hulgas ka killukese Alla 
Bugatšova repertuaarist.

Kuigi asjatundmatule kõrvale 
võis bändide muusika tunduda 
kohati ühesuguse mürana, üt
les Ants Johanson, et iga bänd 
on eriline. Samas tõdes Johan
son, et kõigis bändides oli tunda

agressiivset alatooni, mis on 
võib olla reaktsiooniks praegus
tele viltuvedamistele Eesti ühis
konnas. Muusika ja sõnadega 
saavad tudengid Johansoni sõ
nul paljugi ära teha.

Johanson märkis, et tudengi
te ideed olid sageli paremad, 
kui muusikaga jäljendada suu
deti. Oma osa mängis ka üliõpi
lasmaja tehnika, mis nii mõnegi 
bändi esinemisele kahjuks tuli.

Kümnest bändist, mis üliõpi
lasmajas lavale astusid, said au
hinna tervelt pooled. Rõõmsai
ma bändi auhinna sai endale 
esimesena lavale astunud posi
tiivse energia muusikat tegev 
Viljandi-Tallina ühisbänd Pull- 
myfinger. Parimate komposit
sioonide eest märgiti ära punk- 
metal ansambel Spiritual Alien. 
Parima poweii tõi žürii arvates 
saali ansambel Euforia.

Peaauhind, Tudengibänd 
2002, läks Paide päritolu tu- 
dengikoosseisule Ans. Andur, 
mille liikmed rabasid publikut 
ka oma pintsaklipslase välimu
sega. Kuigi pintsakud olid pisut 
kulunud ja lipsud moest läinud.

Tudengifilmi 2002 võitis "Supilinn t r

K ris tiin a  V aarik

Traditsiooniliseks muutu
nud Tudengifilmil näidati 9 
filmi, millest parimaks hin
das žürii Jaan-Jürgen Klausi 
filmi “Supilinn 2002”.

Erinevalt varasematest aas
tatest oli filme vähem, kuid see- 
eest olid välja valitud enamasti 
pikemad -  rekord kuulus 30 
minutiga filmile “Kalevipoeg”. 
Žürii esimees Ilmar Raag kom
menteeris auhindade kätte
andmisel, et mõne filmi puhul 
oli tunne, et ei jõua lõppu ära 
oodata. Õnneks oli igas filmis 
mõni põnev detail, kuid tiheda
mat montaaži oleks mitmel ju
hul tõesti oodanud.

“Supilinn” võlus ühelt poolt 
oma dokumentaalsuse ja huvi
tavate mõtetega, teisalt pakuti 
vaadata ka sürrealistlikke filme, 
mida vaataja pidi oma äranäge
mist mööda mõtestama nagu nt 
Anneli Oja ja Kairin Põldoja 
“Marmortahvel” Vikatimehe 
matkast Hollywoodi ja Indrek 
Kangro “Külm on” talvisest met
sast ja alasti meestest.

“The Chase” (Going up ‘02) 
koosnes kahest lühifilmist. Üks 
tõi meisterliku grimasside kuju
tamise taustal esile tagaajamis- 
loo, teine parodeeris valimis- 
reklaame (”lgale lapsele 1000 
sõõrikut”). Ülipikk “Kalevipoeg” 
oli eepose tänapäevastatud va-

Tartu Üliõpilasmaja saal Tudengifilmi festivali ootel.

riant, kuid kahjuks veidi tuim ja 
naljavaene, kuigi koomikale 
üles ehitatud. Erik Salumi “Pu
tukate suveolümpiamängud 
Syndy 2001” suhtes valitses 
saalis ühelt poolt arusaamatus, 
kuid oli ka kõva häälega naer
jaid.

Smaug Picturesi “Tahmanä- 
gu” parodeeris Mehhiko seebi
seriaale. “Tahtmist täis” (Terje 
Laimets) tuletas meelde filmi 
“Püksid maha”, kuigi tegu pol
nud striptiisi, vaid tavapärase
ma poiste tantsugmpiga.

Kõige stiilipuhtam oli mitme
keelne “Möll Haapsalus 5 ehk 
uskumatu saaga viimane jagu”, 
kus oli tegemist vanglast põge
nenud päkapiku ja pahade

meestega, kel jõuluvanaga ar
ved klaarida. Mõnuga jälgitavat 
teost võiks võrrelda filmiga 
“Mehhiklane”. Filmide vahel 
toimus Tartu Kõrgema Kunsti
kooli nahakunsti esimese kur
suse üliõpilaste performance ja 
moe-show “Külmunud tu
deng”.

Auhinnad jagunesid järgmi
selt: eriauhind lühifilmile “Sõõ
rikud” (isamaalise respubliku 
auhind). Otid läksid regionaal- 
realismi preemiana filmile 
“Tahtmist täis”, mainstream- 
polügloduse eest filmile “Möll 
Haapsalus”, palja kunsti vallas 
filmile “Külm on” ja peapreemia 
Tudengifilm 2002 “Supilinna
le”.

Kas sina oled oma toa leidnud?
M aris  S ander

Mehis Heinsaare “Artur ja Paul 
ehk veidi enne maailma loo
mist”, lavastaja Kalev Kudu, 
Tartu Üliõpilasteatri etendused 
Lutsu teatrimajas.

Kas su tuba on maksa kohal 
või kopsu all? Elab selle sei
nas Silm? Võib-olla on sul 
toa asemel alles ivake tüh
just keset tühjust?

2001. aastal debüteerinud 
Mehis Heinsaar räägib hingest. 
Nii abstraktne kui see sõna ka 
tundub, ei ole hing seda “Artu
ris ja Paulis” enam mitte. See on 
tuba. Ja miks ka mitte? Kus mu
jal siis saaksidki eksisteerida 
isiksused, keda Artur Kuu 
(Henri Hanson) juurde on sisse 
astunud juba 536.

Meditsiin peab seda välja
mõeldiseks. Ei ole ju võimalik, et 
ühe inimese kõhus elab keegi 
härra Paul, Mees Kolmel Toolil 
(Kristjan Kaljund) ja mingid 
mehed söövad suppi (Auli Au
väärt, Anu Viks). Ometi kuulu
tab Doktor (Sven Heiberg) toa 
sümptomi haiguseks, mis tuleb 
välja opereerida. Ta ei tea veel, 
et alles maailma lõpus kaob

Koos lavastaja Kalev Kuduga tühja tuba otsimas.

hing ei-tea-kuhu.
Küllap mäletame “toa” ille

gaalsust lähiminevikust. Juhus
likult valitud miilitsavomi Kons
taabli (Andreas Aimse) seljas 
mõjub vaatajale selge vihjena. 
Hetkel, mil hing otsustatakse 
Arturist eemaldada, tunneb 
vist iga saalis viibija füüsilist 
valu. “Appi! Tapetakse!” jõuab 
veel patsient enne Öe (Tairi 
Leis) uinutavat narkoosisüsti 
karjatada. Sellele järgneva ope
ratsiooni ajal võib vaataja nutta 
ja naerda neljaminutiliste in
tervallidega.

Matt Barker räägib Sadama- 
teatris esietendunud “Hinge
tõmbest” (Sirp), et arst vaatab 
inimest paratamatult anatoo
milise/patoloogilise/sotsiaalse 
objektina ning et nii nagu mut
ter ja mutrivõti on võrdes sei
sus, on ka patsient ja skalpell 
võrdselt hingestatud. Kas see 
tähendab, et hingestamata?

Tundub, et Tartu teatrites on 
mäss uskmatute (arstide) vas
tu, kes ei kuula oma kaaslasi 
(patsiente) ning ei näe tubasid. 
Olematu on olemas, leiab Allik- 
saar. Ning viirusest nakatunud.

Kiigelaulukuuik tõi sära silmadesse
K ris tiin a  V aarik

Publik võttis TÜ aulas esine
nud Kiigelaulukuuiku soojalt 
vastu.

Olav Ehala konferansjee ja 
klaverimängija rollis muutis 
laulude vahele jääva aja ülimalt 
nauditavaks; ta olevat juba üle 
15 aasta Kiigelaulukuuiku tea
dustaja.

Selgus, et esitatud “Kerjuse- 
laul” oli plaadi “Koidulast 
Ehalani” tarvis esimesena val
mis saanud ning seda olevat 
ansambel käinud sponsorite 
uste taga laulmas.

Paljud laulud olid Olav Ehala 
autoriplaadilt, millele on salves
tatud rohkesti filmimuusikat.

Kuna mitmed laulud tollelt 
plaadilt kõlasid järjest, leidis 
Ehala, et kava on koostatud 
üheülbaliselt: “Ka järgmine laul 
on minu oma...” Filmimuusikat 
esindasid näiteks lood filmidest 
“Nukitsamees”, “Karoliine hõ- 
belõng”, “Kallis härra Q”.

Ansambel on tuntud oma 
ideaalselt kokkusobivate häälte 
poolest, plaadilt kuulate-; ei näe

aga seda, kui elavalt lauljad esi
tatule kaasa elasid. Oma heli
efektid lisas kontserdi kõige pi
sem kuulaja -  tundus, et ka 
tema oli vaimustuses ja püüdis 
kaasa kilgata. Lapsele ja miks 
mitte ka lapsele vanemate kuu
lajate sees kõlas raadio muinas- 
jutuõhtutest tuntud unelaul 
sellest, kuidas mina ei taha veel 
magama jääda.

Enne sügispäevade algust al- 
lasadanud lumeolusid arvesta
des oli kohane ka talvelaulude 
assortii.

Aitiklite autorid on TÜ aja- 
kirjand ustudengid.

FOTOD: 3 X JÜRI ZELEZNJAKOV, 

LAURI KULPSOO, PEETER LANGOVITS.

A I E S E C

Pole šokki, 
pole ka kogemust!
Age S iem ann
AIESECi liige

14. novembril toimus üritus 
“Cultural Shock Rocks” -  
koolitus kultuuridevaheli
sest suhtlusest ja šokist.

Koolitust viis läbi Kristel 
Kaljund, aieseccar aastail 1992- 
1995 ning praegune kultuuri
devahelise kommunikatsiooni 
doktorant Saksamaal.

Esmalt kõneles Kristel 
Kaljund pisut teooriast. “Kui ta
had efektiivselt kommunikee- 
ruda, pead muutuma. Pead 
mõistma, et ei ole häid ja halbu, 
õigeid ja valesid asju -  see 
unusta lihtsalt ära!” alustas ta. 
“On lihtsalt asjad, mis on teist
moodi!”

Kultuur on nagu jäämägi. Kui 
läheme Rooma, siis näeme jää
mäe tippu, arhitektuuri, kunsti, 
keeli, tervitusviise, kuid me ei 
näe veealuseid väärtusi, sot
siaalseid norme jms.

Osaliste äratamiseks pikkis 
lektor vahele ühe väikese män
gu, kus igaühele anti salamisi 
paberilipikul teada, millist ter- 
vitusviisi kasutada ning seejärel 
saadeti nad omavahel tutvuma. 
Tundub lihtne, ja ongi lihtne, 
kuid ometi kohmetuvad inime
sed, kui tervitus pisutki enda 
omast erineb. Näiteks oli minu 
lipikul kirjas “suudlus mõlema
le põsele koos käepigistusega” 
ja kui siis teine kahe põsemusi 
asemel nelja tahtis, võttis ikka 
kohmetusest mõmisema.

Roosa särgiga äri ei tee!

Kristel Kaljundil on oma prakti
ka, Saksamaal viibimise ja eriala 
tõttu olnud palju kokkupuuteid 
kultuuridevahelise kommuni
katsiooni küsimustega. Tal on 
ka ohtralt vahvaid näiteid, mida 
oma jutu sisse põimida. Näiteks 
räägib ta loo prantsuse ärime
hest, keda Eesti ärimehed kui
dagi tõsiselt võtta ei suutnud, 
sest tal oli seljas roosa triiksärk 
ning kollane kaelkirjakupiltide- 
ga lips.

Ka kaks nii lähedast kultuuri, 
nagu seda on Soome ja Eesti, 
võivad totaalselt erineda. Kui 
soomlane vaatab rääkimise ajal 
sügavalt silma, räägib rahuli
kult ja aeglaselt ega kommen
teeri iga lauset, siis eestlane jõl
litab pigem hoolikalt lähedal 
seisvaid mööbliesemeid, räägib 
soomlasega võrreldes suhteli
selt kiiresti ning muudkui po
miseb: “Jajah, mhmh.” Eestlase 
poolt tundub see väga viisakas: 
ei ahista pideva pilguga ja näi
tab üles aktiivset kuulamisos
kust, samal ajal kui soomlasele 
tundub see pomin-jorin ja mit- 
tesilmavaatamine ebaviisaka
na. Vestluse lõpuks eestlane 
igavleb ning soomlane on tuge
vas stressis. Ekstreemne, kuid 
värvikas näide!

Tunded on olulised

Inimese kompetents sõltub 
Kristel Kaljundi sõnade järgi 
sellest, kas inimene suudab 
seda teistele selgitada. “Ei piisa 
ainult sellest, et ise end kompe
tentseks pead, ka teised peavad 
seda arvama,” lisab ta.

“Kultuuri tunnetades näeb 
inimene seda, mida ta on õppi
nud nägema. Teadmine ei ole 
oluline, olulised on tunded. Ini
mene ei taha end muuta, ta ei 
taha muuta enda identiteeti,” 
rääkis Kristel Kaljund.

Koolituse viimases osas tee
me läbi kultuurimängu Albat
ross, kuid see jääb siinkohal lah
ti seletamata, puhuks kui keegi 
selle mänguga tulevikus kokku 
peaks puutuma. Näiteks 
AIESECis.
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25. novembril tähistab oma 65. 
sünnipäeva füüsika-keemiatea- 
duskonna kauaaegne anorgaa- 
nüise keemia õppejõud prof 
Jüri Tamm.

Juubilar lõpetas TÜ keemia- 
osakonna kiitusega 1962 ja 
kaitses kandidaadikraadi 1969 
elektrikeemilise kineetika alal. 
Samast aastast algas tema õp- 
pejõutöö ülikoolis. Jüri Tamme 
teaduslike huvide ringis olid 
kõigepealt protsessid kütuse- 
elementides, järgnesid tööd 
elektrokeemilise kineetika, 
elektrolüüsi ning metallide 
elektrosadestamise alal. Tema 
eestvedamisel alustati 90ndate 
aastate alguses elektrit juhtiva
te polümeeride omaduste süs- 
temaatilist uurimist. Elu nõuab 
tihti aga tagasipöördumist va
rasema juurde ning viimasel 
ajal on ta asunud arendama 
kõrgtemperatuurseid kütuse- 
elemente. Teadustöö tulemu
sed on leidnud vormi rohkem 
kui 120 artiklis ning arvukates 
ettekannetes rahvusvahelistel 
keemiakonverentsidel.

Silmapaistev on olnud Jüri 
Tamme ühiskondlik ja organi
satsiooniline tegevus Eesti Kee- 
miaseltsis, Akadeemilises Kee- 
miaseltsis ning Eesti Teadlaste 
Liidus. Jüri Tamm oli Rahvusva
helise Elektrokeemiaühingu 
Eesti organisatsiooni esimene 
sekretär. Juubilar osales pika 
ajajooksul üleliiduliste elektro- 
keemiasümpoosiumide organi
seerimisel Eestis ning tema osa
lusel pandi alus Läänemere
maade elektrokeemiakonve- 
rentside korraldamisele. Juubi
lar on üks “rohelise energeeti-
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Valeria Jakobson,
projektijuht -  23. november
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Kärt Palo,
erakorraline assistant -  22. 
november
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Oivi Uibo,
dotsent -  23. november 
Leelo Padari,
õppekorralduse spetsialist -  
28. november

ka” propageerijaid ning Eesti 
tuuleenergia komisjoni liige.

Lausa hämmastav oli Tamme 
oskus kasvatustöö prodekaani
na koguda informatsiooni ja 
seda ilma tungiva vajaduseta 
mitte avalikustada. Füüsikute- 
keemikute ühiselamus ei toi
munud midagi, mida ta poleks 
teadnud, kuid ometi ei jõudnud 
paljud tol ajal taunimist vääri
nud “patud” omast majast kau
gemale. Juhivõimeid on Jüri 
Tamm lihvinud hiljem teadus- 
prodekaanina, füüsikalise kee
mia instituudi juhataja ja de
kaanina, suurepäraseid organi
saatorivõimeid rakendab juubi
lar praegu TÜ professorite klubi 
presidendina.

Jüri Tamm on alati leidnud 
aega oma kolleegide ja üliõpi
laste ärakuulamiseks ning 
probleemide detailseks analüü
siks.

Soovime Jüri Tammele tuge
vat tervist ja jätkuvaid kordami
nekuid.

Kolleegid füüsika- 
keemiateaduskonnast
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Lea Rohilaht,
vanemraamatupidaja -  23. 
november
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Reet Linkberg,
lektor -  22. november 
Jelena Raid 
raamatukoguhoidja -  28. 
november

E neken  Laasm e
ajakirjanduse 3. aasta 
üliõpilane

Järgmisel pühapäeval, 1. 
detsembril tähistab Tartu 
Ülikool emakeelse ülikooli 
83. sünnipäeva piduliku aas
tapäevaballiga Vanemuise 
Kontserdimajas.

Aastapäevaball on koht, kus 
elegantses ja meeldivas õhk
konnas saavad kokku tudengid 
ja vilistlased, õppejõud ja üli
kooli töötajad. Ballile oodatakse 
ka teiste kõrgkoolide ja Tartu 
linna inimesi. Tuleb vaid valida 
endale meeldiv ballikaaslane ja 
tunda rõõmu imelisest ning sa
lapärasest õhtust.

Glamuurses ballisaalis saa
vad kõik oma tantsuoskuse 
proovile panna. Neü, kes on 
unustanud mõne tantsusam- 
mu, on võimalik sel esmaspäe
val, 25. novembril osa võtta ta
suta tantsukoolitusest Miina 
Hänna Gümnaasiumis, kus tu
letatakse meelde nelja peamise 
ballitantsu sammud.

Lisaks tantsimisele saab mõ
nusalt aega veeta džässikohvi-

kus ja romantikasaalis. Ballil 
esinevad Jaapani d*ässkitarrist 
Ryo Kawasaki, lauljad Liisi 
Koikson ja Oliver Kuusik, tant
sumuusikat pakub Eesti Kaitse

väe Orkester.
Traditsiooniliselt on ballil bal- 

liüllatus, aga üllatus ise küll tra
ditsiooniline ei ole. Kõiki ballikü- 
lastajaid ootab ees ka perso-

ACTA DIURNA
23. novembril kel! 10 algavad 
keemiaosakonna juubeliüritu- 
sed, võimalus tutvuda keemia
hoone laboritega. Kell 12 konve
rents ülikooli aulas. Info: Marju 
Salve, tel 375 186. 056 985 429.

26. novembril toimub ülikooli- ja 
haridusteemaline esseevõistlus 
Hiiumaa gümnaasiumiõpilastele. 
Info: tel 046 31 188.

26. novembril kell 16 avatakse 
ajaloo muuseumi koostatud üli
kooli juubelinäitus “Tartu Ülikool 
ja Eesti. Maa, rahvas, kultuur." 
Hiiu maavalitsuse saalis.

28. novembril kell 18 toimub ees
ti ülikooli aastapäeva aktus Türi 
kolledžis. Info: Ene Voolaid, tel 
038 78 409.

28. novembril kell 19 Ülikooli aas
tapäevale pühendatud kontsert 
Narva Raekojas. Info: Jaanus 
Villiko, tel 035 60 608.

30. novembril kell 13 algab 
kõrgkoolide infopäev Saaremaal 
Kuurhoone kohvikusaalis. Info: 
Riia Nelis, ülikooli esindaja Saa
remaal, el 045 39 839.

KAITSMISED
27. novembril kell 14.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Marko Vana 
doktoritööd keskkonnafüüsika 
erialal “Formation and evolution 
of atmospheric aerosol size 
spectrum by the occurrence of 
nucleation burst events in the 
atmospheric boundary layer; 
transport of the climatically 
active particulate air pollution”. 
Juhendaja knd (füüs-mat) 
Eduard Tamm (TÜ). Oponendid 
prof Taisto Raunemaa (Kuopio 
Ülikool) ja knd (füüs-mat) Kalju 
Eerme (Tartu Observatoorium). 
Info: Hanno Ohvril, tel 375 553.

27. novembril kell 16.15 kaitseb 
TÜ nõukogu saalis Tõnu Laas 
doktoritööd teoreetilisest füüsi
kast “ Propagation of waves in 
curved spacetimes”. Juhenda
jad prof Romi Mankin (TPÜ) ja 
prof Risto Tammelo (TÜ). Opo
nendid prof Rainer Schimming 
(Greifswaldi Ülikool) ja prof Ar
ved Sapar (Tartu Observatoo
rium). Info: Hanno Ohvril, tel 375 
553.

naalne üllatus.
Info: www.aastaball.ee või tel 

053 999 211 (infojuht Katrin 
Arvisto) ja 053 999 133 (pea
korraldaja Kaspar Küünarpuu).

29. novembril kaitseb Alar Lää
nelaid Helsingi Ülikooli matemaa- 
tika-loodusteaduskonnas dokto
ritööd “Tree-ring dating in Esto
nia” . Oponent prof D. Eckstein 
(Hamburgi Ülikool). Info: tel 376 
228.

LOENGUD
25. novembril kl. 18.15 toimub 
Struve 2 seminarisarja “ Isiklikud 
loodused" esimene seminar. 
Teemal “Mälu ja subjektiivne 
aeg: kuidas luuakse aja lugu?” 
kõneleb paleontoloog Ivar 
Puura.

27. novembril kell 16.15 toimub 
ülikooli ajaloo muuseumi konve
rentsisaalis tiibeti kunsti ja filo
soofia õhtu. Kavas akadeemili
sed ettekanded Eesti-Tiibeti Kul
tuuriseltsi liikmetelt: Leho Rubis, 
Ott Ojaperv, Maret Kark. Info: 
Renata Sõukand, tel 050 22 394.

27. novembril kell 17.15 toimub 
Lossi 3-406 ÕESi 1209. ettekan
dekoosolek, kus prof emer Su
lev Vahtre räägib Balti kroonika
te käsikirjadest Peterburi raama
tukogudes.

30. novembril kell 11 algab 
Struve 4 konverents “ Eestlaste 
küüditamine. Mineviku varjud tä
nases päevas”. Ettekanded tee
vad Aigi Rahi, Enn Sarv, Lauri 
Mälksoo, Martin Arpo ja Toomas 
Hiio. Info: tel 052 76 678 (Anu 
Mugu).

TEATED
Tartu Ülikooli hommikupalvused 
toimuvad kolmapäeviti ph 227 
kell 9.15. 27. novembril peab 
palvust Elva Baptisti Koguduse 
pastor Peeter Tamm.

Viimast nädalat saab vaadata üli
kooli kunstimuuseumis näitust 
“Ülo Sooster ja eesti sürrealism”. 
Uus näitus “200 aastat kunstiha
ridust Eestis -  TÜ joonistuskool” 
avatakse 5. dets kell 16.

Work and Travel. Tudengitel või
malus teenida raha suvevaheaja 
jooksul legaalselt töötades 
USAs. Novembris soodustused. 
Info ja registreerimine: Tartus 
304 094, Turu 9; Tallinnas 630 
65 65, estonia pst 1/3, 
www.dialoog.ee.

Maria Mälksoo.
Eesti välispoliitika tegijate NATO-diskursus 1998-2001 

Dietrich A. Loeber.
Molotovi-Ribbentropi pakti õiguslikud tagajärjed: “Minevi

kust jäänud probleemidest ülesaamise” kohustuse kohta. II 
Harald Keres.

Maailm, kust tulen: Mälestusi. I
Maris Männik-Kirme.
“Kõik on kuidagi juhuslik...”: Karl Leichter ja eesti muusika

teaduse algus Eesti muusikakultuuri arendamise põhialused 
Mart Kivastik.

Revolutsiooni lapsed
Peeter Olesk.

Kaks meest on rohkem kui kaks meest
Roomet Jakapi.

Ayer, Berman, Berkeleyja emotiivne tähendus 
Thomas Andreas Põder.
Usu keele metafoorsus: Fundamentaalteoloogüine uurimus.

II
Jüri Allik.

Kes kardab Virginia Woolfi?
Matt Ridley.

Genoom: Ühe liigi autobiograafia kahekümne kolmes
peatükis. VIII

E EST I  V A B A R I I G I  T E A D U S P R E E M I A D

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutas välja 2003. aasta riigi 
teaduspreemiate konkursi.

Erinevalt käesoleval aastal antud preemiatest on pikaajalise 
tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määratavat preemiat 
suurendatud 200 000 kroonilt 300 000 kroonini ning ühe 
asemel on preemiaid kaks. Ka erinevates teadus-ja arenduste
gevuse valdkondades määratava kaheksa aastapreemia suurus 
on 100 000 kroonik tõusnud 150 000 kroonini. Preemia 
määramisel võetakse arvesse eelmise nelja aasta jooksul valmi
nud ja avaldatud teadustöid. Teadusvaldkonnad on: täppistea
dused, keemia ja molekulaarbioloogia, tehnikateadused, arsti
teadus, geo- ja bioteadused, põllumajandusteadused, sotsiaal
teadused, humanitaarteadused.

Preemiate määramise ettepanekuid võivad kuni 25. det
sembrini k.a. teha ülikoolide ja teadusasutuste nõukogud ning 
Eesti TA akadeemikud aadressil Eesti Teaduste Akadeemia, 
Kohtu 6, 10130 Tallinn.

Info: tel 6 450 712, 053 940 712,

T A R T U  Ü L I K O O L I  V I L I S T L A S K O G U  
A A S T A K O O S O L E K
1. detsembril kell 10 ph aud 102

Päevakord:
1. Ülevaade vüistlaskogu tegevusest 
2002. aastal:

1) vilistlaskogu liikmeskond,
2) vilistlaskogu laegas,
3) revisjonikomisjoni aruanne,
4) tegevusaruanne.

2. Ettekanne: Vilistlaskogu: kellele ja milleks -  Toomas Hiio.
3. Muud küsimused.

Info: (07) 375 603, ut.vilkogu@ut.ee

TÜ R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Raik-Hiio Mikelsaar.

Haigusõpetus -  Üldpato
loogia I. Sissejuhatus.
Alteratiivmuutused.

Tartu Ülikool, Patoloogilise 
anatoomia ja kohtuarsti
teaduse instituut, 2002

Õpperaamat, milles on too
dud nii haigusseisundite defi
nitsioonid, mõisted ja klassifi
katsioonid kui ka analüüsitud 
nende põhjusi ja tekkemehha
nisme.

TÜ Raamatupood, Ülikooli 11. 
Avatud E-R 9-19, L 10-16.

Raik-Hiio Mikelsaar

HAIGUSÕPETUS 
ÜLDPATOLOOGIA I
SISSEJUHATUS
ALTERATIIVMUUTUSED

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10.- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07375440 1/12 lk (92x64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.aasiaball.ee
http://www.aastaball.ee
http://www.dialoog.ee
mailto:ut.vilkogu@ut.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht


TARTU ÜLIKOOLI  AJALEHT

UNIVERSITAS
NR. 38 (2116)

’ Ш и  Ü L I K O O L 
R a a m a t u k o g u

29. november 2002

TARTUENSIS
TASUTA

Ulikoöl; meie valimised ja valikud
Jaak Aaviksoo
rektor

Aasta jooksul oleme tähista
nud nii Academia Gustavia- 
na 370. aastapäeva kui ka 
200 aasta möödumist üli
kooli taasavamisest Kaiser- 
liche Universität Dorpati 
nime all.

Ent juubeliaasta pole olnud 
ainult juubeldamise aasta -  pi
dulikkuse kõrval seisab ülikool 
tõsiste valikute ees, mis määra
vad oluliselt meie tuleviku rah- 
vusülikoolina.

Tartu Ülikoolil on Eesti ühis
konna ja riigi jaoks oluline roll 
nii õppe-, teadus- ja arendus- 
kui ka kultuuriasutusena. Või 
vähemalt peaks olema. Vaada
tes ülikooli rahastamist, jääb 
küll vaid tõdeda, et meie tööd ja 
tulemusi ei väärtustata, meie 
edasiminek ja arengud ei val
mista riigiisadele muret.

Valikud ülikoolis 
ja ühiskonnas

Eesti ühiskonnas on levinud ar
vamus, et Tartu Ülikoolil läheb 
hästi. See arusaam seisab meie 
pikaealisuse, suuruse, prestiiži 
toel. Ülikooli sisulised võimalu
sed ja sunnitud valikud on jää
nud märkamata. On tõsi, et üli
õpilaste arv on kümnendi jook
sul peaaegu kahekordistunud, 
rahvusvaheliste publikatsiooni
de arv samamoodi. Asutatud 
kolledžid, toimiv rahvusvahel
istumine ja muutused õppete
gevuses näitavad ülikooli edu
kust. Samas ei ole põhitegevuse 
finantseerimise tase pärast 
1999. aastat muutunud. Prae
gu on finantseerimine meie 
eesmärkide saavutamiseks 
ning jätkusuutlikuks arenguks 
ilmselgelt ebapiisav. Filosoofia
teaduskonna professorite pöör
dumine on üks paljudest selge
test märkidest, mis sellele vii
tab. Filosoofiateaduskond on 
oma spetsiifikast tulenevalt 
keerulisemas olukorras kui nii 
mõnedki teised. Rahvusülikooli 
identiteedi toetaja ja rahvusliku

Raatuse tänava üliõpilaselamu vastuvõtmine andis Eestile Tartu Ülikoolist taas positiivse märgi. Hoopis vähem on 
teada, et ülikool vajab oma hoonete kordategemiseks ligi 200 miljonit krooni. ja a k n i l s o n

teadmise tootjana on sellele 
teaduskonnale ühiskonna üks
kõiksus ilmselt kõige teravamalt 
osaks saanud.

Nii peabki ülikool tunnista
ma, et negatiivsete otsuste te
gemine on hädavajalik. Sund- 
olukorda on tunnistanud ka üli
kooli kuratoorium.

Valime tulevikku

Ometi tahame kinni hoida oma 
missioonist kõrgelt haritud Ees
ti alalhoidjana ja teaduspõhise 
kõrghariduse andjana. Tahame 
Eesti rahvuskultuuri ja keele 
väärtustaja ja kindlustajana 
teha kõik endast oleneva, et 
rahvusülikoolina püsiksime ja 
et meie jõupingutustele ka väl
jastpoolt ülikooli liikmeskonda 
tähelepanu ja tuge osutataks.

Valikute ees ei seisa mitte pel
galt ülikool, otsustama peab ter
ve ühiskond.

Saabuv aasta saab olema vali
kute aasta veel teiseski tähen
duses: toimub järjekordne rek
tori valimine. Rektori valimise
ga saab ülikool lisaks tagasivaa
tamisele ja hinnangute andmi
sele prognoosida tulevikusuun
dumusi ning oma valikutega vii
maseid ka suunata. Rektor 
peab ühiskonnale selgeks tege
ma ülikooliga seotud valikud, 
peab andma ülikooli arengule 
täiendava lisahoo.

2003 on valimiste aasta ka 
Eesti riigi jaoks. Seoses parla- 
mendivalimistega jääb üle 
ainult loota, et uus Riigikogu 
mõistab ülikooliga seotud vali
kuid. Ja teeb rahvusülikooli säi

limise nimel ära rohkem kui 
praegune, mille liikmetest ome
tigi on üle 60% õppinud Tartu 
Ülikoolis.

Lootused

Minu järgmise aasta lootused 
on seotud kahe suurema vald
konnaga. Need on tehnoloogili
ne teadustöö ja arendustege
vus ning üldised valikud (taas 
valikud!) Eesti hariduses. Teh
noloogilist teadustööd on kogu 
Eesti majanduse edendamiseks 
vaja täpselt niisama palju, kui 
seda on vaja ülikooli enda uuri
mistegevuse kaasajastamiseks.

Nii ülikooli jätkusuutiikkus 
kui ka akadeemiline ja mate
riaalne taastootmine sõltuvad 
intellektuaalsest kapitalist.

Teine oluline lootus püsib ha-

ridusteaduskonnal. Ilmtingi
mata tuleks jätkata jõupingutu
si ja investeeringuid, et Eesti 
hariduselu edasi viia. Teadus ja 
ülikooliharidus tuginevad üldi
sele haridussüsteemile ning kui 
haridusel üldiselt läheb hästi, 
siis on loota edasiminekut ka 
ülikoolil. Haridusstrateegiliste 
valikute tegemine viiakse Eestis 
mingil hetkel loodetavasti lõpu
ni ja strateegia omakorda ellu. 
Ülikooli haridusteaduskonnast 
ootaks olulist ressurssi nende 
strateegiliste valikute realisee
rimisel.

Head akadeemüise pere liik
med! Rahvusülikooli 83. aasta
päeval soovin kõigile lootust ja 
enesekindlust meie ees seisvate 
valikute kordaminekuks. Palju 
õnne ja edu, Tartu Ülikool!

T A R T U  Ü L I K O O L I  U U E D  A U D O K T O R I D

Manfried Leonhard 
Georg Dietrich
Manfried Leonhard Georg Diet
rich (1935) töötas emeriteeru- 
miseni Lähis-Ida vanade keelte 
ja muinasteaduste professorina 
Münsteri Ülikoolis.

Ta on Saksamaa juhtivaid 
orientaliste.

Prof Dietrichil on suuri tee
neid TÜ usuteaduskonna aren
damisel -  ta on olnud võrdleva 
usuteaduse õppetooli külalis
õppejõud, loonud kontakte jne.

Peter
Schlechtriem
Prof dr Peter Schlechtriem 
(1933) töötas emeriteerumise- 
ni Freiburgi Ülikooli tsivülõiguse 
ja kaubandusõiguse ning võrd
leva õiguse ja rahvusvahelise 
eraõiguse õppetooli ja rahvus
vahelise eraõiguse instituudi 
juhatajana. Peamine uurimis
valdkond on võlaõigus.

Ta on väga palju arendanud 
Tartu Ülikooli ja Freiburgi Üli
kooli vahelist koostööd.

Thomas
Wilhelmsson
Thomas Wilhelmsson (1949) 
oli Helsingi Ülikooli tsiviil- ja 
kaubandusõiguse professor, 
eraõiguse instituudi juhataja, 
aastast 1998 prorektor.

Ta on Helsingi ja Tartu Ülikoo
li eraõiguse instituutide koostöö 
initsiaator, oli TÜ euroteadus- 
konna loomisel ekspert.

Prorektorina on ta kaasa 
aidanud õigusteaduskondade 
koostööprotokoüi toimimisele.

Michel
Bourin
Michel Bourin (1944) on 
Nantes’i Ülikooli farmakoloogia 
professor.

Tema teadustöö on seotud 
uute antidepressiivsete ainete 
sedastamise, nende moleku
laarse toimemehhanismi selgi
tamise ja depressiivsete seisun
dite neurobioloogia uurimisega.

Tema kaasabil on arenenud 
koostöö TÜ füsioloogia instituu
di ja psühhiaatrikliinikuga.

Martti
Marvola
Prof Martti Marvola (1941) on 
Helsingi Ülikooli matemaatika- 
loodusteaduste teaduskonna 
prodekaan.

Marvola on palju kaasa aida
nud TÜ ja Helsingi Ülikooli far- 
maatsiaalasele koostööle.

Helsingi Ülikooli Apteegi ju
hatuse liikmena aitas ta kaasa 
TÜ apteekide loomisele, samuti 
proviisoriõppe uue õppekava 
loomisele.

T A N A  L EHES

Pühapäeva õhtul 
algab ball
LK 3

Teaduslikust 
jätkusuutlikkusest 
Tartu Ülikoolis
LK 2

Akadeemilise 
loengu peab 
prof Richard 
Villems
LK 2

Eesti
Olümpiakomitee 
stipendiumi sai 
Jarek Mäestu
LK 3

Keiserliku 
Tartu Ülikooli 
200. aastapäeva 
konverents
LK 3

U U E D  A U L I I K M E D

Linda Roose Kaljot
Pr Linda Roose Kaljot (1920) 
õppis 1940-1941 TÜ filosoofia
teaduskonnas.

1944 aastal põgenes ta Sak
samaale, töötas Eesti Punases 
Ristis ja Inglise sõjaväehaiglas. 
1945-1950 õppis Kieli Ülikooli 
arstiteaduskonnas. Abiellus 
kursusekaaslase Victor Kaljo- 
tiga, 1950 emigreerusid nad 
USAsse.

Pr Linda Roose Kaljot kinkis 
ülikoolile omandirefomi käigus 
tagastatud kolm Kalevi tn 69 
asuvat korteriomandit, et jääd
vustada oma abikaasa ning 
tema vanemate mälestus. 
Victor Kaljot oli kardioloog, suri 
1981.

Magda Puusepp
Pr Magda Puusepp, neiuna 
Klein (1911 -  2002), õppis Tar
tu Ülikoolis inglise keelt, oli Ees
ti Naisüliõpilaste Seltsi liige.

Ta abiellus Jüri Puusepaga. 
1944 põgenes Magda Puusepp 
emaga Rootsi, kuhu jõudis ka 
abikaasa, kuid kes peagi suri. 
Magda Puusepp rändas koos 
emaga Kanadasse, kus töötas 
Vancouveri linnavalitsuses.

Pr Puusepp osales aktiivselt 
väliseestlaste seltskonnaelus.

Eesti omandireformi käigus 
tagastati talle Tartus kinnistu 
Eha tn 24, 26, 28, mille ta ot
sustas 2001. aastal kinkida Tar
tu Ülikoolile. TÜ auliikmeks ni
metamise otsus ei jõudnudki 
kahjuks enam temani, sest ta 
suri selle aasta suvel.
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TÜ A R E N G U K A V A

Teaduslikust jätku
suutlikkusest TÜs

Teaduse tippkeskuse nimetuse on saanud prof Olevi Kulli 
juhitav alus- ja rakendusuuringute keskus. v a r je  s o o ta k

T E A D U S L I K  J Ä R J E P I D E V U S  VAJ A B:

* publitseerimise kahekordistumist,
• tippkeskuste arendamist,
# akadeemilise järelkasvu suurendamist.

UT K Ü S I B

Millest räägite oma 
akadeemilises loengus?

püüan rõhutada üht -  võti su-

U U D I S E D  

Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
TÜ nõukogu istungil on kavas 
järgmise aasta eelarve esimene 
lugemine, kapitaalehituse ja 
-remondi plaani arutelu ning 
prioriteetide kinnitamine, rek
tori valimise korra muutmine, 
valimise reglemendi kinnitami
ne ning valimiskomisjoni moo
dustamine.

Kavas on valida 4 korralist 
professorit (kandideerivad 
Aleksander Žarkovski, Marika 
Mikelsaar, Jaanus Harro ja Pee
ter Torop) ja nimetada emeriit
professorid (Edvitar Leibur, 
Aleksei Panov ja Elmar Arak).

Veel on päevakorras õppeka
vade kinnitamine jm.

Aastapäevaaktus 
Türi kolledžis
Eile õhtul toimunud Türi kol
ledži aktusele tulid üliõpilased 
tõrvikrongkäigult. Akadeemili
se loengu järgmise Eesti teema
del pidas rektor Jaak Aaviksoo.

Ülikooli Järvamaa esindaja 
Ene Voolaiu sõnu! andis Kesk
konnainvesteeringute Keskuse 
juhataja Kalev Aun üliõpilastele 
kätte keskuse stipendiumid.

Tavakohaselt said esimese 
aasta üliõpilased kolledži tekli.

“Kolledžis on avatud ka näi
tus “Loodusvaateid Pakri saar
telt”, mis valmis keskkonnatea
duse eriaia kaugüliõpilaste pro
jektõppe raames,” üdes Ene 
Voolaid. Jan Raudsepp, Mihkel 
Tammeleht, Maarek Asi ja 
Maarius Suviste külastasid Pak
ri saari ja koostasid uurimuse 
saarte loodusväärtuste kohta.

TÜ aastapäev  
Pärnu kolledžis
Pärnu kolledži pere koguneb 2. 
detsembril kl 16.45 rongkäi
guks linnavalitsuse esisele plat
sile. Kolledžit tervitavad linna ja 
maakonna juhid jt.

Rongkäik liigub läbi linna kol
ledžisse. Terrassil pakutakse 
soojendavat jooki ning fuajees 
antakse esmakursuslaste^ tek- 
lid.

Aktusel kell 18.15 peab aka
deemilise loengu “Kultuuri ja 
teatri tähendus muutuvas ajas” 
Endla teatri lavastaja ja näideja 
Madis Kalmet. Pärnu Maavalit
sus teeb teatavaks ka aasta pa
rimad üliõpilastööd.

Tudengipäevad 
Narvas
2.-6. detsembrini toimuvad tra
ditsiooniliseks muutunud Nar
va tudengipäevad.

Ülelinnalisel üritusel osale
vad TÜ Narva Kolledži, Sot- 
siäal-Humanitaarinstituudi, 
Sillamäe Majanduse ja Juhtimi
se Instituudi jt õppeasutuste 
üliõpilased.

Korraldatakse bowlinguxur- 
niir, tudengite KVN, tudengite 
ja linnavalitsuse korvpallimats, 
konkurss “Narva tudeng 2002” 
jmt. 4. detsembril tähistatakse 
kolledžis eesti ülikooli 83. aas
tapäeva.

V ik to r M uuli
TÜ teadustalituse 
peaspetsialist

Tartu Ülikool on oma uue 
strateegilise arenguplaani 
projektis seadnud endale 
kõrge eesmärgi -  saada ar
vestataval rahvusvahelisel 
tasemel teadusülikooliks.

Sellele eesmärgile on paljuski 
rajatud ka arenguplaani vali
kud. Kõrge tase aga eeldab 
soodsat keskkonda ning tule
muslikku ja järjepidevat tea
dustööd. Samuti eeldab see või
malust end teistega võrrelda ja 
tulemusi “mõõta”.

Publitseerimise
kahekordistamine

Teaduslik järjepidevus eeldab 
tulemuslikkust, mida peaks ole
ma võimalik “mõõta”. Institute 
o f Scientific Information i (ISI) 
tsiteerimisindeksites refereeri
tavates ajakirjades avaldatava
te teadusartiklite arv on üks 
olulisemaid rahvusvaheliselt 
tunnustatud teadustegevuse 
kvantiteedi ja kvaliteedi näita
jaid, peegeldades ühtlasi muu
tusi teadustegevuse edukuses. 
Sama näitaja on rahvusliku tea
dus- ja arenduspoliitika indi
kaator hinnangu andmisel 
Euroopa Liidu poolt.

Arenguplaani projektis on 
püstitatud ülesanne jõuda üli
kooli näitajatega 2006. aastaks 
ISI tsiteerimisindeksites refe
reeritavates ajakirjades avalda
tavate teadusartiklite arvu poo
lest Euroopa Liidu 1999. aasta 
keskmisele tasemele -  613 ar
tiklit 1 000 000 elaniku kohta. 
See tähendaks TÜ teadlastele 
ümberarvutatuna 850 ISI pub
likatsiooni aastas.

Võrdluseks olgu öeldud, et 
2001. aastal avaldasid TÜ tead
lased ja õppejõud 413 ISI artik
lit, mis moodustas 64% kõigist 
vastavatest Eesti teadlaste pub
litseeritud artiklitest. Selle tähi
se saavutamine tähendaks see
ga umbes kahekordset publit
seerimise kasvu, mis ei tohiks 
sugugi olla iile jõu käiv, arvesta
des asjaolu, et 53% ülikooli aka
deemilisest perest pole viimase 
aasta jooksul avaldanud mitte 
ühtegi ISI artiklit. Võimalike te
gevustena selle tähiseni jõud
miseks võiks välja tuua:
• kaitsmisnõukogude töös dok

toritöödele esitatavate nõue
te järjekindel rakendamine;

• teadustöö kohustusega töö
tajate valimise muutmine 
rahvusvaheliseks ja neile esi
tatavate nõuete järjekindel 
rakendamine;

• rahvusvaheliste fondide ak
tiivne kasutamine, et tuua 
Tartu Ülikooli välisdoktorante 
ja -teadlasi.

Tippkeskuste arendamine

Teine oluline eeltingimus tea
dusliku jäijepidevuse tagamisel 
on soodne keskkond teadusloo
mete. Ega asjata pole viimastel 
aastatel nii Euroopa kui ka Eesti 
teaduse üks kõige märgatavam 
arengusuund olnud teaduse 
tippkeskuste moodustamine. 
Ka kavandatav Euroopa tea- 
dusruum kujuneb suurel mää
ral nendest teaduse tippkes- 
kustest moodustunud võrgusti
ke baasil. Selliste keskuste moo
dustamise võime on seega üli
kooli teaduspotentsiaali otse
selt peegeldav näitaja.

Seetõttu on mõistetav ka

eraldi tähisena toodud eesmärk
-  arendada 2006. aastaks välja
10 uut potentsiaalset inter- ja 
multidistsiplinaarset teaduse 
tippkeskust. Praeguse seisuga 
kuulub kümne Eesti teaduse 
tippkeskuse hulka kuus TÜ ük
suste baasil moodustatud kes
kust, mis valiti 10 kandideeri
nud TÜ kollektiivi hulgast.

Tegevused eesmärgi saavu
tamiseks:
• uute võimalike tippkeskuste 

väljakujundamine 2005. aas
taks (uue riikliku tippteadus- 
keskuste konkursi ajaks) vas
tavalt konkursi juhendile; 
(mis pälvivad lisatoetuse üli
kooli eelarvest);

• tippkeskuste arengu jälgimi
ne ja toetamine;

• osalemine arenduskeskuste 
programmi ettevalmistami
sel ja käivitamisel;

• tippkeskustel baseeruvate in
ter- ja multidistsiplinaarsete 
õppekavade arendamine 
magistri- ja doktoriõppes.

Akadeemiline järelkasv

Olukorras, kus teadlaste kesk
mine vanus nii Eestis kui ka 
ülikoolis aeglaselt, aga järje
kindlalt kasvab, omandab tule
viku mõttes kriitilise tähtsuse 
akadeemiline järelkasv.

Arenguplaanis märgib seda 
valdkonda tähis, mille kohaselt 
tuleks õppeaastaks 2007/ 
2008 doktorantuuri nominaal
ajaga lõpetanute arv viia 150ni

aastas ning doktoriõppe eduku
se üldine tase 70%ni. Seda eel
kõige seepärast, et nii ülikoolis 
kui ka Eestis tervikuna on dok
torikraadi kaitsmiste arv väga 
väike (2001. aastal TÜs 50). 
Doktorikraadiga spetsialistide 
vähesus ei taga normaalset 
teadlaskonna ja õppejõudude 
kaadri uuenemist Eesti kõrg
koolides ning kujuneb takistu
seks teadusmahuka tootmise ja 
tehnosiirde elluviimisel.

Äärmiselt madal on doktori
õppe efektiivsus. Doktoriõppe 
produktsiooni ja efektiivsuse 
kasv peab vaieldamatult kuulu
ma TÜ strateegiliste prioriteeti
de hulka. Tähiseni jõudmiseks 
on vajalik:
• juhendajate akadeemilise 

vastutuse suurendamine;
• väikesemahulise doktoriõp

pe kontsentreerimine tipp
keskuste juurde;

• doktorantide finantseerimis
skeemide orienteerimine 
efektiivsusele;

• doktorantidele täiendava li- 
samotivatsiooni loomine.

Lõpetuseks mõned väljavõtted 
Eesti TA presidendi akadeemik 
Jüri Engelbrechti sõnavõtust 
konverentsil “Paindlik Euroo
pa”: “Mobiilsus on teadlaste lii
kumine ja lühiajaline töötamine 
teisel maal, mis on nähtav. Kui 
meie tahame olla ka mobiilsuse 
sihtideks, siis peame olema 
nähtavad. Ning see tähendab 
eelkõige tipptaset.”

Vastab professor Richard 
Villems:

Aulaloengud käivad külakor- 
da -  sel aastal on BG kord. Ja et 
tegemist on akadeemilise loen
guga, siis on teema arusaada
valt erialane -  inimgeneetika. 
Ning kuivõrd üritus ise on pü
hendatud emakeelse ülikooli 
aastapäevale, siis valisin tee
maks uurali keelkonna rahvas
te geenid. Seega laias laastus -  
kes me olema ja kust me tuleme
-  muidugi geneetiliselt.

See on muidugi väga lai tee
ma, ammugi siis pooletunnise 
ettekande jaoks. Ma ei oska 
praegu veel päris täpselt en
nustada, millises ulatuses jõuan 
rääkida asjast endast, kuid

1. detsembril saavad eesti 
ülikooli aastapäeva aktusel 
doktoridiplomi need teadla
sed, kes kaitsesid TÜs oma 
väitekirja novembrist 2001 
selte aasta detsembrini.

Õigusteaduskonnas: Margus 
Kingisepp ja Vallo Olle;

arstiteaduskonnas: Aet Luk- 
mann, Heidi Annuk, Ade Kallas, 
Maigi Eisen, Piret Hussar ja An
neli Uusküla;

filosoofiateaduskonnas: Tiina 
Kala, Külli Habicht, Heiki Valk, 
Andres Tvauri, Indrek Tart, 
Marika Mägi, Anzori Barkalaja, 
Juhan Kreem, Anti Selart, Epp 
Annus, Endla Lõhkivi, Roomet 
Jakapi ja Tatjana Fraiman;

Oktoobrist 2001 kuni det
sembrini 2002 kaitses väl
jaspool Tartu Ülikooli dokto
riväitekirja 8 TÜ doktoranti:

bioloogia-geograafiateadus- 
konnas Alar Aints (Karolinska 
Instituut) ja Tiit Hang (Stock
holmi Ülikool);

füüsika-keemiateaduskon- 
nas Timo Kikas (Georgia Telmo-

Sel kuul sai eetikakeskus 
enda käsutusse uued ruu
mid SA Domus Dorpatensi- 
se maja teisel korrusel aad
ressil Raekoja Plats 1/Üli
kooli 7.

Sihtasutusele kinkis maja 
baltisaksa päritoluga Bonni üli
kooli meditsiiniprofessor 
Alexander von Rücker.

Eetikakeskuse juhataja prof 
Margit Sutropi sõnul kolis hoo
nesse nii keskuse kui ka filosoo- 
fiaosakonna raamatukogu. No
vembrist asus keskuses tööle 
projektijuht Kadri Simm.

TÜ eetikakeskus loodi 2001. 
aastal filosoofiateaduskonna 
juurde interdistsiplinaarse ük
susena, mis ühendab nii eri 
valdkondade õppejõude kui ka 
tudengeid väga erinevatest 
valdkondadest -  filosoofiast 
arstiteaduseni, juurast teoloo
gia ning sotsiaalteadusteni.

“Üks keskuse eesmärke on 
koordineerida ja parandada 
ülikoolis eetika õpetamist. Sa
muti on sihiks Eesti ühiskonnas

valise “lokaalse” probleemi la
hendamiseks peitub mitte 
probleemis endas, vaid taustas.

Konkreetsel juhul: meil pole 
lootust mõista uurali keeli rää
kivate rahvaste geneetilist aja
lugu, ilma et me süveneksime 
inimkonna geneetilisse ajaluk
ku. See võib näida triviaalsuse
na ja eks ta seda ka ole, kuid 
nähes, taas ja taas, “rahvustea
duste” mõistega manipuleeri
mist, siis vahest on rahvusüli- 
kooli aastapäev parajaks fooru
miks, kus mõnda põhitõde 
meenutada -  üldisema arusaa
mise saavutamiseks kasutan 
siin Kurt Gödeli üldtuntud 
“tõestust”.

bioloogia-geograafiateadus- 
konnas: Vallo Tilgar, Rita Hõrak, 
Liina Eek-Piirsoo, Heno Sarv, 
Krõõt Aasamaa, Oive Tinn, Nele 
Ingerpuu, Mart Külvik, Hannes 
Kollist ja Reet Marits;

füüsika-keemiateaduskon- 
nas: Toomas Plank, Boris V 
Rogovoy, Kristjan Leiger, Helle 
Kaasik, Jelena Gerökevits, Ur
mas Hõrrak, Ruslan Petrukhin;

kehakultuuriteaduskonnas: 
Leila Oja ja Helena Gapeyeva;

majandusteaduskonnas: 
Kaia Philips ja Tõnu Roolaht;

matemaatikateaduskonnas: 
Rainis Haller ja Jan Villemson;

sotsiaalteaduskonnas: Talvi 
Kallasmaa ja Anu Aluoja.

loogiainstituut);
majandusteaduskonnas Uno 

Silberg (EPMÜ);
sotsiaalteaduskonnas Too

mas Gross (Cambridge’i Üli
kool), Valeria Jakobson (Tampe
re Ülikool), Maarja Lõhmus 
(Turu Ülikool) ja Judit Strömpl 
(Tampere Ülikool).

tähelepanu normide, väärtus
te, õigluse jt eetikaküsimustele, 
korraldades selleks seminare, 
avalikke loenguid jmt,” ütles 
prof Sutrop.

Keskuse tegevust toetab 
Volkswagen Stiftung Saksa
maal. Eetikakeskus on seomd 
ka mitme rahvusvahelise tea
dusprojektiga.

9 m

Aastaga kaitses TUs 
väitekirja 46 doktoranti

8 doktoranti kaitses 
doktoritööd väljaspool

• •

TU eetikakeskus uues 
kohas Raekoja kõrval
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Ülikool kutsub aastapäevaballile

Andero Uusberg ja  Laura Paide lihvivad ballikülaliste ette astumise ootuses ka omavahelist koostööd -  enne 
peakorraldaja kutset balli juhtima tulla noored teineteist ei tundnud. v a r je  s o o ta k

Ballijuhid Laura ja Andero: "Kohtumiseni ballil!"

Eneken Laasm e
ajakirjandusüliõpilane

Eesti ülikooli aastapäevapi- 
dustused kulmineeruvad 
pühapäeva õhtul balliga.

Emakeelse ülikooli avamist 
tähistav ball Vanemuise Kont
serdimajas on kujunenud Tartu 
Ülikoolis aasta kõige piduliku
maks sündmuseks. Elegantses 
ja meeldivas miljöös saavad 
kokku tudengid, õppejõud, vi
listlased ja teised akadeemili
se elu tegelased nii TÜst kui ka 
teistest kõrgkoolidest.

Elegants ja glamuur

“See on pidulik ja lõbus selts
kondlik üritus, kus igaüks saab 
tunda end tõeliselt suure ja 
väärika ülikooli liikmena,” sõ
nab balli peakorraldaja Kaspar 
Küünarpuu. Selleaastast balli 
nimetab Küünarpuu rohkem 
tudengiballiks, kuna tegemist 
on lõbusa, seltskondliku ja pin
gevaba üritusega.

“Elegants, glamuur ja õhtu 
täis salapära,” just nende sõna
dega iseloomustab aastapäeva
balli balli info- ja programmi
juht Katrin Arvisto.

Glamuurses ballisaalis saab 
südaööni tantsida Eesti Kaitse
väe Orkestri muusika saatel. Li
saks tantsimisele saab nautida 
head muusikat džässikohvikus 
ja veeta mõnusalt aega roman- 
tikasaalis. Tantsukoolitusel oli 
Miina Härma Gümnaasiumi 
aula noori tantsuhuvilisi täis.

Mitmesugust muusikat

Kaunist muusikat esitavad Liisi 
Koikson, Oliver Kuusik, Rondel- 
lus ja Casanova. Džässikohvi
kus saab nautida Jaapani 
džässkitarristi Ryo Kawasald, 
Toivo Undi ja Aivar Vassiljevi 
muusikat. Romantikasaalis 
hoiab meeleolu üleval а capella 
Kuninglik Kvintett.

“Valisime džässmuusika, 
kuna see on väga hästi seotud 
elegantse, salapärase olemise
ga,” põhjendab balli muusikalist 
valikut Katrin Arvisto.

Nagu traditsiooniks on saa
nud, ei puudu ka seekord balli- 
üllatus. Üllatusi on koguni mitu. 
“Üllatused oma sisu poolest küll 
traditsioonilised ei ole,” lausub 
peakorraldaja Kaspar Küünar
puu. Lisaks balliüllatusele ootab 
enne südaööd kõiki külalisi ees 
ka päris personaalne üllatus. 
Lähemalt keeldub aga Küünar
puu rääkimast. “Seda saab 
näha alles kohapeal,” lausub ta 
salapäraselt.

Vaja on vaid meeldivat balli- 
kaaslast, pidulikku riietust ning 
natuke tantsuoskust, et nautida 
imelist ja kordumatut ballimelu.

Lea Leppik
TÜ Ajaloo Muuseumi 
teadusdirektor

Läbi kogu tänavuse aasta on 
Tartu Ülikool tähistanud pal
jude erinevate üritustega 
taasavamise 200. juubelit.

Alates aastast 1802 on Tartus 
kõrgharidust antud järjepide
valt. Ajaloo muuseumi korral
datav teaduskonverents 6. det
sembri] pole siiski pühendatud 
mitte kogu eelnenud 200 aasta
le, vaid ühele arenguetapile -  
keiserlikule Tartu Ülikoolile 
(1802-1918).

Ettekanded erinevate tea
duskondade esindajatelt ja 
partnerülikoolidest (St. Peter
burist ja Lätist) puudutavad tol-

V arje  S ootak

Psühholoogiatudeng Ande
ro Uusberg ja filosoofiatu
deng Laura Paide teevad 
hoolega “balliharjutusi”.

Kuidas said teist ballijuhid? 
Kas konkursiga?

Andero: Vist oli ka mingi 
konkurss, täpselt ei tea. Aga 
mulle helistas peakorraldaja 
Kaspar ja küsis, kas ma ei ta
haks balli peoperemeheks ha
kata. Mõüemisaega anti ka.

Laura: Mulle tehti samuti et
tepanek, küllap oli ta minu koh
ta midagi head kuulnud.

Millised on teie senised üri
tuste juhtimise kogemused?

leaegse ülikooli õppejõude ja 
kasvandikke, ülikooli mõju lä
hemal ja kaugemal, õppetoolide 
väljakujundamist ja TÜga seo
tud teaduskoolkondi, ülikooli 
rahalisi vahendeid ja suhteid 
linnaga.

Pärast rektori tervitust ja ül
disema sisuga ettekandeid ple
naaristungil jätkub töö kahes 
sektsioonis -  humanitaartea
duste oma valges saalis ja loo
dusteaduste oma konverentsi
saalis.

Konverentsi lõpetab plenaar
istung valges saalis ja sellele 
järgnev Ajaloolise Ajakirja kei
serlikule ülikoolile pühendatud 
erinumbri esitlus. Ootame roh
ket osavõttu kõigilt huvilistelt.

Vt kava UT 4. lk.

Andero: Tanel Mälloga ole
me kaks korda psühholoogia 
osakonna jõuluballi teinud. 
Rapla Ühisgümnaasiumis on 
missi ja misteri valimisi juhitud. 
(Siia ritta võiks lisada ka igaree- 
dese ETV hommikusaate juhti
mise -  toim.)

Laura: Minul on korporant
likud õhtujuhi kogemused 
(Laura kuulub naiskorporat- 
siooni Amicitia -  toim.)

Mida kardate rohkem kui 
poolesaja silmapaari ees?

Laura (naerdes Andero otsa 
vaadates): Noh, et tema kokku 
kukub.

Andero: Aga ma olen ikka 
“kõva tantsulõvi” küll. Avavalssi 
tuleb tantsida, parem oleks, kui

Konverentsil “Teadus, sport 
ja meditsiin” allkirjastasid 
TÜ Sihtasutuse usaldusko- 
gu esimees Vahur Kraft ja 
Eesti Olümpiakomitee pre
sident Mart Siimann EOK sti
pendiumi statuudi.

Esimese stipendiumi sai 
Jarek Mäestu.

30 OOOkroonise õpperaha 
eesmärk on võimaldada ühel 
kehakultuuriteaduskonna üli
õpilasel täielikult pühenduda 
erialasele täiendamisele.

Jarek Mäestu on õpingutes 
hästi edasi jõudev 2. aasta dok
torant, kelle uurimistöö käsitleb 
treeningukoormuse ja taastu
mise mõju sportlase organismi
le suuremahuliste treening- 
tsüklite korral. Tema magistri-

rektor alustaks. Küll hakkama 
saab, tantsutunniski käisime.

Kuidas masse juhite? Käite 
kättpidi ruumist ruumi?

Andero: Alguses võtame 
peolised vastu, lööme pimi- 
gruuviga(!) vahuveinipokaali 
külalistega kokku.

Laura: Siis liigume seltskon
nas ringi ja vaatame, kuidas 
meeleolu on, ühesõnaga püüa
me vägesid juhatada.

Kas balliriietus on valmis?
Andero: Ma ei tea, kuidas 

kleit valmib, aga mina olen lae
nutusest välja valinud väga 
kauni smokingu.

Laura: Jaa, jaa, kleit alles 
valmib, see on selline lillakassi-

nakas, arvan, et sobib balliks 
väga hästi.

Keda ootate ballile?
Andero: Tudengeid, õppe

jõude, kogu ülikooli rahvast ja ei 
maksa mõelda, et peab olema 
kuidagi eriline balli sorti, balli 
liiki inimene.

Laura: Balli juures on minu 
meelest väga eriline see, et see 
on korraldatud rahvusiilikooli 
aastapäeva puhul.

Kaua ballil lõbutseda saab? 
Andero: Täpselt südaööni.

Ainult?
Andero: Siis saab edasi teis

tesse Tartu paikadesse minna. 
Kohtumiseni ballil!

Prantsuse suur
saadik ülikoolis
Kolmapäeval külastas ülikooli 
Prantsuse uus suursaadik Ees
tis Chantal De Bourmont.

Ta kohtus rektori, prantsuse 
filoloogide ja euroteaduskon- 
naga. Ühisele lõunasöögile olid 
kutsutud Tartus prantsuse 
keelt õpetavad ja Prantsusmaa
ga koostööd tegevad inimesed.

TÜ rahvusvaheliste suhete 
juhi Sirje Üpruse sõnul rõhutas 
suursaadik eriti Prantsusmaa ja 
Eesti teaduse ja tehnoloogiaala- 
se koostööprogrammi Parrot 
tähtsust.

Samuti on ta huvitatud 
prantsuse professuuri arenda
misest TÜs.

Suursaadik tunneb heameelt 
Tartu Ülikooli ja Prantsusmaa 
suhete jätkuvast laienemisest, 
ta peab oluliseks TÜ ja Tours 'i 
Ülikooli vahelise koostöölepin
gu sõlmimist. Jätkuvate koos- 
tööaladena mainis suursaadik 
tõlkijate ja õigusteadlaste kooli
tust.

Prof Birute Klaas 
teist korda dekaan
Eile valis filosoofiateaduskonna 
valimiskogu teaduskonna laien
datud istungil teist korda de
kaaniks prof Birute Klaasi.

167 valimiskogu liikmest oli 
kohal 135, umi oli lastud 132 
sedelit. Prof Birute Klaasi poolt 
oli hääletanud 113 valimiskogu 
liiget.

Sõnavaragrantide 
päev ülikoolis
6. detsembril toimub peahoone 
aud 227 Eesti Teadusfondi sõ
navaragrantide päev.

Ettekandepäeva eesmärk on 
vahetada informatsiooni ja ko
gemusi Eestis nii eesti- kui võõr
keelse sõnavara ja terminoloo
giaga tegelevate uurijate vahel.

Päev algab viie ETFi sõnava- 
ragrandi tutvustusega, järgne
vad Tarm Ülikooli, Tallinna Pe
dagoogikaülikooli ja Eesti Keele 
Instituudi teadlaste ettekan
ded.

Sõnavaragrantide päev lõ
peb kokkuvõtva aruteluga.

Info: Siret Rutiku, tel 314 
120.

Olümpiaadivõitjad 
ministri vastuvõtul
Haridusminister Mailis Rand 
võttis vastu Eestit rahvusvahe
listel olümpiaadidel ja konkurs
sidel esindanud õpilasi, nende 
õpetajaid ja juhendajaid.

Täppisteaduste kooli direkto
ri Viire Sepa sõnul olid Tartu 
Ülikoolist vastuvõtule kutsutud 
üliõpilased Martin Pettai (mit
me rahvusvahelise informaati- 
kaolümpiaadi kuldmedalid ja 
matemaatikaolümpiaadi hõbe
medal), Hendrik Nigul (hõbe 
matemaatikas, pronks infor
maatikas), Andres Luuk (hõbe 
informaatikas), Siim Karus 
(diplom keemias), Pavel Star- 
kov (hõbe keemias), Mihkel 
Rähn (diplom füüsikas) ja 
Steve Perkson (informaatika- 
olümpiaad) ning Laura Sed- 
man (pronks bioloogias) ja Mari 
Järve (bioloogiaolümpiaad).

Tänu pälvisid ka võistkonda
de esindajad.

Bachi
Jõuluoratoorium
TÜ Kamm erkoor ja Pärnu Kam
merkoor esitavad 7. detsembril 
ülikooli aulas Johann Sebastian 
Bachi Jõuluoratooriumist kolm 
osa. Kaastegev Pärnu Linnaor
kester, Dirigendid Jüri Alper- 
ten, Triin Koch ja Ave Sopp.

Konverents keiserlikust • «
Tartu Ülikoolist

EOK stipendiumi sai Jarek Mäestu
Vahur Ö öpik

EOK president Mart Siimann ja Eesti Panga president 
Vahur Kraft koos Jarek Mäestuga. ja a k n i l s o n

töö pälvis kõrgeima hinde, hamis üliõpilaste maailma-
Jarek Mäestu käesoleva aasta meistrivõistlustel paarisaeruli-
sportlikke saavutusi sõudmises sel kahepaadil, samuti on ta
kroonis kolmas koht Notting- Eesti meister kaheksapaadil.
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Helle Tapfer 65
26. novembril oli juubel anatoo
mia instituudi juhatajal, dot
sent Helle Tapferil.

Pärast arstiteaduskonna sto
matoloogia osakonna lõpeta
mist 1962. aastal asus ta tööle 
assistendina anatoomia kateed
ris. 1966-1969 oli sama ka
teedri aspirant. 1970 kaitses 
edukalt kandidaaditööd “Nee
ru organisisestest veresoontest 
ja nende seosest neeruvaagna- 
karikasüsteemiga” Ta jätkas 
tööd anatoomia kateedris, 
1975. aastast dotsendina. 
1995. aastast on dots Helle 
Tapfer olnud anatoomia õppe
tooli hoidja ja 1998. aastast tä
naseni anatoomia instituudi ju
hataja.

Dots Tapfer on Eesti Morfo
loogia Seltsi juhatuse ja Üle
maailmse Anatoomide Assot
siatsiooni liige. Temalt on trükis 
ilmunud ligi 80 teaduspublikat
siooni, mis käsidevad 
parenhümatoossete elundite 
(kops, neer) veresoonte ja 
struktuuriühikute vahekordi,

veresoonte variantanatoomiat, 
morfoloogilisi muutusi paljudes 
elundites mitmeelundipuudu- 
likkuse sündroomi, sepsise, for
maliini ja alkoholiintoksikat- 
siooni puhul.

Helle Tapfer on hinnatud õp
pejõud nii arstiteaduse kui ka 
hambaarstiteaduse üliõpilaste 
hulgas.

Õnniüeme!
Kolleegid 

anatoomia instituudist

25

Veiko Lember,
erakorraline teadur -  29. 
november

35

Reet Nemliher,
laborant -1 . detsember 
Viljar Jaks,
vanemlaborant -  5. detsember

45

Igor Tliuling,
dotsent - 1. detsember 
Hasso Kukemelk, 
dotsent -  5. detsember

50

Anne Paaver,
laborant -  2. detsember

T O R V I K R O N G K A I K

Ülikooli aastapäeva tõrvikrongkäik algab 1. detsembril kell 17 
Vanemuise 46 õppehoone eest ja lõpeb ülikooli peahoone ees.

Rongkäigu alguses on ülikooli juhtkond, seejärel teaduskonnad 
traditsioonilises järjestuses, ülikooli haldus- ja tugistruktuur 
ning asutused. Järgnevad akadeemüised üliõpilasorganisat
sioonid vanuse järjekorras ning teised tudengiorganisatsioonid 
ja tudengid.

Tõrvikuid hakatakse jagama kell 16.30 Vanemuise 46 fuajees. 
Igale teaduskonnale ja organisatsioonile on eeltellimisel kokku 
pandud komplekt, mis antakse tervikuna organisatsiooni esin
dajate kätte. Tõrvikute järele on soovitav tulla võimalikult 
varakult.

Kogunemine algab Vanemuise 46 ees hiljemalt kell 16.45. 
Rongkäik liigub Vanemuise tänavat pidi allapoole, pöörab Üli
kooli tänavale ja suundub peahoone ette.

Eelmistest aastatest alles hoitud tõrvikuid saab täita 1. detsemb
ril kell 12-14 Vanemuise 46 ruumis 110. Ka selle aasta tõrvikuid 
on soovitav alles hoida.

Info: Kady Sõstar, 375 685, 051 19 188, kady@ut.ee.
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TÜ Ajaloo Muuseumi valges saalis 6. detsembril

10 avasõnad rektor Jaak Aaviksoolt
10.10 Igor Tihhonov “Tartu Ülikooli sidemed Peterburiga”
10.30 Marju Luts “1802. aasta statuuditüli ja selle tagajärjed” 
10.50 Mariann Raisma “Johann Wilhelm Krause -  Tartu Üli

kooli esimene arhitekt”
11.10 Sirje Tamul “Kui mõisad pandi Tartu tudengitele stipen

diume teenima...”
11.30 Lea Leppik “Ülikool linna tööandjana (19. saj I pool)”

Humanitaarteaduste sektsioonis
12.20 Eduard Parhomenko “Taevast kui mõtlemise häälestus- 
kaarest 1808. aasta veebruari Tartu üle”
12.40 Tatjana Fraiman, Ljubov Kisseljova “V Žukovski Tartu 

Ülikooli audoktor”
13 Malle Salupere “Ülikooli roll multikultuurse Tartu kuju

nemisel”
13.20 Martin Hallik“Orientalistika keiserlikus Tartu Ülikoolis”
13.40 Peeter Järvelaid “Tartu Ülikooli ajaloo uurimise uued 

väljakutsed 19. sajandil”
15 Ivo Volt “Klassikalise filoloogia arengust keiserlikus Tar

tu Ülikoolis: saksa ja vene traditsiooni kokkupuutepunk
te ja erinevusi”

15.20 Tatjana Sor, Sergei Issakov “Jevgeni V Petuhov Tartu 
Ülikooli historiograafina”

15.40 Ljudmilla Dubjeva “Akadeemik J. V Tarle -  Tartu Üli
kooli üldajaloo professor aastatel 1913-1918”

16 Toomas Anepaio “Leon Victor Casso -  inimene piiridel”

Konverentsisaalis 
Loodusteaduste sektsioonis
12.20 Erki Tammiksaar, Heino Mardiste “Tartu Ülikooli osa 
merede ja ookeanide uurimisel”
12.40 Tõnu Pani “M. v. Engelhardti sidemetest ja tegevusest 

enne Tartu Ülikooli professoriks saamist”
13 Toomas Pung “Johann Friedrich v. Erdmann 

(1778-1846)”
13.20 Raik-Hiio Mikelsaar “Tartu Ülikooli taasavaja George 

Frederic Parrot -  suur organisaator ja teadlane”
15 Jaan Kasmel “200 aastat antropoloogia õpetamise algusest

Tartu Ülikoolis”
15.20 Maie Toomsalu “Värvikaid isiksusi Tartu Ülikooli vanast 

anatoomikumist”
15.40 Maie Lõvi-Kalnin, Hain Tankler, Amis Viksna “Viktor 

Kalnin ja keiserliku Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aja
loo uurimine”

16 Toivo Hinrikus, Ain Raal, Hain Tanlder “Farmaatsiateaduse
kujunemine Tartu Ülikoolis 19. sajandil”

Valges saalis
16.30 Peeter Tulviste “Mis ülikoolid oma ajalooga teevad?” 
Ajaloolise Ajakirja keiserlikule Tartu Ülikoolile pühendatud 
numbri esiüus.

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Toivo U. Raun KSR?
Estonia and The Estonians.
Hoover Institution Press,
2001 ESTONIA AND 

THE ESTONIANS
TÜ Raamatupood 
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16

www.ut.ee/Raamatupood

Ülikooli liikmeskonnale 
hinnasoodustus 10%!

Võõrkeelse kirjanduse tellimine.

STUWtS ОГ NATlONAUTltt

US R A I M L A  R A A M A T U M U U K

ÜS Raimla korraldab 16. (kl 10-21) ja 17. (kl 8-21) detsembril 
TÜ Raamatukogu fuajees viienda heategeva raamatumüügi. 
Müüdavad raamatud on saadud annetustena nii Eestist kui 
välismaalt. Müügitulud lähevad Petseri 2. keskkooli ja Krimmi 
Aleksandrovka eesti kooli raamatukogule.

Raamatuannetusi oodatakse 10. detsembril kl 11-14, 12. 
detsembril kl 17-20 ja 14. detsembril kl 11-14 ÜS Raimla majas 
Veski 42. Mõneks teiseks ajaks saab kokku leppida tel 055 674 
488. Vajadusel tullakse raamatutele Tartu piires järele.

Vastu võetakse kõiki raamatuid. Annetades on vaja täpsusta
da, kas soovitakse raamatuid tagasi, kui neid ära ei müüda.

ÜS Raimla on korraldanud heategevuslikke raamatumüüke 
1998. aastast ning igal aastal on saanud selle kaudu 4000- 
6000 kr toetust mõne kooli või lastekodu raamatukogu. On 
toetatud ka Välis-Eesti koole, näiteks 2000. aasta raamatumüü
gi tulu läks Venemaa Ülem-Suetuki küla eesti kooli heaks.

Info: tel 420 882, www.history.ee/~raimla/raamatud.

ACTA DIURNA
29. novembril kell 16 avatakse 
TÜ Ajaloo Muuseumi valges saa
lis klaasikunsti näitus “Ajataju” . 
Autorid: Tiina Sarapu, Maret 
Sarapu, Kalli Sein. Kõik huvilised 
on oodatud. Info: Renata Sõu
kand, tel 375 677.

29. novembril kell 16.15 kõneleb 
Ülikooli 7, II korrus praktilise filo
soofia dots Valdar Parve teemal 
“Vajaduse mõiste ja mõistetav 
vajadus” . Oodatud on kõik huvi
lised! Info: 375 427.

2. detsembril kell 16 esineb 
Biomeedikumi suures auditooriu
mis (1006) prof Michel Bourin 
(Nantes’i Ülikool) loenguga “Are 
antidepressants treating dep- 
ression or anxiety?”

KAITSMISED
4. detsembril kell 15 kaitseb 
nõukogu saalis Tõnu Rätsep ars
titeaduskonna nõukogus dokto
ritööd “Aneurysmal subarach- 
noid haemorrhage: Noninvasive 
monitoring of cerebral haemo- 
dynamics” . Juhendaja prof Too
mas Asser. Oponent prof Matti 
Vapalahti, Kuopio Ülikool. Info: 
Tuuli Ruus, tel 375 325.

5. detsembril kell 11 toimub Tiigi 
78-236 avaliku halduse osakon
nas magistritööde kaitsmine:
-  Veiko Lember “Contracting 
Out in Public Sector: The Limits 
and the Case of the Estonian 
Prison System” (Lepinguline de
legeerimine avalikus sektoris: 
selle piirid ja Eesti vanglasüstee
mi näide). Juhendaja Tiina 
Randma-Liiv, PhD. Oponendid 
prof dr Juraj Nemec (Matej Bei 
Ülikool Banska Bystrica, Slovak
kia) ja Kaido Paabusk, MA;
-  Leno Saarniit “Application of 
codes of ethics: the case of Es
tonia” (Eetikakoodeksite raken
damine Eesti näitel). Juhenda
jad prof Rainer Kattel, PhD 
(TTÜ) ja dr Mark Philp (Oxfordi 
Ülikool). Oponendid prof Margit 
Sutrop, PhD ja Toomas Gross, 
PhD.

9. detsembril kell 12.15 toimub 
ph 228 kirjanduse ja rahvaluule 
osakonnas Liina Jäätsi magistri
töö “Üldine teatriajalugu. Õppe
materjal kõrgkoolidele” kaitsmi
ne. Juhendaja prof Luule Epner, 
knd (filol). Oponent Eva Raud, 
MA (teatriteadus).

17. detsembril kell 16.15 kaitseb 
nõukogu saalis Anu Kannike 
doktoritööd “Kodukujundus kui 
kultuuriloomine. Etnoloogiline 
Tartu-uurimus. Eesti Rahva Muu
seumi Sari 4. Tartu: Eesti Rahva 
Muuseum, 2002, 249 lk.” PhD 
(etnoloogia) kraadi taotlemiseks. 
Juhendaja prof Elle Vunder. 
Oponendid prof Во Lönnqvist 
(Jyväskylä Ülikool), prof Peeter 
Torop.

LOENGUD
4. detsembril kell 16.15 toimub 
ph aud 102 Vilniuse Ülikooli dot
sendi Meilute Ramoniene loeng 
teemal “Sotsiolingvistiline situat
sioon Leedus” . Loeng on vene 
keeles. Ootame rohket osavõttu! 
Info: Rita Siilivask, ritasi@ut.ee.

4. detsembril kell 18 on Lõuna- 
Eesti keele- ja kultuuriuuringute 
keskuse jututarõ külaline Pulga 
Jaan, kes kõneleb kultuuriruumi
dest. Keskus asub Lossi 38 
(vana anatoomikum). Info: Triin 
Iva, tel 375 422.

TEATED
2. detsembril kell 13 avatakse 
AHHAA Dokolaadilabor Kures
saares Kalevite Kodus. Näitust 
saab külastada tööpäevadel kell 
10-18, laupäeval kell 10-16. Info: 
Riia Nelis, ülikooli esindaja Saa
remaal, tel 045 39 839.

Tartu Ülikooli hommikupalvused 
toimuvad kolmapäeviti kell 9.15- 
9.45 ph aud 227. 4. detsembril 
peab palvust Olavi llumets, Tartu 
Vangla kaplan.

4, detsembril toimub ülikooli info
päev Eesti Rahvusraamatuko
gus. Infopäeva avab kell 15 õp
peprorektor prof Volli Kalm. 
Järgneb infotund ülikooli sisse
astujatele. Kell 16 algab avatud 
ülikooli infotund. Info: Gerda 
Tammerik, tel 06 271 896.

Work and Travel. Tudengitel või
malus teenida raha suvevaheaja 
jooksul legaalselt töötades 
USAs. Novembris soodustused. 
Info ja registreerimine: Tartus 
304 094, Turu 9; Tallinnas 630 
65 65, Estonia pst 1/3, 
www.dialoog.ee.

TÜ Akadeemiline Naiskoor ootab 
laulma kogenud, kaunihäälelisi 
aldilauljad. Proovid toimuvad 
igal teisipäeval ja neljapäeval ph 
aud 128 kell 18-20.
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Reede, 29. november
kell 19 kontsert “Haruldasi kalu” ülikooli aulas. Viiu Härm, Paul- 

Erik Rummo (sõna), Lembit Saarsalu (saksofonid), Mart Soo 
(kitarr). Tasuta.

Laupäev, 30. november
kell 19 Rein Rannapi kontsert “Palved klaveril” vene teadjame

he ja maailmaränduri Georg Gurdjieffi loomingust ülikooli 
aulas. Piletid 50/30 kr tund enne algust kohapeal.

Pühapäev, 1. detsember
kell 10 TÜ Vilisdaskogu aastakoosolek ph aud 102.
kell 11.15 eesti ülikooli 83. aastapäeva jumalateenistus TÜ 

Ajaloo Muuseumis.
kell 12 eesti ülikooli 83. aastapäeva aktus aulas. Akadeemiline 

loeng. Doktorite, audoktorite ja auliikmete promoveerimine.
kell 17 tõrvikrongkäik.
kell 19 aastapäevaball Vanemuise Kontserdimajas.

Esmaspäev, 2. detsember
kell 11 Münsteri Ülikooli stipendiumide ja Rektor-von-Ewers- 

Preis‘i auhindade pidulik üleandmine ajaloo muuseumi 
Morgenstemi saalis.

kell 17 eesti ülikooli 83. aastapäeva tähistamine Pämu kolled
žis. Tõrvikrongkäik, akadeemüine loeng.

Kolmapäev, 4. detsember
kell 16 Narva kolledži 2002. aasta aruande ja kogumiku “Aeta 

et commentationes collegii narovensis” esimese numbri esit
lemine Narva kolledžis.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375680,051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500,- Logo ja/või foto kasutamine 50.- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375440 1/12 lk (92 x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.
Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44x64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu
Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

Ü L I K O O L I  J Õ U L U K A A R T

Imme Viidalepp.

Lumesadu.

Akvatinta.

Kaarti vt: www.ut.ee/teabeta- 
litus/.

Kaardi hind koos käibemaksu
ga on 8 kr.

Struktuuriüksuste tellimusi 
võtab vastu TÜ Kirjastus aad
ressil Merle.Piho@ut.ee.

mailto:kady@ut.ee
http://www.ut.ee/Raamatupood
http://www.history.ee/~raimla/raamatud
mailto:ritasi@ut.ee
http://www.dialoog.ee
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
http://www.ut.ee/teabeta-
mailto:Merle.Piho@ut.ee
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Tartu Ülikool kutsuti 
Coimbra Grupi liikmeks
ilia r i Lään

TÜ sai kutse ühineda rah
vusvahelise Coimbra Grupi 
tunnustatud teadusülikooli- 
de ühendusega, kuhu kuu
lub 35 autoriteetset Euroopa 
ülikooli.

Coimbra Grupi liikmesülikoo- 
lid hääletavad Tartu Ülikooli 
vastuvõtmise hiljemalt 16. det
sembriks. Positiivse tulemuse 
järel on ülikool kutsutud järg
misel aastal Hispaanias toimu
vale ühinemiskohtumisele. Tar
tu Ülikooli suurimad toetajad 
Euroopa teadusülikoolide 
ühendusse saamiseks on Turu 
ja Uppsala ülikool. Mõlemad on 
ka TÜ lepingulised koostööpart
nerid.

Emakeelse Tartu Ülikooli 83. 
aastapäeva tähistamise ajal üli
koolile saabunud kutse Coimb

ra Grupi täieõiguslikuks liik
meks astumise kohta tuli TÜ 
rektor prof Jaak Aaviksoo sõnul 
talle äärmiselt rõõmustava 
uudisena. Rektori hinnangul 
annab see tunnistust ülikooli 
järjepidevast tööst ja arengust 
tunnustatud rahvusvahelise 
teadusülikooli staatuse suunas.

Coimbra Grupp kujutab en
dast Euroopa traditsioonidega 
teadusülikoolide integreeritud 
võrgustikku, mille eesmärk on 
luua liikmesüiikoolide vahel ti
hedamaid akadeemilisi ja kul- 
tuurisidemeid, täiustada info
vahetust ning arendada tea
dus- ja õppetegevust.

Coimbra Grupi liikmed on 
teiste seas maailma vanimad ja 
hinnatuimad ülikoolid, nagu 
Cambridge ja Oxford (Ingli- 
maa), Lyon (Prantsusmaa), 
Bologna (Itaalia) jt.

T eaduskonverents
• •

Tartu Ülikooli ajaloost
Täna kl 10 algab TÜ Ajaloo 
Muuseumis teaduskonverents, 
mis on pühendatud keiserlikule 
Tartu Ülikoolile aastatel 1802- 
1918.

Pärast plenaaristungit jätkub 
töö humanitaar- ja loodustea
duste sektsioonis.

Ettekannetega esinevad eri

nevate teaduskondade esinda
jad ning kolleegid St. Peterbu
rist ja Lätist. Konverentsi lõpe
tab plenaaristung ja sellele järg
nev Ajaloolise Ajakirja keiserli
kule ülikoolile pühendatud eri
numbri esitlus.

Kava: www.ut.ee/juubel/ 
muuseum.html.

Keiserliku Tartu üli
kooli põhimäärus 200
R a ik -H iio  M ik e ls a a r
TÜ patoioogiaprofessor

12. detsembril möödub 200 
aastat päevast, mil Aleksan
der I kirjutas Peterburis alla 
taasavatud Tartu Ülikooli põ
himäärusele.

Sellega võttis vene tsaar õp
peasutuse ametlikult oma erili
se hoole alla. Kasutades Alek
sandri soosingut ja erilist ajaloo
list olukorda, oli TÜ esindajal, 
füüsikaprof George Frederic 
Parrotil õnnestunud koostada 
sedavõrd soodne määrus, et 
Tartu hariduselu hakkas tormi
liselt arenema ja meie ülikoolist 
kujunes 19. sajandil üks juhti
vaid õppe- ja teaduskeskusi.

Takkajärele tundub Emajõe 
Ateena saamine tähtsaks üli
koolilinnaks enesestmõistetava 
sündmusena, kuid tegelikkuses 
polnud tee selleni sugugi sile, 
sest Taitul (Dorpatil) oli tõsi

seid konkurente.
Miks ja kuidas õnnestus meie 

linnal teisi võita, sellest räägib 
juubelipäeval, 12. detsembril 
kell 16 vana anatoomikumi ro- 
tundisaalis ajalooprofessor Hel
mut Piirimäe oma loengus “Tei
sed linnad Tartu kui ülikoolilin
na konkurentidena”.

Tutvustatakse ka TÜ kõigi 
aegade teenekaima rektori, 
Montbeliard'is sündinud, 
Stuttgartis õppinud ja Liivi- 
maale tulnud prantslase Geor
ge Frederic Parroti ristimistun- 
nistust, elu- ja töökäiku ning 
loetakse tema hiilgekõnesid.

Need, kes soovivad enne 
vana anatoomikumi jõudmist 
külastada ülikooli ajaloolisi al- 
guskohti kesklinnas, kogunegu 
kell 15 TÜ rajaja Gustav Adolfi 
ausamba juurde, kus enne 
ringkäiku loetakse ette asuta- 
misüriku äsja valminud eesti
keelne tõlge.

T Ü  audoktorid Peter Schlechtriem, Thomas Wilhelms- 
son, Michel Bourin, Martti Marvola ja  Manfried Leon
hard. Goerg Dietrich. ja a k  n s ls o n

T Ä NA  LEHES

Juubilar on prof 
Paul Varul
LK 3

Intellektuaalne 
kapital ja 
rahvusteadused
LK 2

200 aastat Tartu 
Ülikooli 
Joonistuskooli
LK 3

Matemaatikud 
saavad 
medaleid
LK 3

Türi Kolledži 
tudengite 
stipendiumid
LK 2

Ulmekirjandus
LK 2

Rektor emer Maria Wasna ja rektor Jaak Aaviksoo koos rektor Ewersi auhinna 
saanud Riho Altnurme, Lasse Lehise ja  Anti Selartiga. ja a k n i l s o n

Aastapäeval jagati 
kopsakaid preemaid

U U D I S E D

Moodustati rektori 
valimise komisjon
TÜ nõukogu kinnitas rektori va
limise komisjoni koosseisus prof 
Ilmar Koppel (esimees) ja liik
med professorid Dagmar Kut
sar ja Raul Narits, üliõpilane 
Relika Alliksaar ning akadeemi
line sekretär Ivar-Igor Saarniit.

Valimiskomisjoni esimees 
kuulutab valimised avalikult 
välja vähemalt kolmes Eesti 
suuremas päevalehes hiljemalt
31. detsembril. Valimiskogusse 
kuuluvad kõik ülikooli nõukogu 
liikmed, teaduskondade nõu
kogude liikmed ja kõik korrali
sed professorid. Valimiskoos
olek toimub hiljemalt 28. veeb
ruaril.

Nõukogu tegi ka mõningaid 
parandusi ja täiendusi rektori 
valimise korras ning kinnitas 
valimise reglemendi.

TA auhinnad üli- 
öpilasteadlastele
Teisipäeval autasustati Eesti TA 
üliõpilastööde konkursi lau
reaate. 108 uurimistööst pälvi
sid auhinna 16.

I auhinna (a ' 4000 kr) said 
TÜ magistrandid Tea Danilov, 
Leo Luks, Denis Trapido ja Olga 
TOubrik.

II auhinna (a ' 3000 kr) päl
visid TÜst Hesi Siimets-Gross, 
Els Heinsalu, Katre Kaju, 
Eneken Laanes, Anne Laas, Ma
ria Mälksoo, Signe Saumaa ja 
Sergei Stšemeljov.

Hesi Siimets-Gross.

Varje  S ootak

Eesti ülikooli aastapäeva 
üritustel jagati üliõpilastele 
ja noorteadlastele mitme 
fondi ja asutuse preemiaid.

Esmaspäeval kogunesid Tar
tu Ülikooli Ajaloo Muuseumi 
Morgensterni saali nii rektor 
Ewersi auhinna kui Münsteri 
Ülikooli uurimisstipendiumite 
saajad.

Rektor Ewersi auhind

1998. aastal loodi Saksamaal 
panga Volksbank Höxter- 
Beverungeni 100. aastapäeva 
puhul fond, mis annab Tartu 
Ülikooli noortele teadlastele 
välja rektor Ewersi auhinna 
(1500 eurot). Johann Philipp 
Gustav Ewers (1779-1830, lõ
petanud Göttingeni ülikooli), 
töötas TÜs professorina ning 
rektorina.

Auhind antakse igal aastal 
ühele andekale noorele teadu
rile teoloogia, ajaloo või õigus
teaduse silmapaistva töö eest. 
Selle aasta auhinnad andis kät
te Münsteri Ülikooli reetor 
emeritus prof Maria Wasna Las
se Lehisele (õigusteadus), Riho 
Altnurmele (teoloogia) ja Anti 
Selartile (ajalugu).

Prof Wasna üdes, et fond toe
tab just neid erialasid, mis olid 
ka prof Ewersi tegutsemisalad. 
“Iga stipendium on kivi sillast, 
mis on ehitatud hea koostöönäi- 
tena Münsteri ja Tartu vahele,” 
märkis Wasna.

Münsteri Ülikooli
uurimisstipendiumid

Selle stipendiumi asutas Müns
teri Ülikooli tollane rektor prof 
Maria Wasna 1994. aastal. 
Preemiad moodustuvad Müns
teri Ülikooli emeriitrektorilt 
prof Maria Wasnalt Taitu Üli
koolile üleantud rahalistest va
henditest.

Esimene stipendium anti 
rahvusülikooli 75. aastapäeval. 
Münsteri Ülikooli stipendium

on mõeldud esimese aasta ma
gistrantidele, põhiõppes edu
kalt kaitstud ning magistriõp
pes edasiarendamisele kuuluva 
silmapaistvalt hea lõputöö eest. 
Erandina oli sel aastal võimalik 
anda stipendium ka teise aasta 
magistrantidele, sest eelmisel 
aastal jäi stipendium kahjuks 
välja jagamata. 1. aasta magist
rantidest said stipendiumi Aet 
Alttoa (psühholoogia), Marge 
Seppo (majandusteadus), Riin 
Sirkel (filosoofia), Els Heinsalu 
(füüsika), Darja Savaljeva (ar
vutusmatemaatika); 2. aasta 
magistrantidest Jaanika Eme 
(õigusteadus), Laur Vallikivi 
(etnoloogia), Laura Ehrlich 
(majandusteadus), Riste Kesk
paik (ökosemiootika) ja Mariina 
Viia (usuteadus).

Stipendiumisumma on aas
tatega kasvanud, käesoleval 
aastal oli stipendiumi suurus ca 
8000 kr.

Pärnu Maavalitsuse 
stipendiumid

Pärnu kolledžis toimunud aas
tapäeva üritustel andis maava
nem Toomas Kivimägi kätte tä
navuste diplomitööde konkursi 
preemiad. Kaheksast lõputööst 
pälvis I koha Lehar Kütt töö eest 
“Suhteturunduse rakendami
ne avalikus sektoris”. II koha sai 
Siiri Rebbase töö eest "Pärand i- 
toode ja selle väljatöötamine 
Pärnumaa näitel”. III kohta ja
gasid Margit Oja ettevõtte ana
lüüsi eest põllumajandusette
võtte näitel ja Liina Käär töö 
eest “Narkootikumide tarbimi
ne Pärnu linna nooite hulgas” .

Toomas Kivimägi ütles UTle, 
et Tartu Ülikooli ja Pärnu maa
valitsuse vahel sõlmitud koos
tööleppe järgi annab maavalit
sus taolisi preemiaid juba mit
mendat korda. Auhinnafondi 
suurus on kokku 10 000 kr. 
“Pärnu maakonda puudutava
tel uurimustel on tähtis praktili
ne väljund. Tahame sel viisil tu
dengeid Pärnu teemadel roh-

Lehar Kütt sai Pärnu 
maavalitsuselt 1. preemia.
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kem mõtlema panna,” rääkis 
maavanem.

Küsimusele, mis on suhtetu- 
rundus, vastas I koha saanud 
töö autor Lehar Kütt, et see 
viimastel aastatel esile kerki
nud moodne turunduskont- 
septsioon ei ole tegelikult mida
gi uut, vaid et selleks on võetud 
osakesi eelmistest turundus- 
kontseptsioonidest ja see tervi
kuks moodustatud.

“Minu töös selgus, et Pärnu 
linnas ei saa turundussuhted 
kehtida ainult põhisihtgruppi- 
dele, st elanikele, ettevõtjatele, 
turistidele, vaid et me peame 
vaatama kõiki, kes moodusta
vad osakese tervikust, kellele 
tuleb keskenduda, et linn edu
kalt toimiks,” rääkis Lehar Kütt.

Lehar Kütt lõpetas kolledži ja 
töötab Pärnumaa ettevõüus- 
keskuse direktorina. Ta õpib ka 
TÜ avatud ülikoolis. “Tahan 
diplomitöö teemat edasi uuri
da, et selle tulemusi saaks ra
kendada regiooni arendami
sel,” lausus Kütt.

Türi kolledžis jagatud Eesti 
Keskkonnainvesteeringute sti
pendiumitest loe UT 2. lk.

http://www.ut.ee/juubel/
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TÜ nõukogu valis 
professoreid
TÜ nõukogu valis professoriks 
neli samale ametikohale vareni 
valitud korralist professorit, 

Farmakoteraapia ja toksiko
loogia professoriks valiti Alek
sander Zarkovski, meditsiinilise 
mikrobioloogia ja viroloogia 
professoriks Marika Mikelsaar, 
semiootika professoriks Peeter 
Torop ja psühhofüsioloogia 
professoriks Jaanus Harro. 
Kolm esimesena mainitut on EV 
teaduspreemia laureaadid, 
prof Harro on teaduse tippkes- 
kuse juht.

EPMÜ rektori kan
didaatide debatt
Täna kell 14 algab EPMÜ aulas 
rektori kandidaatide avalik de
batt. Rektori kandidaadid on 
TÜ zooloogia ja hüdrobioloogia 
instituudi erizooloogia prof 
Alar Karis (pildil), EPMÜ tea
dusprorektor prof Lembit Nei ja 
EPMÜ metsandusteaduskonna 
dekaan prof Hardi Tullus.

TÜ erizooloogia prof Alar Ka
ris on EPMÜ vilistlane, tema 
kandidatuuri esitas emeriit
professor veterinaariadoktor 
Nikolai Koslov, kes oli 1977- 
1988 EPA rektor.

Debatti juhib majandus- ja 
sotsiaalteaduskonna raamatu
pidamise ja rahanduse insti
tuudi juhataja dots Jüri Leht
saar. Rektori valimine toimub
18. detsembril.

Saksa suursaadik 
andis TÜle üle 
raamatuannetuse
Eile andis Tallinnas Saksamaa 
Liitvabariigi suursaadik Jürgen 
Dröge TÜ klassikalise filoloogia 
õppetooli juhatajale prof Anne 
Lillele Deutsche Forschungsge- 
meinschafti. (Saksa Uurimis- 
ühing) raamatuannetuse väär
tusega 5000 eurot.

Raamatute hulgas on uue
maid saksakeelseid muinastea
dusi käsiüevaid teoseid, seal
hulgas ka ladina ja kreeka filo
loogia, antiikajalugu jm käsiüe
vaid uurimusi.

Saksa Uurimisiihing tahab 
oma raamatuannetusega kaasa 
aidata muinasteaduste uuri
mistööle Tartu Ülikoolis.

Tartu volikogu 
istungid online- 
ülekandes
Tartu linnavolikogu ja TÜ Raa
matukogu konverentsikeskus 
on uuendanud volikogu istun
gite ülekannete kvaliteeti.

Uued meediaülekanded on 
praegu jälgitavad Eesti Telefoni 
serveri kaudu aadressil 
www.utlib.ee/ee/konverentsi- 
keskus/video. Ühenduse kiirus 
peab olema vähemalt 256 kb/s 
ja arvutisse peab olema sisse 
laetud MS Windows Media- 
player. Senine videoülekannete 
maht piiras vaatajate ja ligipää
sude arvu. Sama süsteemi saab 
kasutada ka teiste TÜ Raamatu
kogus toimuvate ürituste üle
kandmiseks.

Intellektuaalsest kapitalist ja
•  •

rahvusteaduste arendamisest TUs
Madis  Sa luveer
ELi ja ettevõtlussuhete 
talituse peaspetsialist

TÜ strateegilise arengu
plaani töögrupp peab äärmi
selt oluliseks läbimurde 
saavutamisel ülikooli intel
lektuaalse kapitali rakenda
mist ja rahvusteaduste 
arendamist.

Teadusmahukate suurette
võtete puudusel on ülikooli tea- 
duspotentsiaali rakendamine 
muutunud riikliku arengu sei
sukohalt ülioluliseks.

Ülikool on edukalt osalenud 
riiklikus tippkeskuste program
mis ning asunud koos ettevõte
tega arenduskeskuste välja
arendamisele.

Ülikooli intellektuaalse 
kapitali rakendamine

Ülikoolis võimaldavad lähiajal 
toetada teadusmahukate ette
võtete tekkimist majandusmi
nisteeriumi arendatavad prog
rammid ning Euroopa Liidu lii- 
tumiseelsed struktuurifondid.

Ülikool on huvitatud sellest, 
et teadus- ja arendustegevuses 
tekkiv intellektuaalne kapital 
suureneks ning oleks efektiiv
seimalt ära kasutatud ülikooli 
kui terviku arengu seisukohalt. 
Selleks on ülikoolis veel arvu
kalt seni kasutamata inter- ja 
multidistsiplinaarse koostöö 
võimalusi, mis strateegilise 
arendamise korral annaksid 
ülikoolile lisaväärtuse regio
naalse, riikliku ja rahvusvaheli
se tähtsusega praktiliste prob
leemide lahendamise ning 
õppe kaasajastamise kaudu.

Selle valdkonna edendami
seks on võimalike abinõudena 
välja pakutud inter- ja multi- 
distsiplinaarsete õppekavade 
arendamine magistri- ja dokto
riõppes; ülikooli interdistsipli
naarsete keskuste a retu s
programmi väljatöötamine ja 
käivitamine ning olemasolevate 
tippkeskuste arengu jälgimine, 
toetamine ning ettevalmistus
töid uute potentsiaalsete tipp-

Professorid Haldur Öim ja Mare Koit valmistuvad 17. 
detsembril toimuvaks keeletehnoloogia päevaks.

VARJE SOOTAK

keskuste tekitamiseks; tugi
struktuuride orienteerimine 
probleemikesksete tellimuste 
selgitamisele, inter- ja multi- 
distsiplinaarsete projektigrup- 
pide moodustamine ning lepin
gulise uurimistöö soodustami
ne; osalemine innovatsiooni tu

gistruktuuride ja tehnoloogia 
arenduskeskuste programmi
des jne.

Lisaks on äärmiselt oluline 
tehnoloogilise kriitilise massi 
koondamine ühtsesse struk
tuuri, innovatsiooni koordinee
rimine Tartu linnas, samuti üli-

Kõik heast suurepäraseks saanud firmad
alustasid hiilgusele viiva tee otsimise
protsessi tegelikkuse karmide faktide
tunnistamisest. Heade otsuste tegemine
on võimatu ilma eelneva karmide faktide
analüüsimiseta.

Jim Collins. “Heast suurepäraseks (Good to Great).”
Tallinn, Väike Vanker, 2002

kooli patenteerimis- ja litsent- 
seerimispoliitika uute põhimõ
tete väljatöötamine ning järgi
mine ja intellektuaalomandi 
kaitse ja realiseerimise alane 
ning projektipõhise lähenemise 
koolitus kogu ülikoolile. Loomu
likult ei ole see loend lõplik, vaid 
ootab struktuuriüksustelt või
malikke täiendusi.

Edu tähistena võime käsitle
da inter- ja multidistsiplinaar- 
sete kraadiõppekavade arvu, 
rahvusvaheliste lepingute ma
hu kasvu, uute inter- ja multi- 
distsiplinaarsete teaduse tipp
keskuste teket ning intellek
tuaalse omandi kaitsest ja ra
kendamisest saadava tulu suu
rust.

Rahvusteaduste
arendamine

Selle valdkonna olulisus tule
neb Tartu Ülikooli kui Eesti Va
bariigi riikliku rahvusülikooli 
staatusest.

Eesti võimalikul ühinemisel 
Euroopa Liiduga aastal 2004 
tekib täiendav vajadus väärtus
tada rahvusteaduste valdkon
da. Eesti keele, kirjanduse ja 
ajaloo uurimine, eestikeelne 
publitseerimine ja eestikeelne 
õppetöö on Eesti kultuuri ja riigi 
seisukohalt elulise tähtsusega. 
Rahvusteaduste edukaks aren
guks on määrav õigete stratee
giliste valikute tegemine, rah
vusvahelisele auditooriumile 
orienteeritud pakkumise kvali
teet ning rahvusliku teadus- ja 
kultuurivaramu väärtustami
ne. Nende valdkondade saavu

tused toetavad rahvuse identi
teeti üldises rahvusvahelistu
mise protsessis ning rõhutavad 
ülikooli rolli selle kindlustajana.

Rahvusteaduste eelisaren
damiseks on välja pakutud kee
letehnoloogia arendamist laial
dase arvutitoe loomiseks eesti 
keelele; kõrgkooliõpikute koos
tamise programmi bakalaureu
se Õppekavades ette nähtud ko
hustuslike ainete õpetamiseks 
eesti keeles ning tulemuse 
väärtustamist teadusmono- 
graafiaga võrdsel tasemel; ees
tikeelse teadustöö väärtustami
ne rahvusteadustes akadeemi
listele kohtadele valimisel.

On ka muid võimalusi, nagu 
näiteks algatada spetsiaalse 
rahvusteaduste riikliku finant
seerimise süsteemi väljaaren
damine; senisest palju inten
siivsem osalemine haridusmi
nisteeriumi juhtimisel arenda
tavas programmis “Eesti keel ja 
rahvuskultuur”, aga ka kresto- 
maatiliste, eesti keele ja kultuu
ri seisukohalt oluliste suurteos
te koostamisel ja väljaandmisel 
osalemine.

Rahvusteaduste progressi 
peegeldavad näiteks võõrkeel
sete, sh eesti keelt ja kultuuri 
edendavate magistriõppe ka
vade arvu suurendamine 
2005/2006. õppeaasta] 15ni, 
samuti inter- ja multidistsipli- 
naarsete keskuste arvu kasv 
ning õppematerjalide kirjuta
mine, et tagada vähemalt 50% 
BA astme õppekavas loetava
test kohustuslikest ainetest ees
tikeelsete õppematerjalidega.

Keskkonnainvesteerin
gute Keskuse stipid

Ulme -  kosmos, seks ja robotid?

Ene Voolaid
TÜ esindaja Järvamaal

Traditsiooniliselt jagati Türi 
kolledžis eesti ülikooli aas
tapäeval Keskkonnainves
teeringute Keskuse stipen
diume aasta jooksul koosta
tud parimate keskkonna- 
uurimuste eest.

Seekord anti välja 14 pree
miat. Tunnustamist leidis mitu 
Järvamaaga seotud uurimis
tööd.

Nii olid stipendiumisaajate 
hulgas Aire Maitis (“Looduslä
hedaste reoveeepuhastus- 
meetodite kasutamise võimalu
si Järvamaa väikeasulates”), 
Maris Gevorkjan (“Väätsa 
priigila teeninduspiirkonna 
moodustamisest”), Angelika 
Longe (“Poollooduslikud koos
lused Eestis ja nende hooldami
ne Järvamaal 2001. aastal”).

Mitu üliõpilast oli koostanud 
hinnatava uurimuse oma kodu
koha keskkonnaprobleemidest, 
nagu näiteks Merit Kindsogo 
(“Alternatiivenergeetika kasu
tamise võimalustest Saare maa
konnas”), Jekaterina Kasirova, 
Ester Randma, Katrin Sass

(“Tehismaastike kujunemisest 
ja tulevikust põlevkivitööstus- 
piirkonnas”), Jana Budkovskaja 
(“Ülevaade õhu seiresüstee
mist Ida-Virumaal”), Katre Pau 
(“Tartumaa prügilate sulgemi
se hetkeolukorrast ja sellest tu
lenevatest keskkonnamõju
dest”).

Uuritud oli ka kogu Eestit 
puudutavaid keskkonnaprob
leeme ja Euroopa Liiduga liitu
misest tulenevat: Keiu Ruus 
(“Pakendijäätmete kogumis- ja 
taaskasutussüsteemi rakenda
mine Eestis”), Tanel Lepp 
(“Euroopa Liidu looduskaitse 
poliitika mõjust Eesti jahindu
sele”), Maigi Jõgi (“Päikese
energia kasutuse võimalustest 
eramu tarbevee ja õhu kütteks 
Eestis”), Annika Puhkan (“Tur
ba kaevandamisest ja soode 
taastamisest”).

TÜ Türi Kolledžis keskkonna
teaduse eriala valinud üliõpila
sed omandavad teoreetilisi 
teadmisi ja praktilisi oskusi 
keskkonnaga seotud ainetes.

Eriala on praktilise suunitlu
sega, enamik õppekava ainetest 
sisaldab lisaks loengutele veel 
seminare ja praktilisi õppusi.

Krist jan Sand er
TÜ ÜE kultuuritoimkonna liige

Loengusarjas “Kultuur ei ko
pita” 11. detsembril kell 18 
lahkavad keemiaringis ul- 
mekirjandust tõlkija ja lite
raat Jüri Kallas ning õppe
jõud, kriitik ja kirjanik Berk 
Vaher.

Lisaks pealkirjas esitatud kü
simusele võiks lisada sellele, kas 
ka UFOd, X-Files, hullud gee
niused ja rauast mehed. VÕi 
hoopis inimmõistuse piire otsiv, 
ennast igritsevast reaalsuse

lahti kiskunud vaba mõttelend, 
millele kuulub tulevik tähtede- 
vahelistes kõrgustes?

Ulme ei ole UFO-teooriad ja 
muu esoteerika, kuid on palju 
ulmeteoseid, kus põhiteemaks 
kohtumine võõra mõistuse või 
tumedate vägedega. Ulme ei ole 
“X-Files”, ometi mahub suur osa 
ulmest teema alla “Kohtumine 
tundmatuga”. Ulme ei ole 
“teadlaste anekdoodid”, ometi 
on oluline osa teaduslikust fan
tastikast pühendatud teaduse 
uutele horisontidele.

Ulmekirjandust on koos de-

Eesti ülikooli 83. aastapäe
va aktusel andis rektor 
doktoridiplomid 46le 
väitekirja kaitsnule. Uks 
neist oli Viljandi Kultuuri- 
kolledWi rektor Anzori 
Barkalaja, kes kaitses 
aprillis väitekirja “Sama- 
nismiteooria arenguvisan- 
deid: Pirni jõe hantide 
usundilise süsteemi 
seostest läänernaise 
maailmapildiga”. Barka
laja lõpetas 1995 TÜ, 1996 
kaitses magistritöö handi 
rahvausundist.

JAAK NILSON

tektiivromaanidega peetud aja
viitekirjanduseks per se, ometi 
on ulmekirjandusel ette näida
ta Stanislaw Lemi looming ning 
detektiivkirjandusel Umberto 
Eco “Roosi nimi”.

Miks on aga just ulme saanud 
nn žanrikirjanduse parimaks 
näiteks, mis tõuseb peavoolu 
taustal esile palju teravamalt 
kui kriminaal- või ajalooline kir
jandus?

Kas Eestis kirjutatakse ul
met? Kas Eestis kirjutatakse ka 
head ulmet? Tule kuulama ja 
arutama!

http://www.utlib.ee/ee/konverentsi-
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Sõlmiti koostööleping 
Tallinna ja Harjumaaga
TÜ sõlmis teisipäeval Tallin
nas kaks koostöölepingut.

Tallinna Raekojas kirjutasid 
rektor Jaak Aaviksoo ja Tallinna 
linnapea Edgar Savisaar alla TÜ 
ja Tallinna linna vahelisele 
koostöölepingule.

TÜ ja Harju maakonna vahe
lisele koostöölepingule kirjuta
sid Harju Maavalitsuses alla 
rektor ja Harju maavanem Omi 
Valtson.

Koostöölepingud sõlmiti üli
kooli ja Tallinna linna ning Har
ju maakonna koostöösidemete 
tihendamiseks ja arendami
seks. Sõlmitud raamlepingud 
sätestavad koostöö hariduse, 
teaduse, majanduse ja kultuuri 
vallas. Konkreetsete küsimuste 
lahendamiseks sõlmivad poo
led lisakokkuleppeid. Lepingu
järgse infovahetuse ja koostöö
ga tegeleb TÜ Tallinna esindus.

Oskad keeli, mõistad 
maailma paremini
K risti Vene
AEGEE-Tartu

Kolmapäeval sai TÜ Raama
tukogus tutvuda Euroopa 
vähem räägitavate keeltega.

Keeltelaadal võis lugeda kee- 
lestende ning esitada küsimusi 
eri keeli rääkivatele inimestele. 
Seekord tutvustati lähemalt 
iiivi, läti, eesti, islandi, rumee
nia, türgi, võru heebrea ja al
baania keelt. Lisaks sellele toi
musid lühikesed keeletunnid 
kreeka, türgi, võru, leedu, islan
di, rumeenia, ungari ning al
baania keele õppimiseks.

Haridusministeeriumi keele- 
spetsialist Piret Toomet ütles 
keelte mitmekesisuse olulisu
sest rääkides, et igas keeles pei

tub unikaalne mõtteviis ja maa- 
ilmatunnetus -  mõnda mõtet ei 
saa mõnes keeles mõelda. Too
met soovitas teha lihtne katse: 
sulgege üks silm ning vaadake, 
mida te enda ümber näete. 
Seejärel avage mõlemad silmad 
ning vaadake jälle enda ümber. 
Ühe ja mitme keele oskamine 
on selle katsega võrreldav.

Üks keeltepäeval osalenu üt
les pärast keeletunde, et need 
on väga head isutekitajad, “jät
kaks hea meelega sealt, kus 
täna pooleli jäime”.

Euroopa Keeltepäeva viis läbi 
Euroopa Tudengite Keskliitu 
kuuluv AEGEE-Tartu, mis liitus 
sel aastal Euroopa Komisjoni ja 
AEGEE vahelise Euroopa keel
tepäeva ühisprojektiga.

Tartu Ülikooli Joonistuskooli üliõpilased õppisid joonis
tama selliste eeskujulehtede järgi. r e p r c

Näitus "200 aastat 
kunstiharidust Eestis r r

Inge Kukk
TÜ Kunstimuuseumi direktor

Eile avati TÜ Kunstimuuseu
mis näitus ja esitleti kataloo
gi “200 aastat kunstihari
dust Eestis -  Tartu Ülikooli 
Joonistuskool 1803-1893”.

18. sajandi teisel poolel for
muleeris saksa kunstiteoreetik 
ja kunstnik A. R. Mengs seisu
koha, et igaüks on võimeline 
õppima kunsti, tänu millele 
saab mõisa ilu ja kasvatada 
head maitset. Seetõttu muutus 
kunstiõpetus hariduse oman
damise oluliseks koostisosaks, 
milles joonistusõpetus oli kõiki
de kunstiliikide alus. Saksa val
gustusaja hariduse lipulaeva, 
Göttingeni Ülikooli eeskujul vii
di kunstiõpetus sisse ka Tartu 
Ülikoolis. Õpetajakutseks val
mistuvate ning kunstiandega 
üliõpilaste kõrval vajasid prak
tilist joonistusoskust ka teised 
teadusalad, eelkõige loodus- ja 
arstiteadused, et osata illust
reerida oma teadustulemusi.

1802. aasta sügisel otsustas

ülikooli kuratoorium kutsuda 
joonistamise ja vaselõike õpeta
ja ametikohale Saksamaalt 
kunstniku Karl August Senffi. 
Joonistusõpetaja pidi kahel 
tunnil nädalas õpetama joonis
tamise ja maalimise algtõdesid.

19. sajandi kunstiõpetus ra
janes 17. sajandil väljakujune
nud kunstiakadeemiate õppe
süsteemil, mille esimene aste oli 
eseme vormi ja valguse-varju 
kujutamist õpetav joonistamine 
eeskujulehtede ja kipsmudelite 
järgi. Sellele järgnes maaliõpe- 
tus. Ülikooli joonistuskooli õpi
lased omandasid kunstiaka
deemiatele vastava joonistus- 
Idassi taseme ning maalisid ka 
lihtsamaid lillekompositsioone 
ja Õppisid graafika tehnikaid.

Joonistuskool tegutses üli
kooli juures 90 aastat, kust võr
sus terve rida nimekaid balti
saksa kunstnikke, siinse kunsti- 
koolkonna rajajaid.

Näitus ja kataloog tutvusta
vad joonistuskooli eeskujuleh
tede kaudu omaaegse kunsti
õpetuse ülesehitust.

Professor Paul Varul oma kolleegide, vastsete T Ü  audoktorite Thomas Wilhelmssoni 
(vasakul) ja  Peter Schlechtriemiga. v a r je  s o o ta k

Prof Paul Varul 50
Inge Orgo
TÜ emeriitprofessor

Professor Paul Varul, Sul on
10. detsembril esimene juu
bel. Viiskümmend aastat lu
bavad teha juba mõningaid 
kokkuvõtteid. Sind valiti suh
teliselt noorelt tsiviilõiguse 
professoriks ja määrati era
õiguse instituudi juhatajaks. 
Elukutset valides ei saanud 
Sa ju oma tähelendu ette 
näha.

Miks otsustasid 1970. aastal 
astuda just õigusteaduskon
da?

Tahtsin õppida midagi huma
nitaarainete valdkonnast.

Kas juristi elukutse oli Sinu 
jaoks ainuvõimalik valik?

Muidugi mitte. Kaua aega olin 
veendunud, et õpin arstiks, siis 
paelusid veel ajalugu ja filosoo
fia. Peamine valik oligi arstitea
duskonna ja õigusteaduskonna 
vahel, määravaks sai see, et hu
manitaarained istusid paremi
ni.

Kas oled kunagi kahetsenud 
pühendumist õigusteadusele 
ja enda sidumist üliõpilaste 
õpetamisega?

Põhimõtteliselt ei ole kahet
senud.

Mis Sind õppejõutöös kõige 
rohkem köidab?

Suhtlemine üliõpilastega ja 
töö loominguline iseloom, sa
muti akadeemiline vabadus.

Mida pead oma senises elus 
kõige suuremaks kordamine
kuks?

P R O F E S S O R  PAUL V A RU L

1975 -  lõpetas cum laude TÜ õigusteaduskonna
1976 -1991 töötas tsiviilõiguse ja -protsessi kateedris õpetajast 

dotsendini
1985 -  õigusteaduste kandidaat
1991-1992 -  tsiviilõiguse ja -protsessi kateedri juhataja
1992-1995 -  eraõiguse instituudi juhataja, tsiviil- ja 

kaubandusõiguse prof
1995-1999-E V  justiitsminister ja kriminaalpreventsiooni 

nõukogu esimees
1999. aastast eraõiguse instituudi juhataja, prof
Ajakirja Juridica peatoimetaja

Raske on ühte asja esile tuua. 
Kui piirduda tööga, siis pigem 
rõhutaksin tegevusvaldkondi, 
mitte üksikfakte. Olen eelkõige 
rahul sellega, mida olen suut
nud teha õppejõuna ja õppe
tooli juhatajana ning tulemus
tega õigusloomes Eesti õigus
süsteemi arengu olulisel etapil.

Kas Sul on jäänud midagi 
olulist tegemata, mida edas
pidi pole võimalik korvata?

Väga palju olulist on jäänud 
tegemata, kuid loodan, et mõ
neti on selle korvamine edaspi
di võimalik.

Eestile murrangulistel aasta
tel kuulusid Vabariigi Valit
susse ja täitsid justiitsministri 
keerulisi ülesandeid. Sinu 
juhtimisel on toimunud Eesti 
tsiviüõiguse reform, oled pal
jude seaduseelnõude autor, 
tunnustatud õppejõud ja nõu
tud lektor. Oled olnud saatuse 
tahtel mitu aastat poliitika 
tõmbetuules. Kas poliitika on 
tõepoolest nii räpane ja must, 
nagu seda ajaldrjanduses ta
vatsetakse näidata?

Poliitikas on ebaausust ja ala

tust alati seoses võitlusega või
mule pääsemise nimel. Võimul 
olijad, sõltumata erakonnast, 
lähtuvad siiski eelkõige soovist 
rahva ja riigi jaoks midagi head 
ära teha.

Sa ei ole kunagi kättemaksu
himuline, isegi mitte nende 
suhtes, kes on käitunud eba
eetiliselt, et mitte öelda ala
tult. Kust pärineb Sinu inim
lik tarkus, et kurjus sünnitab 
kurjust?

Selliseks teadmiseks ei ole 
vaja erilist tarkust. See on üld
inimlik tõde. Olen veendunud, 
et Eesti ühiskonnas ikkagi on 
sallivust, mõistoiist ja heataht
likkust. Samas on küll seda sorti 
kurjust, millele heaga vastu ei 
saa.

Kuidas tavatsed stressi maan
dada?

Püüan stressist hoiduda. 
Maandamiseks on parim viis 
füüsiline aktiivsus.

Kolleegid õigusteaduskon
nast Õnnitlevad juubilari ja 
soovivad jätkuvat tegusust 
eraõiguse täiustamisel!

Gerhard Rägo nimeline sajas medal
Homme kell 11 austatakse aja
loo muuseumis Eesti koolimate
maatika arendajaid Gerhard 
Rägo medaliga.

Ülikooli töötajaid on neist 
kaks -  prof Kalle Kaarli ja Täp
pisteaduste Kooli vanemmetoo
dik Raili Vilt, medali laureaadid 
on veel kirjastuse Avita toime
taja, Õismäe Humanitaargüm
naasiumi matemaatikaõpetaja 
Esta Erit, Viljandi Paalalinna 
Gümnaasiumi matemaatika
õpetaja Helid Haavasalu, Tallin
na Pedagoogikaülikooli mate

maatika didaktika õppetooli 
lektor Tiiu Kaljas, Tallinna Peda
googikaülikooli matemaatika di
daktika õppetooli dotsent Alek
sander Monakov-Rogozkin, 
Turu Ülikooli matemaatika di
daktika professor Erkki 
Pehkonen ja Ida-Viru Maavalit
suse inspektor Marika Priks.

TÜ kauaaegne professor G. 
Rägo (1920-1968) oli üles ees
tikeelse matemaatikahariduse 
rajajaid.

Prof Rägo 110. sünniaastal 
antakse üle sajas medal. Kalle Kaarli.

U U D I S E D

Ajaloo muuseumis 
klaasikunsti näitus
TÜ Ajaloo Muuseumi valges 
saalis saab vaadata klaasikunsti 
näitust “Ajataju” .

Näitusel on väljas Tiina 
Sarapu, Maret Sarapu ja Kalli 
Seina peamiselt sellel aastal 
valminud tööd.

Tiina Sarapul on autoritehni- 
kas seeria “Pärand”, spetsiaal
selt näituseks loodud seinakel
lade seeria “Ajataju” ja gravee
ritud vaaside seeria “Saabuv 
maastik”.

Maret Sarapult on õhulised ja 
monotoonsed vitraažid, Kalli 
Seinalt modernsed laua- ja sei
nakellad.

Näitust saab 16. jaanuarini.

“Aasta tegu 2002”
Tartu Postimees koos linnavalit
susega kuulutas välja konkursi 
“Aasta tegu 2002” (TPM 3. 
dets).

Aasta tegude hulgas on mär
gitud ka teaduse tippkeskuste 
nimetamine TÜs, TÜ üliõpilase 
Olga Aleksejeva hõbemedal 
vehklemise maailmameistri
võistlustel Eesti epeenaiskonna 
koosseisus, uus ühiselamu Raa
tuse tänavas ning Luule Epneri 
(TÜ prof), Mati Undi ja Vaino 
Vahingu raamat “Hermaküla”.

Ajalehest väljalõigatud talong 
tuleb ära saata 18. detsembriks, 
oma eelistuse võib anda ka aad
ressil tartu@postimees.ee.

TÜ nõukogu nimetas emeriit- 
professoriks professor Edvitar 
Leiburi.

Edvitar Leibur on töötanud 
TÜ stomatoloogia kliinikus 
1975. aastast, 1988. aastast 
professorina. 1992. aastast on 
ta olnud stomatoloogia kliiniku 
juhataja.

Ta on olnud ka teadusprode- 
kaan ja õppeprodekaan.

Kasvuhoone ehitab 
Tartu Ehituse AS
4. detsembril selgus botaanika
aia troopikakasvuhoonete re
konstrueerimise riigihanke 
võitja, kelleks osutus Tartu Ehi
tuse AS.

Botaanikaaia direktori Heiki 
Tamme sõnul ehitatakse arhi
tekt Raul Järgi projekti järgi väl
ja kolm ühes blokis paiknevat 
kasvuhoonet troopilise vihma
metsa, mäestikumetsa ja kõrbe 
taimede eksponeerimiseks. 
Ehitusega alustatakse järgmise 
aasta algul.

Näitus “200 aastat 
germanistikat TÜs”
TÜ Raamatukogu lugemissaali
de fuajees on avatud näitus 
“200 aastat germanistikat Tar
tu Ülikoolis”.

Saksa keele õpetamist alusta
ti kohe pärast ülikooli taasava
mist 1802. 1865 avati ajaloo- 
keeleteaduskonnas saksa keele 
ja võrdleva keeleteaduse Õppe
tool.

EJES.-----------штвШ--------------

Emeriitprofesso- 
riks Edvitar Leibur

mailto:tartu@postimees.ee
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Emeriitprofessor 
Aadu Loog 70
Aadu Loog sündis 9. detsembril 
1932 Tartus, 1951. aastal asus 
ta õppima Tartu Ülikooli geoloo
gia osakonda. Praktikasõidud 
viisid ta kaheks suveks Kesk- ja 
Põhja-Uraali mägedesse geo
loogilist kaardistamist ja maagi- 
otsingutöid tegema. Geoloogia
inseneri diplomiga nooruk 
suundus 1956. aastal aspiran
tuuri TA Geoloogia Instituuti 
Tallinnas, kus nooremteaduri 
põlve pidades kaitses 1964 
kandidaadiväitekirja Eesti 
Oobolus-fosforiidi litoloogiast ja 
geokeemiast.

Kambriumi ja Ordoviitsiumi 
piirikihtide geoloogia kõige laie
mas mõttes on jäänud Aadu 
Loogi uurimishuviks tänini. 
Tänu juubilari töödele on meie 
Oobolus-fosforiit, graptoliit- 
argüliit (“diktüoneemakilt”), 
glaukoniit-liivakivi ja muudki 
ümbritsevad settekihid kõige 
detailsemalt geokeemiliselt lä
biuuritud kivimikehad Vene la
vamaa loodeosas. Uurimistöös
se lülitusid kraadiõppurid. 
Aadu Loogi trükitööde arv üle
tab 50.

1966 valiti Aadu Loog geoloo- 
giaosakonna vanemõpetajaks ja 
kogu tema järgnev töö ja vaev 
on pühendatud Tartu Ülikoolile 
-  1969. aastast dotsent, 1975- 
1992 bioloogia-geograafiatea- 
duskonna dekaan, aastast 
1992 kuni emeriteerumiseni 
1997 professor. Ta õpetas 
struktuurigeoloogiat, geoloogi
list kaardistamist ja geokeemiat 
ning tervet rida nende tugidist-

sipliinidega seotud kursusi. 
Maastike- ja keskkonnageo- 
keemiat, praeguse kuuma suu
na aineid hakkas ta lugema juba 
1970ndaü.

18 aastat tegi Aadu Loog de
kaani karmi ja vastutusrikast 
tööd. Teaduskonna praeguste 
edusammude vundamendis on 
ka dekaan Loogi otsused.

Emeriitprofessor jätkab uuri
mistööd oma traditsioonüises 
suunas. Samal ajal peab ta täht
saks oma lapselaste eest hoolit
semist, kellest mõnelgi on peagi 
ees loomeinimese rasked ajad. 
Suvekodu ja viljapuud Võrtsjär
vel nõuavad jätkuvat hoolt. 
Täpse silmaga jahimees on ikka 
ohuks ulukitele. Kalamehele 
maitseb keeduleem, kuulajale 
mõnus kala(|ahi)mehejutt.

Kolleegid geoloogia instituu
dist ja bioloogia-geograafiatea- 
duskonnast soovivad Aadu 
Loogüe õnne tema 70. sünni
päeval.

55

Mare Pikkel, 
bibliograaf -  7. detsember 
Kaja Hermlin,
erakorr õpetaja -  8. detsember 
Luule Kits,
assistent -  8. detsember 

50

Esti Stüff,
laborant -  6. detsember 
Paul Varul,
tsiviilõiguse prof, eraõiguse 
instituudi juhataja -  10. 
detsember

45

Tiina Tolli,
referent -  6. detsember 

30

Heli Pärn,
sekretär -  6. detsember 
Hanka Veetõusme-Kuusik, 
sekretär -  6. detsember 
Peeter Roosma,
assistent -  9. detsember

25

Rene Värk,
erakorr lektor, õigusinstituudi 
Õppedirektor -  10. detsember

TU R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Fred Karlsson,

Üldkeeleteadus

Eesti Keele Sihtasutus 
2002

TÜ Raamatupood 
Ülikooli 11
Avatud E-R 9-19, L 10-16 
www.ut.ee/Raamatupood

TÜ liikmeskonnale 10%line 
hinnasoodustus!

Võõrkeelse kirjanduse tellimine.
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S Ü M P O O S I O N  R A H V A U S U N D I S T
6. ja 7. detsembril toimub Tartus rahvusvaheline sümpoosion 
“Rahvausund multietnilises ja -konfessionaalses keskkonnas”. 
Sümpoosion koondab eri teadusharude uurijaid, kelle huviväl
jas on üleminekualad ja sulandumisprotsessid etniliselt ja kon
fessionaalselt mitmekesistes piirkondades.

Info: Ergo-Hart Västrik, 055 538 703.

B A C H I  J Õ U L U O R A T O O R I U M

TÜ Kammerkoor ja Pärnu Kammerkoor esitavad homme kell 17 
ülikooli aulas kolm osa (I, III, IV) Johann Sebastian Bachi 
Jõuluoratooriumist, mis on tuntud oma raskuse ja väga ilusa 
muusika poolest.

Dirigent Jüri Alperteni dirigeerimisel astuvad ülikooli aulas 
üles Pärnu Linnaorkester, TÜ Kammerkoor ja Pärnu Kammer
koor ning solistid Janne Sevtšenko (sopran), Iris Oja (alt), 
Roland Liiv (tenor), Priit Volmer (bass). Kooride dirigendid on 
Triin Koch ja Ave Sopp.

Ülikooli kammerkoori president Indrek Mustimets ütles, et 
orkester, koorid ja solistid annavad selle kontserdiga jõulukuule 
imetabase värvingu ja avatakti. “Bachi Jõuluoratoorium pakub 
avastamist ja kena muusikat kõikidele klassikalise muusika 
sõpradele. Juhul, kui akadeemilise pere liikmetel on Tartus 
külas väliskülalisi või teaduskonnad tahavad oma inimestele 
teha jõulukingituse, siis oleks Jõuluoratooriumi kuulama minek 
kena akadeemiline kingitus,” lausus Indrek Mustimets.

Pilet üliõpilastele ja pensionäridele30 kr, teistele 50 kr.

J O U L U K O R J A N D U S

Eesti Arstiteadusüliõpilaste 
Selts korraldab Tartu tänava- 
lastele ja Eesti pagulaslastele 
jõulukorjanduse.

Oodatud on annetused 
EAÜSi Hansapanga kontole 
221011637474 “kingitus”, samuti olete oodatud annetama 
maiustusi Biomedicumisse pandud korjanduskarpidesse.

^  Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste 

Selts

ACTA DIURNA
7. detsembril kell 16 laulavad TÜ 
Õpetajate Seminari aulas (Salme 
1A) Turu Ülikooli Õpetajate Insti
tuudi segakoor ja TÜ Õpetajate 
Seminari naiskoor. 8. detsembril 
kell 17 laulab Turu Ülikooli Õpeta
jate Instituudi segakoor Salemi 
kirikus. Kontserdid on tasuta.

9. detsembril kell 16.15 
Oeconomicumis, Narva mnt 4, 
ruumis B202 esineb Toomas 
Palu (Maailmapanga spetsialist, 
endine Eesti Haigekassa juhatu
se liige) loenguga teemal “Ter- 
vishoiureformid Kesk- ja Ida- 
Euroopa riikides”.

9. detsembril kl.18.15 toimub 
Eesti Loodusuurijate Seltsi majas 
(Struve 2) järjekordne seminar 
sarjast “ Isiklikud loodused” . 
Teemal “Loodus kui kultuur” kõ
neleb semiootik Peeter Torop. 
Lisainfo; Riste Keskpaik 056 685 
264.

KAITSMISED
10. detsembril kell 10.15 kaitseb 
Näituse 20-103 Paavo Randma 
õigusteaduskonnas magistritööd 
“Euroopa Ühenduse õiguse 
mõju siseriiklikule karistusõiguse
le”. Juhendaja prof J, Sootak. 
Oponent külalisprof U. Lõhmus. 
13. detsembril kell 12.15 kaitseb 
Näituse 20-103 Irene Kull õigus
teaduskonnas doktoritööd “Hea 
usu põhimõte kaasaegses lepin
guõiguses". Juhendaja on prof 
P. Varul, Oponendid on erakorr 
prof H. Pisuke ja dots M. Luts.

16. detsembril toimub TÜ nõuko
gu saalis füüsika osakonna dok
toritööde kaitsmine: 
kell 14.15 Veljo Kimmel kesk- 
konnafüüsika erialal “Analysis of 
methods of air quality 
assessment. Applications in Es
tonia” . Juhendaja prof Hannes 
Tammet. Oponendid dr Tiit Kal
laste (Estonian Institute for 
Sustainable Development, Tal
linn) ja dr Vidmantas Ulevicius 
(Institute of Physics, Vilnius). 
Info: Hanno Ohvril, tel 375 553; 
kell 16.15 Rünno Lõhmus ra- 
kendusfüüsika erialal “Applica
tion of novel hybrid methods in 
SPM studies of nanostructural 
materials” . Juhendajad dr (füüs- 
mat) Rein Kink ja prof Lembit 
Pung. Oponendid prof Anne 
Borg (Norwegian University of 
Science and Technology,

Trondheim) ja prof Urve Kalla
vus (TTÜ Materjaliuuringute Kes
kus). Info: Hugo Mändar, tel 375 
537.

20. detsembril algusega kell 10 
toimub Paabelis ruum 103 ger- 
maani-romaani filoloogia osakon
na magistritöö ja -projektide 
kaitsmine:
Indrek Õisi magistritöö “The 
Concepts of the other 
Contemporary Northern Irish 
and Estonian Fictions” . Juhen
daja Pilvi Rajamäe. Oponent 
Reet Sool.
Agnes Traksmaa magistripro
jekt “Valik eesti m ittetulundus
ühingute ja sihtasutuste nimetusi 
saksa keeles” . Juhendaja prof 
Karl Lepa. Oponent Ruth Niibo, 
konverentsitõlke magister.
Riina Mägi magistriprojekt 
“ Inglise-saksa-eesti reklaami va- 
liksõnastik” . Juhendaja prof Karl 
Lepa, Oponent Margot Savi
saar, konverentsitõlke magister. 
Marge Paali magistriprojekt 
“ Rahvaloenduse läbiviimise-ala- 
ne eesti-inglise valiksõnastik sta
tistikaametile” . Juhendaja Terje 
Teesalu. Oponent Kaja Kährik, 
MA.
Maie Fedini magistriprojekt 
“Piibliteoloogiliste mõistete ingli
se-eesti valiksõnastik” . Juhenda
ja Siret Rutiku, PhD. Oponent 
Enn Veidi, filol-knd.
Info: Milvi Kaber, tel 375 228.

23. detsembril kell 12.15 kaitseb 
uue keeltemaja ruumis 103 ger- 
maani-romaani filoloogia osakon
nas Kristi Viiding doktoritööd 
“ Die Dichtung neulateinischer 
Propemptika an der Academia 
Gustaviana (Dorpatensis) in den 
Jahren 1632-1656” (Uusladina 
t e e l e s a a t m i s l u u l e t u s e d  
[propemptikonid] Academia 
Gustavianas 1632-1656). Juhen
daja prof Anne Liii. Oponendid 
prof dr Walther Ludwig, Ham
burgi Ülikool ja dr Jaan Undusk, 
Eesti Teaduste Akadeemia 
Underi ja Tuglase Kirjanduskes
kus, Tallinn.

LOENGUD
11. detsembril kell 16.15 toimub 
Lossi 3-406 1210. ning ühtlasi 
selle aasta viimane Õpetatud 
Eesti Seltsi ettekandekoosolek. 
Võimalik kuulata Külliki Vulfi ja 
Lauri Sommeri ettekannet tee
mal: “Uku Masing röövrüütlite 
ajas ja nõidade aegruumis”

R A A M A T  A R S T I T E A D U S E  A J A L O O S T

Viktor Kalnin: bibliograafia 
1957-2000.
Koostaja Maie Lõvi-Kainin,
Tartu Ülikool. Tartu, 2002.

Teatmekirjanduse varasalve 
lisandus hiljuti bibliograafia, 
milles loetletakse TÜ kauaaeg
se õppejõu (1954-1992) ja 
arstiteaduse ajaloolase Viktor 
Kainini (1929-1992, pildil) 
raamatud ja arvukad artiklid, 
tema koostamisel ja toimeta
misel ilmunud väljaanded, 
enamik tema juhendatud üli- 
õpilastöid ja olulised kiijutised
tema kohta, kokku 682 kirjet. Andmestiku kasutamist hõlbusta
vad isikunimede register ja teemaregister. V Kainini elust ja 
tegevusest on ülevaateartikkel Maie Lõvi-Kalninilt ja Hain 
Tanklerilt. Väljaannet ilmestavad fotod V Kalninist koos pereliik
mete, kolleegide ja üliõpilastega. Laialdasema kasutajaskonna 
huvides on bibliograafia varustatud tõlgetega inglise, kohati ka 
saksa ja vene keelde.

Bibliograafia annab võimaluse saada ülevaade arstiteaduse 
arengust Eestis, Baltikumis ja Venemaal 360 aasta vältel, eriti 
aga arstiteaduskonna ajaloost avara temaatika kaudu ja Tartuga 
seotud arstide sidemeist Venemaa vanemate ülikoolidega. See 
raamat on kogum oma uurimistööle ja selle populariseerimisele 
pühendunud väsimatu teadlase elutööst.

Raamatut võib leida enamiku Tartu raamatupoodide lettidelt.

ning Andres Grossi ettekannet: 
“Uku Masingu Vana Testamendi 
alased tööd” .

11. detsembril kell 18 toimub 
Keemia Ringauditooriumis üldha
riva loengusarja “Kultuur ei kopi
ta!” järjekordne loeng “ Ulme - 
kosmos, seks ja robotid?” Ulme- 
kirjandust lahkavad tõlkija ja lite
raat Jüri Kallas ning õppejõud, 
kriitik ja kirjanik Berk Vaher. 
Loengusarja korraldab Tartu Üli
kooli Üliõpilasesinduse kultuuri
nimkond.

TEATED
10. detsembril kell 15 toimub TÜ 
raamatupoe teisel korrusel Mart 
Helme raamatu “Kremli tähtede 
all “ esitlus. Esitluse ajal on raa
mat soodsama hinnaga.

11. detsembril kell 9.15-9.45 
peab Tartu Ülikooli hommikupal- 
vuse ph aud 227 Pille Valk, usu
teaduskonna õppejõud.

17. detsembri! kell 11 algab Liivi 
tn 2-317 keeletehnoloogia päev 
teemal “Eesti keeletehnoloogia: 
tänased tulemused ja homsed 
visioonid” (kava aadressil 
www.cl.ut.ee). Keeletehnoloogia 
päeva ettekannetes ja diskus
sioonis võetakse vaatluse alla 
keeletehnoloogia kui infoühis
konna võtmevaldkonna seis Ees
tis ja Euroopas nii keeletehnoloo
gia tegijate kui teadus- ja aren
dusprogrammide koostajate sei
sukohalt. Info ja osavõtust teata
mine: Urve Talvik, utalvik@ 
psych.ut.ee või tel 07 375 941.

9. jaanuaril toimub Tallinnas TTÜ 
spordihoones Eesti Akadeemili
se Spordiliidu (EASL) aastapäe- 
vaturniir, kuhu on oodatud nii 
õppejõud kui kõrgkoolide ja 
nende spordiklubide töötajad. 
Mängitakse korvpalli, võrkpalli 
kahes vanuserühmas nii meeste
le kui naistele ja võistkondlikku 
malet. Sel aastal saab osaleda 
lautenniseturniiril ja vabaviske- 
võistlusel (ei lähe koolidevahelis- 
se arvestusse). Päevale paneb 
punkti koosviibimine Glehni los
sis. Samas kuulutatakse välja 
2002. a parim üliõpilassportlane 
ja mitmekülgseim tudengisport- 
lane. Turniiri kohta on info 
www.easl.ee, jääme ootama re- 
gistreerumisi ülikooliperelt! Info: 
Tiina Beljaeva, EASL, 07 333 
233, 052 57 624.

KONTSERT
8. detsembril kell 16 Tartu Linna
muuseumis sarjast “Linna muusi
kud Linnamuuseumis" “Herilase 
hukk” . Esinevad Raivo Tafenau 
(saksofonid) ja Meelis Vind 
(bassklarnet). Kavas džässiar- 
ranžeeringud bluusi, bossanova 
ja eesti rahvamuusika teemadel.

16. detsembril kell 19 esineb Va
nemuise Kontserdimajas vokaal
ansambel Kuubast Vocal 
Sampling. Piletid 100-250 kr.

19. detsembril kell 19 Vanemui
se Kontserdimajas Bachi Jõulu
oratoorium BWV 248. Esinevad 
Eesti Filharmoonia Kammerkoor 
ja barokkorkester Concerto 
Copenhagen, dirigent Paul 
Hiliier, solistid Kaia Urb (sopran), 
Iris Oja (alt), Mati Turi (tenor), 
Uku Joller (bass).

21. detsembril kell 19 esineb TÜ 
aulas kitarril Ernesto Bitetti Ar- 
gentiinast. Kavas Rodrigo, 
Brouwer, Torroba, Vivaldi, 
Carulli.

27. detsembril kell 19 Vanemui
se Kontserdimajas “Jõululaps” . 
Esineb Tallinna poistekoor, koor- 
meister ja dirigent Tomi Rahula, 
peadirigent Lydia Rahula, kaas
tegevad Ka Во Ghan (kontrate
nor) ja Andres Uibo (orel).

28. detsembril kell 18 esinevad 
Pauluse kirikus ansambel Vox 
Clamantis, dirigent Jaan-Eik 
Tulve ja ansambel Weekend 
Guitar Trio -  Robert Jürjendal, 
Mart Soo, Tõnis Leemets (akusti
lised ja elektrikitarrid, elektrooni
ka).

30. detsembril kell 19 Vanemui
se Kontserdimajas kontsert 
“Eesti keeled” . Esinevad Tuule 
Kann (kandled), Pille Karras 
(kandled), Ain Agan (kitarr), 
Jaak Sooäär (kitarr), kaastege
vad Riho Sibul ja Jaak Johan
son.

31. detsembril kell 14 Vanemui
se Kontserdimajas: aastalõpu 
kontsert -  Eesti riiklik sümfoonia
orkester, Robert Bonfiglio (suu
pill, USA), Marion Melni (sopran, 
Soome), Angelika Klas (sopran, 
Soome), Diana Klas, dirigent Eri 
Klas. Kavas Chabrier, Gounod, 
Villa-Lobos, Gershwin, Valgre.
Info tel 377 537.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 5 0 - Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800.- Reklaamteksti rida 10 - te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.
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EetikaiTvajab kogu meie ühiskond
Varje  S oo tak

TÜ Eetikakeskuse juhataja, 
praktilise filosoofia profes
sori Margit Sutropi sõnul 
puudutavad eetikaküsimu
sed mingil viisil kogu Eesti 
ühiskonda.

Diskussioon normide, väär
tuste ja sotsiaalse õigluse küsi
muste üle on seni olnud Sutropi 
arvates väga puudulik. Seepä
rast peab ta eetikakeskuse üles
andeks aidata oma ürituste ja 
sõnavõttudega kaasa selle dis
kussiooni tekkimisele, organi
seerida eetikaalast täiendkooli
tust ja eetikakursuse sissevii
mist ka gümnaasiumidesse.

Eetikakursused ülikoolis

Ülikoolis on eetika õpetamise 
traditsioon arsti-, filosoofia-, 
sotsiaal- ja usuteaduskonnas. 
Paljudel teaduskondadel on aga 
soov pakkuda oma üliõpilastele 
rohkem eetikaalast õpet. 
“Ideaalne oleks, kui eetikaõpe- 
tust saaks siduda erialaproblee- 
midega -  õpetada arstidele me- 
ditsiinieetikat, bioloogidele 
keskkonnaeetikat ja bioeetikat, 
majandusteadlastele ärieetikat, 
ajakirjanikele meediaeetikat, 
avaliku halduse üliõpilastele 
avalikku eetikat, politoloogidele 
poliitilist eetikat jne,” räägib 
prof Sutrop. “Kõigile doktoran
tidele oleks kasulik kuulata tea
duseetika kursust. KÕigi nende 
erieetikate aluseks on siiski filo
soofiline eetika, mille tundmise
ta on raske lahendada oma eri
ala eetilisi probleeme.”

Keskus korraldab ka regu
laarseid eetikakollokviume, kus 
oma eetikaalast uurimistööd 
tutvustavad erinevate teadus
kondade õppejõud ja kraadiõp
purid.

Sutropi sõnul on need eelkõi
ge uurimiskollokviumid, mis 
annavad võimaluse tutvuda 
üksteise tegemistega, eetikat 
uurivatele inimestele tagasisi
deme ja arendavad diskussioo
ni. “Enne eetikakeskuse loomist 
ei olnud erinevates teaduskon
dades töötavatel inimestel min
git koostööd, igaüks nokitses 
omaette. Keskus koondab ini
mesi.”

Raekoja platsi ja Ülikooli tä-

Eetikakeskuse töötajad Kadri Simm ja  Kirsti Jõesalu ootavad eetika- ja  filosoofiahuvilisi raamatukokku, v a r je  s o o ta k

TU E E T I K A K E S K U S

Raekoja plats1/Ülikooli7 
Raamatukogu avatud E 15-19, 

T-R 14-18.
Sissepääs Ülikooli tn poolt.

nava nurgal värskelt renoveeri
tud majas asuv eetikakeskuse ja 
filosoofia osakonna raamatuko
gu on loodud eelkõige filosoo- 
fia- ja eetikaalase uurimistöö 
edendamiseks. Seminariraa- 
matukoguna on see avatud kõi
gile huvilistele.

Oluline osa raamatukogul

Eetikakeskuse vastse projekti
juhi, filosoofia doktorandi Kadri 
Simmi sõnul tahetakse raama
tukogu arendada nii, et seliest 
leiaksid vajalikku kirjandust 
moraalifilosoofia, meditsiini- 
eetika, bioeetika, keskkonna-

eetikajt huvilised.
Tellimisi püütakse kooskõlas

tada suure raamatukogu ja tea
duskondade raamatukogude
ga, arvesse tahetakse võtta kõi
gi ülikoolis eetikaga tegelevate 
inimeste soove,” selgitas Simm. 
“Tulevikus peaksid meie raa
matud nähtavad olema ka raa
matukogu elektronkataloogis, 
osa on juba praegu.”

Aastavahetusel loodab eeti- 
kakeskus valmis saada ka oma 
kodulehekülje. Siis on nii raa
matukogu kataloog kui ka kõik 
keskuse üritused ja projektid 
nähtavad.

Hoone tagastati omandire
formi käigus baltisaksa päritolu 
Bonni ülikooli meditsiiniprofes
sorile Alexander von Rtickerile, 
kes otsustas selle tema perele 
kuulunud majja luua Müncheni 
teadus- ja kultuurikeskuse sar

nase ettevõtmise. Selle eesmär
gi realiseerimisele peab aitama 
kaasa vastloodud sihtasutus 
Domus Dorpatensis. Sihtasutus 
toetab projekte, mille tegevus 
on nii akadeemilise kui ühis
kondliku väljundiga. TÜ eetika- 
keskus on esimene projekt, mil
le sihtasutus oma katuse alla 
võttis.

Keskuse päralt on teise kor
ruse parempoolne osa. “Siin on 
kaks raamatukoguruumi, semi
nariruum paarikümnele inime
sele, töökohad keskuse teaduri
tele, stipendiaatidele, projekti
juhile ja referentidele. Ka kes
kuse juhataja prof Sutrop kolis 
oma kabineti von Bocki majast 
siia,” tutvustas Kadri Simm.

Raekojapoolse külje suure
mates ruumides käib veel re
mont, sinna kavandab sihtasu
tus konverentsiruumi ja kami

nasaali koos klubiruumiga. Ka- 
tusekorrusel valmivad külalis
tetoad, mida edaspidi saab siht
asutuselt üürida ka ülikooli kü
lalistele.

Ühiskond vajab eetikat

Margit Sutropi sõnul on eetika 
ilmselt päevateema ka Euroopa 
teaduspoliitikas. “Kui vaadata 
Euroopa Komisjoni finantseeri
tava 6. raamprogrammi üles
ehitust, siis näeme, et ei ole 
ühtegi teadusteemat, mille juu
res ei oleks nõutav kaasata ka 
eetikuid.” Erilist tähelepanu 
pälvivad Sutropi sõnul eetika
küsimused biomeditsiini ja bio
tehnoloogia rakenduste puhul. 
Eetikakeskuse üks seniseid pro
jekte on uurida koos Islandi, 
Inglismaa ja Rootsi teadlastega 
geenivaramute eetilisi, sotsiaal
seid ja juriidilisi aspekte.

T A N A  LEHES

Intervjuu
Semiootik Paul 
Cobley arvates on 
Tartu semiootika 
maailmatasemel 
LK 3

TÜ Kirjastuse 
aastakokkuvõte 
direktor Vaiko 
Tigaselt
LK 2

Mis juhtus 
arvutivõrgu ja  
serveritega
LK 2

U U D I S E D  

Visiit Belgiasse
Rektor Jaak Aaviksoo ning Eesti 
TA president Jüri Engelbrecht 
viibivad 11.-15. detsembrini 
tutvumisvisiidü Belgia Vallooni 
regiooni ülikoolides ning tea
dus- ja arendusasutustes.

Kavas on külastada selle Bel
gia prantsuskeelse piirkonna 
ülikoole Mons‘is, Mons- 
Hainaut‘s ning Ucge‘is. Visiidi 
peaeesmärk on tutvuda võõ
rustajamaa teaduse rahastami
se ning ülikoolide ja ettevõtluse 
vahelise koostöö kogemustega.

Akadeemik 
Huno Rätsep 75
18. detsembril kell 15 toimub 
ph aud 139 ettekandekoosolek 
“Akadeemik Huno Rätsep 75”.

Avasõnad on prof Mati 
Ereltilt. Seejärel saab kuulata 
ettekandeid teemadel “H. Rät
sep fennougristi ja keeleajaloo- 
lasena” prof Tüt-Rein Viitsolt, 
“H. Rätsep ja üldkeeleteadus 
Eestis” prof Haldur Õimult ja 
“H. Rätsep ja eesti keelekorral
dus” vanemteadur Tiiu Ereltilt.

Toimub ka Huno Rätsepa 
“Sõnaloo raamatu” esitlus.

Ettekandekoosoleku korral
davad eesti keele õppetool ja 
Emakeele Selts.

Kirjutusmasinate 
näitus Toomel

TÜ Üliõpilasesinduse 
uus juht on Madis TÕns

UT K U S I B

Miks on ajakiri Akadeemia nr 12 
pühendatud Tartu Ülikoolile?
Vastab ajakirja Akadeemia 
peatoimetaja Toomas Kiho:

Kuigi mastaapidelt võrrelda
matud, oleme mõlemad -  ajaki
ri Akadeemia ja Tartu Ülikool -  
ju ühesama kultuurikoosluse 
osad. Meid ühendab 
univesritase pirntsiip.

Kogu Akadeemia olemasolu 
aja oleme tegutsenud rööbiti ja 
lõimunult -  on enesestmõiste
tav, et meie oleme toetunud 
oma töös ülikoolile. Enamik 
Akadeemia kaasautoreid on nii 
või teisiti Tartu Ülikooliga seo
tud: olgu nad siis tegutsevad 
professorid või meie rahvusüli- 
kooli vilistlased. Samas on Aka
deemias ilmunu mitmete õppe
jõudude loengu- või seminari-

materjaliks.
Sestap on see lihtsalt loomu

lik asjade käik, kui ilmub Tartu

Ülikoolile ektsra pühendatud 
erinumber. Akadeemia 12/
2002 on üles ehitatud aima 
materist võrsunud või siin töö
tanud maailmanimega teadlas
te artiklitele (Jäsche, Baer, 
Ostwald, Puusepp, Lippmaa, 
Lotman, Õim), mida raamivad 
kahe ajastu rektorite prof 
Aaviksoo ja prof Parroti vaated 
ülikooli asjadele 1802 ja 2002.

Olgu siis meie erinumber üli
kooli tähtpäeva-aasta väikeseks 
lõpptähiseks, millega Akadee
mia tahab oma aima matent 
meeles pidada.

Esmaspäeval, 16. detsembril 
kell 17 esitleme värsket Aka
deemia numbrit TÜ Kunsti
muuseumis.

Liis K ängsepp
TÜ ÜE teabetoimkonna liige

Esindus valis uueks esime
heks molekulaar- ja raku
bioloogia instituudi geneeti
ka magistriõppe tudengi Ma
dis Tõnsi.

Tema poolt hääletas 15 esin
duse liiget. Oponendi Margus 
Tsahkna poolt andis hääle 13 
liiget. Päevakoiras olnud umb- 
usaldused läbi ei läinud.

Sotsiaaltoimkonna uueks esi
meheks valiti filosoofiatudeng 
Laura Paide, kelle poolt hääle
tas 15, vastu oli 11 kohalolnut. 
Sotsiaaltoimkonna eelmine esi
mees Airi Neve astus ajapuu
duse tõttu tagasi.

Umbusaldust avaldati kul-

tuuritoimkonna esimehele Kairi 
Saarele, integratsioonitoimkon- 
na esimehele Alan Adojaanile, 
teabetoimkonna esimehele 
Matti Oravale ja majandustoim- 
konna esimehele Hanno 
Nilovile. Kõik umbusaldusaval
dused kukkusid läbi -  Saare 
umbusaldamise poolt hääletas
13, vastu 15; Adojaani umb
usaldamise poolt 13, vastu 15; 
Orava umbusaldamise poolt
11, vastu 17; Nilovi umbusal
damise poolt 12, vastu 16.

Haridustoimkonna uue esi
mehe valimised toimusid kahes 
voorus. Esimeses voorus sai 
Alari Vainomees 14 poolthäält 
ja Alo Raun 13 poolthäält. 
Vainomees sai teises voorus 16 
poolt-ja 10 vastuhäält.

19. detsembril kell 14 avatakse 
TÜ Ajaloo Muuseumis kirjutus
masinate näitus.

Näitusel kajastatakse kirju
tusmasinate ajalugu alates ma
sina arengu algusaastatest vii
maste elektrooniliste mudelite
ni. Näha on 32 kirjutusmasina 
tüüpi. Näitust ilmestavad fotod 
kõige esimestest, näiteks puust 
valmistatud kirjutusmasina
test, 19. ja 20. sajandi büroo
ruumidest, kantseleitarvetest.

R E K T OR I  U US-  
A A S T A V A S T U V Õ T T  

Ü L I K O O L I  
T Ö Ö T A J A T E L E

2. jaanuaril kell 17 ajaloo 
muuseumi valges saalis

Palume teaduskondadel 
ning haldus- ja tugistruk
tuuri üksustel teatada osa
võtjate arv teabetalitusse 
hiljemalt reedeks, 27. det
sembriks tel 375 509 või e- 
posti aadressile leeni@ut.ee.

mailto:leeni@ut.ee
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Preemia professor 
Jaan Elkenile
ES Sadolini ASi tänavuaastase 
kunstipreemia sai maalija, TÜ 
maalikunsti professor Jaan 
Elken.

Kunstipreemiaga kaasneb ka 
auhinna pälvinud kunstniku 
töid esitlev kalender.

Sadolin annab kunstipree
miat välja 1995. aastast.

Rein Ruutsoo 
kaitses Soomes 
doktoriväitekirja
10. detsembril kaitses TÜ pro
fessor Rein Ruutsoo Lapi Üli
koolis väitekirja “Civil society 
and nation building in Estonia 
and the baltic states” . Väitekiri 
iimus soomlaste toel 429lehe- 
küljelise raamatuna (trükiarv 
500).

Töös vaatleb Ruutsoo iseseis
vuse ning kodanikuühiskonna 
taasteket Balti riikides 20. sa
jandil. Ruutsoo leiab, et Balti 
riikide iseseisvumise juured 
peituvad riikide moderniseeri
mises 19. ja 20. sajandi vahetu
sel, mis tõi neid läänemaailmale 
lähemale. Kodanikuühiskonna 
kehv tase tänapäeva Balti riiki
des näitab aga, et nõukogude 
võim suutis edukalt lõhkuda 
eelmise iseseisvusega tekkinud 
ühiskonna.

Openendiks oli Helsingi Üli
kooli sotsioloogiaprofessor Ris
to Alapuro. Rein Ruutsoole anti 
filosoofiadoktori kraad sotsio
loogia erialal.

Esindus toime
tulekutoetustest
Esinduse sotsiaaltoimkonna 
esimehe Laura Paide sõnul on 
Tartus juba oktoobris otsa saa
nud toimetulekutoetuste raha 
väljamaksmine tudengitele 
peatunud.

Linn taotles riigilt puudu- 
olevat raha 12 miljonit krooni, 
eraldati aga kõigest 3,6.

Riide ütles, et tudengid on 
viinud oma taotlused sotsiaal- 
abiosakondadesse ja neid on 
seni ka vastu võetud. “Ometi ei 
maksta ka sellest napist eraldi
sest tudengeile toetust, kuna 
Tartu linn on pöördunud Riigi
kohtu poole, et pärida täpselt 
järele, kas ühiselamus elavatele 
tudengitele on toimetulekutoe
tuse maksmine õigustatud või 
mitte. Juhul kui linn saab posi
tiivse vastuse, siis tekib ka 
õiguslik alus riigÜt puuduolev 
raha saada,” selgitas Paide.

Puudust tundval tudengil 
soovitab esindus viia taotluseks 
vajalikud dokumendid ikka sot- 
siaalabiosakonda, ehk saab ta
gantjärele raha kätte.

Toetused 2003
Värskelt vastuvõetud sotsiaal
hoolekande seaduse muudatu
sed loevad toimetulekutoetuse 
määramisel kuni 24aastased 
Õpilased ja üliõpilased vanema
te ülalpidamisel olevateks, sõl
tumata sellest, kas õppurid ela
vad koos vanematega või mitte.

Erandina ei loeta vanemate 
ülalpeetavateks õpilasi ja üli
õpilasi, kes on abielus või kellel 
on lapsed. Selle muutusega 
kaob paljudel tudengitel õigus 
taotleda toimetulekutoetust.

Toimetulekutoetuste asemele 
alternatiive (õppetoetustesüs- 
teem) pakutud pole. Seega soo
vitab esindus tudengile: “Aita 
kaasa oma huvide eest seismi
sel -  mine valima, anna allkiri 
iihiskirjale, osale Eesti Õliõpi- 
laskondade Liidu kampaanias 
„Tudeng, pööra seis enda ka- 
suks“”.

•  •

TU Kirjastus teenib ülikooli huve
Vaiko T igane
TÜ Kirjastuse direktor

TÜ Kirjastuse raamatud on 
varsti kättesaadavad ka 
Amazon.convis.

Lõppeva aasta suurimaks 
võiduks peame oma esimese 
üldhariduskooli õpiku “Psüh
holoogia gümnaasiumüe” välja
andmist, mille eest oleme tänu
likud selle 16 autorile eesotsas 
initsiaatori prof Jüri Alliku ja 
toimetaja Marika Raugiga.

Saime hea praktika nii võist
lemisel suurte kogemustega 
õpikukirjastustega kui ka käsi
kirja riiklikule õppekavale vas
tavuse kinnitamise keerukates 
protseduurides. 2500 tiraažiga 
õpik on läbi müüdud, konku
reeriv õpik aga pole veel ilmu
nudki.

Kuigi kirjastuse missioon on 
õppejõudude õppe- ja teadus
publikatsioonide kirjastamine, 
peame gümnaasiumiõpikute 
kirjastamist oma tegevuse loo
mulikuks osaks. Kasutamata on 
aga õppejõudude osalus sellise 
õppekirjanduse loomisel.

Aasta jooksul oleme välja 
andnud 40 raamatut, millest 
võiks esile tuua prof Marju Lau
ristini ja prof Mati Heidmetsa 
koostatud “The Challenge of 
the Russian Minority”, Endel 
Tulvmgu “Mälu”, prof Peeter Vi
halemma koostatud “Baltic Me
dia in Transition”, tõlkeraama
tuid “Eetika meditsiini argipäe
vas”, “Arengupsühholoogia 
alused”, sariväljaandeid “Inter- 
litteraria” jm.

Käsikirjade
eelretsenseerimine

Hea meel on ka sellest, et oleme 
suutnud täita doktoriväitekirja
de ja arvukate väiketrükiste tel
limused valdavalt tellija soovi
tud tähtajaks.

Kirjastamise sisulise poole 
parandamiseks alustasime lõp
peval aastal käsikirjade eelret
senseerimisega, mis kokkuvõt
tes peaks kasulik olema nii 
autoritele kui ka ülikooli ja kir
jastuse mainele.

Raamatute müüki oleme in
tensiivistanud eelkõige meie 
koduleheküljelt raamatute tel
limise võimaluse pakkumisega, 
samuti raamatupoodidega 
paindlikuma opereerimise tule
musena. Õppeaasta lõpuni kes
tab ülikooli raamatupoest meie 
kirjastuse raamatute ostnute 
vahel auhinnamäng, kus loosi-

TU K I R J A S T U S

• 2001. a aprillist äriühing
• 13 töötajat
• käive 2002. a ca 6 mln 

krooni
• 2002. a välja antud ca 40 

raamatut

me välja hulgaliselt auhindu.
Välisturgudele sobivate raa

matute osakaal on meil veel 
ääretult väike ning ei ldrjastus 
ega autorid ole rahul nende 
müügi ja tutvustamisega. Olu
korda peaks parandama peat
selt sõlmitav leping maailma 
ühe suurima raamatumüügi 
portaaliga Amazon.com.

Kliendid rahul, 
töötajad mitte

Finantsnäitajatest rääkides loo
dame ka selle aasta lõpetada 
väikese kasumiga. Aasta jooksul 
oleme investeerinud tarkvara 
uuendamisse, töötajate kooli
tusse, seadmete hooldusse ja 
reklaami ca 200 tuhat kr.

Tunneme pidevalt huvi auto
rite ja tellijate soovide vastu. 
Korraldasime hiljuti ankeetkü
sitluse. Valimiks olid teaduskon

dade kõigi tasandite juhid ja 
kirjastuse senised, aga ka po
tentsiaalsed autorid-kliendid.

Tervikuna on rahulolu kirjas
tuse tegevuse, teenuste, kvali
teedi ning tähtaegadega aasta
aastalt suurenenud, andes 
praegu 5pallisel skaalal koond
hindeks 4,3 (möödunud aastal 
4,2). Kirjastuse töötajate 
koondhinnang on vaid 3,4.

Meie autorkond jaguneb 
suurtes piirides kaheks -  üks 
osa on rahul kirjastuse praegu
se tegevusega ülikoolis ja Eestis, 
teine osa aga eelistaks kirjastu
se esmase rollina publitseeri
mist rahvusvahelisel tasandil. 
Kuid vastustes esineb ka jahma- 
tamapanevaid seisukohti.

Nii näiteks arvab üks vastaja, 
et kirjastus ei maksa autoreile 
honorare, aga “teised õpikukir- 
jastused ju maksavad hästi”. 
Oleme autoritega alati kokku
leppe leidnud ja neid võimalu
sel honoreerinud, tihtipeale ise 
kasumit saamatagi. Mis puutub 
aga nn õpikukirjastuste hono
raridesse, siis lOtuhandese ti- 
raaži puhul on suurena tundu
vad honorarid, arvestades ko
gukasumit, tegelikult isegi väi

kesed. Meie keskmised tiraažid 
on lähtuvalt väljaannete spet
siifikast vaid 500 eksemplari.

Olukorras, kus Eestis terviku
na ilmub iga päev 10 raamatut, 
ei ole neile ostjate leidmine liht
ne. Kirjastus ei eelista ühe raa
matu müümist teisele -  otsusta
ja on ikkagi tarbija ja vastu ostja 
soovi ei saa talle ju midagi 
müüa, isegi hind ei ole argu
mendiks. Ja nagu küsitlusest 
selgub, on ostja esimeseks vali
kukriteeriumiks autor ja raa
matu sisu, seejärel hind ning 
lõpuks kirjastus.

Plaanis mitmed 
uuendused

On vastajaid, kelle väitel saab 
teenuseid mujalt odavamalt. 
Oleme nõus ja teame ka põhju
si, kuid nagu ülikool, on ka kir
jastus legaalne maksumaksja. 
Mitte kunagi ei hakka meie tee
nused olema odavaimad.

Mitmetel juhtudel pärineb 
vastaja kuvand aastatetagus
test kogemustest. Soovitan 
meid külastada ja tutvuda 
koostöövõimaluste.

Praegu on TA kirjastus Eesti 
ainuke teaduskirjastus, mis an

nab välja 10 perioodilist tea- 
dussarja ning aastas ka mõne 
üksiku raamatu, olles seejuures 
täielikult riigi dotatsioonil. TTÜ, 
TPÜ ja EPMÜ vastavad struk
tuurid tegelevad peaasjalikult 
vaid oma õppevahendite trüki- 
ettevalmistusega. Väliskõrgkoo- 
lides on kasutusel peamiselt 
kaks lahendust: kas riigieelar
veline kirjastus või äriühinguna 
tegutsev trükikoda. Seega on 
tänane TÜ Kirjastus suhteliselt 
ainulaadne ettevõte, mis tege
leb ka raamatute müügiga.

Korrastame ka sariväljaan- 
ded, et igaühel oleks toimetus
kolleegium ning retsensentide 
võrgustik.

Samuti üritame korrastada 
ülikooli sümboolika kasutamist 
trükistel. Loomulikult ei ole kir
jastuse võimuses midagi keela
ta või nõuda, küll aga pakkuda 
mugavamaid ja standardseid 
lahendusi. Kokkuleppel teabe
talitusega on praegu etteval
mistamisel ülikooli sümboolika
ga mapid, kaaned jmt.

Koostöös raamatupoega loo
dame leida koha spetsiaalsele 
riiulile, kus oleksid koos kõik TÜ 
Kirjastuse raamatud.

Dots Martin Kutmani 
100. semester ülikoolis
M are Vene
Kehakultuuriteaduskonna 
dekanaadi juhataja

10. detsembril täitus Tartu 
Ülikooli kergejõustikuõppe- 
jõul ja treeneril dotsent Mar
tin Kutmanil sajas semester 
Tartu Ülikoolis.

Ja mitte ainult sajas semester, 
vaid ka 50 aastat tööst Tartu 
Ülikoolis.

Martin Kutman on andnud 
olulise panuse spordispetsialis
tide koolitamisse ning kerge
jõustikutreenerite ettevalmis
tamisse. Praegu töötab ta üli
kooli spordiklubis treenerina 
ning on mittekoosseisuline õp
pejõud.

Martin Kutman on tegev ol
nud ülikooli spordibaaside väl
jaarendamisel Tartus ja Kääri
kul. Praegustest õpilastest on 
väljapaistvaim Maidu Laht, kes 
kuulus sellesuvistel Euroopa

Martin Kutman.

meistrivõistlustel uue Eesti re
kordi püstitanud ja 10. koha 
saanud 4xl00m teatemees- 
konda. 1976. aastast on Kut
man Eesti teeneline treener. 
Martin Kutman on 2002. aasta 
parim treener Tartus.

Martin Kutmanni autasustati 
Tartu Ülikooli medaliga.

UT K U S I B

Mis juhtus ülikooli 
arvutivõrguga?
Vastab infotehnoloogia osa
konna juhataja Andres Salu:

Esmaspäeva hilisõhtul kell 
pool 12 läks Lossi tänava põhi
list võrgusõlme toitev elektri- 
kaitse läbi ja UPS ei saanud 
enam toidet. Kõik süsteemid 
läksid akude peale.

Esimese teate sai Otto Teller
10 minutit pärast poolt 12. Al
gul arvasime, et on voolukat
kestus ja vool tuleb kohe tagasi. 
Kui järgmise 10 minuti jooksul 
tuli ikka veel teade, siis pidi juba 
midagi väga tõsist juhtunud 
olema. Mehed olid pool 1 kohal. 
Selleks ajaks olid UPSi akud 
tühjad ja kõik süsteemid olid 
seisma jäänud. Kogu võrgu
seadmete ja ka serverite konfi
guratsioon oli sassis. Öösel kella 
kolmeks saadi põhiosa käima, 
aga ATMi võrk ei saanud.

Teisipäeval pandi liinid teisiti

käima ja majades tõsteti kaab
leid ümber, et Biomeedikum ja 
Tähe tn olulised majad võrku 
saada. Võrk saadigi käima, ser
veritega oli veel probleeme. Kol
mapäeval hakkasid elektronkir
jad liikuma, kuigi väga aeglaselt 
ja nad hakkasid kuhjuma.

Peahoone serveriga raud.ut. 
ee on kõige hullem lugu, pöör
dusime abi saamiseks isegi 
Microlink Süsteemide poole, 
kuid ka nemad ei osanud viga 
leida. Oletame, et serverite va
heline liiklus on sassis. Kol
mapäeva lõunaks oli selge, et 
madli)a raua vaheline liiklus on 
ühtepidi 10 korda aeglasem. 
Loodame, et asi iga päevaga pa
raneb.

Taolist olukorda saaks välti
da, kui saaksime osta elektrige- 
neraatori, mis käivitub siis, kui 
põhitoitevool katkeb.

U U D I S E D

Estraveli reisisihi 
stipendium
Reisifirma Estravel ja TÜ Siht
asutus asutasid stipendiumi, 
mille eesmärk on toetada tea
duskondade vahetusüliõpüaste 
õppe-ja teadusreise, kui reisisi- 
hiks on TÜga lepingulises suh
tes olev ülikool.

Reisisihti jõudmiseks ja Tar
tusse naasmiseks vajalikku sti
pendiumi makstakse välja ka 
noorteaduritele kuni 41. aasta
seks saamiseni, kui taotluses on 
eeskujulikult põhjendatud ees
märgid ning välja toodud ma
janduslik olukord.

Sihtasutuse juhatuse liige 
Indrek Mustimets ütles, et mida 
rohkem TÜ üliõpilased ja tööta
jad Estraveli teenuseid kasuta
vad, seda suurema stipendiu
mifondi väljamaksega võivad 
tudengid arvestada.

Stipendiumikonkurss kuulu
tatakse välja ajalehes Univer
sitas Tartuensis vähemalt kuu 
enne taotluste laekumise täht
aega.

TÜ  Kirjastuse küljendajad Tiia Ilus ja  Aive Ottep ning kujundaja Aita Linnas. KRISTJAN KALJUND
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Lääne ja Ida paradigmad 
kohtusid Moskvas
P ille  V eng erfe ld t
Meedia ja kommunikatsiooni 
õppetooli projektijuht

Moskva Riiklikus Ülikoolis 
toimus kongress, millega 
vene ajakirjandusuurijad tä
histasid 300 aasta möödu
mist venekeelse ajakirjan
duse algusest.

Koos Euroopa Kommunikat- 
siooniuurijate Konsortsiumiga 
liideti üritusele juurde ka rah
vusvaheline konverents massi
meediast ja kommunikatsioo
nist ©ühiskonnast 21. sajandil.

Selline kahe konverentsi liit
mine ei andnud aga soovitud 
tulemust kahe kommunikat- 
siooniuuringute ajajärgu sisuli
ses lähendamises, sest inglis- ja 
venekeelses teadusruumis hai
gutav lõhe jooksis läbi nii ini
meste kui ka teemade vahelt.

Eravestlustest selgus, et 
@ühiskonna seis Venemaal ei 
ole põrmugi roosiline. Kuigi
2001. aastaks oli Internetti ka
sutanud kokku 18 miljonit ini
mest, 8 miljonit neist pidevat 
kasutajat, olid umbes pooled 
neist linnades ja tervelt viiendik 
Moskvas. Kokku on Interneti 
kasutajaid 8% elanikkonnast, 
selles osas on Eesti (ligi 40%) 
kaugel ees.

Kuna ingliskeelseid töörühmi
oli planeeritud suuremale hul
gale esinejatele, kui neid reaal
selt viisa ja muude raskuste tõt
tu kohale jõudis, siis osutusid 
ingliskeelsed töögrupid väikes
teks ja seda enam elavama dis
kussiooniga ringideks. Ja kuigi 
ka ingliskeelses seltskonnas oli 
Vene meedia ajaloo töörühm,

läheneti siiski üldiselt seisuko
halt, et uue meedia arengu ja 
võimaluste uurimiseks tuleb ka
sutada uusi lähenemisi ja uusi 
mõtteviise neid vanadega kom
bineerides.

Küsimustering, mille kaudu 
nii uut kui ka vana meediat 
ingliskeelsetes sektsioonides la
hati, oli laiem ja pakkus huvita
vaid lähenemisi mitme erineva 
aspektide kaudu. Siinkirjutaja
le vahest ehk huvitavaimat dis
kussiooni pakkus keeletemaati- 
ka, mis suurt Venemaad ja väi
kest Eestit sobilikult ühendab. 
Nimelt on mõlemal riigil vajalik 
leida viis, kuidas inglise keele 
domineerimisega uue meedia 
ruumis toime tulla. Automaat- 
tõlge, keeletehnoloogiad, oma
keelse Internetikeskkonna 
arendamine on vaid väike osa 
nendest märksõnadest, mis 
konverentsil kõlama jäid, kuid 
ühine oli veendumus, et multi- 
kultuursus ja paljukeelsus 
peaksid olema tulevikus Inter
neti märksõnadeks ja et eri 
valdkondade teadlased peaksid 
tegema keelebarjääride ületa
miseks pingutusi. Infoühiskon
na uurimused on eri riikides 
näidanud, et 9 inimest lOst 
sooviks kasutada Internetti 
omakeelse keskkonnana.

Keelebarjääride tehnoloogili
ne ületamine aga võimaldaks 
riikidel, sõltumata nende suu
rusest, võrdselt infoühiskonnas 
osaleda ja sellest ka kasu saada. 
Suhteliselt suur huvi kongressi 
vastu annab aga tunnistust sel
lest, et Lääne ja Ida teadlased 
soovivad vastastikuseid barjää
re ületada.

TÜ R A A M A T U P O O D  S O O V I T A B

Kinkekaardid 100, 200 ja 500 krooni väärtuses!!!

Pühade ajal oleme avatud:
22.12.02 10 -16 26.12.02 suletud
23.12.02 9-19 31.12.02 9-15
24.12.02 9-17 01.01.02 suletud
25.12.02 suletud
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Tartu Ülikooli Raamatukogu 
esineb taas kirjastajarollis, es
makordselt aga ilukirjanduse 
väljaandjana.

Ürgar Helvese (Jüri Ehl
vest), Jan Kausi, Kaur 
Kenderi, Mart Kivastiku, Ma
dis Kõivu, Kadri Kõusaare,
Aare Pilve, Kerttu Rakke, Too
mas Raudami, Olev Remsu,
Peeter Sauteri, Tarmo Tederi,
Jaan Undusld, Mati Undi, Berk 
Vaheri, Arvo Valtoni ja Ervin 
Õunapuu lahkel osalemisel on 
valminud kogumik nimega 
“Puudutus”.

Kõik autorid on omal viisil 
sidunud oma jutustuse, draa
ma või poeemi Tartu Ülikooli Raamatukoguga. Lugudes on nii 
filosoofilist mõtiskelu, dramaatikat ja tõsist arutelu kui ka anek
dootlikke, koomilisi situatsioone. Kokku 184 leheküljel 17 erine
vat vaatenurka.

Raamatu esitlus toimub täna TÜ Raamatukogu kataloogisaa
lis. Esitlusel mängib Tartu Üliõpilasteater Mart Kivastiku ohu- 
draamat “Raamatukogufantoom”.

“Puudutus” tähistab ühtlasi raamatukogu 200. juubeliaasta 
lõppemist.

U U D I S E D

Madis Kõivule 
elutööpreemia
Tartu Ülikooli audoktor, füüsi- 
kateoreetik, filosoof ja kirjanik 
Madis Kõiv sai Eesti Rahvuskul
tuuri Fondi elutöö tänuauhinna 
koos 50 OOOkroonise stipendiu
miga. Madis Kõiv on töötanud 
ülikoolis õppejõuna ja olnud ka 
vabade kunstide professor.

Elutööpreemia said ka näitle
ja Linda Rummo ja dirigent 
Erich Kõlar.

EPMÜ rektori kan
didaatide debatt

Paul Cobley (keskel) küsis kolleegidelt Kalevi Kullilt ja Mihhail Lotmanilt nõu, mida 
enda toimetatud raamatu “Communication Theory Reader” uues trükis muuta.

KRISTJAN KALJUND

Paul Cobley: Teil on 
tasemel semiootika
Kaie Kotov
TÜ semiootika doktorant

19. ja 20. novembril külastas 
Tartut briti semiootik Paul 
Cobley, kelte sulest on ilmu
nud sel aastal ka eesti kee
les avaldatud “Juhatus se
miootikasse”. Cobley on 
praegu üks tunnustatumaid 
semiootikuid maailmas, Tar
tus pidas ta kolm loengut ja 
ühe seminari.

Semiootikat on sageli kriti
seeritud -  et ta on eluvõõras, 
et semiootiline meetod kui 
selline puudub, et tal puudub 
rakendus. Mõned kuulutavad 
semiootika koguni surnuks. 
Millised on Teie arvates se
miootika väljavaated?

Kui ma viibiksin esimest kor
da Tartus ning peatuksin majas, 
mida parajasti renoveeritakse, 
oleks Tartu elanikud üsna põh
jendatult pahased, kui ma käik
sin ringi ja räägiksin igale ette- 
juhtujale: “Ärge minge Tartus
se, seal on liiga palju tolmu ja 
telliseid ning kõikjal haiseb vär
vi järele.” Semiootika areneb pi
devalt ning sellest tuleb aru 
saada kogu tema ulatuses.

Need, kes väidavad, et se
miootika on sumud, peavad 
seda ennekõike teatud “tota- 
liseerivaks süsteemiks”. Selli
sed süsteemid on praegu põlu 
all, samas ei arva ma, et semioo
tika oleks üks neist. Me võime 
täheldada distsipliinide killus
tumist, mis võib olla seotud 
postmodernismile iseloomulike 
killustumistega.

Killustunud perspektiiv tee
nib paljude meelest ideoloogia 
kritiseerimise eesmärki. Arva
takse, et semiootika ei ole sel
leks võimeline. Minu meelest on 
taoline arusaam ekslik. Semioo
tikas on loodud käsitlusi, mis on 
palju kriitilisemad, praktilise
mad ning tulemusrikkamad kui 
killustunud perspektiivid.

Milline võiks olla Tartu kul- 
tuurisemiootika roll kultuu
riteooria ja kommunikat
siooniteooria kontekstis?

Lähtun ennekõike Juri Lot- 
mani tööde mõjust. Isegi kui 
võtta arvesse vaid tema inglise 
keelde tõlgitud töid, võime me 
osutada töödele, kus ta tegeleb 
“klassikaliste” meediauuringu
tega, mis oma lähenemiselt on

üsna samased Toronto kool
konna ja Marshall McLuhani 
töödele; töödele, kus ta tegeleb 
kirjanduse ja filmi analüüsiga; 
töödele, kus ta tegeleb “kultuu
riteooriaga”; töödele, kus ta te
geleb kommunikatsiooniteoo
riaga ning “modelleerivate süs
teemide teooriaga”. Kadunud 
Thomas A. Sebeok ja Marcel 
Danesi väidavad, et viimane 
võib kujutada endast semiooti
ka tulevikku. On hästi teada, et 
Sebeok lähtus “modelleerimi
se” mõistest, mis pärines Lot
manilt, seda mõistagi ajapikku 
kohandades. Kohates kommu
nikatsiooniteoorias või kultuu
riuuringutes mõnd head ideed, 
tuleb sageli möönda, et Lotman 
on selle juba välja käinud.

Ei ole mingit kahtlust, et Tar
tus on ka tugev biosemiootiline 
suund ning sugugi mitte seetõt
tu, et Jakob von Uexldill või Karl 
Ernst von Baer on endiselt olu
lised. Kuid siinne kultuuriteoo
ria ning viis, kuidas Tartu Üli
koolis on korraldatud loengute 
andmine ning administratiivne 
struktuur, annavad mõista, et 
semiootika osakond on lääne 
humanitaarteadustes uuen
duslikul ja juhtival kohal.

Euroopas on esile kerkinud 
terve rida firmasid nagu 
Semiotic Solutions või 
Semiosphere™. Annab see 
märku semiootika kasvava
test rakendusvõimalustest?

Oma nimes otseselt semiooti
kale viitavate firmade arv on 
kasvanud, ennekõike turu- 
uuringutes ning eriti brändi- 
kujunduses. Nende firmade 
osanikud on tõenäoliselt osale
nud semiootika loengutes. Ka 
on semiootilise analüüsi raken
duslikke aspekte (vastandatu
na ideoloogilistele ja kriitilistele 
aspektidele) viimasel ajal roh
kem rõhutatud.

Nii et semiootilisele haridu
sele on rakendus olemas?

Teatud mõttes on “rakendus- 
semiootika” ja semiootika vahel 
samasugune seos nagu tehno
loogia ja teaduse vahel. Mulle ei 
meeldiks sugugi olukord, kus 
semiootika muutuks meetodiks, 
mida lihtsalt kasutatakse ma
janduslikes uuringutes kindlate 
vastuste saamiseks. Kui “raken- 
dussemiootika” hakkab juhin
duma kitsalt instrumentalistli-

kest eesmärkidest, siis ei ole see 
enam semiootika.

Milline on semiootika roll 
(kõrg) hariduses?

Õppejõu üks esimesi ülesan
deid on harjutada üliõpilasest 
välja arusaam, et õppimine tä
hendab faktide omandamist. 
Selline lähenemine on valdav 
põhi- ja keskkoolis. See pakub 
seletusi, seadusi, kokkusobivate 
osade süsteeme, meenutades 
pisut 20. sajandi alguses levi
nud arusaama teadusest, mille 
kohaselt annab keerukate prot
sesside osadeks lahutamine 
nende “täieliku” seletuse. Lää
ne koolihariduse “klassikaline” 
füüsika on selle heaks näiteks, 
samas kui kvantteooriat ei ole 
võimalik taolisel viisil õpetada 
ning seetõttu ei kõnelda sellest 
tundides kuigi sageli.

Võime rääkida kaht tüüpi õp
pimisest: “süvaõppest” ning 
“pinnapealsest” õppest. Süva
õpe tähendab oskust eristada 
tõestust ja argumenti, siduda 
teoreetilisi ideid igapäevase ko
gemusega, seostada eelnevaid 
teadmisi uutega. Teisel juhul te
geleb üliõpilane faktide kriitika
vaba kuhjamisega, käsitleb iga 
ülesannet kohustusena ning ei 
suuda eristada põhimõtteid 
näidetest. Teisest strateegiast 
lähtuv tudeng on kõrgharidus- 
süsteemis vähem edukas ning 
õppimise suhtes oluliselt vastu- 
panuvõimelisem.

Ülikooli astumise ja lõpetami
se vahel mõtlemises toimuva
test muutustest olulisim on 
dogmaatiliste seisukohtade ka
dumine või vähenemine.

Selline areng on semiootikas 
absoluutselt kesksel kohal. 
Nathan Houser on võrrelnud 
õppimisprotsessi semioosiga, 
märgiprotsessiga. Lootus jõuda 
lõpliku tähenduseni on siin 
sama väike kui õppija lootus 
saada lõplikke vastuseid. Oluli
ne on aru saada, et alati kerkib 
esile uusi küsimusi. Taoline lii
kumine, mis on nii oluline kõrg
haridusele -  õppida, kuidas Õp
pida -  iseloomustab ka semioo
tikat. Kuniks seda protsessi ei 
mõisteta, ei ole võimalik se
miootilist modemist omandada.

Näib, et Euroopa riikide valit
sused on hakanud 21. sajandi 
künnisel sellest aru saama, elu- 
kestva õppe tähtsuse rõhutami
ne on selle üheks märgiks.

UT toimetus ei mallanud oodata 
EPMÜ rektori kandidaatide de
batti ja kuulutas selle juba eel
misel reedel toimuvaks. Tegeli
kult astuvad nad rahva ette 
täna kell 14 EPMÜ aulas.

Rektori kandidaadid on TÜ 
zooloogia ja hüdrobioloogia ins
tituudi erizooloogia prof Alar 
Karis, EPMÜ teadusprorektor 
prof Lembit Nei ja EPMÜ met
sandusteaduskonna dekaan 
prof Hardi Tullus.

TÜ erizooloogia prof Alar Ka
ris on EPMÜ vilisüane, tema 
kandidatuuri esitas emeriit
professor veterinaariadoktor 
Nikolai Koslov, kes oli 1977- 
1988 EPA rektor.

Debatti juhib majandus- ja 
sotsiaalteaduskonna raamatu
pidamise ja rahanduse insti
tuudi juhataja dots Jüri Leht
saar.

UT toimetus teatab
UT ilmub sel aastal veel 20. 
detsembril, uue aasta 1. num
ber reedel, 10. jaanuaril.

Kes soovivad 20. detsembri 
lehes veel midagi avaldada, võt
ku kiiresti ühendust.

Viimase UT vahel ilmub ka 
21eheküljeline TÜ aastakrooni- 
ka. Kellel on lisada midagi olu
list, millest UT pole kirjutanud, 
palume teada anda hiljemalt 
esmapäevaks, 12. detsembriks.

Samuti ootame infot ülikooli 
juubeliks valminud trükistest, 
suveniiridest jm.

R A A M A T U K O G U
K A L E N D E R

TÜ Raamatukogu 2003. aas
ta kalender “Rara bibliothe- 
cae kalender 2003” on val
minud samanimelise näituse 
materjalide põhjal. Kalender 
on müügil Postimehe Raa
matuäris, Tartu Ülikooli Raa
matupoes, Mattieseni raa
matukaupluses, Apollo raa
matupoes ja kirjastuse Var- 
rak müügipunktis ülikooli 
raamatukogu fuajees.

http://www.ut.ee/Raamatupood


4 UNIVERSITAS TARTUENSIS 13, detsember 2002

Õ N N I T L E M E

Anne Parmasto 50
Täna tähistab oma esimest juu
belisünnipäeva filosoofiatea
duskonna kunstide osakonna 
juhataja, Eesti Maalikunstnike 
Liidu juhatuse liige ja kunstnik 
dots Anne Parmasto.

Anne Parmasto lõpetas 1981 
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi 
maali eriaial, tai sai ka teatri
kunstnik! kvalifikatsiooni. See
järel algas õppejõutöö Tallinna 
Pedagoogilises Instituudis joo
nistamise ja joonestamise ka
teedris ning 1998. aastast TÜs.

Aktiivse administratiivtöö ja 
õppejõu kohustuste kõrvalt on 
Anne Parmasto olnud ka loo
minguliselt tegev, mida näita
vad rohked osavõtmised grupi
näitustest ja isikunäitused.

Tänuväärt ettevõtmised on 
olnud seotud ühiskondliku te
gevusega, sh maalikunsti eriala 
üliõpilaste ja Riia Kunstiaka
deemia ühisnäituse korralda
mine.

Parmasto töö maalikunsti õp
petooli osakonna juhatajana 
on olnud kaheldamatult silma
paistev. Ta on aidanud luua ja 
hoida meie ülikooli ja kunstide 
osakonna head mainet.

Suurepärase õppejõu ja hea 
suhtlejana oskab ta kunstiüli-

õpilasi inspireerida ja julgusta
da, ta on võitnud oma üliõpilas
te usalduse ja respekti.

Läbi raske enesekriitilise töö 
ja pidevate muutuste oleme tä
naseks saavutanud homogeen
se, hästi funktsioneeriva, ühi
seid eesmärke ja kõrget taset 
hindava osakonna, müles suur 
osa on tänasel juubilaril. Selle 
eest meie sügav tänu ning siiras 
soov, et Anne Parmastol jätkuks 
edasiseks veel rohkem taht
mist, jõudu ja edu!

Heade inimeste nimel kunsti
de osakonnast

Rauno Thomas Moss

Professor Mati Abel 60
17. detsembril tähistab oma 60. 
sünnipäeva puhta matemaati
ka instituudi geomeetria ja to
poloogia õppetooli professor 
Mati Abel.

Mati Abel lõpetas TÜ füüsika- 
matemaatikateaduskonna ma- 
temaatikaosakonna 1966. Pä
rast ülikooli lõpetamist töötas ta 
TPIs. 1969-1971 oli aspiran
tuuris TÜs.

1972-1974 töötas ta vanem
õpetaja ja dotsendina TPIs.
1975. aastast tänaseni on tema 
töö seotud Tartu Ülikooliga, alul 
dotsendina, hiljem rakendus
matemaatika labori sektoriju
hataja ja topoloogia õppetooli 
hoidjana ning 2001. aastast 
professorina.

Juubilari väga mitmekesise ja 
viljaka teadustegevuse kesk
mes on olnud summeeruvus- 
teooria topoloogilistes mooduli
tes ja topoloogiliste algebrate 
kirjeldamisega seotud problee
mid, aga ka matemaatika ajaloo 
ja terminoloogia küsimused. 
Uurimistöö tulemused kajastu
vad rohkem kui sajas teadus 
publikatsioonis, millest suur osa 
on ilmunud rahvusvahelise le
vikuga väljaannetes.

Lisaks sellele on Mati Abel ka 
paljude mitmekeelsete mate
maatika oskussõnastike ja “Koo

limatemaatika Entsüklopeedia” 
väljaannete kaasautor.

Mahukas on olnud juubilari 
tegevus ka väljaspool igapäeva
seid ametialaseid kohustusi. Ta 
esindab Eestit Rahvusvahelises 
Matemaatikaliidus, on kordu
valt valitud Eesti Matemaatika 
Seltsi presidendiks.

Mati Abeli eestvõttel viidi 
Eesti noormatemaatikud esma
kordselt rahvusvahelistele ma- 
temaatikaolümpiaadidele.

Soovime juubilarile tugevat 
tervist ning jätkuvat kustuma
tut teotahet!

Kolleegid TÜ puhta 
matemaatika instituudist

Sirley Kodasma 50
Alati abivalmis ja rõõmsameel
set kolleegi, peaarhivaar Sirley 
Kodasmad õnnitlevad esimese 
tõelise juubeli puhul üldosa
konna töötajad.

Jätkuvat indu ja kindlat meelt 
ülikooli tegevuse talletamisel 
järgnevatele põlvkondadele.

Kolleegid üldosakonnast

Õ N N I T L E M E

75

Mihhail Šeljakin,
emeriitprofessor -  19. detsem
ber

60

Mati Abel,
geomeetria ja topoloogia 
professor -  17. detsember

55

Elle Zirk,
raamatukogu postisekretär -  
13. detsember 
Juri Kudrjavtsev, 
dotsent -17. detsember 
Anne Kütt,
õpetajate seminari raamatuko
guhoidja- 17. detsember 
Kersti Vahkal, 
sekretär -  19. detsember

50

Sirley Kodasma, 
ülikooli peaarhivaar - 13. 
detsember 
Anne Parmasto, 
dotsent -  13. detsember

Heli Grünberg,
dotsent -  15. detsember 
Made Torokoff,
Pärnu kolledži lektor -  17. 
detsember

45

Helle Karro,
naistekliiniku juhataja, dotsent
-  14. detsember

40

Ants Kurg,
dotsent -  19. detsember 
Lea Leppik,
ülikooli ajaloo muuseumi 
teadusdirektor -  19. detsem
ber

30

Sergei Džalalov,
Narva kolledži õpetaja -  13. 
detsember

25

Angelika Portsmuth,
erakorr teadur -  18. detsem
ber

kuftuttruidltm

Jaak Aaviksoo -  Ülikooli väljakutsed ja valikud 
Georg Friedrich Parrot -  Kõne Aleksander l-le 
Georg von Raueh -  Tartu Ülikooli juubel -  kas 1982 või 2002? 
Riia literaatide õnnesoovid Tartu Akadeemiale 1632. aastal 
Georg Friedrich Parrot -  Looduse tundmisest ja selle mõjust 

inimkultuurile, vaadatuna niihästi intellektuaalsest kui moraalsest 
küljest

Gottlob Benjamin Jäsche -  Armastus ja usk: Hommikumõtteid 
Minu Sallyle, õndsale 

Karl Ernst von Baer -  Milline vaade elusloodusele on õige? ning 
Kuidas seda rakendada entomoloogias?

Wilhelm Ostwald -  Katalüüsist
Ludvig Puusepp -  Mõningaid täheldusi vaimuhaiguste kirurgilise 

ravi kohta
Teodor Lippmaa -  Uut taimesotsioloogilise nomenklatuuri alalt 
Juri Lotman -  Kultuuri fenomen
Haldur Õim, Madis Saluveer -  Freimid keelekirjelduses 
Peeter Olesk -  Arvustus: Ülalpool arvustust. Tartu ülikooli ajaloo 

küsimusi I—XXXII. (T[R]Ü ajaloo muuseumi materjalid.) Tartu: 
Tartu [Riiklik] Ülikool, 1975-2001.

Matt Ridley -  Genoom: Ühe liigi autobiograafia kahekümne kol
mes peatükis. IX

T E K S T I P A E V
19. detsembril eesti keele õppetoolis ph aud 139

12.15 Raamatu “Tekstid ja taustad. Artikleid 
tekstianalüüsist” esitlus

12.45 Inga Kukk, Eesti asutus suhtleb kodanikuga-  
kodulehekülgede võrdlus

13.15 Ene Vadi, Naise ja mehe rollid reklaamidiskursuses
13.45 Kersti Lepajõe, Intertekstuaalsed suhted 

õpilastekstides
14. 15 Kohvipaus
14.45 Krista Kerge, Ajakirjandusteksti süntaktilise 

keerukuse dünaamika XX  sajandil
15.15 Reet Kasik, Uudistekstide hoiakud
15.45 Kathy Pauk, Konditsionaali modaalsed funktsioonid 

päevalehtede juhtkirjades
16.15 Arutelu ja päeva lõpetamine

TÜ Kirjastuse raamatute

S U U R M Ü Ü K
TÜ Raamatukogus 

18.-19. detsembril kell 11-18

TARTU Ü LIK O O LI
KIRJASTUS

ACTA D IU RN A
13. detsembril kell 14.15-15.45 
esineb ph 139 seminaris “Kee!, 
kommunikatsioon ja kognitiiv- 
sus” prof Krista Vogelberg loen
guga “Viisakus, keel ja kultuur".

13. detsembril kell 16.15 kõne
leb Eetikakeskuses, Ülikooli 7, II 
korrus psühholoogia osakonna 
lektor Maie Kreegipuu teemal 
“ Mida nõuab eetikakoodeks 
psühholoogidelt ja kuidas neil 
seda täita õnnestub?”

13. detsembril kell 17 toimub TÜ 
Õpetajate Seminari aulas Salme 
1a lõpueksam-kontsert, kus se
minari naiskoori ja orkestrit juha
tavad lõpetajad T. Kadarpik, K. 
Kohtla, K. Kutsar, K. Minajev ja
S. Saarniit. Kaastegev M. 
Meumers, klaveri! R. Gross, M. 
Jürgenson ja K. Nuume.

17. detsembril kl 11 algab Liivi 2- 
317 keeletehnoloogia päev 
“Eesti keeletehnoloogia: täna
sed tulemused ja homsed visioo
nid” . Kava: www.cl.ut.ee.

K A ITSM ISED
18. detsembril kell 15 kaitseb 
Lossi 3-426 Anneli Lõuna magist
ritööd “Jüri Truusmann ja teised 
Õigeusklikud haritlased Tallinnas
19. sajandi teisel poolel” magis
ter artium (ajalugu) kraadi taot
lemiseks. Juhendaja prof Tiit Ro
senberg. Oponent lektor Urmas 
Klaas, MA.

19. detsembril toimub Tiigi 78- 
126 magistritööde kaitsmine 
psühholoogia osakonnas: 
kell 10 Ly Kästik “ Individualism- 
collectivism and elementary 
forms of sociality” . Juhendaja 
Anu Realo, PhD. Oponent Aune 
Valk, PhD;
kell 11.15 Annika Tina 
“Contribution of need of 
achievement and avoidance of 
failure to academic achieve- 
ment” . Juhendajad prof Jüri Al
lik, PhD ja Helle Pullmann, MSc. 
Oponent Eve Kikas, PhD; 
kell 12.30 Jeannine Marie 
Ršchards “ Social representa- 
tions of gender in the hidden 
curriculum of school textbooks in 
Estonia and England”. Juhen
dajad Olev Must knd (ped) ja 
Veronika Kalmus, MA (soisiol). 
Oponent Jaan Mikk, dr (ped); 
kell 14 Karin Korv "Algklassiõpi
laste arvutamisoskused ja -vead 
ning nende seosed teksti mõist
mise ja kognitiivsete võimetega” 
(magistriprojekt koolipsühholoo
gia erialal). Juhendaja Eve Ki
kas, PhD. Oponent Kalle Vels
ker, knd (ped).

19. detsembril kell 16.15 kaitseb 
ph aud 234 Kristiina Praakli eesti 
ja soome-ugri keeleteaduse osa
konnas magistritööd "Kui kon
taktis on eesti ja soome keel. 
Soome keele mõjud Tampere 
eesti keeles.” Juhendaja prof 
Birute Klaas. Oponent Tiina 
Söderman (PhD),

20. detsembril kell 10 on magist
ritööde ja -projektide kaitsmine 
germaani-romaani filoloogia osa
konnas Paabelis ruum 103:
Indrek Õisi magistritöö “The 
Concepts of the other 
Contemporary Northern Irish 
and Estonian Fictions”. Juhen
daja Pilvi Rajamäe. Oponent 
Reet Sool;
Agnes Traksmaa magistriprojekt 
“Valik eesti mittetulundusühingu
te ja sihtasutuste nimetusi saksa 
keeles”. Juhendaja prof Karl 
Lepa. Oponent Ruth Niibo, kon- 
verentsitõlke magister;
Riina Mägi magistriprojekt “ Ingli- 
se-saksa-eesti reklaami valiksõ- 
nastik” . Juhendaja prof Karl 
Lepa. Oponent Margot Savi

saar, konverentsitõlke magister; 
Marge Paali magistriprojekt 
"Rahvaloenduse läbiviimise-ala- 
ne eesti-inglise valiksõnastik sta
tistikaametile” . Juhendaja Terje 
Teesalu. Oponent Kaja Kährik, 
MA.
Maie Fedini magistriprojekt 
“ Piibliteoloogiliste mõistete ingli- 
se-eesti valiksõnastik” . Juhenda
ja Siret Rutiku, PhD. Oponent 
Enn Veidi, filoi-knd Info: Miivi 
Kaber, tel 375 228.

20. detsembri! kell 10.15 kaitseb 
Vanemuise 46-301 zooloogia ja 
hüdrobioloogia instituudis Teet 
Krause magistritööd ihtüoloogia 
ja kalanduse eriaial "Siig Core- 
gonus lavaretus maraenoides 
Poljakow Peipsi järves". Juhen
daja prof T. Saat, oponent TÜ 
EMI vanemteadur M. Vetemaa,

20. detsembril kell 13 kaitseb ph 
aud 135 Merit Kase ajakirjandu
se ja kommunikatsiooni osakon
nas magistritööd “ Reklaam kui 
sotsiokultuuriline kommunikat
sioon". Juhendaja Maarja Lõh
mus, PhD. Oponendid prof Pee
ter Torop, PhD, teadur Veronika 
Kalmus, MA.

23. detsembril kell 10 toimub 
keemiaosakonnas Jakobi 2-430 
doktoritööde kaitsmine:
Koit Herodes “Solvent Effects on 
UV-VIS Absorption Spectra of 
Some Solvatochromic Substan- 
ces in Binary Solvent Mixtures: 
the Preferential Solvation 
Model” . Juhendaja prof Ilmar 
Koppel. Oponendid prof Mati 
Karelson ja dots Uldo Mölder; 
Anti Perkson “Synthesis and 
Characterization of Nanostructu- 
red Carbon” . Juhendaja prof 
Mati Karelson. Oponendid prof 
Ilmar Koppel ja vanemteadur 
Uko Maran.

LOENG UD
17. detsembril kell 16-18 toimub 
marksu majas aud 108 Turu üli
kooli sotsiaalpedagoogika dok
tori Kaarina Ranne-Lundmarki 
loeng “ Sotsiaalpedagoogika või
malused peretöös" soome kee
les tõlkega eesti keelde.

18. detsembril kell 16.15 toimub 
ph 227 usuteaduskonna süste
maatilise usuteaduse lektori 
Anne Kulli (PhD) venia legendi 
“ inglitest ja institutsioonidest". 
Info: Inta Ööpik, tel 375 300.

TEATED
Tartu Ülikooli Kirjastuses müügil 
viimased ülikooli jõulukaardid (8 
kr) ning struktuuri raamatud (55 
kr). Info ja tellimine: Merle Piho, 
tel 375 946.

Saadava! viimased ülikooli 2001. 
a aastaraamatud. Info ja tellimi
ne: Leeni Uba, tel 375 509.

16. detsembrist kuni 5. jaanuari
ni 2003 on TÜ Raamatukogus vii- 
visevaba periood.

18. detsembril kell 9.15-9.45 
peab ph aud 227 hommikupal- 
vust Mika Tuovinen, EELK Tartu 
praostkonna vikaardiakon.

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuri
uuringute keskuse I aastaraama
tu esitlus ühes väikese jõulupeo
ga toimub 19. detsembri! kell 18 
Lossi 38 (vana anatoomikum). 
Ootame kõiki uusi ja vanu sõp
ru! Info: www.ut.ee/lekeskus või 
Triin Iva, tel 375 422.

KONTSERT
TÜ Akadeemilise Naiskoori Vilist
laskoori ja EMLS Tartu Mees
koori jõulukontsert on Tartu 
Salemi kirikus laupäeval, 21. det
sembril kell 18. Dirigendid Vaike 
Uibopuu, Alo Ritsing, Made 
Ritsing, Veiko Teekel.

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress:
Ülikooli 18, Tartu 50090

REKLAAMI HINNAD
1/2 lk (194x268 mm) 2700,- Kujundus 20% hinnast

Ülikooli liikmetele kuulutused ja 
reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680,051 42 300 1/4 lk (131 x194 mm) 1500.- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92 x 64 mm) 500.- Kuulutuse rida 5.- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1/24 lk (44 x 64 mm) 250,- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.

http://www.cl.ut.ee
http://www.ut.ee/lekeskus
mailto:ajaleht@ut.ee
http://www.ut.ee/ajaleht
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Hea 
ulikoolipere!

Põhjamaine pimedus on kohe-kohe 
oma tagasikäiku leidmas ning 
jõuluaeg ja aastavahetus ukse ees.

Jõulude ja uue aasta ootamine 
peaksid olema rahu, rõõmu ja  
lootuse otsimise ja leidmise ajaks. 
Tegelikkuses saab just jõuludest ja 
aastalõpust pahatihti see aeg, mil 
rahulikke hetki kipub häirima 
viimaste kiirete tegematajätmiste 
lõpetamine, hektiline otsade 
kokkutõmbamine. Et akadeemilise 
maailma jaoks on põhiline 
kokkuvõtete tegemise aeg ikkagi 
kevadel ja lootusrikka 
sihiseadmise aeg sügisel, siis peaks 
meie jaoks siin aima mater i 
sammaste vahel talvisel aastalõpul 
rahulikku küünlavalgusaega ka 
rohkem jätkuma.

Mahutame siis seekordsesse 
jõuluaega mõned väiksed jõulu
imed ja rahulikud hingetõmbe- 
hetked, mille toel uuel aastal taas 
oma pürgimusi jätkata ning 
südamerahu ja lootusega tulevikku 
vaadata.

Kallist jõulurahu ja lootusrikast 
uut aastat!

Rektor Jaak Aaviksoo
ANDRES TENNUS

UT K U S I B

Hele
Everai ts
professor,
TÜ
arendus-
prorektor

Millised olid 2002. teadus- ja 
arendusaasta tähised?

Teaduses on kindlasti oluline, 
et haridusministeerium on 
andnud teaduse tippkeskuste 
staatuse mitmele interdistsipli
naarsele uurimisrühmale.

Sellega luuakse eeldused tea
dustegevuse integratsiooniks 
nii ülikooli sees kui ka teiste 
teadus- ja arendusasutustega.

Tartu Ülikoolil on olnud edu 
rahvusvahelistes projektides.

Olulised jõupingutused teh
noloogia siirde alases tegevuses 
on reaalsete märkideni jõud
nud.

TÜ nõukogu on toetanud teh
noloogiainstituudi arengustra

teegiat ja äriplaani.
Tehnoloogilise infrastruktuu

ri arendamiseks asutas Tartu 
Ülikool OÜ Tartu Tehnoloogia- 
pargi; on alustatud uue ettevõt
luse ja tehnoloogiajuhtimise 
magistriprogrammiga; sõlmi
tud on koostöölepe Zemike 
grupiga.

Institutsiooni kui terviku 
arengupotentsiaali hindami
seks valmis eneseanalüüsi aru
anne, millest lähtuvalt viisid 
Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni eksperdid läbi oma 
evalvatsiooni.

Eelnevat arvestades on alus
tatud Tartu Ülikooli arengustra
teegia väljatöötamist järgneva
teks aastateks.

Tunnustus on kahtlemata 
Tartu Ülikooli kutsumine 
Euroopa mainekamaid ülikoole 
ühendavasse Coimbra gruppi.

Eetikakeskuse asutamine ja 
selle tegevuse arendamine on 
kõigile erialadele äärmiselt olu
line.

Volli
Kalm
professor,
TÜ
õppe
prorektor

Missugused tähised jäävad 
maha 2002. aasta õppetööst?

Juubeliaasta sündmuste 
taustal tõstaksin esile vaid mõn
da õppeprorektori seisukohast 
olulist tegevust.

Kevadel koos viimaste õpeta
jakoolituse õppekavade vastu
võtmisega nõukogus lõppes üli
kooli õppekavade reformi esi
mene osa.

Suvine põhiõppe vastuvõtt 
toimus juba uutele õppekava
dele ning hakkab tekkima nen
de järgi Õpetamise kogemus. 
Riigieelarvelistele õppekohta
dele sissesaamise lävi tõusis jär
jekordselt ja kümne hulgas oli 7 
loodus- või täppisteaduslikku

õppekava.
Õigusinstituut ühines ülikoo

liga. Kogu protsess toimus koor
dineeritult ja lõpptulemus on 
eeskuju loov.

Valmis uus Raatuse tänava ja 
renoveeriti Tiigi tänava ühisela
mu.

Kokku tuli üliõpilaste kasu- 
tussse üle 1000 väga hea ela- 
mistingimusega ühiselamukoh- 
ta.

Kõige ebaefektiivsemalt kasu
tatud tööaeg 2002. aastal oli 
see, mis tuli kulutada ülikooli
seaduse parandustega ja õppe- 
toetuste seadusega tegelemise
le.

Õppetoetuste seadus on en
diselt vastu võtmata, aga Riigi
kogu jõudis juba vähendada 
2003. aasta õppetoetusteks 
planeeritud raha. Ülikoolisea
duse parandused on teist aas
tat arutusel.

Madis
Tõns
magistrant,
TÜ
Üliõpilas
esinduse
esimees

Mida tahab üliõpilasesindu
se uus esimees eelmistest pa
remini teha?

Loomulikult tahab iga esindu
se esimees olla oma eelkäijast 
parem.

Ei saa väita, et ei esindus ega 
ükski esimees poleks enne 
mind üldse töötanud. Ometi 
peaks nii esimehe kui esinduse 
töö tervikuna tudengi huvide 
kaitsmisel olema üldsusele se
nisest tajutavam, operatiivsem, 
intensiivsem ja parem.

Rohkem tähelepanu tuleb 
pöörata sotsiaal- ja õppetoetus- 
tele. Samuti peaks üle vaatama 
esinduse töökorralduse, mää
rama esinduse arengusuunad

ja arengustrateegia.
Kindlasti peab esindus tu- 

dengihuvide kaitsmisel rohkem 
tähtsustama ka tegevust TÜ 
nõukogus ja selle alalistes toim- 
kondades ning TÜ valitsuses. 
Samuti tuleks kaasata oma te
gevusse rohkem kõikide tea
duskondade nõukogudes ole
vaid üliõpilasi.

Esinduse haridus-ja sotsiaal- 
toimkondade tegevusse on 
oodatud ka kõik ülejäänud ak
tiivsed TÜ tudengid (info tel 
375 400).

Olen varem olnud TÜ nõuko
gu ja selle õppe- ning eelarve
komisjoni liige. Samuti olin eel
mise üliõpilasesinduse koossei
su volituste lõpus esinduse ase
esimees.

Arvan, et olen saanud vara
sema tegevuse käigus palju ko
gemusi, et esindust paremini 
tööle panna.
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Täna TÜ nõukogus
Täna hommikupoolikul alanud 
istungil on kavas kinnitada TÜ 
2003. aasta eelarve ja katsekoja 
arengukava, asutada moleku
laarse ja kliinilise meditsiini 
keskus, korrastada ülikooli töö
tajate ja ülikooli ees teeneid 
omavate isikute ja organisat
sioonide tunnustamise korda.

Päevakorras on ka EV tea
duspreemia kandidaatide üles
seadmine (pikaajalise teadus
töö eest emeriitprofessorid 
Raimund Hagelberg, Ain-El
mar Kaasik ja Huno Rätsep), 
täppisteaduste valdkonnas töö
grupp koosseisus (juht prof 
Mati Kilp) Valdis Laan ja Peeter 
Normak; sotsiaalteaduste vald
konnas dots Eiki Berg, prof Toi
vo Jürimäe, prof Janno Reiljan 
ja prof Urmas Varblane ning 
humanitaarteadustes dots 
Martin Hallik.

Kavas on võõrandada hoone 
Ülikooli 15 kui ülikooli põhite
gevuseks mittevajalik vara, 
ning taotleda ülikooli omandus
se riigi omandis olev hoonesta
mata kinnistu Nooruse 3.

EPMÜ rektoriks 
valiti TÜ professor
18. detsembril valiti EPMÜ rek
toriks TÜ prof Alar Karis.

Alar Karis osutus valituks tei
ses voorus, kogudes 189 poolt
häält, tema vastaskandidaat 
Hardi Tullus kogus teises voo
rus 83 poolthäält.

Välja anti 273 hääletussede
lit, nendest 272 olid poolthääl
tega ja 1 kehtetu. Kasutamata 
jäi 26 valimissedelit.

Esimeses voorus anti välja 
281 sedelit, nendest 279 poolt
häältega, kehtetud 2. Kasuta
mata jäi 18 sedelit. Esimeses 
voorus jagunesid hääled kolme 
kandidaadi vahel järgmiselt: 
Alar Karis 140, Lembit Nei 60, 
Hardi Tullus 79.

Juhuslik näitus
TÜ Raamatukogu II korrusel on 
näitus “Juhuslikult”.

Rebecca Keller, kunstiõppe- 
jõud Chicagost, sattus sel se
mestril õpetama nii Tartu Üli
kooli maalikunsti kui kunstiaja
loo õppetoolis. Läbikäimine 
nende kahe vahel on olnud ka
sin ja tudengid nägid siin koos- 
töövõimalust. Keegi juhtus ütle
ma: “Ühinegem!” ja nii see näi
tus sündis. Ka töödes kasutatud 
mateijalid sattusid kunstnike 
kätte juhuslikult: pööningutelt, 
aedadest, kõnniteedelt.

Näitus jääb avatuks 21. det
sembrini.

Kõrge autasu 
prof Paul Alvrele
Soome Vabariigi 85. aastapäeva 
puhul autasustas Soome Vaba
riigi president Taija Halonen 
Tartu Ülikooli emeriitprofesso- 
rit Paul Alvret (pildÜ) Soome 
Valge Roosi Rüütelkonna I klas
si ordeniga.

Kõrge autasu kinnitas Tallin
nas Paul Alvrele rinda Soome 
Vabariigi suursaadik Eestis 
Jaakko Blomberg.

Eetikakeskuses jagati stipendiume
Margi t  Sutrop
prof, eetikakeskuse juhataja

TÜ eetikakeskuses anti kät
te Volkswagen Stiftungi sti
pendiumid.

Stipendiumi pälvisid Roomet 
Jakapi (filosoofia ajalugu, väite
kiri kaitstud), doktorandid Ma
rek Järvik (praktüine filosoo
fia), Taavi Lai (tervishoiukorral
dus), Ivo Volt (klassikaline filo
loogia) ja Ken Kalling (avalik 
haldus).

Volkswagen Stiftung Saksa
maal toetab TÜ eetikakeskust 
selle väljaarendamise kolme 
aasta vältel (2001-2004) prog
rammi “Ühised teed Euroopas
se” raames. Selle programmi 
kaudu aitab Volkswagen Stif
tung kaasa Saksamaa ülikoolide 
koostööle Ida- ja Kesk-Euroopa 
ülikoolidega.

TÜ eetikakeskuse koostöö
partneriks Saksamaal on 
Konstanzi ülikool, kellega TÜl 
on ka partnerlusleping. Toetuse 
saamise eest oleme eelkõige 
tänu võlgu prof Jürgen Mittel- 
strassile Konstanzi Ülikoolist. Ta 
on meie keskuse rahvusvaheli
se kuratooriumi esimees ja ta 
aitab kavandada keskuse tööd. 
Selle aasta sügisel valiti ta Lon
donis asuva Euroopa TA presi
dendiks. Prof Mittelstrass oli 
2001. aastal Saksa-Eesti aka
deemilise nädala aulakõneleja.

Volkswagen Stiftungi toetuse 
abil komplekteeritakse eetika
keskuse raamatukogu, antakse 
välja viis doktoristipendiumi, 
korraldatakse workshoppe ja 
kutsutakse külalislektoreid. Ka
vas on tõlkida eesti keelde ka 
saksakeelne eetikaõpik. Klassikalise filoloogia doktorant Ivo Volt saab prof Margit Sutropilt Volkswagen Stiftungi stipendiumi. v a r je  s o o ta k
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Heiki
Tamm
botaanika
aia
direktor

Kuidas lõpeb botaanikaaia 
aasta?

Ülikooli botaanikaaiale lõpeb 
aasta lootustega, et järgmisel 
aastal rajame vana subtroopi- 
kakasvuhoone asemele kolm 
uut taimekollektsioom troopika 
eri piirkondadest. Selleks on 
meil kasutada Keskkonnainves
teeringute Keskuse energia
säästu sihtfinantseering ning 
loodame toetust saada ka üli
kooli eelarvest ja Tartu linnalt. 
Linna toetusel on juba remondi
tud piirdemüür Laia tänava lõi
gus.

3.-5. juulini 2003 on meie 
200. aastapäeva rahvusvaheli
ne konverents “Botaanikaaeda
de strateegiad muutuvates ma
janduslikes tingimustes” . Kon
verents on eelkõige suunatud 
Ida- ja Kesk-Euroopa botaani
kaaedadele ning see toimub 
koostöös rahvusvahelise botaa
nikaaedade looduskaitse orga
nisatsiooniga Botanic Gardens 
Conservation International.

Sponsorite abiga ehitasime 
välja suvelava, kus toimusid 
Eesti Kontserdi korraldatud 
meeldejäävad kammerjazzi- 
kontserdid. Järgmisel aastal 
võib lisaks kontsertidele näha 
ka muid etendusi.

Juba kolm kuud töötab botaa
nikaaias lastega Tartu Keskkon- 
nahariduse Keskuse õpetaja. 
Seda suunda tugevdame veelgi 
järgmisel aastal.

Jõululillena õitseb meil para- 
diisilinnulill ( Strelitzia reginae) 
Kapimaalt.

Ljubov
Kissel jova
vene
kirjanduse
professor

Mida tähendas Teile ülikooli 
ühine suvine Peterburis käik?

Reis Sankt Peterburgi oli väga 
demokraatlikult korraldatud: 
igaüks, kes soovis, võis kaasa 
sõita. See oli väga meeldiv. Reis 
andis haruldase võimaluse 
kohtuda ülikooli teaduskonda
de ja erialade esindajatega ning 
erinevatel ametikohtadel tööta
jatega. Tegemist ei olnud tava
pärase ekskursiooniga kaunisse 
Sankt Peterburgi valgete ööde 
ajal.

Kõik kaasasõitjad said end 
tunda teises riigis oma ülikooli 
saadikutena. See aitas tugevda
da missioonitunnet, milleta 
ükski institutsioon, eriti ülikool, 
tegutseda ei saa. Olen tänulik 
kolleegidele, kes astusid Peter
buri ülikooli aulas üles ettekan
netega, nende muljetavaldava
te esinemiste eest. Tänu nen
dele võisime uhkust tunda nii 
Tartu Ülikooli mineviku kui ka 
ülikoolis praegu tehtava teadu
se kõrge taseme üle.

Iga endast lugupidav akadee
miline kollektiiv peab au sees 
pidama oma lahkunud liikmeid. 
Smolenski kalmistu külastami
ne, kus puhkavad paljud meie 
professorid, jääb alatiseks 
meelde.

Arvan, et sellised sõidud on 
vajalikud akadeemilise pere 
ühteliitmiseks. Meie reis on il
mekas näide sellest, et ülikool 
on midagi rohkemat kui lihtsalt 
töökoht, et aima mateii idee ei 
ole väljamõeldis, vaid tegelik
kus.

Ela
Ma rt is
ajaloo
muuseumi
direktor

Kui palju on “ravitud” Toom
kiriku varemeid?

Tartu Toomkiriku lõunatom 
on üldiselt terveks ravitud, st 
ehitustööd lõunatornis on lõp
penud.

Teha on veel mõningaid tre- 
pikindlustusi -  paigaldada käe
pidemed, nöörid, köied ja mõ
ningad valgustid käikudesse.

Põhjatomi projekteerimine 
käib ARC-projektis täie hooga, 
see loodetakse valmis saada 
veel sel aastal. Siis võib aprilli
kuus jälle ehitama hakata.

Tornide valmimisel toimub 
külastajate ringkäik põhjator- 
nist üles ja lõunatornist alla. 
Tomikäikudes liiklemine on 
ühesuunaline, sest tomid on 
sedavõrd kitsad.

Toomkiriku varemete konser- 
veerimistööd peaksid lõppema 
2005. aasta hansapäevadeks. 
Sellest kujuneb Tartu põnevaim 
turismiobjekt.

Toomkirik ehitati 13. sajandil, 
lõplikul kujul valmis 16. sajan
dil.

See on kolmelööviline basiili
ka, mille pikihoone külgedel 
olid lisaks kabelilöövid, 15. sa
jandil ehitati lääneküljele kaks 
torni. 16. sajandi teisel poolel, 
Liivi sõja päevil jäi kirik hooldu
seta ja hakkas lagunema. Selle
le aitas kaasa 1624. aasta tule
kahju.

Seoses ülikooli taasavamise
ga 1802 rekonstrueeriti 1804- 
1807 ülikooli esimese arhitekti 
prof Krause juhtimisel kiriku 
kooriosa raamatukogu tarbeks.

P e e te r
Torop
semiootika
professor

Milline on ülikooli koht järg
mises Eestis?

Järgmine Eesti on juurtega 
tänases päevas ja seega juba 
olemas. Täisväärtuslik riik peab 
pakkuma turvatunnet. Väikese 
riigina tuleb tal toetuda etnilise
le identiteedile. Etniline identi
teet riigi tasandil ei võta ära iga 
üksiku inimese õigust oma 
identiteedile. Kuid haridussüs
teem peab olema rahvuslik. See 
pole vaid keele küsimus. Hari
dus kui osa turvatundest ei saa 
koosneda faktiteadmiste jaga
misest. Olulisem on mõtlemis
võime ja loovuse arendamine, 
mille tagab kokkupuude kul
tuuriga. Näiteks kirjandusteos
te lugemine koolis ei ole luksus, 
sest kultiveerib nii vajalikku 
empaatiat, mittestandardset 
mõistmisvõimet. Pehmed õppe
ained ja teadused vajavad väär
tustamist, nende abil luuakse 
ühiskonnas vastastikust mõist
mist ja sidusust. Parim viis on 
seda teha emakeeles.

Väike kultuur on kallis, sest 
peab olema tõlkiv kultuur. Unis
tamine üleminekust ingliskeel
sele õpetusele või videoloengu- 
tele on kõige tavalisem pro- 
vintslus. Ülikooli koha maailmas 
määrab eristumisvõime. Eristu
da saab tasemega. Taset saab 
tõsta mõtlemisvõimet kultivee
rides. Mõtlemisvõime on lahu
tamatu tõlkimis- ja tõlgenda- 
misvõimest, nii inimese kui riigi 
tasandil. Jõuame tagasi identi
teedi juurde. Vaid see kasvatab 
ega lase hajuda.

Kadri
Roos
eesti
keele
(võõr
keelena)
üliõpilane

Sõnavõistlusel olite sõnaga 
mestimine (twinning) I au
hinna saajate hulgas. Mida Te 
ülikoolis käibivas sõnavaras 
muuta tahaksite?

Ülikoolis käibiv sõnavara on 
niivõrd rikas ja samas nii erinev, 
et kõike muuta poleks võimalik
ki. Võib-olla oleks võimalik hoo
pis võõrkeelse sõnavara “sisse
voolu” eesti keelde sellele kasu
likku suunda suunata.

Tehnikamaailm ja teadused 
on sedavõrd edasi arenenud, et 
eesti keelel on tõsiseid raskusi 
ajaga kaasas käimisel. Kogu 
maailmas täienevad ja uuene
vad kõikvõimalikud teadusli
kud terminid pidevalt, kuid 
nende eestikeelsed vasted on 
visad tulema. Erinevalt suhtlus
keelest, arvan ma, peaks tea
duskeelele ja põhimõistetele 
siiski üritama eestikeelseid vas
teid leida -  kas läbi tõlke, tuleta- 
miste või laensõnade. Ja näiteks 
neid lõputöid, kus tudengid ise 
põhimõistetele seletusi välja 
pakuvad, võiks ka kõrgemalt või 
pisut erilisemalt hinnata.

Sõnavõistluse tulemused 
näitasid, et tudengeid, keda sõ
naloome huvitab, jagub igasse 
valdkonda alates filoloogiast 
kuni sotsioloogia ja füüsikani. Ja 
eks ole nende hulgas ka meie 
tulevasi teadlasi, õpetlasi ja rii
gimehi, kes meelsasti Euroopa 
Liitu pürivad. Parem on, kui 
nad juba varakult harjuvad 
eestikeelsete oskussõnadega, 
selmet kasutada endi igapäeva- 
toimetustes võõrkeelt.
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Jaanuar
• Vabade kunstide professoriks 

valiti kirjanik ja tõlkija Ain 
Kaalep.

• Jätkus eelmisel aastal alanud 
õppeinfosüsteemi käivitami
ne moodulite kaupa.

• Seminaril “Õpetajakoolituse 
õppekavade reform -  ideed 
ja tegelikkus” analüüsiti õpe
tajakoolituse õppekavasid 
TÜs.

• Majandusteaduskonna äri
juhtimise magistriõppes 
kaitsti 100. magistriprojekt. 
Kaitsja oli AS Viima finantsdi
rektor Ruth Kotsar tööga “Et
tevõttesisese kuluarvestus- ja 
aruandlussüsteemi täiusta
mine AS-is Viima”.

• Traditsioonilise Friedrich 
Puksoo päeva teema oli “Le
hekülgi Eesti raamatukogude 
ajaloost”.

• TÜ Raamatukogu ja Soome 
Kirjanduse Selts allkirjastasid 
vanade raamatute konser- 
veerimisteenuse ostmise le
pingu raamatukogu ennis- 
tuskeskuselt.

Veebruar
• Aadressil www.ut.ee/e- 

ylikool avati kõigile e-ülikooli 
portaal, mis tutvustab vir- 
tuaalõppe võimalusi, annab 
infot internetipõhiste kursus
te ja moodulite, koolituste ja 
seminaride kohta.

• Rektor Jaak Aaviksoole anti 
Prantsuse Vabariigi Riiklik 
Teeneteorden.

• 100. sünnipäeva tähistas pe
dagoogikateadune Aleksan
der Elango. Vabadussõja ajal
oli ta Tartu kooliõpilaste pa
taljonis, ülikoolis töötas 1931. 
aastast. Juubeli tähistamisel 
ajaloo muuseumis esines sõ
navõtuga ka Elango ise.

• Narva kolledžis pidas aka
deemilise loengu vähemus
rahvuste küsimustest Euroo
pa Komisjoni suursaadik Ees
tis John Kjaer.

• TÜ algatatud Tartu teadmiste 
mess sai lOaastaseks. Intel- 
lektikal tutvustas ülikool uut 
õppeinfosüsteemi, teadus
töid, korraldas informiini jm.

• TÜ kasvandiku, kaasaegse 
embrüoloogia rajaja akad 
Karl Ernst v Baeri 210. sünni
aastapäeva tähistati rahvus
vahelise konverentsiga.

• Teaduskonverentsiga tähis
tati ka rahvusvaheliselt tun
tud teadlase, TÜ professori ja 
rektori ning Eesti TA asutaja
liikme Edgar Kanti 100. sün
niaastapäeva.

• Tartus ja Tallinnas toimus 
rahvusvaheline kultuurise- 
miootika kongress, millega tä
histati prof Juri Lotmani 80. 
sünniaastapäeva.

• Vabariigi teaduspreemiad 
määrati prof Ene Ergmale, 
mereinstituudi kollektiivile 
(Jüri Elken, Jüri Kask, Tarmo 
Kõuts, Uno Liiv, Tarmo Soo
mere), prof Marika Mikei- 
saarele, prof Raivo Männile 
(Peeter Hõrak, Indrek Ots, 
Toomas Tammaru) ja prof 
Kalevi Kullile. Kultuuripree
mia elutöö eest pälvisid vaba
de kunstide prof Ain Kaalep 
ja spordipreemia prof emer 
Atko-Meeme Viru.

• Tartu Linnavalitsus kinnitas 
TÜ Raamatukogu esise hal
jastuse projekti eskiislahen- 
duse konkursi võitjaks Helmi 
Sakkovi tööga “Kuup ja kera”.

• TÜd külastas ja pidas loengu 
“Ameerika ja maailm” USA 
uus suursaadik Eestis Joseph 
M. de Thomas.

Märts
• Füüsika-keemiateaduskonna 

dekaaniks valiti teist korda 
prof Jaak Järv.

• Skytte medali pälvis ülikooli 
ja linnavalitsuse viljaka koos
töö edendamise eest Tartu 
linnapea Andrus Ansip. 
Skytte päeval esinesid ette
kannetega prof Juhan Mais
te, prof Leonhard Lapin ja TÜ 
arhitekt Ma mi Preem.

• TÜ andis haridusministeeriu
mile registreerimiseks üle 
uued reformitud õppekavad, 
mis võimaldavad üliõpilasel 
valida peaaine kõrvale moo
duleid või terve kõrvaleriala 
teisest õppekavast. Uute ma- 
gistriõppekavade eesmärk 
on erialaõpe ja spetsialisti 
koolitus, ettevalmistus dokto
riõppeks ning kõrghariduse
ga täiskasvanute jätkõpe.

• Ülikooli külastas Euroopa Üli
koolide Assotsiatsiooni rah
vusvaheline hindamiskomis
jon. TÜ on esimene Eesti 
kõrgkool, kes on assotsiat
sioonilt palunud enese era
pooletut hindamist.

• Ülikoolis hakati välja andma 
rahvusvahelist ajakirja 
Journal of Baltic Studies.

• Toimus tehnoloogiainstituudi 
koostöönõupidamine Hollan
di firma Zernike Group BV 
presidendi ja University of 
Entrepreneurship dekaani
ga, kus arutati instituudi 
arengusuundi, struktuuri jm.

• TÜ Kunstimuuseum sai üli
kooli Voronežis asuva kunsti
vara digitaalse andmebaasi, 
mille põhjal hakati koostama 
kataloogi 1. osa.

• TÜ õigusteaduskond ja Ava
tud Eesti Fond esitlesid uut

kogumikku “Kohtute sõltu
matus ja kohtusüsteemi toi
mimise efektiivsus Eestis” 
ning ajakirja Rechtstheorie 
Eesti erinumbrit.

• Täppisteaduste kool korral
das rahvusvahelise mate
maatikavõistluse “Känguru” 
Eesti võistluse, kus osales
10 000 õpilast 311 koolist.

• Vabariigi valitsus kiitis heaks 
3+2 Õppesüsteemi, mille jär
gi omandab üliõpilane baka
laureusekraadi 3 ja magistri
kraadi 2 aastaga.

• Lääne-Euroopa vanagraafika 
näitus juhatas sisse TÜ Raa
matukogu 200. aastapäeva 
ürituste sarja.

Aprill
• TÜs toimus paariaastase va

heaja järel maavanemate 
päev. Arutati regioonide ja 
ülikooli koostöövõimalusi.

• TÜd külastas Saksa Riigipäe
va asepresident dr Antje 
Vollmer koos kuulsa luuletaja 
ja esseisti Hans Magnus 
Enzensbergeriga.

• Tartu Üliõpilasteater osales 
Inglismaal rahvusvahelisel 
noorte- ja üliõpilasteatrite 
festivalil kahest lavastusest 
koosneva etendusega.

• Pärast põhjalikku remonti 
avati vana kohvik. I korrusel 
on üliõpilaspubi Krambam- 
buli, II korrusel kohvik.

• Jaaksoni stipendiumi (suu
rim haridusstipendium Ees
tis -186 000 kr) pälvis õigus
teaduskonna doktorant Ilona 
Nurmela.

• Ülikoolis toimus rahvusvahe
line Briti uuringute konve
rents “Defining Englishness”. 
Ettekandega esines ka Briti 
suursaadik Eestis Sarah 
Squire. Esitleti TÜ kultuuri
uuringute seeria 2. köidet.

• Rahvusvahelise konverentsi 
“Meditsiin, eetika ja ühis
kond” peamised teemad olid 
meditsiin ja ühiskond, õigus 
ja eetika, geneetika ning gee
nitehnoloogia võimalused ja 
ohud, eugeenika, sotsiaalne 
õiglus, arst ja patsient ning

arstiabi kättesaadavus.
• Avati TÜ Ajaloo Muuseumi 

koostatud juubelinäitus “Tar
tu Ülikool ja Eesti. Maa, rah
vas, kultuur” .

• IT-osakond võttis pidulikult 
maha ajaloolise kaabli, mille 
kaudu 10 aastat tagasi loodi 
Tartus esimene Interneti pü
siühendus.

• TÜ ja Eesti Pank esitlesid 
lOkroonist TÜ juubeli hõbe
münti.

• Ilmus ülikooli juubelialbum 
(koostajad Tullio llomets, 
Indrek llomets ja Voldemar 
Trei), milles esitatakse esma
kordselt ühiste kaante vahel 
ülevaade Tartu Ülikooli tee
malistest kollektsioneerimis- 
materjalidest.

• ÜliÕpilasesinduse valimistel 
käis valimas 2141 tudengit, 
mis teeb valimisaktiivsuseks 
15,6% (2001 -  23,55%).

• TÜ ja Hugo Treffneri Güm
naasium sõlmisid koostööle
pingu, et parandada füüsika 
ja keemia õpetamise kvalitee
ti ning rakendada õpetaja
koolituse kaudu gümnaasiu
mis uusi õpetamismeetodeid.

• TÜ ja Eesti Post esitlesid üli
kooli juubelimarke. Markidel 
on peahoone 1632. aasta 
asutamisakti ja raamatuko
guhoone ühe seal säilitatava 
inkunaabli lehekülje taustal. 
Marke siduval kupongil saab 
näha rootsiaegse ülikooli rek
tori ametitunnuseid -  skept- 
reid (valitsuskeppe). Sai osta 
ka esimese päeva ümbrikke 
koos esimese päeva templiga.

• 10. aastapäeva tähistas TÜ 
Akadeemilise Naiskoori vilist
laskoor (dirigent Vaike Uibo- 
puu).

• Avati renoveeritud aula (koi- 
dupunane peegelvõlvlagi, pi
kuti poolkaares paigutatud

ANDRES TENNUS

uued toolid jne). Juubeliks 
remonditi ka peahoone fua
jee, vasakpoolne koridor ja 
peahooneesine müür.

• Tartu Akadeemiline Mees
koor tähistas oma 90. aasta
päeva juubeliürituste sarja
ga, ilmusid koori ajalooraa
mat ja reisilaulik.

• TÜs toimus rahvusvaheline 
konverents, millega märgiti 
prof Georg von Bunge 200. 
sünniaastapäeva.

• Professorite alleelt võeti 
maha vanad vahtrad ja istu
tati asemele uued.

Mai
• 3.-5. maini toimusid TÜ aas- 

tapäevapidustused: aktus 
(akadeemiline loeng akad 
Jaan Einastolt), rahvusvahe
line konverents “Rahvusüli
kool -  rahvusvaheline üli
kool”, rongkäik ja ülikooli 
päev Toomel. Asutati Toome- 
härrade Kogu.

• Vabariigi president Arnold 
Rüütel istutas botaanikaaias 
ülikooli juubelitamme.

• TÜ Raamatukogus oli I raa
matumess UTLIB MARKET, 
kus toimusid raamatute soo
dusmüük, tudengite kons
pektide müük jm. Avati näi
tus “Bibliotheca Universitatis 
Tartuensis 2002”.

• TÜ ÜliÕpilasesinduse esime
heks valiti Jüri Herman- 
Tennosaar.

• Ülikoolis toimus Läänemere 
piirkonna ülikoolide admi
nistraatorite seminar.

• Teaduskeskus AHHAA avas 
Vanemuise kontserdimajas 
uue interaktiivse haridusnäi- 
tuse “Ahhaa meelega!”

• SELLi mängude raames toi
mus rahvusvaheline teadus

konverents “Tudeng, ülikool 
ja sport”.

• Tartu üliõpilasmängudel
2002 ehk XVIII SELLi män
gudel osales 1095 tudengit
10 riigi 60 kõrgkoolist.

• TÜ ja Eesti Keele Sihtasutus 
esitlesid raamatut “Johann 
Wilhelm Krause. Kataloog 2. 
Arhitektina Liivimaal”.

• Ülikoolis toimus VI Põhja- ja 
Baltimaade teravikmikro- 
skoopia konverents.

• Seoses ülikooli taasavamise 
200. aastapäevaga autasus
tati Tartu linna medalitega 
professoreid rektor Jaak 
Aaviksood, Jaanus Harrot, 
Jüri Kärnerit, Kalle Kasemaad 
ja Mati Karelsoni.

• TÜ nõukogu valis TÜ audok
toriteks Münsteri Ülikooli 
prof emer Manfried Leon
hard Georg Dietrichi, Frei
burgi Ülikooli prof Peter 
Schlechtriemi, Helsingi Üli
kooli prof Thomas Wilhelms- 
soni, NantesM Ülikooli prof 
Michel Bourini ja Helsingi Üli
kooli prof Martti Marvola. 
Auliikmeteks nimetati Linda 
Roose Kaljot ja Magda Puu
sepp.

• TÜ Raamatukogu külastas 
Rahvusvahelise Raamatuko- 
guühingute ja -institutsiooni
de Liidu IFLA president 
Christine Deschamps.

• TÜ Raamatukogus toimus 
Eesti raamatukogude, muu
seumide ja arhiivide kultuu
riväärtuste säilitamise nõu
kogu laiendatud istung.

• Austria suursaadik dr Jakub 
Forst-Battaglia ja Austria 
suursaatkond korraldasid 
raamatukogus Austria päe
va.

• TÜ nõukogu otsustas asutada 
OÜ Tartu Tehnoloogiapargi.

• TÜ nõukogu tegi vabariigi va
litsusele ja Riigikogule ette
paneku alustada TÜ ajalooli
se hoonestu lOaastase reno- 
veerimisprogrammi väljatöö
tamist.

Juuni
• TÜs toimus konverents “Aka

deemiline õigusharidus Ees
tis”. Tähistati ka õigusteadus
konna ajakirja Juridica 10. il
mumisaastat.

• Lõppes Tiigrihüppe suurim 
virtuaalne loodusvõistlus 
“Tiigriretk Eestimaal II” . In
terneti vahendusel suurima 
koolidevahelise virtuaalse si
mulatsiooni projektis õpiti la
hendama ökoloogia- ning 
keskkonnaprobleeme.

• Mikrobioloogia ja biokeemia 
instituudid esitlesid uudset 
tervistavat laktobatsilli ja ter- 
visejuustu.

• TÜ sõlmis koostöölepingu 
Hollandi firmaga Zernike 
Group, et arendada ühiseid 
tehnoloogilisi projekte.

• TÜd külastas Hollandi kroon
prints Willem-Alexander.

• Majandusteaduskond korral
das rahvusvahelise majan
duspoliitika teadus- ja kooli- 
tuskonverentsi “Euroopa Lii
duga liitumise mõju Eesti ma
janduspoliitikale”.

• TÜ teadus- ja arendusosa
konna juhatajana asus tööle 
Karin Jaanson.

• TÜ tehnoloogia instituudi di
rektoriks valiti prof Mart Us
tav.

• Raamatukogus toimus e-raa- 
matukogu arenduse seminar.

• TÜ Raamatukogu 200. aasta
päeva aktusel anti esmakord
selt 25 inimesele teenete
märgid raamatukogu eden
damise eest.

http://www.ut.ee/e-
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Eesti ülikooli aastapäeva torti lõikavad lahti värske doktoridiplomi omanik Aet Lukmann arstiteaduskonnast ja 
rektor Jaak Aaviksoo. ja a k n i l s o n

Juuli
• 1, juulil alustas Tallinnas tööd 

TÜ Õigusinstituut. Instituudi 
direktorina jätkab asutajadi
rektor, õigusteaduse kandi
daat Heiki Lindpere, kelle va
lis direktoriks TÜ nõukogu.

• Esimest korda alustas üliõpi
laste vastuvõttu ka haridus- 
teaduskond.

• TÜ administratsioonidirekto- 
rina asus tööle Reet Mägi.

• TÜ Õpetajate Seminari asus 
juhtima Toomas Kink.

• Tudengiorganisats ioon 
AEGEE korraldas rahvusva
helise konverentsi “Non- 
formal education -  the roie of 
NGOs”.

• TÜ tähistas 200. taasavamise 
aastapäeva Peterburi ülikoo
lis. Ettekannetes käsitleti Ees
ti ja Peterburi teadusajalugu, 
Smolenski kalmistul mälesta
ti 1802 taasavatud TÜ esi
mest rektorit G. F. Parrotit jt 
TÜga seotud isikuid.

• Tartu üliõpilaste looduskait
seringi liikmed testisid turva
lise hääletamise süsteemi ja 
tutvustasid Eestimaad. Võist
luse võitsid Kalev Pärt ja Triin 
Soomets, kes läbisid 30 kont
rollpunktist 29.

August
• TÜ geograafia instituudi 

teadlastel valmis ulatuslik 
uurimistöö kliimamuutuste 
mõjust. Tuvastati, et viimase 
100 aasta Maa kliimamuu
tuste taustal on eriti palju 
muutunud kliima Läänemere 
piirkonnas ja sealhulgas Ees
tis. Soojenemise tõttu on kõi
ge enam muutunud talved ja 
kevaded.

• Ülikooli külastas Rootsi Ku
ningliku Tehnoloogia Insti
tuudi delegatsioon eesotsas 
rektori prof Anders 
Flödströmiga.

• TÜs toimus Eesti geograafia 
suurmeeste J. G. Granö 120. 
ja Ed. Kanti 100. sünniaasta
päevale pühendatud rahvus
vaheline teaduskonverents.

• Rahvusvahelisel maastiku- 
konverentsil keskenduti 
maastikes toimunud ajaloo
listele minevikuprotsessidele 
ja nende õppetundide kasu
tamisele tulevikus.

• TÜ Akadeemilise Spordiklubi 
liige, vehkleja Olga Alekseje
va sai Lissabonis MM-võist- 
lustel hõbemedali.

• Avati uus Raatuse tänava üli- 
õpilaselamu ja korterela
muks ümber ehitatud Tiigi
14.

• Uuenes TÜ Raamatukogu ko
duleht www.utiib.ee. Valmis 
uus teenustepakett, mis sisal
dab üldist infot, infoteenu
seid, elektronkataloogi ES
TER ja raamatukogudevahe
list laenutust.

September
• TÜs algas õppetöö 3+2 õp

pekavade järgi. Vastu võeti 
2565 uut üliõpilast, uusi 
välisüliõpilasi tuli 158.

• Sporditeadlased korraldasid 
rahvusvahelise spordikonve- 
rentsi “Kehalise võimekuse, 
kehalise aktiivsuse ja tervise 
mõõtmine ja testimine: uued 
suunad”, mis oli pühendatud 
uutele testimismeetoditele.

• Lõpetasid esimesed 60 ühise 
õppekava järgi õppinud TÜ ja 
TTU tehnikaõpetajat.

• Maailmakuulsa pedagoogika
teaduse Hilda Taba 100. sün
niaastapäevale oli pühenda
tud rahvusvaheline õppeka
vade konverents.

• Ülikoolis toimusid rootsi aja
loo päevad. Konverentsi ple
naaristungitel ja sektsiooni
des käsitlesid Rootsi, Soome 
ja Eesti teadlased Skandinaa

via ja Baltikumi ajaloolisi side
meid viikingite ajast kuni kül
ma sõja lõpuni.

• Pärnus sõlmisid heade kavat
suste kokkuleppe TÜ Pärnu 
ja Narva kolledž ning Viljandi 
Kultuurikolledž. Ühiselt 
arendatakse õppekavu, kor
raldatakse üliõpilasvahetust 
ja uurimisprojekte.

• Teadus- ja arendusosakond 
alustas kodulehel ja UTs TÜ 
arengukava arutelu.

• Majandusteaduskonna de
kaaniks valiti kolmandat kor
da prof Jüri Sepp.

• Esimesteks TA uurija-profes- 
soriteks valiti prof Agu Laisk 
ja vanemteadur Asko Uri.

• Konverentsiga zooloogia 
arengusuundadest tähistati 
TÜs zooloogia õpetamise 
200. aastapäeva.

• Taasalustas tegevust TÜ küla
lisõppejõudude klubi 
“Dorpater Dozentenabend”, 
kohtutakse kord kuus.

• TÜ Raamatukogus oli näitus 
“20 aastat vanamuusikat TÜ 
Raamatukogu fonoteegis”.

• TÜ delegatsioon eesotsas rek
toriga osales Euroopa Välis
suhtlemise Assotsiatsiooni
11. aastakongressil.

• Toimus rahvusvaheline kon
verents “Struve meridiaani- 
kaar 150”. Tähetornis avati 
mälestustahvel.

• Toimus Saksa-Eesti akadee
miline nädal Academica VI 
“Ülikooli traditsioon: kohus
tus, eelis või väljakutse?”. 
Aulaloengu pidas Volkswa
gen AutoUni president, Mar
burgi Ülikooli prof Walther 
Ch. Zimmerli teemal “Euroo
pa ülikooli kolm muutumist -  
ajaloo puudumine kui õnnis
tus ja traditsioon kui võima
lus”. Eesti ja Saksa teadlased 
diskuteerisid teemal “Ülikooli 
traditsioon: kohustus, eelis 
või väljakutse?”, loengud ja 
seminarid toimusid ka tea
duskondades ja raamatuko
gus.

• Toimus rahvusvaheline kon
verents “200 aastat vene ja 
slaavi filoloogiat Tartus”.

• Korraldati kultuurilooline 
ekskursioon G.F. Parroti ja J. 
W Krausega seotuid ajaloolis
tesse paikadesse Lätimaal.

• Matemaatikateaduskond ko
lis peaaegu täielikult uude 
hoonesse. Liivi 2 vana kõrval
hoone ehitatakse ümber
2002. alguseks.

Oktoober
• TÜ Kirjastus ja autorid esitle

sid raamatut “The Challenge 
of the Russian Minority” (toi
metajad prof Marju Lauristin 
TÜst ja Mati Heidmets TPÜst,
16 autori hulgas on ka teisi 
TÜ teadlasi). Monograafia 
annab ülevaate mitte-eestlas- 
te kohanemisraskustest ise
seisvas Eestis ja sisaldab rah- 
vussuhete-alaseid sotsioloo
gilisi ja haridusuuringuid.

• Ülikooli kunstimuuseumis 
avati eesti sürrealismi klassi
ku Ülo Soosteri näitus.

• Rahvusvahelisel õpetajakoo
lituse konverentsil arutati 
õpetajakoolituse ja selle re
formiga seotud küsimusi.

• Toimus rahvusvaheline kon
verents “Tagasipöördumine 
Lääne ühiskonda -  10 aastat 
sotsiaaltöö õpetamist TÜs”.

• Esimest korda toimus TÜ 
avatud ülikooli aktus.

• Tartus toimus karistusõiguse 
rahvusvaheline konverents 
ja XXVI õigusteadlaste päev 
“Eesti karistusõiguse reform 
ja uus karistusõigus Euroopa 
võrdluses”. 1. septembril 
jõustus uus karistusseadus- 
tik. Plenaaristungil käsitleti 
karistusõiguse arengusuundi 
Euroopas tervikuna.

• Traditsioonilistel arstiteadus
konna päevadel toimus üli
õpilaste teaduskonverents, 
õppejõudude teaduskonve
rents, konverents “160 aas
tat iseseisvat farmaatsia insti
tuuti”, farmakoloogia insti
tuudi 200. aastapäeva kon
verents ja aktus. Aktusel pi
das akadeemilise loengu 
“Geenvaktsiinide konstruee
rimine” prof Mart Ustav.

• TÜ Raamatukogu tähistas 
oma 200. aastapäeva rahvus
vahelise konverentsiga “Trü
kiväljaandest digitaalseni” 
ning avas näituse “Rara 
Bibliothecae 200”.

• TÜ nõukogu võttis vastu otsu
se, et pärast 1999. aastat üli
kooli astunud riigieelarvelis
tel õppekohtadel õpingute pi
kendamist taotlenud üliõpila
sed on kohustatud hüvitama 
ülikoolile oma õppekulud.

• TÜ sõlmis füsioterapeutide 
ümberõppe lepingu SA Tal
linna Lastehaigla ja Tallinna 
Lastehaigla Toetusfondiga.

• Ilmus Eesti Võrdleva Kirjan
dusteaduse Assotsiatsiooni 
aastaväljaande Interlitteraria 
draamateemaline number.

• Toimusid psühholoogia osa
konna vilistlaspäevad. Kon
verentsil pidas akadeemilise 
loengu kultuuri omandami
sest ja kohanemisest plura
listlikes ühiskondades John 
Berry Kanadast Queensi Üli
koolist.

• TÜ ja Eesti Matemaatika Selts 
korraldasid õpilastele rah
vusvahelise matemaatika- 
võistluse Baltic Way 2002.

• TÜ Tallinna esindus muutis 
asukohta, nüüd on esindus 
TÜ Õigusinstituudiga ühe ka
tuse all Kaarli pst 3.

• Raatuse üliõpilaselamus ava
ti kohvik MammOn.

• Kohalike omavalitsuste vali
mistel valiti Tartu linna voli
kogusse ka 11 TÜ inimest. 
Volikogu esimeheks valiti 
uuesti prof Aadu Must.

• TÜ nõukogu otsustas asutada 
sotsiaalteaduskonna juurde 
interdistsiplinaarse üksuse
na Eesti käitumis- ja tervise- 
teaduste keskuse.

• TÜd külastas Saksamaa Liit
vabariigi uus suursaadik Jür
gen Dröge.

• Euroopa Ülikoolide Assotsiat
siooni eksperdid esitasid TÜ 
nõukogu istungil TÜ 
evalveerimise kokkuvõtte. 
Väga oluliseks peetakse üli
kooli rahvusvaheliseks saa
mist, osalist ingliskeelset ma
gistriõpet jm.

November
• TÜ Sihtasutus tähistas 5. aas

tapäeva. Selle aasta stipen
diume anti 36 üliõpilasele 
(422 000 kr). Kirjutati alla 
lepingutele muusikaakadee
mia ja olümpiakomitee sti
pendiumite asutamiseks.

• TÜ alustas loengute ülekan

deid arvutivõrgus koostöös 
Eesti Telefoniga. Esimese 
loengu “Rahvuslikud identi
teedid ja rahvustevahelised 
suhted psühholoogias” pidas 
multimeediakeskuses avatud 
ülikooli direktor Aune Valk. 
Samal ajal jälgis arvutivõrgu 
vahendusel Vanemuise 46 
ringauditooriumis, mujal 
Eestis ning Soomes, Belgias ja 
Prantsusmaal jm kokku loen
gut 1600 huvilist.

* Haridusministeerium valis 4 
uut teaduse tippkeskust, mil
lest 2 on TÜs: molekulaarse ja 
kliinilise meditsiini keskus 
(juht prof Raivo Uibo) ja kee
mia ja materjaliteaduse tipp- 
keskus (juhid prof Ilmar Kop
pel TÜs ja Enn Mellikov 
TTÜs).

• Vabariigi presidendi kultuuri- 
rahastu noore teadlase pree
mia sai TÜ arvutiteaduse ins
tituudi dots Ahto Buldas üle
maailmse tähelepanu pälvi
nud töödetsükliga krüpto
graafiast, eriti digitaalsest 
ajatembeldusest.

• TÜd külastas Prantsuse uus 
suursaadik Eestis Chantal de 
Bourmont.

• Tartu üliõpilaste looduskait
seringi tudengid juhtisid koos 
teiste looduskaitsjatega mee
leavaldusega keskkonnami
nisteeriumi ees tähelepanu 
keelatud raietöödele Lahe
maa Rahvuspargis.

• Filosoofiateaduskonna 23 
professori kiri rektorile juhtis 
tähelepanu teaduskonna ala
finantseerimisele. Avalikul 
arutelul tõdeti, et kehv fi
nantseerimine puudutab 
kogu ülikooli arengut ning et 
haridusministeeriumi eelar
ves peavad olema täienda
vad finantseerimisvahendid, 
lähtudes õppe- ja teadustöö 
tulemustest.

• TÜs toimus rahvusvaheline 
konverents “IT-vahendite ka

sutamine (kõrgkooli) juhtimi
ses” .

• TÜ raamatupood korraldas 
VI raamatuoksjoni.

• Keemiaosakond tähistas 
200aastaseks saamist juube- 
Hkonverentsiga.

• Konverentsil ‘Teadus, sport 
ja meditsiin” arutati spordi- 
teaduste ja spordimeditsiini 
tulemuslikumat kasutamist 
spordis.

• TÜ eetikakeskus koos kesku
se ja filosoofia osakonna raa
matukoguga sai enda käsu
tusse uued ruumid Raekoja 
kõrval asuvas SA Domus 
Dorpatensise maja II korru
sel.

• Filosoofiateaduskonna de
kaaniks valiti teist korda prof 
Birute Klaas.

Detsember
• Eesti ülikooli 83. aastapäeva 

aktusel pidas akadeemilise 
loengu prof Richard Villems 
teemal “Kurt Gödelist, rah- 
vusteadusest ja geneetikast”. 
Promoveeriti 46 doktorit, 5 
audoktorit ja 2 auliiget. Toi
musid vilistlaskogu aasta
koosolek, tõrvikrongkäik ja 
aastapäevaball.

• TÜ sõlmis koostöölepingud 
Harju maakonnaga ja uuen
das lepingut Tallinna linnaga, 
et tihendada ja arendada üli
kooli ja Tallinna linna ning 
Harju maakonna koostöösi
demeid.

• TÜ Narva Kolledžis ilmus kol
ledži kogumiku “Aeta et 
commentationes collegii 
narovensis” I number.

• TÜ Ajaloo Muuseum korral
das keiserlikule Tartu Ülikoo
lile aastatel 1802-1918 pü
hendatud teaduskonverent
si. Esitleti ka Ajaloolise Ajakir
ja erinumbrit ning Maie 
Toomsalu koostatud raama
tut “Tartu Ülikooli vana ana
toomikumi professorid”.

• TÜ Kunstimuuseum avas näi
tuse ja esitles kataloogi “200 
aastat kunstiharidust Eestis -  
Tartu Ülikooli Joonistuskool 
1803-1893”.

• Tartu Ülikool sai kutse ühine
da rahvusvahelise Coimbra 
Grupi tunnustatud teadus- 
ülikooli ühendusega, kuhu 
kuulub 35 autoriteetset 
Euroopa ülikooli.

• Ajakiri Akadeemia üllitas Tar
tu Ülikooli erinumbri.

• TÜ Üliõpilasesinduse uueks 
esimeheks valiti magistrant 
Madis Tõns.

• TÜ Raamatukogus hakkasid 
toimuma Tartu volikogu is
tungid ол/Уле-ülekandes.

• Ilmus raamat “Puudutus”, 
kus 17 Eesti kirjanikku kirju
tavad TÜ Raamatukogust.

• Asutati TÜ Raamatukogu 
Sõprade Selts.

• Toimus kollokvium “200 aas
tat klassikalist filoloogiat Ees
tis”.

• Luciapäeval laulsid peahoo
nes skandinavistikatuden- 
gid.

http://www.utiib.ee
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Jaan Sarv 125
Toom as Pung
TÜ Ajaloo Muuseumi 
museoloog

Esimeseks eesti soost täp
pisteadlaseks, teoreetikuks 
sai Jaan Sarv, kes sündis
21. detsembril 1877 Sarus.

Keskhariduse omandas ta 
suuresti iseseisvalt, mõnda 
aega käis ka Treffneri eragüm
naasiumis. Tartu Ülikoolis õppis 
Sarv vaheaegadega 1899- 
1907 matemaatikat, võideldes 
majandusraskuste ja tervise
häiretega. 1905 põgenes ta ka- 
ristussalklaste eest Pariisi, kus 
täiendas end matemaatika alal. 
Ülikooli lõpetamisele järgnes 
töö matemaatika- ja füüsika
õpetajana, pikemat aega Tartus 
Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi 
Tütarlastegümnaasiumis.

Pärast Saksa okupatsiooni 
lõppu (1918) kuulus ta eesti
keelse ülikooli ettevalmistusko- 
misjoni koosseisu. Eesti Töörah
va Kommuuni võimu ajal Tartus
oli Sarv ülikooli ajutise juhataja 
(rektori) kohustes. Pärast ene
setäiendamist Londonis töötas 
ta augustist 1919 ülikoolis ma- 
temaatika-loodusteaduskonna 
ajutise dekaanina ja puhta ma
temaatika professorina. Kuni J. 
Vilipi saabumiseni (1920) lasus 
ta õlul nii matemaatik- kui ka 
füüsikaalane õppetöö.

Geomeetriakateedri juht

Seejärel tõmbus ta administra
tiivtööst tagasi ja pühendus 
täielikult geomeetria õpetami
sele ja teadustööle. Sarv luges 
esimesena eesti keeles kõiki üli
kooli geomeetria põhikursusi, 
käis korduvalt teadmisi täien
damas välismaal. 1924 kirjas
tas ta omal kulul esimese eesti
keelse kõrgkooli matemaatika- 
õpiku. Sarv valiti korraliseks 
matemaatikaprofessoriks 
(1928) ja ta promoveerus Tar
tus loodusfilosoofiadoktoriks 
(1931). Pärast sõda valiti ta 
geomeetriakateedri juhatajaks, 
samal ametikohal töötas vana
duspuhkuseni (1951). Sarv 
suri 1954 ja on maetud Raadi 
kalmistule.

Sarv oli üles esimesi viljakaid 
teaduse populariseerijaid juba 
alates ülikoolipõlvest. Tema tee
made ringi kuulusid füüsika, 
matemaatika, astronoomia, 
meditsiin, pedagoogika, filoloo
gia ja ateism. Ta töötas välja ja 
korrastas eestikeelset mate
maatika ja füüsika terminoloo
giat, andis välja õpikuid, osales 
aktiivselt hariduselus, ühingute 
töös (Tartu rahvaülikool, ühing 
“Humanitas”) ja ajakirjanduses 
(ajaleht Aru, ajakiri Loodus).

Hingelt teadusmees

Sarve teadushuvid olid algul 
seotud füüsika teoreetiliste 
alustega, ta kirjutas esimesena 
eestikeelseid artikleid relatiiv
susteooriast. Tõeliseks kutsu
museks kujunesid aga 1920. lõ
pul matemaatikauurimused, 
millest olulisemad trükis ilmu
nud tööd on doktoriväitekiri 
“Geomeetria alused” ja inglis
keelne “Foudations of 
Arithmetic”. Peale geomeetria 
aluste huvitus ta matemaatika 
ajaloost ja eriti neljavärviprob
leemist. Sarvel on suuri teeneid 
Õppe-ja teadustöö organisaato
rina, noorte innustaja ja suuna
jana. Ta pani noores emakeel
ses ülikoolis käima õppetöö, 
kutsus Tartusse J. Vilipi ja G. 
Rägo, temalt said teaduslikke 
mõjutusi ka hilisemad akadee
mikud J. Nuut ja A. Humal. Prof 
Sarve mäletavad tema kaasaeg
sed kui üht omapärasemat õp
pejõudu, kes oli hingelt teadus
mees ja tahtis ka Õpilastest 
teadlasi teha.

Politoloogiaüliõpilasele Raul Allkiuile andis stipendiumi 
üle Andrus Parki lesk Tiina Park, v a r je  s o o ta k

Raul Allkivi sai Andrus 
Parki stipendiumi
TÜ kunagise professori 
Andrus Parki sünnikuupäe
val, 17. detsembril andis 
tema lesk TÜna Park vanas 
kohvikus Andrus Parki selle 
aasta stipendiumi (10 000 
kr) Raul Allkivile.

Politoloogiaüliõpilane Raul 
Allkivi on lõpetamas Tartu Üli
kooli bakalaureuseõpinguid. 
Seejärel läheb ka Waseda Üli
kooli magistrantuuri rahvusva
heliste suhete erialal Jaapanis. 
“Õppisin Tartu Ülikoolis ka jaa

pani keelt ning olen olnud aasta 
aega vahetusiiliõpilasena sa
mas Waseda Ülikoolis, Stipen
diumi kasutangi Jaapanisse sõi
duks,” ütles Allkivi. Tartu Üli
koolil on Waseda Ülikooliga üli
õpilasvahetuse koostööleping.

Stipendium on asutatud tun
nustatud filosoofia- ja politoloo- 
giaõppejõu Andrus Parld mä
lestuseks. Sellega toetatakse fi- 
losoofia-ja sotsiaalteaduskonna 
õppe- ja uurimistegevuses sil
mapaistnud üliõpilasi.

Ahto Buldase sõnul on Eesti innovatiivsete kalduvustega maa. v a r je  s o o ta k

Ajatembeldusel on 
maailmas tulevikku
V arje  S ootak

Presidendi kultuurirahastu 
noore teadlase preemia päl
vinud Ahto Buldase juhtimi
sel välja töötatud digitaalne 
ajatembeidus on esimesena 
maailmas seadustatud Ees
tis.

Mis on ajatembeidus?
See on tehnoloogia, mis või

maldab tõestada arvutifailide 
tekkeaega mitmel eri kujul. 
Tõestamine toimub vastava tee
nuse abil Internetis. Kliendi 
poolt ajatempliteenusele saa
detud failile lisatakse krüpto- 
graafilised koodid, mille abil 
saab hiljem tõestada, mis ajal 
fail loodi.

Aga arvutis on ju faili tekke
aeg nagunii kirjas?

Häda on selles, et need, kes 
vähegi arvutit tunnevad, saa
vad ju kuupäevi muuta. Meie 
töögrupi poolt välja töötatud 
ajatempliteenus võimaldab 
aega tõestada objektiivsel ja 
teenuse usaldatavusest sõltu
matul viisil. Selleks kasutatakse 
nn ühesuunalisi funktsioone, 
mille abil teenuse registreeri
tud failid seotakse nö põhjusli
kule lähedasse seosesse. Kari
katuurse näite sellisest seosest 
saab, kui ette kujutada aukude
ta piljardilauda, kus hõõrdete- 
gur on null. Kui vaadata video
salvestust kuulide liikumisest ja 
põrkumisest, siis ei ole lihtne 
otsustada, kus salvestust näida
takse õigesti või tagurpidi, sest 
üldised mehaanikaseadused 
kehtivad ka aja suuna vahetu
des.

Alles siis, kui märkame, et 
kuulid lõpetavad liikumise 
(kolmnurgakujulises) algsei
sus, saame kindlad olla, et nägi
me tagurpidist salvestust.

Asi on selles, et kuule täpselt 
algseisu tagasi lüüa on peaaegu 
võimatu. Analoogilisel viisil 
saab ka failide registreerimise 
sündmusi põhjuslikku seosesse 
panna, kasutades selleks ühe
suunalisi funktsioone, mis

ise on efektiivselt arvutatavad, 
kuid mille pöördfunktsiooni on 
peaaegu võimatu arvutada 
(isegi siis, kui selleks rakenda
taks kogu maailmas leiduvat ar- 
vutivõimsust).

Selline turvaline ajatõestami- 
se teenus näitab, millal fail tek
kis, millal anti elektroonüine all
kiri anti jne.

Kus sellist tõestamist tarvis 
on?

Näiteks patendi- ja autori
kaitse ametites, kui on vaja 
tõestada, kelle atendiavaldus 
varem laekus jne. Digitaalallkir
ja kehtivust ja andmise aega 
saab tõestada. Saab näidata, et 
tol hetkel ei olnud ID-kaart veel 
tühistatud jne. Rakendusi on 
teisigi, sest info turvalisus muu
tub aina vajalikumaks.

Kui kaua olete ajatembeldu- 
se töödetsükliga tegelnud?

Sellega on meie grupp tegel
nud juba aastast 1997, mil al
gas eesti digitaalallkirja seadu
se väljatöötamine. Põhjus, miks 
uuringuid alustati, oli puht
praktiline. Olemasolevad digi
taalallkirja tehnoloogiad ei või
maldanud allkirja säilitamist 
tõendina.

Ajatemplitel on suhteliselt 
pikk, kuid sündmustevaene 
ajalugu. Enne 1990ndaid arva
ti näiteks, et parim lahendus on 
see, kui saadame andmed tee
nuse osutajale, kes lisab aja näi
du, annab digitaalallkirja ja saa
dab tagasi. Hiljem üritas paar 
Ameerika teadlast tõestada, et 
see on võimatu, et seda ei saa 
turvaliselt teha. Nende töö tule
museks oli küll turvaline süs
teem, aga see ei olnud nii efek
tiivne.

Meie mõüesime välja just sel
le, kuidas süsteemi efektiivselt 
kasutada, avastasime mahuli
selt efektiivsed koodid (aja
templid). Näiteks meie koodi 
kasutades piisab ühe kilobaidi- 
sest ajatemplist, et dokumendi 
registreerimisaega saaks fik
seerida minutilise täpsusega 
saja-aastases vahemikus.

Olete poole kohaga andme
turbe professor ja infoturbe 
õppetooli juhataja TTÜs, 
poole kohaga teoreetilise in
formaatika dotsent TÜs ja 
Cybemetica ASi teadlane? 
Kus selle teemaga rohkem te
geldud on?

Arvan, et tähtis pole see, kes 
meist millises ülikoolis töötab. 
Oma osa on siin mõlemal üli
koolü, samuti Cybemetica ASil 
finantseerijana. Enamik kollee
ge on Tartu Ülikoolist. TÜ ja 
eesti andmeturbe rakendusliku 
suuna koostöö sai tegelikkuseks 
1997. aastal Cybemetica ASija 
TÜ vahel sõlmitud koostööle
pinguga. Andmeturbelabor 
avati 1998. Seoses laboriga tek
kiski koostöö Cybemetica ASija 
TÜ vahel. Laboril on samuti olu
line osa ajatembelduse väljatöö
tamisel -  oli võimalik rohkem 
TÜ matemaatikateadlasi raken
dada. Kui me 1997 alustasime, 
ei olnud veel keegi meist dokto
rikraadi kaitsnud. Praeguseks 
on põhitegijatel Peeter Laual ja 
Jan Villemsonil TÜ teoreetilise 
informaatika õppetoolist, sa
muti minul ja Helger Lipmaal 
Helsingi Tehnikaülikoolist dok
toriväitekiri kaitstud. Loodeta
vasti tuleb peagi lisa.

Miks just Eestis saadi esime
sena maailmas taolise tee
maga hakkama?

Eesti on innovatiivsete kaldu
vustega maa, kus tehnilisi 
uuendusi hästi vastu võetakse. 
Nii mõneski teises riigis ei oleks 
digitaalallkirja massiline kasu
tamine lihtsalt võimalik.

Mis juhtub selles valdkonnas 
näiteks kümne aasta pärast?

Ei julge ennustada, mis on 
kümne aasta pärast, isegi kolme 
aastat on raske ette näha. Kõik 
areneb liiga kiiresti.

Kuidas kasutate 40 OOOkroo- 
nist preemiat?

Kindlasti täiendan oma isik
likku raamatukogu. Raha on 
ikka vaja, ka kolmelapselisele 
perekonnale.

U U D I S E D

Muinsuskaitse 
teenetemedalid
Eesti Muinsuskaitse Seltsi 15. 
tegevusaasta kontsert-jumala- 
teenistusel Tallinna Pühavaimu 
kirikus autasustati seltsi teene
temedaliga ka TÜ Akadeemüise 
Muinsuskaitse Seltsi esimeest 
Tullio Ilometsa ja aseesimeest 
Iile Palmi.

15. aastapäevaks asutatud 
teenetemedaliga tunnustatak
se neid, kellel on väärilisi tee
neid kultuuripärandi kaitsmi
sel.

TÜ Raamatukogu 
Sõprade Selts
2. detsembril asutati TÜ Raa
matukogu Sõprade Selts. For
maalselt on selline ühendus 
olemas olnud juba aastaid. Sel
lesse on koondunud inimesed, 
keda huvitab raamatukogu käe
käik, kes selle legendaarse asu
tuse arengule on alati püüdnud 
igati kaasa aidata ja toetada nii 
headel kui halbadel aegadel jõu 
ja nõuga. Juubeliaasta raames
oli igati paslik sõpmskonna 
suhe raamatukoguga ka ametli
kult vormistada.

Seltsi eesmärk on toetada 
raamatukogu põhikirjalist tege
vust, aidata kaasa raamatukogu 
arengule, tutvustada seda nii 
Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Seltsi liikmeks on võimalik 
saada kõigil, kes ei ole raamatu
koguga töösuhte kaudu seotud. 
Selleks tuleb kirjutada motivee
ritud sooviavaldus ja saata see 
aadressil TÜ Raamatukogu 
Sõprade Selts, Struve 1, 50091 
Tartu.

Info: Annely Vaher, 375 703.

Kultuuri- ja 
spordipreemiad
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa 
ekspertgupp andis teiste hul
gas kultuuripreemia ka dirigent 
Alo Ritsingule.

Alo Ritsingu juhatada on mit
me koori hulgas ka Tartu Aka
deemiline Meeskoor, kus laula
vad põhiliselt nii TÜ kui EPMÜ 
üliõpilased ja töötajad.

Spordipreemia pälvis staaži- 
kas korvpallitreener, treenin
guõpetuse õppetooli erakorrali
ne õpetaja Arne Laos.

Laur Järv kaitses 
doktoritöö 
Inglismaal
13. detsembril anti teiste 
Durhami Ülikooli lõpetajate 
hulgas filosoofiadoktori kraad 
teoreetüises füüsikas ka Laur 
Järvele (pildil). TÜ ja Durhami 
ülikooli doktorant Laur Järv 
kaitses doktoritöö “Enhanöon- 
mehhanism stringiteoorias” 14. 
oktoobril. Stringiteooria pre
tendeerib kirjeldama kõiki tä
napäeval tuntud füüsikalisi in
teraktsioone ühtse ja kooskõla
lise kvantteooria raames.
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Õ N N I T L E M E

Huno Rätsep 75
28. detsembril saab põline tart
lane, praegune emeriitprofes
sor akadeemik Huno Rätsep 
75aastaseks. Peaaegu kõik Eesti 
keeleteadlased ja paljud ema
keeleõpetajad on tema õpila
sed. Huno Rätsepa õppejõutöö 
kestis üle nelja aastakümne, ligi 
kakskümmend aastat sellest 
eesti keele kateedri juhatajana. 
Ta on eesti keeleteaduse välja
paistvamaid isiksusi, kelle pe
dagoogitöö oli tõhus, uurimis- 
haare lai ja teadusorganisatoor
ne tegevus mõjukas.

1960. aastail algatas dotsent 
Huno Rätsep ülikoolis struktu
raallingvistika vaimustuse. Sel
lest kasvas generatiivse gram
matika teooriale tuginev uurija- 
terühm, kust on eesti keeletea
dusse tulnud terve plejaad 
lingviste: Ellen Uuspõld, Mati 
Hint, Tiit-Rein Viitso, Haldur 
Õim, Mati Erelt, Reet Kasik, 
Helle Metslang, Ülle Viks jt.

Professorina ja akadeemiku
na suunas ja juhtis Rätsep 
1980. aastail kogu eesti keele
elu. Emakeele Seltsi esimehena 
kandis ta hoolt, et rahva seas ja 
eriti koolides püsiks huvi oma 
emakeele vastu, et seltsi välja
anded ilmuksid regulaarselt 
jpm. Vabariikliku õigekeelsus
komisjoni esimehena aitas ta 
kaasa uute normingute kehtes
tamisele ja mõjulepääsule kee
lekorralduses.

Huno Rätsep on uurijana 
äärmiselt mitmekülgne: tegel
nud nii keeleajalooga kui ka tä
napäeva keele uurimisega, kir
jutanud põhjapanevalt eesti 
keele süntaksist ja sõnavarast, 
eesti keele uurimise ajaloost,

huvitunud sõnade etümoloo
giast jpm. Ta töid läbib põhimõ
te, et konkreetse keeleainese 
käsitlus olgu alati rajatud kind
lale teoreetilisele alusele. Huno 
Rätsepa doktoritöö “Eesti keele 
lihtlausete tüübid” ja mitmed 
üldistavad kirjutised koos üli
kooliõpikuks mõeldud “Eesti 
keele ajaloolise morfoloogiaga” 
on eesti keeleteaduse tippteo
seid. On kiiduväärt, et Ilmamaa 
kirjastus annab juubeli puhul 
välja Huno Rätsepa “Sõnaloo 
raamatu”.

Huno Rätsep hoiab eremiit- 
professorina end hästi kursis 
keeleteadusliku kirjandusega, 
täiendab ja lihvib oma sõnade 
päritoluseletuste kogu, millest 
tõotab tulla kõige põhjalikum 
eesti keele etümoloogiline sõ
naraamat. Soovime andekale 
keeleuurijale ja unustamatule 
õppejõule tugevat tervist, õnne 
ja jõudu pooleliolevate uuri
muste lõpuleviimiseks.

Õpilaste ja kolleegide nimel

Valve-Liivi Kingisepp

Kalle Kasemaa 60
30. detsembril tähistab usutea
duskonna Vana Testamendi 
teaduse ja heebrea keele pro
fessor Kalle Kasemaa oma 60. 
juubelit.

Kalle Kasemaa lõpetas 1973 
EELK Usuteaduse Instituudi. 
1976 kaitses ta seal teoloogia- 
magistri kraadi mandalaste 
usundi gnostilisest lunastus- 
õpetusest. Instituudis töötas ta 
nii Vana Testamendi lektori, 
dotsendi kui ka professorina. 
Väitekirja “Semitistikast ja 
poeetikast” kaitsmisega sai Ka
semaa 1997 TÜs teoloogiadok- 
tori kraadi. Väljapaistva teadla
sena valiti ta 1991 Uppsala, 
1996 Haifa ülikooli audokto
riks. Kalle Kasemaa töötab täni
ni ka tegewaimulikuna, olles 
EELK Võnnu koguduse õpetaja.

1991 oli Kasemaa TÜ usutea
duskonna taastajaid, 1991- 
1996 dekaan ja alates 1991 
kuni praeguseni on ta juhtinud 
Vana Testamendi õppetooli. 
Tänu tema vahendusele on 
usuteaduskonnas õpetanud 
Otto Kaiser (Marburg), Michael 
Heltzer (Haifa), Henning krahv 
Reventlow (Bochum), Alberto 
Soggin (Rooma), Vello Salo jt. 
Õppetooli juures valmistub väi
tekirja kaitsmiseks mitu dokto
ranti. Juubilar ise on kütkestav 
lektor, õpetades rida Vana Tes
tamendi, judaistika ja semitisti- 
ka aineid. Tema asutatud on 
õpikutesari “Teoloogiline Raa
matukogu”, kus on ilmunud 
mitmeid tema tõlgitud õpikuid 
kuulsatelt autoritelt.

Kasemaa uurimisvaldkonnad 
on Vana Testamendi ajalugu, 
tõlkimine ja eksegees, judaisti
ka, semitistikajm.

Tema sulest on ilmunud 65 
teadustööd, kõnelemata rohke
test tõlgetest nii vanadest kui ka 
tänapäeva keeltest. Ta on ka 
Eesti Kirjanike Liidu Liige.

Prof Kasemaa on usuteadus
konna keskse teadusteema 
juht, ta on pälvinud mitmeid 
uurimistoetusi, on oodatud kü
lalisesineja arvukatel rahvusva
helistel teadusfoorumitel, ta on 
pidanud loenguid mitmel pool, 
eriti saksa kultuuriruumi üli
koolides.

Kasemaa on mitmete rahvus
vaheliste ja paljude kodumaiste 
teadusühingute liige. Teda on 
autasustatud Valgetähe III klas
si teenetemärgiga.

Palju õnne ja tugevat tervist 
veel paljudeks aastateks!

Kolleegid ja õpilased

Õ N N I T L E M E

75

Huno Rätsep,
emeriitprofessor -  28. detsem
ber

65

Tiiu Laisk,
sekretär -  26. detsember 

60

Kersti Jagomägi,
vanemteadur -  21. detsember 
Kalle Kasemaa, 
professor -  30. detsember

55

Anne Kerikmäe,
vastutav sekretär -  21. 
detsember

50

Maret Freimann,
laborant -  20. detsember

45

Ülle Liiber,
lektor -  22. detsember

Mari Liis Viilmann,
vanemlaborant -  24. detsem
ber
Toivo Maimets,
professor, instituudi juhataja -  
29. detsember

40

Ivo Peetso,
juhataja -  21. detsember 
Tarmo Vaino,
programmeerija -  21. detsem
ber

35

Kaupo Kuldi,
vanemteadur -  22. detsember 

25

Andres Sild,
arvutioperaator -  24. detsem
ber
Tanel Kindsigo,
arvutispetsialist -  27. detsem
ber

T AR T U  Ü L I K O O L  K U U L U T A B  V A L J A  
R E K T OR I  V A L I M I S E D

Valimised toimuvad 28. veebruaril 2003. aastal. Kandidaate 
võivad valimiskomisjonile esitada TÜ teaduskondade nõuko
gud, TÜ kuratoorium, vähemalt Va TÜ nõukogu liikmetest 
ühiselt, 15 TÜ korralist professorit ühiselt, TÜ üliõpüasesindus, 
TÜ ametisolev rektor ja endised rektorid ning teiste Eesti 
teadus- ja arendusasutuste nõukogud.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 5. veebruaril 2003. aastal 
kell 17. Ettepanekuid võtab vastu TÜ akadeemiline sekretär.

Täpsem info: akadeemiline sekretär, tel 375 605 ja 
www.ut.ee/dokumendid/valirekt.php.

Valimiskomisjoni esimees

K O N T S E R T

TÜ Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori ja EMLS Tartu Mees
koori jõulukontsert on Tartu Salemi kirikus laupäeval, 21. 
detsembril kell 18. Dirigendid Vaike Uibopuu, Alo Ritsing, Made 
Ritsing, Veiko Teekel.

K Õ I G I L E  T O E F L - T E S T I  T E G I J A I L E !

Nüüd on võimalus sooritada TOEFLi ametlikku testi ka Tartus 
18. jaanuaril. Kohtade arv 30.

Info: Merli Tamtik, Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, 
tel 427 243, merlit@ut.ee.

R E K T O R I  U U S A A S T A V A S T U V O T T  
Ü L I K O O L I  T Ö Ö T A J A T E L E

neljapäeval, 2. jaanuaril 2003 kell 17 
ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis

Palume teaduskondadel ning haldus- ja tugistruktuuri üksustel 
teatada osavõtjate arv teabetalitusse hiljemalt reedeks, 
27. detsembriks tel 375 509 või e-posti aadressile leeni@ut.ee.

A R N O  MAGI  S T I P E N D I U M

15. jaanuariks tuleb Õigusteaduskonna dekanaati esitada Arno 
Mägi stipendiumi (12 000 kr) taotlused.

Stipendium on mõeldud TÜ õigusteaduskonna üliõpilasele 
(sh magistrandile või doktorandile), kellel on väljapaistvad 
tulemused õppe-ja teadustöös.

Kandideerijatel tuleb esitada taotlus koos elulookirjelduse ja 
väljavõttega õpinguraamatust õigusteaduskonna dekaanüe. 
Taotluses kirjeldada erialast tegevust (teadustööd, publikat
sioonid, ettekanded konverentsidel jne) ja stipendiumi kasuta
mise eesmärke.

Stipendiumikomlsjon koostab taotlejatest pingerea. Otsuse 
teeb Arno Mägi koos komisjoniga. Vajadusel vestleb stipendiumi 
asutaja komisjoni esitatud kandidaatidega.

Arno Mägi stipendium asutati 1996. aastal. Stipendiumifond 
moodustub Arno Mägi annetatud rahadest.

U N I V E R S I T A S  T A R T U E N S I S E  T O I M E T U S

tänab kõiki kaas-ja koostöölisi ning soovib sisukat koostööjätku! 
Järgmise UT lugemiseni 10. jaanuaril!

TÜ  majandusteaduskonna dotsent Toomas Haldma 
esines ettekandega kongressil Hongkongis. e ra k c

• •

TU majandusarvestuse 
hariduse kongressil
Hongkongis toimus majandus- 
arvestuse-alase hariduse 9. 
maaümakongress, mille paneel- 
sessioonil „Majandusarvestuse 
areng Kesk- ja Ida-Euroopas 
(sh Balti riikides)11 esines ette
kandega „Majandusarvestuse- 
alase hariduse areng Eestis, Lä
tis ja Leedus11 TÜ majandusar
vestuse õppetooli hoidja, dots 
Toomas Haldma.

Balti riikidega seotu esiletooja 
ja ka foorumile kutsuja oli dots 
Haldma sõnul Dallase Ülikooli

prof Adolf J. H. Enthoven, kes 
on kaua aega uurinud siiirde- 
riikide arvestusprobleeme. Eel
kõige võib kutset käsitada tun
nustusena Eesti majandusar
vestuse süsteemi arengule.

Kongressil leidsid käsitlemist 
nii majandusarvestuse õpeta
mise kui ka teadusuuringute ül
dised arengusuunad globali- 
seeruvas maaümas.

Kokku osales kongressil 
enam kui 500 delegaati 62 rii
gist.

Eesti Muinsuskaitse 
Seltsil täitus 15. aasta
Tullio  l lomets
TÜ AMSi esimees

Eesti Muinsuskaitse Seltsi 
asutamiskoosolek toimus 
12. detsembril 1987 Ameti
ühingute Maja konverentsi
saalis, millest võtsid osa ka 
TRÜ Akadeemilise Muinsus
kaitse Seltsi saadikud.

Üle-eestiliselt ulatus liikmete 
arv seltsi loomisajal juba kolme 
tuhandeni. Istungit juhatas 
ENSV valitsuse esindajana Il
mar Moss. Põhikiri registreeriti 
ja EMS sai juriidilise isiku õigu
sed. Seltsi esimeheks valiti 
Trivimi Velliste.

Eesti muinsuskaitse liikumi
ne sai alguse 1974 Trivimi 
Velliste algatusel loodud klubi 
“Tõru “ tegevusest, mille koos
olekuil arutati Eesti ajaloo, rah
va saatuse ja kultuuripärandiga 
seonduvaid probleeme. Juba 
1983 koostas “Tõru” muinsus
kaitse seltsi asutamise eelnõu.

Ajapikku tekkis muinsuskait- 
seklubisid juurde ja 18. oktoob
ril 1986 loodi Muinsuskaitse- 
klubide Nõukogu. 1987. aasta 
aprilliks oli klubide arv tõusnud 
juba kolmekümneni ja liikmete 
arv oli ligi tuhat. Liikumist pol
nud võimalik enam peatada ja 
seetõttu otsustati moodustada 
riiklik seltsi organiseerimisko
mitee, mille esimeheks määrati 
ENSV kultuuriminsri asetäitja 
Ilmar Moss ja abiesimeheks 
Trivimi Velliste. Muinsuskaitse- 
klubide III kokkutulekul 25.-26. 
aprillil 1987 Keilas jäädi seisu
kohale, erinevalt võimude soo
vist peab seltsi nimeks saama 
Eesti Muinsuskaitse Selts.

Seltsi asutamine pidi toimu
ma ülikooli aulas, kuid EKP KK 
direktiivorganite kategoorilise 
vastuseisu tõttu viidi avamine 
Tallinna. ENSV Ministrite Nõu
kogu keelustas 31. augustü 
1987 muinsuskaitseklubide IV 
kokkutuleku Tarvastus.

KAITSMISED
30. detsembril kell 14.15 kaitseb 
Näituse 2-207 vene filoloogia 
osakonnas Olga Ottenson ma
gistritööd “ Interfikside -ov-, -in-, - 
Õ-, -j- areng ja funktsioneerimi
ne" (eriala: vene keel). Oponen
did Juri Kudrjavtsev, PhD ja Ok
sana Palikova, MA.

6. jaanuaril 2003. a kell 16 toi
mub Liivi tn 2-402 Natalja 
Jurevitõi magistritöö "Rakendus- 
statistika algkursus. Üldpõhimõt
ted. Õppevahend.” kaitsmine 
matemaatilise statistika erialal. 
Juhendaja dots Anne-Mai 
Parring. Oponent emeriitprof 
Ene-Margit Tiit. Info: dots Leiki 
Loone, tel 376 406.

3. jaanuaril 2003. a toimub 
molekulaar- ja rakubioloogia ins
tituudis Riia 23-217 venia legendi 
loengud:
kell 12 Maido Remm “Bioinfor
maatika ja genotüpiseerimine” 
kell 13 Jaak Vilo “Вio-andmetest 
teadmiste kaevandamine” .

NAITUS
Saksa filoloogia raamatukogus 
(Ülikooli 17, ruum 105) on avatud 
eesti kaasaegse kunsti esindaja 
Siim-Tanel Annuse tööde näitus. 
Välja on pandud kuus tööd. Näi
tus jääb avatuks 10. jaanuarini. 
Raamatukogu on avatud E-N 
kell 9-17.30, lõuna 12.30-13.30, 
reedel ilma lõunata kell 9-16.30. 
Kõik huvilised on oodatud!

UNIVERSITAS TOIMETUS Toimetuse aadress: REKLAAMI HINNAD Ülikooli liikmetele kuulutused ja
Ülikooli 18, Tartu 50090 1/2 lk (194x268 mm) 2700.- Kujundus 20% hinnast reklaam 20% odavam.

TARTUENSIS Tegevtoimetaja Varje Sootak Tel: 07 375 680, 051 42 300 1/4 lk (131 x 194 mm) 1500- Logo ja/või foto kasutamine 50,- Ülikooli struktuuriüksuste tasulis
Toimetaja Kristjan Kaljund E-post: ajaleht@ut.ee 1/8 lk (92x131 mm) 800,- Reklaamteksti rida 10,- te teenuste kuulutamine ja rek

TARTU ÜLIKOOLI AJALEHT Infotoimetaja Leane Morits Faks: 07 375 440 1/12 lk (92x64 mm) 500,- Kuulutuse rida 5,- laam 20% odavam.

Tellimise indeks 00892 Keeletoimetaja Marika Kullamaa http://www.ut.ee/ajaleht 1 /24 lk (44 x 64 mm) 250.- Korduvreklaam 10% odavam Riiklike haridusasutuste kuulutu

Ilmub reedeti. Tiraaž 3200 Trükk: o/ü Greif sed tasuta.
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